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TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!
Országos Könyvtári Napok – 2014. október 13-20.
1251 település, 1461 intézmény, 5334 esemény, 230.019 érdeklődő. Ezek a számok a 2014. évi
Országos Könyvtári Napok legfontosabb adatait mutatják. A számok mögött egy tartalmas,
hangulatos hét eseményei rejtőznek, amelyekkel a könyvtárak korszerű szolgáltatásaikra, tanulási,
tájékozódási lehetőségekre igyekeztek ráirányítani a figyelmet.
Az Informatikai és Könyvtár Szövetség 2014-ben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
kezdeményezte a könyvtárak összefogását az Országos Könyvtári Napok összehangolt
megrendezésére. A programsorozatra – az őszi önkormányzati választások miatt – a tervezettnél
később, október második hetében került sor.
Az országosan összehangolt programsorozat mottója a „Találkozzunk a könyvtárban!” volt.
Naponta más-más témakörhöz kapcsolódva kiállításokra, érdekes beszélgetésekre, tartalmas
előadásokra, könyvbemutatókra, olvasáshoz kötődő játékra várták az érdeklődőket. Azok a
kistelepülések, ahol könyvtári szolgáltatóhely működik, a megyei könyvtárak szakmai
támogatásával kapcsolódtak be az akcióba. Ennek a módszertani segítségnek, konkrét szervező
munkának is köszönhetőek a kiemelkedő részvételi adatok.
Az Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozó könyvtárak az Országos Programbizottság javaslatait
követték. A legtöbb program (2509) a felnőttek figyelmére számított, de sok volt a
kölyökkorosztálynak szóló esemény is (1699). Továbbra is népszerűek voltak a tini (649) és a nagyi
programok is (294), és természetesen most is sokan gondoltak a legkisebbekre, a babákra (183).
Az események típusmegoszlása hasonlóan alakult, mint az előző években: a legtöbb, 1685 (32 %)
most is az előadás, beszélgetés, és a játék, vetélkedő (1417 – 27 %), volt. Az 543 kiállítás az összes
program 10 %-át, a 385 internetes szolgáltatások bemutatója pedig 7 %-át jelentette. Az események
25%-át egyéb kategóriában regisztrálták a könyvtárak, ami a nagyon sokféle helyi ötlet
megvalósulására utal.
A legtöbb programra 2014-ben is Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok
Veszprém és Baranya megyében került sor:
Esemény

Település

Résztvevő

Borsod-Abaúj-Zemplén

853

252

17950

Bács-Kiskun

617

106

27339

Jász-Nagykun-Szolnok

600

74

30837

Veszprém

341

57

17737

Baranya

277

116

14478

Megye neve
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Öt kiemelt témakörben – élő emlékezet- múltunk értékei, okoskönyvtár, együtt az egészségünkért,
olvas az ország, megosztott örömök – számtalan kihagyhatatlan találkozási lehetőség szerepelt a
könyvtárak kínálatában.
OKTÓBER 14. ÉLŐ EMLÉKEZET – MÚLTUNK ÉRTÉKEI
Az Országos Könyvtári Napok első témája a történelembe vezette a résztvevőket. A nyitó napon
elsősorban a helyben született értékekre koncentráltak a könyvtárak. Felidézték a helyi szokásokat,
számba vették, felelevenítették és a fiatalabbakkal is megismertették hagyományaikat. Szinte
mindenütt

számíthattak

a

településen

élő

helytörténeti

kutatókra,

az

idős

emberek

visszaemlékezéseire. Népszerűek voltak a kiállítások: egyrészt a néprajzi értékeket bemutató,
másrészt a történelmi évfordulókhoz kötődő tárlatok (holokauszt, II. világháború, határnyitás).
Ezekhez játékok, tudáspróbák, előadások is kapcsolódtak, még élményszerűbbé téve a látottakat.
Több település beszámolt arról, hogy a különböző korosztályok együttes részvételével, könyvtári
környezetben

dokumentumkiállítással,

könyvbemutatóval

került

sor

aktuális

évfordulók

megünneplésére. Gyerekek és felnőttek egyaránt kíváncsian várták a múltidéző városnéző sétákat, a
képeslap- és fotókiállításokat, a játékos történelmi időutazásokat.
Ízelítő a programkínálatból:
Hogy is volt ez régen? – Egy örökifjú dédi emlékei
Badacsony régi fényképeken

Almamellék
Badacsonytomaj

Történelmi utazás Bátonyterenye múltjában - Könyvbemutató

Bátonyterenye

Berettyón innen, Berettyón túl

Berettyóújfalu

Jó bort a magyarnak! – Népzenei est

Drávatamási

A sárkányoktól a dinoszauruszokig – Ismeretterjesztő előadás gyerekeknek
A múlt játékai – Játékkészítés termésekből

Esztergom
Kerepes

Fényképek újratöltve - Fotókiállítás

Kunadacs

Puszták krónikája... - Könyvbemutató

Marcali

Uradalmi mese – Helyi értéktár bemutatása

Martfű

Szülőföldem a Zselic – Helyismereti vetélkedő

Mozsgó

A Nagy Háború és Soltvadkert – Soltvadkerti hősök emlékezete
A Sédtőtől-Süttőig – Helytörténeti könyv bemutatója

Soltvadkert
Süttő

Könyvtártörténeti bombonok

Sződliget

Szülőföldemen – Rajzpályázat

Túrkeve

A honfoglalás korának dokumentált motívumai

Zselickisfalud
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OKTÓBER 15. – OKOSKÖNYVTÁR
Technikai újdonságok sokaságával ismerkedett a lakosság az okoskönyvtár napján. Ezeknek az
eszközöknek a nagy része pillanatok alatt, szinte észrevétlenül vált a mindennapok részévé, de
értelmes, életünket megkönnyítő használatukat sokaknak kell még tanulni. A csatlakozó
intézmények változatos ötletekkel, szakkönyv kiállításokkal, világhálón fellelhető források
összegyűjtésével

igyekeztek

tanulási,

informálódási

lehetőséget

biztosítani

valamennyi

korosztálynak Sor került a kommunikációs akadálymentesítés könyvtári eszközeinek és az e-könyv
olvasók népszerűsítésére, használatuk tanítására, begyakorlására.
A könyvtárak honlapján sokféle tudástár érhető ma már el. A nap célkitűzései között szerepelt ezek
bemutatása is. A kisiskolások könyvtári játékokkal, a tinik vetélkedők keretében tanulták az
elektronikus katalógusok, a különböző adatbázisok, az internet értelmes használatát, és a nap végére
elkészültek a könyves selfie-k.
A témakörhöz a biztonságos internethasználat alapismereteit (személyes biztonság, e-szolgáltatások
és közösségi oldalak biztonsága), is hozzákapcsolták a szervezők.
Néhány „okos” program:
A fotózás rejtelmei

Besenyszög

Nagyi 2.0 - Más generáció? – Tizenévesek és nagyik közös programja

Budapest

Használd Okosan a telód! – QR-kódos játék

Csongrád

Sose mérjük másokhoz magunkat - az online és a valóság kapcsolata

Edelény

Netezz velem! – Érdekes honlapok nagyiknak

Egerlövő

Adj elő érdekesen: Prezivel!

Gödöllő

Itt sok mindent megtalálsz – Könyvtári adatbázisok bemutatása

Gyönk

Játsszunk könyvtárosat! – Könyvtárhasználati játék

Jászapáti

A NAVA szolgáltatásaink bemutatója

Jászkisér

A kódextől a táblagépig – Információkeresési foglalkozás
Ne csak lógj a neten! – Országos internetes játék
Böngéssz, nagyi!

Kazincbarcika
Országszerte
Pécs

Új tudás, új technológiák a könyvtárban

Szentgotthárd

Fókuszban az infokommunikáció – Ismeretterjesztő előadás
Kertészek a Netre!

Tatabánya
Újszász

Villanykönyv –Milyen a könyv, ha nem papír?

Veresegyház

Megosztok, tehát vagyok – A közösségi oldalak veszélyeiről
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Veszprém

2014. OKTÓBER 16. – EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!
Igazán tartalmas és változatos események kötődnek az évről évre megújult formában visszatérő
könyvtári egészségnaphoz is. A kiemelt érdeklődés érthető, hiszen az egészséges életvitel, az aktív
életmód, a betegségek megelőzése, a már kialakult egészségkárosodások javítása vagy szinten
tartása sokakat érint. Azt tapasztaltuk, hogy a könyvtárak jól alkalmazkodtak a különböző
korosztályokhoz. A szűrővizsgálatok, ismeretterjesztő előadások, egy-egy kiválasztott témához
kapcsolódó szakszerű tájékoztatók (drog, alkohol és egyéb függőségek, elhízás, táplálkozási
zavarok, népbetegségek, stb.), könyvismertetések, kiállítások mellett táncbemutatók, egészségügyi
tudáspróbák, gyógyteakóstoló, zöldségfaragás, sportágválasztó délutánok színesítették a nap
kínálatát. Sőt, még „A legegészségesebben főző asszony” és a „Nagyi sütije” cím elnyerésére is
pályázhattak a lányok, asszonyok. Az elmúlt évek egyik fontos eredményének tartjuk, hogy
országszerte kialakultak, megszilárdultak és egyre tartalmasabbá válnak azok az együttműködések,
amelyeket a civil szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel kötöttek a könyvtárak.
Összefogásuk segítheti a lakosság tájékozódását, egészségkultúrájának fejlődését.
Mazsolázó az események közül:
Mozogj magadért!

Akasztó

Egészséges, mint a makk! – Rajzpályázat

Ásotthalom

Kóstoló: egészséges „nasik” gyerekeknek, felnőtteknek
Tudatos táplálkozás

Balatonfüred
Cibakháza

MediBall – mozgásművészeti bemutató

Csemő

Szépségsziget

Csenger

Egészséges táplálkozás, divatos trendek

Dunaújváros

Könyvtári egészségtár

Kecskemét

Természetes kozmetikumok egészségünk védelmében –Bemutató
Test, lélek, szellem –A belső egyensúly jelentősége
Gondolkodj egészségesen! – Beszélgetés kisiskolásokkal

Kistelek
Kunszentmárton
Lenti

Fűben, fában orvosság

Polgárdi

Hoppá! Kamasz lettem

Sátoraljaújhely

Jel/beszéd – Jeltolmács találkozása gyerekkel

Siófok

Geinckímélő olvasás

Tata

Szemünk fénye – Ismerd meg a sérült emberek világát

Vásárosnamény

Hangfürdő

Vonyarcvashegy
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2014. OKTÓBER 17. – OLVAS AZ ORSZÁG
Október 10-én „olvasott az ország”! Országszerte fiatalok és idősek, kicsik és nagyok legalább
néhány percre a könyvekre, a könyvtárakra, az olvasásra figyeltek. A könyvtárak évek óta rengeteg
olvasásnépszerűsítő ötlettel, irodalmi játékkal, vetélkedővel igyekeztek kedvet ébreszteni a könyvek
kézbevételéhez, most ezek közül a módszerek közül választották ki a legnépszerűbbeket, esetenként
a legmeghökkentőbbeket. A jól ismert könyvtári környezeten túl szokatlan helyeken jelentek meg a
könyvtárosok.

Forgalmas

tereken,

piacokon,

bevásárlóközpontokban,

vasútállomáson,

sportlétesítményekben rendeztek be olvasósarkokat, ahol fejtörőket, olvasási és beiratkozási
lehetőséget kínáltak az érdeklődőknek. Rendeztek olvasómaratont, olvasási stafétát, volt könyvtári
útvesztő bátor csapatoknak, könyves labirintus, akadályverseny, irodalmi játszóház, és izgalmasra
sikerült a könyvmolyok éjszakája.
Ez a nap kitűnő alkalmat kínált a kortárs művészekkel való személyes találkozásra is. Írók, költők,
előadóművészek keltek útra, hogy felolvasással, beszélgetéssel, sok-sok játékkal ébresszenek
kedvet műveik elolvasásához.
Mazsolázó az események közül:
Mazsola fürdik – Diavetítés

Ambrózfalva

Mesél a Könyvtári Maci – Kavicsmese óvodásoknak
És virágzott a berbecs – Könyvbemutató

Bács-Kiskun megye
Baja

Ciprián – A Balaton hercege – Könyvbemutató

Balatonfüred

Mesével kerek a világ"

Cegléd

Intermacionálé – Könyvbemutató

Csolnok

Irodalombarát családok megyei vetélkedője

Debrecen

Szárnyukon a fény hegedül –Versek a könyvtárban

Edelény

Könyves zsákbamacska – Felolvasás gyerekeknek

Érd

Kri miben tudós?! – Agatha Christie történetei

Erdőteleks

Egy falu – egy könyv

Kesztölc

Táltosok, tündérek, sárkányok a mesékben

Pilisborosjenő

Varázslatok a könyvtárban

Súr

Csillaghúr és barátai – Zenés könyvajánlás

Szécsény

Bőröndmesék -- Till Eulenspiegel

Szekszárd

Sokkold a szüleidet – Olvass könyvet!

Tomajmonostora

Dobj el mindent…és OLVASS!

Vásárosnamény
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2014. OKTÓBER 18. – MEGOSZTOTT ÖRÖMÖK
„Milyen öröm örömet okozni! S az emberek mégis milyen ritkán szánják rá magukat!” Terveink
között az szerepelt, hogy legalább egy napra megcáfoljuk Német László gondolatát, s igyekszünk
lehetőséget adni a pozitív érzelmek kifejezésére. A könyvtárosok szombaton is tele voltak
ötletekkel: egy-egy korosztály életkori sajátosságaira figyelve ezernyi mintát mutattak arra, hogyan
épülhetne be a mindennapokba is az örömmegosztás. Csokorba gyűjtötték az örömet adó művészeti
alkotásokat, a játék, a dal, a zene, a tánc, a fotók mind-mind örömforrásként voltak jelen a
könyvtárakban. Állítottak örömparavánt, készült boldogságkosár, felléptek színészek, muzsikusok,
bábművészek, bohócok. Nagyszámú közönség vett részt a családi programokon, a lufihajtogatáson,
a közös énekléseken. Népszerűek voltak a vetített képes élménybeszámolók és a helyi
alkotócsoportok bemutatkozó műsorai.
Néhány cseppnyi öröm a sokféle programból:
Szeretet, Öröm, Boldogság – A mindennapi örömök megtartó ereje

Ajak

Örömkoncert gyerekeknek

Algyő

Pajzán népmesék Csernik Szende mesemondóval

Ásványráró

A zene és a vers öröme –Gyerekfoglalkozás

Bácsalmás

Csodás hétköznapok

Bakonybél

Délelőtti mosoly és ölelés

Ballószög

Kockázz! – LEGO-építő verseny

Balmazújváros

Hahota nevetésterápiás foglalkozás

Budapest

Boldogság vásár

Doboz

Kész cirkusz – Ribizli bohóccal

Drávagárdony

Textilbe szőtt örömök – Közönségtalálkozó

Eger

Játéksziget

Enying

Szerezz örömet kabalaállatokkal!

Nagykölked

A szavak melegénél – Irodalmi tábortűz

Szatymaz

A nevetés öröme – Tépj le egy mosolyt „szükség esetére”!

Veszprém

2014. OKTÓBER 19. – KÖNYVES VASÁRNAP
2014-ben 263 településen vállalkoztak arra, hogy rendkívüli nyitva tartással, érdekes programokkal
hívogassanak kicsiket és nagyokat. Ma már a Könyves Vasárnapnak országszerte komoly
hagyományai vannak. Most is énekes-zenés könyvtárnyitás, kedvezményekre jogosító beiratkozási
akciók, családi programok, mesedélutánok, könyvbemutatók színesítették a kínálatot. Népszerűek
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voltak a táncházak, a koncertek, a bábszínházak, de volt rejtvénybajnokság, könyvcsata,
„raktártúra”, társasjátékok bemutatója is. Délelőtt elsősorban a gyerek és a családok kerekedtek fel,
este pedig a felnőtteknek szólt a szórakoztató kikapcsolódást – helyenként az éjszakába nyúlóan.
A Könyves Vasárnap néhány pillanata:
Kuglóf király udvarában – Meseszínház

Budapest

Családi szieszta

Csanádpalota

Ne pazarold, dobozold! – Ismeretterjesztő előadás

Debrecen

Szeress velem játszani! – Családi játszóház

Dubicsány

Elfeledett mézescsók – Koncert gyerekeknek

Gödöllő

Mindenki háza – Családi program

Heves

Emberek, sorsok, díjak – Beszélgetés az év kitüntetettjeivel

Kecskemét

Olvass éjjel-nappal

Pálmonostora

Ki nevet a végén?

Tengelic

Vár a könyvtár! – Vasárnap a könyvtárban

Tornyospálca

Családi akadályverseny a könyvtárban

Törökszentmiklós

Két kerékkel a Föld körül

Vasvár

„Bájoló” - Zenés flashmob

Veszprém

Kakaókoncert

Zalaegerszeg

Könyvbefogó játék

Zselickislak

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.
2014. OKTÓBER 20. ZÁRÓKONFERENCIA

Az Országos Könyvtári Napok záró programjára hagyományosan Kecskeméten került sor,
október 20-án. A nap nyitó előadását dr. Cseri Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
kultúráért felelős helyettes államtitkár gondolatait Sörény Edina olvasta fel. A kulturális
alapellátás legfontosabb helye a könyvtár címmel. Ezután szokás szerint olyan szervezetek
képviselőit kértük megszólalásra, akikkel a könyvtárak a lakossági szolgáltatások minőségének
folyamatos javítása érdekében szoros együttműködésben dolgoznak. Dr. Eperjesi Tamás, a
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet főigazgató-helyettese Érték
– értéktár – Hálózatos együttműködés címmel foglalta össze mondanivalóját, kiemelve a
települési könyvtárak szerepét az értéktárak létrejöttében, az értékmegőrzésben. Érdeklődve
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hallgatta a közönség Molnár Szilárd A könyvtárak szerepe az információs társadalom
kiszélesítésében témakörben kifejtett gondolatait, aki a NHIT Szakértői Tanácsadó Testület
képviseletében vett részt a konferencián.
Az Országos Könyvtári Napok alatt két fontos szakmai konferenciára is sor került. Ezek
tapasztalatait, tanulságait Bakos Klára (Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke) és dr. Kiszl
Péter (ELTE BTK KITI intézetigazgatója) osztotta meg a jelenlévőkkel. Bakos Klára előadása
a könyvtárak szerepvállalása a kis- és középvállalkozók digitális kompetenciafejlesztésében
témáról szólt, dr. Kiszl Péter pedig az egyre népszerűbb e-könyvek, e-olvasás jelentőségét
középpontba állító szakmai napról számolt be.
A hét eseményeinek országos áttekintését most is Ramháb Mária, a Programbizottság elnöke
mutatta be. Fotókkal és adatokkal alátámasztott előadásában összefoglalta a 2014. évi
Összefogás tapasztalatait, eredményeit. Jó volt látni, hogyan fejlődtek szolgáltatásokká azok az
egyszeri akciók, alkalmi kezdeményezések, amelyek az elmúlt évek októberi eseményei
kapcsán kerültek bevezetésre.
A délutáni pillanatképeken egy-egy helyi könyvtáros előadásában most a battonyai, szegedi,
tatabányai, budapesti és Baranya megyei kistelepülések eseményeit követhettük nyomon.
Október 20-án Kecskemétre érkezett a Baranya megye apró településeit járó Könyvtárbusz is a
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács támogatásával. Miután leparkolt a Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtár előtt, a parabolaantenna megtalálta a műholdat, kezdődhetett a
szolgáltatás: mind a konferencia résztvevői, mind pedig a kecskemétiek kíváncsian ismerkedtek
ezzel az ellátási formával.
„4 FOR EUROPE” ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI VERSENY”
A magyarországi Europe Direct Információs Hálózat, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, az
Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának
támogatásával újra meghirdetésre került a „4 FOR EUROPE” elnevezésű európai uniós témájú
középiskolás csapatverseny.
A vetélkedőre 332 négy fős csapat regisztrált. A versenyben 5 csapat Romániát, 7 csoport pedig
Szlovákiát képviselte. Így összesen 57 város 118 középiskolája mérte össze tudását.
Az első on-line fordulót követően régiónként a legjobb 10 csapat jutott be a regionális fordulókba,
ahonnan a 7 győztes, és összesített eredmény alapján a 4 legjobb második helyen végzett csapat
kapott meghívást az országos döntőre.
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A régiós és az országos döntő törekvése is az volt, hogy az eredményes szereplés érdekében a
csapatok a lexikális tudásuk mellett alkalmazzák kreativitásukat, problémamegoldó képességüket,
megcsillantva előadói vénájukat. A zsűri tagjai egyhangúlag színvonalasnak értékelték a fiatalok
felkészültségét.
A „4 FOR EUROPE” játék házigazdája 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:
2014. november 6.

Szolnok

Észak-Alföld

2014. november 7.

Eger

Észak-Magyarország

2014. november 11.

Kaposvár

Dél-Dunántúl

2014. november 12.

Győr

Nyugat-Dunántúl

2014. november 13.

Szeged

Dél-Alföld

2014. november 14.

Budapest

Közép-Magyarország

2014. november 15.

Székesfehérvár Közép-Dunántúl

Az országos döntőre 2014. december 8-án került sor a Katona József Könyvtárban.
BABAOLVASÓ – ORSZÁGOS SZAKMAI NAP
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség először 2007-ben a Babaolvashow keretében
kezdeményezte, hogy a könyvtárak alakítsanak ki bababarát területeket. Ezt akkor az „Együtt a
társadalomért” megállapodásban is rögzítettük, amihez több kormányzati szerv és civil szervezett
csatlakozott. Azóta egyre több helyen kerül sor bababarát környezet kialakítására, s az
alapszolgáltatások közé beépült az apróságokkal való szakszerű foglalkozás. A három éven aluliak
megjelenése a könyvtárakban nem csupán a babák értelmi-érzelmi fejlődésé segíti, de bővíti a
kismamák tanulási, tájékozódási lehetőségeit. Az apróságok így korán megtapasztalhatják, hogy a
könyvtár egy nyugodt, biztonságos hely, ahol jól érzik magukat és ahol rengeteg az érdekes
felfedeznivaló.
A kismamák megszerették a Babaolvasó füzetet, amelyet a könyvtárosok közreműködésével
Marék Veronika Janikovszky Éva-díjas írónő tervezett. Ennek grafikai elemeivel összhangban
készült el a Babaolvasójegy, a kismamáknak szóló, hasznos honlapok elérhetőségét tartalmazó
Baba-web, és a mondókákat tartalmazó könyvtári mérőke. A megszeretett, évek óta használt
promóciós anyagok mellett a néhány éve bevezetett Kölyökolvasójegyből is elkészült az
utánpótlás. A Kölyökolvasójegy az óvodások könyvtári tagságát igazolja. Mindezek nyomdai
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kivitelezését e pályázat részeként a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Az Országos Könyvtári Napok alatt 183 babaprogram várta a legkisebbeket és családtagjaikat.
Íme ezek közül néhány:
Babusgató – Ölbeli játékok

Akasztó

Zenebölcsi – Zenés babafoglalkozás

Balatonlelle

A Könyvtári maci bölcsödébe megy

Bátmonostor

Természetesen az anyatejjel

Bátya

Babázz a könyvtárban!

Borota

Mocorgó – Babák a könyvtárban

Bük

Kerekítő mondókás móka

Csákvár

Baba-móka

Csnegőd

Első olvasójegyem – Babacsomagok átadása

Csongrád

Pankalánc – Dalos-mondókás foglalkozás

Csorna

MondóKAcagó – Mondókázó könyvtári foglalkozás

Csökmő

Totyogó klub

Hőgyész

Én elmentem a vásárba... – Mondókázó délelőtt
Törpi babatorna

Kecskemét
Miskolc

Hempergő – Praktikus tanácsok a gyermekbalesetekről

Rém

Döcögjünk, höcögjünk együtt

Rétság

Sünizene – Énekes mondókák, höcögtetők

Tolna

A könyvtárosok ismereteinek bővítésére 2014-ben is megrendeztük a Babaolvasó országos szakmai napot,
amelynek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára adott otthont. A babakonferencián

egyrészt országosan ismert előadók (Sándor Ildikó, Mátyás Zoltán, Csóka Eszter) osztották meg
velünk ismereteiket, legújabb kutatási eredményeiket, kipróbált módszereiket, másrészt lehetőség
volt a helyi programok (Budapest, Gödöllő, Dombóvár, Szombathely), kezdeményezések
bemutatására is.
LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ!
Az olvasásban az a jó, hogy, közben nem kell a külvilággal foglalkozni, hogy szabadon engedhetem
a fantáziámat, hogy a gondolataimban egy fim pereg, amit én rendeztem, a könyv szereplői pedig
életre kelnek, hogy fejleszti a szókincsünket és javítja a helyesírásunkat és hogy ami félelmetes, mint
például a Tiranoszaurusz, az vagy már nem él, vagy csak kitalálták. Ezt a gondolatot egy olyan
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kisiskolás fogalmazta meg, aki részt vett a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség 8 évvel ezelőtt elindított Legyél te is kölyökolvasó! játékán. A
játék könyvtári tagsághoz kötött, ezzel is ösztönözve a gyerekeket lakóhelyük könyvtárának
felfedezésére, értelmes használatára. Az őszi felhívás közzétételében, a játék népszerűsítésében, a
regisztrációban, a könyvek beszerzésében és folyamatos hozzáférhetővé tételében, az interneten
megjelenő feladatlapok letöltésében, a megfejtések közös postázásában a helyi könyvtárosok
segítségére számítottunk.
A gyerekek korosztályonként hat-hat könyv közül választhatták ki azt a hármat, amelynek
elolvasására vállalkoztak. A három próbát kiállók a helyi kölyökolvasó-találkozókon kapták meg
emléklapjaikat és kitűzőiket.
A tanév végén, 2015. május 29-30-án került sor Kecskeméten a kölyökolvasók találkozójára. Az
ország minden részéről – Hajdúböszörménytől Dorogig – a hírös városba utaztak a díjazottak. Az
első nap a közös játék, az ismerkedés ideje volt, majd Nyulász Péter ifjúsági író és Maros Krisztina
illusztrátor interaktív könyvbemutatóin vettek részt a kölyökolvasók, majd egy esti vidám játék
zárta a napot. A találkozó második napján irodalmi játékok segítségével elevenítették fel
olvasményélményeiket a gyerekek, majd a legünnepélyesebb pillanatok, az eredményhirdetés és a
díjkiosztás következett.
A kölyökolvasók a jelvényt, oklevelet, olvasásnépszerűsítő meglepiket és a jutalomkönyveket
vehették át.
Az ajánlott olvasmányok:
1-2. osztályosoknak:
 Finy Petra: Iskolások kézikönyve vagy Malter György: Állatkerti kalamajkák
 May Szilvia: A Fásli utcai állatkórház vagy Vitkolczi Ildikó: Palkó, Zsófi meg a világ dolgai
 Berg Judit: Két kis dinó Budapesten vagy Módra Ildikó: Cinóber cirkusz
3-4. osztályosoknak:
 Turbuly Lilla: Talált szív vagy Vig Balázs: Puszirablók
 Csepregi Zoltán: Helló, Brub vagyok! vagy Gévai Csilla: Amíg zötyögünk
 Adamik Zsolt: Ördögbőr grófja vagy Marék Veronika - Tarbay Ede - Urbán Gyula: Centi és
a Csicseri bolt
Nagyobbaknak:
 Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest – A Béla-írtó hadművelet vagy Gimesi Dóra Jeli Viktória - Tasnádi István: Időfutár 1 - A körző titka
 Dóka Péter: Lila királylány vagy Pacskovszky Zsolt: Az álomrendőrség 1. – Kishugó és a
medvelöket
 Erdős István: Rajkó vagy Nyulász Péter: Ciprián
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PROGRAMNÉPSZERŰSÍTÉS
Az Országos Könyvtári Napok népszerűsítésére szokás szerint készült egy 20 mp-es reklámspot,
amelyet az országos tv csatornák mellett a helyi stúdiók is sugároztak.
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.
Készítettünk egy WEB-ajánlót, amely praktikus információkat tartalmazó internet címekből állt. A
szórólapra egy rejtvény került, ami alkalmas volt arra, hogy bármely település felhasználja a helyi
programokhoz.
Apró meglepiajándékaink az olvasásnépszerűsítést szolgálták, kiválasztásuknál arra törekedtünk,
hogy azok a hétköznapokban is jól használhatóak legyenek (toll, naptáras könyvjelző, vászontáska,
zsebtükör, monitortisztító, gyógyszertartó, tréfás ceruza) – ezeket a gyerekek és felnőttek is
örömmel fogadták.
A programsorozatról egy külön honlap adott tájékoztatást. Ezt Bitó Zsuzsa informatikus készítette
el. Az adatbázis feltöltését a regisztrációtól a statisztikai adatok rögzítéséig, a fotók és sajtóanyagok
feltöltéséig végezték önállóan a könyvtárak. A honlap többféle szempontú keresésre ad lehetőséget,
ami egyaránt segítette a lakosság tájékozódását, valamint a könyvtárosok és a sajtó
információszerzését. 2014 újdonsága volt, hogy a lakosság észrevételt, véleményt írhatott a
honlapra egy-egy esemény lezajlása után. Ezen a honlapon tettük hozzáférhetővé beszámolónkat is
(osszefogas.kjmk.hu  Archívum).
2014-ben – annak ellenére, hogy a választási eredmények elemzése uralta a híreket – tapasztaltuk a
média érdeklődését. Országos és helyi lapok nyomtatott és online oldalain, kulturális
programajánlókban jelentek meg előzetes híradások, majd a programokról szóló tudósítások. Több
telefonos interjúra, stúdióbeszélgetésre került sor a hét folyamán. Mindezeket a központi honlapon
is rögzítettük.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta törekszik arra, hogy valamennyi korosztályra
figyelve irányítsa a figyelmet a hazai könyvtárakra. Ebben folyamatos támogatója a Nemzeti
Kulturális Alap. Örülünk annak, hogy több kezdeményezésünk – elnyerve a lakosság tetszését – az
évek alatt könyvtári szolgáltatássá fejlődött.
Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását.

13

14

