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NAGY KÖNYVTÁRI SHOW
Országos Könyvtári Napok – 2015. október 5-11.
A 2015. évi Országos Könyvtári Napok legfontosabb adatai: 1825 település, 7079 program,
278.684 érdeklődő. A számok mögött egy tartalmas, sok örömet hozó hét eseményei rejtőznek,
amelyekkel a könyvtárak sokféle szolgáltatásra, tanulási, tájékozódási, kikapcsolódási lehetőségre
irányították a lakosság figyelmét.
Az Informatikai és Könyvtár Szövetség 2015-ben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
koordinálta a könyvtárak összefogását az Országos Könyvtári Napok alatt.
A széleskörű összefogásnak köszönhetően naponta más-más témakörhöz kapcsolódva kiállításokra,
izgalmas beszélgetésekre, érdekes előadásokra, könyvbemutatókra, olvasáshoz kötődő játékokra
várták az érdeklődőket. Azok a kistelepülések, amelyeken könyvtári szolgáltatóhely működik, a
megyei könyvtárak szakmai támogatásával kapcsolódtak be az akcióba.
Az országosan összehangolt programsorozat mottója a „Könyvtárba mentem! Gyere utánam!” volt
– emlékeztetve az „Összefogás” tíz éves jubileumára.
A csatlakozó könyvtárak az Országos Programbizottság javaslatait követték. A legtöbb program
(2851) a felnőtteknek szólt, de sok volt a kölyökkorosztályt hívó esemény is (2557). Az előző évek
jól bevált módszereinek, tevékenységformáinak köszönhetően továbbra is népszerűek voltak a tini
(995) és a nagyi programok is (409), és most is sokan gondoltak a legkisebbekre, a babákra (267).
A legtöbb programra 2015-ben is Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok
Veszprém, Baranya és Tolna megyében került sor:
Esemény

Település

Résztvevő

Borsod-Abaúj-Zemplén

787

328

16895

Bács-Kiskun

685

113

25704

Jász-Nagykun-Szolnok

627

75

35141

Veszprém

408

103

16459

Baranya

386

162

11604

Tolna

386

97

14335

Megye neve

2015-ben a projekt a Nagy Könyvtári Show címet kapta. Ennek keretében a kilenc év
leghatékonyabb módszerei, legnépszerűbb, legtanulságosabb témái kerültek egy-egy nap
középpontjába: Megemlékezések, emlékek napja; Partnerségben a biztonságos életért; Összefogás
az egészségünkért; Olvassunk együtt; Könyvtári show.
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2015. OKTÓBER 5. ORSZÁGOS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A 10 éves jubileumhoz érkező „Összefogás” országos sajtótájékoztatóval indult a Nemzeti
Kulturális Alap székházában. Ekkor került sor a KönyvtráMozi bejelentésére is, valamint annak az
együttműködési megállapodásnak az aláírására, amely megalapozta a Kecskemétfilm Kft. és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség új projektjének hosszú távú működését. Támogatásáról
biztosította a programot Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úr, együttműködést ajánlott a
Nemzeti Kulturális Alap, az MTVA, a Magyar Művészeti Akadémia, a MaNDA, a NAVA és a
Dunatáj Alapítvány. Az első vetítésre október 6-án, Dunafalván került sor.
2015. OKTÓBER 6. MEGEMLÉKEZÉSEK, EMLÉKEK NAPJA
A múltidézés az Országos Könyvtári Napok visszatérő témája. Mivel 2015-ben ez a nap éppen
október 6. volt, országszerte megemlékeztek az aradi vértanuk kivégzéséről az oktatási és kulturális
intézmények, ismeretterjesztő előadásokkal, történelmi játékkal, vetélkedőkkel, dokumentum- és
fotókiállításokkal, filmvetítésekkel, gyertyagyújtással tisztelegve a hősök emléke előtt.
A nap témájához szorosan illeszkedett a megyei és települési értéktárak népszerűsítése, nyelvi,

szellemi, kulturális, természeti és épített örökségünk egy-egy részének mind szélesebb
körben való megismertetése.
Szinte mindenütt bevonták a településen élő helytörténeti kutatókat, idős embereket a nap
előkészítésébe és megvalósításába. Továbbra is népszerűek voltak a különböző korosztályok
együttes részvételét igénylő megmozdulások, séták, visszaemlékezések, közös tevékenységek.
Ízelítő a programkínálatból:
 Gyűjtsük szakácskönyveink kedvenc receptjeit!

Csonkamindszent

 A múltban élő történelem

Füzesabony

 Tűvel írva – Kiállítás

Gyomaendrőd

 A családkutatás könyvtári és levéltári forrásai

Győr

 A jászsági zsidóság emlékeiből

Jászárokszállás

 Jásziványra két úton kell bemenni... – Népdalest

Jászivány

 Helyi értékeink virtuális tükrei

Kecskemét

 Helytörténeti néprajzi vándorkiállítás

Kemendollár

 A Jászkunság arculata

Kisújszállás

 Üzen a szőttes

Lendvadedes

 Palócokról palócoknak - Könyvbemutató

Litke

 Országjárók hegyen-völgyön

Ózd

 A helyi bélyeggyűjtés múltja, jelene és jövője

Pannonhalma

 Játszik a város! – Helytörténeti vetélkedő

Sarkad

 Csodás sodrófák - Kiállítás

Szentes
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2015. OKTÓBER 7. – PARTNERSÉGBEN A BIZTONSÁGOS ÉLETÉRT
A biztonság kérdése érzékenyen jelzi az emberek életminőségének, komfortosságának szintjét.
A könyvtárak arra vállalkoztak, hogy egy-egy településen összegyűjtsék a biztonságos élethez
nélkülözhetetlen információkat és szolgáltatásokat a bűnmegelőzés, a fogyasztóvédelem, a

pénzügyi és élelmiszerbiztonsági ismeretek illetve a környezettudatosság terén. Szinte
minden esemény középpontjába a tájékoztatás, a megelőzés, az egymásra figyelés
hangsúlyozása került, bemutatva az egyes témák információforrásait és dokumentumait. A
módszerek életkoronként eltérőek voltak: kiállítások, előadások, könyvbemutatók, játékos
foglalkozások

szolgálták

az

ismeretszerzést.

A

leghatásosabb

formák

közé

a

biztonságunkért dolgozó szakemberekkel való személyes találkozások, szolgáltatás- és
eszközbemutatók tartoztak, de sokan vettek részt különböző tudáspróbákon, internetes
játékokon is.
Néhány „biztonságos” program:
 Önkéntesek a biztonságunkért

Abony



A tudás biztonsága – a biztonság tudása

Ajka



Félsz? Ne tedd! – Önvédelmi alapismeretek

Békés



Netezz biztonságosan!

Békéscsaba



Bűnmegelőzési tanácsok

Csernely



Tűzoltó leszel, s katona – Könyvbemutató

Dunaújváros



Közlekedj okosan! – Közlekedésbiztonsági játék

Dunavecse



Ne játssz a jövőddel!

Hévíz



Tűzre, vízre vigyázzatok!

Imrehegy, Katymár



Mit tegyünk vészhelyzetben? – Beszélgetés tinikkel

Kaposvár



Pöttöm problémák - Bababiztonság

Kecskemét



Hívószámunk 107

Kerekegyháza



Belépjek, vagy ne lépjek? Az internet buktatói

Körmend



A közösségi oldalak veszélyei

Nagymányok



Úton kerékpárral

Ozora



Biztonságban a közterületen

Pápa



Ne válj áldozattá!

Pásztó



Vigyázó szemek – A polgárőrségről fiataloknak

Petőfibánya



A Palóc Mentőcsoport bemutatkozása

Salgótarján



Vigyázó szemetek egymásra vessétek

Szombathely



Ha nagy leszek, rendőr leszek

Tab



Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

Tiszainoka
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2015. OKTÓBER 8. – ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Az Országos Könyvtári Napok tematikájának visszatérő, de évről évre megújuló témája az
egészség, amelyet a kezdetektől fogva kiemelt érdeklődés kísért. Az egészségnapok lényeges
eleme a lakossági szűrővizsgálatok időben és térben való koncentrált elérhetősége, de legalább
ilyen fontosak a prevenciót szolgáló ismeretterjesztő előadások, tanácsadások, konzultációk.
Mindezek kiegészültek könyvbemutatókkal, weboldal-ajánlásokkal, „villámtanfolyamokkal” –
elsősorban elsősegélynyújtásról, újraélesztésről és a házi betegápolásról. A tematikus napon
sok civil szervezetre is számíthattunk. Az ő szolgáltatásaik nem csupán a megelőzést
szolgálják, de hathatós segítséget jelentenek a már kialakult bajok kezelésében,
szintentartásában, a családtagok lelki gondozásában. A nap folyamán voltak egészségügyi
tudáspróbák, étel- és italkóstolók, sportágválasztó délutánok, a gyerekek pedig tematikus
könyvtári foglalkozásokon ismerkedtek meg az életkorukhoz illő dokumentumokkal.
Mára már országszerte kialakultak, megerősödtek és napról napra tartalmasabbá válnak azok
az együttműködések, amelyeket a civil szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel kötöttek
a könyvtárak. Összefogásuk segítheti a lakosság tájékozódását, egészségkultúrájának
fejlődését.
Néhány az „egészséges” programok közül:
 Higiénia mindenkinek

Ambrózfalva



Vészhelyzet – Életmenté élesben

Biri



Harmóniában önmagunkkal

Bonyhád



Együk magunkat egészségesre! – Táplálkozási tanácsadás

Ercsi



Bio, paleo, vega. Melyiket válasszam?

Gödöllő



Gyógyító kisállatok

Gyöngyösoroszi



A kutyás terápia fejlsztő hatásai

Hódmezővásárhely



A szerelem veszélyes – Beszélgetés tinikkel

Kalocsa



A stressz és az egészség

Kiskunmajsa



Könyvekbe zárt egészség

Kondoros



Életet mentek – Elsősegélynyújtási alapok

Kunszállás



Segíts, hogy segíthessek!

Nagykanizsa



Ismerkedjünk a vitaminokkal

Nagyrév



Jelleve a hétköznapokban

Nyíregyháza



A gyógygombák jelentősége napjainkban

Pápa



A méz a legősibb csodagyógyszer

Székesfehérvár



Alakformálás felsőfokon

Szekszárd



Tegyen egy lépést egészségéért!

Tiszasüly



Lapozz az egészségért! – Könyvkiállítás

Újszász
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2015. OKTÓBER 9. – OLVASSUNK EGYÜTT!
Az előző év nagysikerű „Olvas az ország!” akciójának folytatásaként került sor 2015-ben az
„Olvassunk együtt!” napra. A könyvtárak most is nagyon sokféle – játékokkal, vetélkedőkkel
fűszerezett – olvasásnépszerűsítő ötlettel ajánlották a közönség figyelmébe az értékes olvasnivalót.
A könyvtári környezeten túl egészen szokatlan helyeken is megjelentek a könyvtárosok. Jelen
voltak a tereken, piacon, vasútállomáson, bevásárló központokban, idős embereknek olvastak fel a
nyugdíjas otthonokban, sőt néhány helyen még a börtönrácsok mögé is elvitték az irodalom
üzenetét. A nagyvárosokban a központtól távol eső lakótelepek iskoláiban legalább egy-egy fejtörő
vagy villámfelolvasás erejéig a könyvekről esett szó. Szerveztünk irodalmi akadályversenyt, kitárta
kapuit a papírszínház, sikeresek voltak a diafilmvetítések, és ismét volt olvasómaraton staféta is.
Ez a nap kínálta a legjobb alkalmat a kortárs művészekkel való személyes találkozásra. Írók, költők,
előadóművészek mutatkoztak be a könyvtárakban, így ébresztve kedvet az olvasáshoz.
Több megye készített és adott át forgatókönyvet a városi könyvtáraknak és a kistelepülések
szolgáltatóhelyeinek. Miskolc Szeressétek a könyvet, a tudás forrását! címmel irodalmi
kvízkérdések megválaszolására biztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élőket, a Somogyikönyvtár Olvasó Dél-Alföld játékába Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyeiek vehettek részt, a
Katona József Könyvtár pedig Olvass te is reggel, este! címmel állított össze és osztott meg a
kollégákkal egy játékos foglalkozást.
Néhány olvasásnépszerűsítő program:
 Kamaszvilág – Vendég: Sohonyai Edit ifjúsági író

Akasztó, Hajós



Irodalmi est Fábián Janka írónővel

Aszód



Fabulákat fülelő – Kedvenc történeteink

Budapest



Titkok földje a könyv

Domaháza



Sárkánykör – Mesék felnőtteknek

Eger



Én, a könyvem és a mosolyom

Gyomaendrőd



Példaképek, hősök, szentek - Felolvasóest

Jészfényszaru



Irodalmi humor – humoros irodalom

Makó



Digitális erőd – Kódfejtő irodalmi kalandjáték

Mosonmagyaróvár



Nők, nők, férfiak – Vendég: Grecsó Krisztián író

Pécs



Lufi és barátai – Vendég: Balázs Ágnes ifjúsági író

Pilisjászfalu



Az irodalom és a foci – Vendég: Egressy Zoltán író

Salgótarján



Könyvtári kalandtúra

Szentkirály



Szörnyvadászat – Játékos könyvbemutató

SZücsi



A kékhajú lány – Vendég: Dóka Péter ifjúsági író

Táp



Tűzmadár mesekör

Tarnaszentmárton



Leszel a barátom? Vendég: Valadi Adrienn meseíró

Tinnye



Ősz húrja zsong…

Tiszabercel
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Mesekalandok Tündérvölgyben

Tiszadob



Házi kedvenceink könyvekben

Tiszadob



Három bajusz gazdát keres – Vendég: Vig Balázs meseíró

Tompa



Fogd kézen a nagymamát! Meseolvasás

Tornyospálca



Bumburi a városban – Vendég: Kőszeghy Csilla meseíró

Vál



Mi az, ami zsubatta? Vendég: Nyulász Péter író

Városlőd



Elvarázsolt fazék, avagy mesék a konyhából

Vonyarc

2015. OKTÓBER 10. – KÖNYVTÁRI SHOW

Szombati napunk mozgalmassága szinte előrevetítette a Könyves Vasárnap forgatagát. A
könyvtárak nagyszerűen kihasználták a helyi adottságokat, építettek a településen élő
alkotók és művészeti csoportok közreműködésére. Számos daloskör, bábcsoport, iskolai
színjátszócsoport kapott így bemutatkozási lehetőséget. A nap népszerű programeleme volt
a játék: társasjátékok bemutatója éppúgy több helyen szerepelt a kínálatban, mint a jó
hangulatú közös társasozás vagy éppen a csocsózás. Jelentős létszámú közönsége volt a
gyerekeknek szóló koncerteknek, matinéknak, de a zenés irodalmi estek, filmvetítések,
utazásokról szóló, diavetítéssel kísért élménybeszámolók sem maradtak látogatók nélkül.
Ahol a technikai feltételek adottak, a hét témáihoz illeszkedő kiállításokat is
kezdeményeztek az intézmények: öltöztetőbabák, játékmacik, olvasmányélményeket
megörökítő gyerekrajzok, fotók szereztek örömet az olvasóknak. Több helyen az éjszakai
órákban is folytatódott a könyvtári show – főleg a kölyök- és tiniolvasók részvételével.
Néhány mazsola a Könyvtári show kínálatából:
















Tinidühöngő – Játék, felolvasás, beszélgetés
Hátizsákban a könyvtár
Ki a legnagyobb lovag?
Zsíroskenyér-parti – Honismereti tábor élménybeszámolója
Megfejtetted? – A Varrókör esete a rejtvényekkel
Könyvtári tudorka – vetélkedő
Egy perc, és nyersz!
Show-szóró – Gasztronómiai beszélgetés
„Hát mesélj, te bohóc, milyen az életed?”
Tökhintó – Meseest felnőttek
Keresd a könyvtárban! Könyvtárhasználati vetélkedő
Krimik éjszakája – Interaktív nyomozós játék
Kapós Böske pajzán históriája
Diák kópéságok
„Érkezik a vándorcirkusz...” – Irodalmi matiné
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Alsónána
Apc
Bajánsenye
Balatonfüred
Bátaszék
Bátmonostor
Békéscsaba
Besenyszög
Besnyő
Budapest
Ajak
Cegléd
Szügy
Tiszatenyő
Dunaszentbenedek

2015. OKTÓBER 11. – KÖNYVES VASÁRNAP
2015-ben az előző évinél 28%-kal több, 337 intézmény döntött úgy, vasárnap is kitárja kapuit. A
rendkívüli nyitva tartás már önmagában is kíváncsivá teszi az embereket, pláne ha ez még színes
programkínálattal is párosul. Újra megtapasztaltuk, milyen nagy ereje van annak, hogy ma már a
Könyves Vasárnapra országszerte számít a lakosság. Most is volt zenés könyvtárnyitás, felvonulás,
kedvezményekre jogosító beiratkozási akció, családi program, mesematiné, könyvbemutató. A
népszerű programelemek közé tartozott a táncház, a bábszínházak irodalmi alkotásokhoz kötődő
előadása, a társasjáték-parti, a rejtvényfejtő bajnokság.
Szokás szerint délelőtt főleg a gyerek és a családok indultak útnak, az esti/éjszakai órákban pedig a
felnőttek élvezték a könyvtári kikapcsolódást.
A Könyves Vasárnap néhány pillanata:
 Kakaskereső – Játék óvodásoknak

Bodrogkeresztúr



Nagy Könyves Beavatás választási ünnepsége

Eger



Olvasók diadala

Gödöllő



Irodalmi játék egy percben

Gyöngyös



Családi kincsesláda

Halásztelek



Cirkuszi show – lufis ünnepléssel

Kecskemét



Versek távirati stílusban

Kemedollár



Az őrségi konyha kincsei – Könyvbemutató kóstolóval

Kerkabarabés



Leld örömöd az olvasásban!

Kisvejke



Nyelvi játékkoktél a családnak

Körmend



Mesesátor – Családi program

Lajosmizse



Mesés akadályok szintről szintre

Miskolc



10 éves az „Edit néni könyvespolca” program

Salgótarján



A könyv bennem van – Kiállításmegnyitó

Somlóvásárhely



Könyves Vasárnap a Kaméleon Társulattal

Szajol



Rózsa és Ibolya – Csalládi vetélkedő

Szeged



A dokumentumok titkos útja

Székesfehérvár



Könyvtári teadélután

Szentendre



Kalandozz Ruminivel! – Társasjáték, térképrajzolás

Szentendre



Lázadj fel! Mosolyogj! Vendég: Schäffer Erzsébet

Szigethalom



Roma kulturális napok –Horváth Gyula és Nagy Gusztáv költőkkel

Szombathely



Könyvtári kavalkád

Szurdokpüspöki



Családi szöszmötölő

Tatabánya



Könyvtári információvadászat

Veszprém



Vidám percek Ribizli bohóccal

Vöröstó
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A Könyves Vasárnaphoz évek óta hozzátartozik a Betűbuli. Az internetes játék most is három
variációban készült el, így a kölyökolvasóktól, a tiniktől és a felnőttektől 157 megfejtést kaptunk.
2015. NOVEMBER 3. – JUBILEUMI EMLÉKÜLÉS
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség fennállásának 25. évfordulója alkalmából jubileumi
emlékülésre került sor Kecskeméten. Jogelődjét, a Könyvtári és Informatikai Kamarát is BácsKiskun megye székhelyén hozták létre 1990. február 15-én a megyei könyvtárigazgatók.
Felhívásukra minden könyvtártípus csatlakozott a szervezethez, így az IKSZ rövidesen az egész
hazai könyvtári rendszert reprezentáló országos szervezetté vált.
Az Szövetséget levélben üdvözölte Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a résztvevőket
személyesen Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere, Doncsev
András, az NKA alelnöke, dr. Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária főosztályvezető és Barátné
Hajdú Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke köszöntötte. Kis Miklós Zsolt agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkár gondolatait Balogh Attila tolmácsolta.
Az elmúlt negyedszázadra a szervezet vezetői – dr. Skaliczki Judit. Zalainé dr. Kovács Éva és
dr. Fodor Péter emlékezett vissza.
Ramháb Mária elnök fotókkal és adatokkal alátámasztott előadásában összefoglalta az Összefogás
tíz esztendejének tapasztalatait, eredményeit, majd a partnerség jegyében Mikulás Ferenc, a
Kecskemétfilm kft. ügyvezető igazgatója, dr. Eperjesi Tamás, a Herman Ottó Intézet főigazgatóhelyettese és dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár tájékoztatási igazgatója a további
együttműködési lehetőségekről beszélt.
Az emlékülés végén Fodor István Széchenyi-díjas villamosmérnök, az Ericsson magyarországi
vállalatának alapítója ismét nagyon tanulságos gondolatokat helyezett a résztvevők tarisznyájába, és
természetesen nem maradt el a születésnapi torta sem.
KÖNYVTÁR, AMI ÖSSZEKÖT
Az Országgyűlési Könyvtár szervezésében 2015-ben is sor került a „Könyvtár, ami összeköt”
szakmai továbbképzésre határon túli magyar könyvtárosok részvételével. Októberben a résztvevők
betekinthettek az Országos Könyvtári Napok eseményeibe, tapasztalatokat, információkat, jól
hasznosítható ötleteket gyűjthettek Kecskeméten, Egerben és Budapesten, majd részt vettek az
IKSZ jubileumi emlékülésén is. Mindannyian igen hasznosnak és tartalmasnak ítélték a nálunk
töltött napokat, amelyről többféle formában kaptunk szóbeli és írásbeli visszajelzést.
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„4 FOR EUROPE” ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI VERSENY”
A magyarországi Europe Direct Információs Hálózat, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, az
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája a
Tempus Közalapítvány támogatásával 2015 szeptemberében „4 FOR EUROPE” címmel európai
uniós

témájú

országos

vetélkedőt

szervezett

középiskolás

diákoknak.

A játékra 256 négy fős csapat regisztrált. Az első, on-line fordulót követően régiónként a legjobb 10
csapat jutott be a regionális döntőbe.
A hét regionális forduló győztese és összesített eredmény alapján a 3 legjobb második helyen
végzett csapat kapott meghívást az országos döntőre. A régiós és az országos döntőn is arra
törekedtünk, hogy az eredményes szereplés érdekében a csapatok a lexikális tudásuk mellett
kreativitásukat, problémamegoldó képességüket, és előadói vénájukat egyaránt használják.
A zsűriben a Tempus Közalapítványt Szabó Csilla képviselte, az Európai Bizottság Magyarországi
Képviseletének küldötte Perger István volt, az Európai Parlament részéről pedig Lővei Andrea volt
jelen. Mindannyian igen színvonalasnak értékelték a fiatalok felkészültségét.
A nyertes csapat az EP Magyarországi Tájékoztatási irodájának a felajánlásából részt vehetett az
Euroscola elnevezésű programban, a 2., 3. és 4. helyezett csapat pedig az EB Magyarországi
A „4 FOR EUROPE” játék házigazdája ismét a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Europe Direct irodája volt, ide kötődött a meghirdetés, a lebonyolítás, valamennyi forduló a
feladatsorának összeállítása és értékelése.
A regionális fordulók helyszínei:
2015. november 2.

Kaposvár

Dél-Dunántúl

2015. november 3.

Szolnok

Észak-Alföld

2015. november 5.

Székesfehérvár Közép-Dunántúl

2015. november 6.

Eger

Észak-Magyarország

2015. november 10.

Budapest

Közép-Magyarország

2015. november 11.

Szeged

Dél-Alföld

2015. november 12.

Győr

Nyugat-Dunántúl

Az országos döntőre 2015. december 9-én került sor a Katona József Könyvtárban.
BABAOLVASÓ – ORSZÁGOS SZAKMAI NAP
2007-ben a Babaolvashow keretében kezdeményezte először az Informatikai és Könyvtári
Szövetség – kecskeméti könyvtárások ajánlására –, hogy minél több könyvtárban kerüljön sor
bababarát területek kialakítására. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a három éven aluliakkal való
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szakszerű foglalkozás is, így ma már az alapszolgáltatások közé tartozik az apróságok és
családtagjaik fogadása a könyvtárakban. A babafoglalkozások egyrészt jelentősen hozzájárulnak a
babák értelmi-érzelmi fejlődéséhez, másrészt a rendszeressé vált találkozások bővíti a kismamák
tanulási, tájékozódási, tapasztalatszerzési lehetőségeit.
A könyvtárosok közreműködésével készített, Marék Veronika Janikovszky Éva-díjas írónő által
tervezett Babaolvasó füzetet évről évre örömmel fogadják a családok. Ennek grafikai elemét
tartalmazza a Babaolvasójegy, ami országszerte a három éven aluliak könyvtári tagságát igazolja.
Népszerű a kismamáknak szóló, hasznos honlapok elérhetőségét tartalmazó, folyamatosan
megújuló Baba-web, és ebben az évben elkészült a mondókákat tartalmazó Tarka forgó is. A
kedvelt, évek óta használt promóciós anyagok mellett a Kölyökolvasójegyekből is elkészült az
utánpótlás, így az óvodáskorúak is színes, kedves nyomtatvánnyal bizonyítják könyvtári
kötődésüket. Mindezek nyomdai kivitelezését e pályázat részeként a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta. 2016-ban ismét lehetőség volt pályázati forrásból olyan fejlesztőjátékok beszerzésére,
amelyek a könyvtári babafoglalkozásainak módszertani megújulását is segítik.
Az Országos Könyvtári Napok alatt több mint 200 babaprogram erősítette a legkisebbek és
családtagjaik könyvtári kötődését.
Íme ezek közül néhány:


Kerekítő mondókás móka

Balatonboglár



Ringass el!

Bodmér



Tengelice zenebölcsi

Budapest



Mocorgó

Bük



Bócikáló

Egerszalók



Pöttöm torna

Felsőpakony



Totyogó klub

Hőgyész



Babahancurka

Kecskemét



Betűbölcsi

Kiskunfélegyháza



Gingalló daloló

Pécs



Könyvkuckó

Szarvas



Csiribiri kuckó

Szászberek



Falovacska muzsika

Szatymaz



Zengő bölcső

Székesfehérvár



Könyvtári babázó

Szolnok



Babusgató

Tiszaújváros

A Babaolvasó országos szakmai napnak 2016-ban a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár adott
otthont. A babakonferencián országosan ismert szakemberektől kaptunk új ismereteket. Bendig
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Borbála gyógypedagógus, mozgásterapeuta szemléletes előadáson vezette végig a résztvevőket a
babák mozgásfejlődésének állomásain – ráirányítva a figyelmet a könyvtárak lehetőségeire is.
Szedlacsek Katalin egy interaktív, sok-sok példával illusztrált bemutató keretében a korai zenei
fejlesztés jelentőségéről nyújtott alapos áttekintést. Tálas Nikolett tudományos munkatárs az „Első
1000

nap”

program

célkitűzéseit

ismertette

a

jelenlévőkkel,

majd

Dobos

Matild

gyermekkönyvtáros előadásán a bababarát kiskunfélegyházi könyvtár életébe pillanthattunk be –
ezúttal a legkisebbek szemszögéből szemlélve a családi programokat.
LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ!
A mi könyvtárunk elég aprócska. Senki sem gondolná, hogy ennyi könyvet rejt. Míg a többi könyvtár
nyaranta bezárja a kapuit, a nagykutasi könyvtár inkább kitárja (részben, hogy jöjjön be némi
levegő). Szívesen időzök itt, mert nagyon szeretek olvasni. Hogy miért nem egy tágasabb
könyvtárban töltöm az időmet? A válasz egyszerű: ez a könyvtár sokkal szeretetteljesebb, mint
bármelyik másik. Itt mindenkit tárt karokkal várnak. Ezt a leírást egy 4. osztályos kisiskolás
készítette települése könyvtáráról a Kölyökolvasó játék benevezési feladataként. Rajta kívül még
621 kölyökolvasó-jelölt mutatta be rajzban vagy írásban könyvtárát a Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 9 évvel ezelőtt elindított Legyél te is
kölyökolvasó! játékán.
A gyerekeknek korosztályonként hat-hat könyvet ajánlottunk elolvasásra, ezek közül választották ki
azt a hármat, amelynek megismerésére, és a hozzá tartozó fejtörők megfejtésére vállalkoztak. A
három próbát kiállók a helyi kölyökolvasó-találkozókon kapták meg emléklapjaikat és kitűzőiket.
2015. május 29-30-án került sor Kecskeméten a kölyökolvasók találkozójára. Az ország távoli
településeiről is – Battonyától Hajdúböszörményen át Dorogig – a hírös városba utaztak a
díjazottak. Az első nap közös játékkal, ismerkedéssel telt, majd Turbuly Lilla meseíró és Pásztohy
Panka illusztrátor interaktív könyvbemutatói következtek. A nap egy hangulatos, vidám játékkal
zárult.

A

találkozó

második

napján

irodalmi

játékok

segítségével

elevenítették

fel

olvasmányélményeiket a gyerekek, majd sor került a legünnepélyesebb pillanatokra, az
eredményhirdetésre és a díjkiosztásra.
A kölyökolvasók jelvényt, oklevelet, olvasásnépszerűsítő meglepiket és a jutalomkönyveket
vehették át.
Az ajánlott olvasmányok:

1-2. osztályosoknak:
 Böszörményi Gyula: Égboltmesék vagy Pásztohy Panka: Mentsük meg a kiskutyám
 Balázs Ágnes: A tésztapacsni vagy Berg Judit: Tündér biciklin
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 May Szilvia: A Fásli utcai állatkórház: újabb esetek vagy Malter György: A kalamajkák
folytatódnak
3-4. osztályosoknak:
 Berg Judit: Lengemesék 3- Nádtengeri ősz vagy Gévai Csilla: Amíg repülünk
 Marék Veronika: A kék kerítés vagy Csukás István: A Nagy Ho-Ho-Ho-horgász télen
 Finy Petra: A Zöld Cirkusz és a virágtolvaj vagy Mészöly Ágnes: Hanga és a lényegrablók

Nagyobbaknak:
 Jeney Zoltán: Rév Fülöp vagy Dávid Ádám: Millennium expressz – A potyautas
 Mikó Csaba: Veszélyben a tölgy vagy Varró Zsuzsa: Áfonyka
 Nemere István: Lidércfény nyomozóiroda vagy Nógrádi Gábor: Hecseki és a kedves betörők
PROGRAMNÉPSZERŰSÍTÉS
Az Országos Könyvtári Napok népszerűsítésére szokás szerint készült egy 20 mp-es reklámspot,
ezúttal a Magyar Cirkusz és Varieté artistáinak közreműködésével. Ezt az országos tv csatornák
mellett sok település helyi stúdiója is sugárzott.
Az egységes promóciós anyagok Maczkóné Káldi Zsuzsa grafikai tervei alapján ismét Kecskeméten
készültek el, összhangban a reklámfilmmel.
A helyi programok népszerűsítéséhez a központi logót és szlogent használták a könyvtárak
plakátok, szórólapok, meghívók tervezésekor. Ezt nagyban segítette, hogy a biankó anyagok a
honlapról többféle formátumban voltak letölthetőek.
Ismét készült egy WEB-ajánló – praktikus információkat tartalmazó internet címekkel. Az idei
szórólapra egy rejtvény került, ezt bármelyik település felhasználhatta a helyi programokhoz.
Apró olvasásnépszerűsítő meglepiajándékainkat most is úgy válogattuk hogy azok a
hétköznapokban is praktikusak legyenek (toll, naptáras könyvjelző, vászontáska, ceruza, mágneses
könyvjelző, képkeret) – ezeket a gyerekek és felnőttek is örömmel fogadták.
A programsorozatról most is egy külön honlapról lehetett percről percre tájékozódni. Ezt Bitó
Zsuzsa informatikus készítette el. Az adatbázis feltöltését a regisztrációtól a statisztikai adatok
rögzítéséig, a fotók és sajtóanyagok feltöltéséig a könyvtárak önállóan végezték. A honlap többféle
szempontú keresésre adott lehetőséget, ami egyaránt segítette a lakosság tájékozódását, valamint a
könyvtárosok és a sajtó információszerzését. Ezen a honlapon tettük hozzáférhetővé beszámolónkat
is (osszefogas.kjmk.hu  Archívum).
2015-ben is folyamatos volt a média érdeklődése. Az előzetes híradásokat és a programokról szóló
tudósításokat olvashattunk az országos és helyi lapokban, online felületeken. A hét folyamán több
stúdióbeszélgetésre is sor került. Mindezeket a központi honlap Sajtóvisszhang rovatában is
rögzítettük.
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