NAGY KÖNYVTÁRI SHOW
Beszámoló az Országos Könyvtári Napok 2015. évi Bács-Kiskun megyei
eseményeiről

2015 októberében az Informatikai és Könyvtári Szövetség országos koncepciója
szerint Bács-Kiskun megyében is sor került az Országos Könyvtári Napok
programsorozatra. Megyénkben évek óta ez a legátfogóbb, legtöbb érdeklődőt vonzó
könyvtári program. A hét eseményeinek tervezésekor arra törekedtünk, hogy
valamennyi korosztályt kíváncsivá tegyünk, a lakosság újabb csoportjai ismerjék meg
széleskörű szolgáltatásainkat, és szolgáljunk meglepetésekkel, tartalmas percekkel a
rendszeresen könyvtárba járóknak. Hagyományos, évről évre visszatérő, jól bevált
programelemeink mellett sokféle újdonság is színesítette a hetet.
Ennek az évnek egyik legnagyobb eredménye, hogy még soha nem sikerült ennyi
együttműködő partnert megnyerni a könyvtár ügyének, mint most. Intézmények, civil
szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek osztoztak egy-egy nap felelősségében és
örömeiben.
Bács-Kiskun megyében az Országos Könyvtári Napok alatt 113 település 687
könyvtári programján 25.704 érdeklődő vett részt, ami az országos részvétel 10,8 %a. Ez a nagy szám a könyvtárak közti szoros, összehangolt munkának, tartalmas
szakmai kapcsolatoknak az eredménye. Elmondhatjuk, hogy a települések méretétől
függetlenül az emberek kíváncsiak voltak az októberi kiállításokra, beszélgetésekre,
könyvbemutatókra, a korszerű ismeretszerzési, tanulási, élményt adó szórakozási
lehetőségekre.
A megyei események koordinálását most is a Katona József Könyvtár végezte.
Forgatókönyvekkel,

játékleírásokkal,

aktuális

információkkal,

módszertani

ajánlásokkal, személyes konzultációval és programszervezéssel segítettük a városi, a
községi könyvtárakat és a kistelepüléseken működő szolgáltatóhelyeinket.
2015. OKTÓBER 6. – MEGEMLLÉKEZÉSEK, EMLÉKEK NAPJA
A programsorozatot nyitó téma 2015-ben is a történelemhez, a települések múltjához,
értékeihez, hagyományihoz kapcsolódott, változatos tevékenységi formákra adva
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lehetőséget. A kunadacsi könyvtárosok A hely, ahol élek címmel állítottak össze egy
helyismereti vetélkedőt, Akasztón az iskola névadójáról, Kunszt Józsefről kutattak a
gyerekek, a kalocsai és kiskőrösi könyvtárban rendhagyó történelem- illetve
irodalomóra

zajlott.

Bácsborsódon,

Bátmonostoron,

Csikérián,

Dunaszentbenedeken, Dunavecsén, Katymáron, Rémen, Szakmáron, Tiszaugon,
Uszódon az aradi vértanúkra emlékeztek rajzokkal, kiállítással, versekkel, internetes
kutatómunkával, esti gyertyagyújtással. Bugacpusztaházán előkerültek a régi
fényképek, azok alapján elevenítették fel a falu múltját, vették számba mai értékeit.
A megyeszékhelyen kiemelt esemény volt a 175 éve született Madarassy László
jogászról, a Kecskeméti Lapok alapító szerkesztőjéről való megemlékezés Dr. Nánási
László főügyész és dr. Lovas Dániel lapkiadó-főszerkesztő előadásával. A Nagyinet
Klub nyilvános összejövetelén helyi értékeink internetes megjelenését mutatták be a
tájékoztató könyvtárosok. Az iskolai csoportoknak erre az alkalomra Mesél a múlt
címmel nyomkereső játékot állítottunk össze, amit később is örömmel fogadtak a
pedagógusok.
2015. OKTÓBER 7. – PARTNERSÉGBEN A BIZTONSÁGOS ÉLETÉRT
Sokakat foglalkoztató téma a bűnmegelőzés, a fogyasztóvédelmi és pénzügyi
ismeretek, a környezettudatosság. Ezekre épült a partnerségben a biztonságos életért
napunk. Kik vigyáznak ránk? – tették fel a kérdést Bátmonsotoron, a válaszadásban
pedig a helyi rendfenntartó szervezetek képviselői segítettek. A településeken a helyi
rendőr, körzeti megbízott, tűzoltó jelentette a biztos szakmai hátteret az
ismeretterjesztő

foglalkozásokhoz,

játékokhoz,

bemutatókhoz.

A

fülöpházi

könyvtárban a kerekegyházi tűzoltók vendégeskedtek, Dunavecsén KRESZ-tesztet
készítettek a lakosságnak, Csikérián a körzeti megbízotthoz fordulhatott aktuális
kérdéseivel a lakosság. Nyárlőrincen a szabálysértésekről, fiatalok által elkövetett
bűncselekményekről tájékozódhattak a szülők. Ordason Hunyadi Brigitta védőnő,
Kecskeméten Riczu Norbert mentőtiszt látta el hasznos tanácsokkal a kisgyermekes
szülőket a bababiztonságról, babaelsősegélyről.
Kisiskolások szemléletformálásához járult hozzá a Répa úr és az energia c.
környezettudatos élményprogram Kunpeszéren, Ladánybenén és a Széchenyivárosi
Fiókkönyvtárban.
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Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a Beszélő számítógéptől a sípoló zebráig c.
beszélgetés után, ahol a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei
Egyesülete tagjai találkoztak kisiskolásokkal. Ezt a típusú foglalkozást később
többször is megismételtük. A kisiskolások mellett a pedagógusok és a szülők is
nagyon hasznosnak ítélték a sérült emberekkel való találkozásokat.
A gyerekekkel foglalkozó könyvtárosok számára Tűzre, vízre vigyázzatok címmel
készítünk egy forgatókönyvet, amelyet a megye több településén is felhasználtak.
2015. OKTÓBER 8. – ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Az egész megyében igen tartalmas volt az egészség napja. A könyvtárak és az
egészségügyi intézmények közötti együttműködési megállapodások most is sokféle
lehetőséget kínáltak az ismeretterjesztő előadásoktól a tanácsadásokig, megelőző
szűrővizsgálatokig. Ezek közül néhány:
Kezünkben a jövőnk – ezt a címet a kecskeméti program kapta, amelynek keretében az
Egészséges Táplálkozásért Egyesület segítségével 8 órán keresztül jobbnál jobb
előadásokra, látványos prezentációkra, egészséges termékek bemutatójára került sor.
Délután a gyerekek a Gyógyító bocsokkal (mentősök) találkoztak, sikeresen
megműtötték a Könyvtári Macit, sőt még egy mentőautóba is bekukucskálhattak,
megismerve annak berendezéseit, a mentőhívás szabályait, a helyes viselkedés
tudnivalóit. Nem csak a gyerekek, de a felnőttek, sőt még a könyvtárosok körében is
nagy sikert aratott a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány bemutatója. A kisiskolásokkal
együtt ámulva figyeltük a terápiás kutyusok fegyelmezettségét, engedelmességét –
amibe olykor-olykor egy kis huncutság is belefért.
Bácsbokodon egészségügyi tanácsadás, Miskén jógatorna szerepelt a programban.
Katymáron a gyerekek elsősegélynyújtási alapismereteket tanultak és gyakoroltak, a
felnőtteknek pedig a KönyvtárMozi keretében a Füvesasszonyok, kenőemberek c. film
került műsorra. Kisszálláson Malustyik László mentőtiszt, Fajszon a helyi védőnő,
Csikérián a háziorvos szavaira figyeltek. A tiszaalpári előadás a fűszer- és
gyógynövényekről a rémi a szűrővizsgálatokról, a megelőzés fontosságáról szólt.
Csávoly délutáni sétával kapcsolódott a mellrák elleni kampányhoz, Szentkirályon
kedvcsináló alakformáló tornán „karcsúsodtak” a hölgyek,
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a dunavecseiek

egészségügyi börzén bővíthették ismereteiket, Kelebia pedig Fognyűvő doktort, a
rettegő fogorvost – álnéven Vig Balázs meseírót – fogadta.
2015. OKTÓBER 9. – OLVASSUNK EGYÜTT!
Az elmúlt évi könyvári napok után több olyan visszajelzést kaptunk, amely az Olvas
az ország! akció folytatására biztatott bennünket. Szerencsére az idei lehetőséget is
kihasználták a könyvtárak az olvasás népszerűsítésére. Törekvésünk az volt, hogy
kicsik és nagyok közül minél többen, legalább néhány percre figyeljenek az olvasásra.
Sokféle olvasásnépszerűsítő játékkal, vetélkedőkkel, villámolvasással készültek a
könyvtárak.

A

legszokatlanabb

helyeken

jelentünk

meg

–

piacon,

utcán,

vasútállomáson, bevásárló-központokban, sportlétesítményekben –, és állítottuk meg
az embereket, legalább egy röpke pillanat erejéig az olvasás örömét kínálva.
Mindemellett a könyvtárak épületében is mozgalmas volt az élet: könyvbemutatókkal,
felolvasással, fejtörőkkel népszerűsítettük az irodalmat.
Pálmonostorán Zsirmik István dorombművész jóvoltából az érdeklődők a hanti és a
manysi népek meséi közt barangoltak, Bácsszentgyörgyön könyveket és belőlük
készült filmeket hasonlítottak össze, Kiskunfélegyházán ünnepélyes keretek között
adták át Az év olvasója elismerést. Vaskút olvasómaratont, Kiskunmajsa könyvtárosok
és a lakosság közreműködésével könyvstafétát rendezett, Bácsalmáson a kismókus fél
diója után kutattak, Kiskőrösön könyvjelzőkbe foglalt olvasói könyvajánlókat rejtettek
népszerű könyvekbe, Kiskunhalason a költő közreműködésével mutatták be Rigó Béla
Írásjelbeszéd c. kötetét. Míg a tinik Sohonyai Edit ifjúsági íróval találkoztak Akasztón,
Császártöltésen és Hajóson, addig a kicsik a Furfangos Paraván előadásában Lázár
Ervin meséjét élvezték Kadafalván és Tiszaugon.
Kecskeméten is több helyszínen találkoztunk a lakossággal. Időseknek tartottunk
irodalmi játékkal egybekötött felolvasást a Margaréta Otthonban, és a három Sion
Nyugdíjasházban. A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Anya-gyermek
részlege mondókázó helyszíne volt. Itt azóta többször is megjelentünk már, beavatva a

mondókák, gyerekdalok világába azokat a babákat is, akik ezen a speciális helyen
kénytelenek eltölteni életük első évét. Jelen voltunk a Piaccsarnokban, az Alföld
Áruházban és az Autóbusz pályaudvaron is.
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A Katona József Könyvtárban ismét irodalmi csereberére hívtuk a gyerekeket. A
rendszeres könyvtárlátogató csoportoktól azt kértük, válasszanak egy számukra
kedves, közös olvasmányt, és azt próbálják meg olyan élvezetesen bemutatni egy
másik osztálynak, hogy ők is kedvet kapjanak a mű megismeréséhez.
2015. OKTÓBER 10. – KÖNYVTÁRI SHOW
A programsorozat szombati napján számítottunk azokra is, akik hét közben iskola
vagy munka miatt nem tudtak bekapcsolódni az eseményekbe. A megyei könyvtárban
Gyümi-találkozót szerveztünk, azaz egy népszerű helyi logikai kártyajáték kedvelői
mérhették össze tudásukat – korhatár nélkül. Új kezdeményezésként hangulatos
tapasztalatcserére, beszélgetésre hívtuk a város varrás iránt érdeklődő hölgyeit.
Érdekes honlapokat, keresési praktikákat mutattunk be az internet segítségével,
felhívtuk a figyelmet a könyvtár gazdag kínálatára a különféle varró hobbik
szerelmeseinek,

és

összegyűjtöttük

folyóiratainkat.

Bemutatkozási

az

e

lehetőséget

témában
adtunk

megjelent
egy

könyveinket,

kecskeméti

hobbi

varrósboltnak, és több olvasónk bemutatta legszebb munkáit (patchwork, hímzés,
ruhák, textiljátékok). Akinek kedve volt, a felállított mini varrógépen akár a tudását is
kipróbálhatta. A nap salsa-bemutatóval és tánctanulással zárult.
Dunafalván

és

Szentkirályon

társasjátéknapot

rendeztek,

Szabadszálláson

papírszínház lapjain és diafilmeken elevenedtek meg a gyerekek kedvenc történetei,
Pálmonostorán meseactivity és közös kirakózás szerepelt a kínálatban. Tataházán
vicces könyvek és filmek, Imrehegyen betűjátékok kerültek a középpontba,
Dunatetétlenen pedig szombati matinéra került sor. Igazi „ütős nap” volt Kecelen,
tollaslabda házibajnoksággal a Semmi Esély Sportegyesület közreműködésével.
*

*

*

Több helyszínen az egész hetet átfogó eseményekre is sor került. Kecskeméten
folytatódott a 2013-ban indult, Vakrandi egy könyvvel akciónk, vagyis könyvtári
csomagolópapírba göngyölt „titkos” olvasnivalót kölcsönözhettek az olvasók.
Madarason egész héten megtekinthető volt a településről elszármazottak alkotásaiból
álló tárlat. Lajosmizsén Széll Ilona akvarelljei kerültek a falra. Kiskunfélegyházán
László festő- és könyvművész Bandy kiállítása a Holló László Képzőművész Körrel
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való együttműködés keretében jött létre. A kiskunmajsai tárlat anyagát a nyári tábor
bábfiguráiból és rajzaiból válogatták. A Móra Ferenc Könyvkiadóval együttműködve
február végéig tartó vándorkiállításon mutattuk be Szalma Edit gyerekkönyvekhez
készített illusztrációit Fajszon, Drágszélen, Kelebián és Madarason.
A mesevilághoz kötődött a heteket átívelő Mesemorzsák sorozatunk is.
Októberben mutattuk be olvasóinknak a budapesti Goethe-Institut vándorkiállítását,
amely a 2014-ben Németországban megjelent könyvújdonságokból mutatott be
válogatást. A könyveket, amelyeket először a Frankfurti Könyvvásáron láthatott a
közönség a könyvtár idegennyelvi részén az Európa Gyűjteményben állítottuk ki,
bemutatva a köteteket és a szerzőket. A könyveket, amelyeknek nagy része
könyvtárunk állományában is megtalálható, olvasóink ki is kölcsönözhették.
2015. OKTÓBER 11. KÖNYVES VASÁRNAP
Kecskemét lakossága 2015-ben is nagyon készült a Könyves Vasárnapra. A nap
kínálatának

kialakításakor

valamennyi

korosztályra

gondoltunk.

2014-ben

hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára az Emberek, sorsok, díjak programot,
amelynek folytatására a Könyves Vasárnapon került sor. Olyan Bács-Kiskun megyei
személyek voltak a vendégeink, akik 2015-ben országos, megyei vagy városi
kitüntetésben részesültek. A velük való beszélgetés érdekes információkat jelentett
mindennapjaikról, munkájukról, hivatásukról.
Hagyományosan éjfélig volt nyitva a könyvtár. A rossz idő ellenére is több mint ezren
látogattak meg bennünket és örömmel kapcsolódtak be a közös ünneplésbe. Az est
hangulatát a Fővárosi Nagycirkusz műsora alapozta meg, sok-sok könyvtárpártoló
támogató jóvoltából pedig számos nyeremény is gazdára talált. A nap filmvetítéssel
zárult.
Kaskantyún a kisgyermekes családok társasjáték kavalkádra bukkantak a könyvtárban,
Lajosmizsén Katyika és Matyika tréfás története a Lócza Színpad, Baján A holló és a
róka meséje a Léghajó Meseszínház előadásában elevenedett meg. Kecelen és
Kiskőrösön Vig Balázs kalózos könyvbemutatóját élvezte a közönség. Dunavecsén
gitárbemutató, Katymáron papírszínház, Érsekcsanádon őszi színkavalkád került a
programba, a bátmonostori KönyvtárMozi a Keménykalap és krumpliorr a
nagybaracskai pedig a Mátyás-meséket tűzte műsorára.
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*

*

Sok visszajelzést kaptunk a megye könyvtárosaitól arról, hogy hasznosnak ítélték az
általunk készített központi forgatókönyveket.
A Könyvári Maci 2015 őszén Csukás István Ásító szörnyeteg c. történetét ismertette
meg az ovisokkal. Most ehhez a meséhez küldtünk egy kész forgatókönyvet azoknak,
akik meghívták a kicsiket egy könyvtári mesedélelőttre: Bácsszőlős, Bócsa, Borota,
Csávoly, Csólyospálos, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Érsekcsanád, Fülöpháza,
Gara, Géderlak, Harkakötöny, Harta, Hercegszántó, Jánoshalma, Jászszentlászló,
Katymár, Kecskemét, Kéleshalom, Kunadacs, Kunpeszér, Madaras, Mátételke, Miske,
Nyárlőrinc,

Öregcsertő,

Páhi,

Rém,

Szabadszállás-Balázspuszta,

Szakmár,

Szalkszentmárton, Szeremle, Uszód
Tűzre, vízre vigyázzatok címmel egy olyan foglalkozás forgatókönyvét készítjük el,
amelynek fő témája a BIZTONSÁG. Ennek alapján következő könyvtárak tartották
meg a beszélgetést: Bócsa, Csólyospálos, Dunatetétlen, Érsekcsanád, Foktő,
Fülöpjakab, Harta, Jánoshalma, Katymár, Kecskemét, Madaras, Miske, Nyárlőrinc,
Tass.
A Mesél a múlt c. történelmi nyomkereső játékunkkal a múltba pillanthattak a
résztvevők. A szépirodalmi és ismeretterjesztő művekre épülő feladatsorhoz múltidéző
honlapok felfedezése kapcsolódott a következő helyeken: Akasztó, Bócsa, Csávoly,
Dunavecse, Érsekcsanád, Fülöpjakab, Géderlak, Harta, Hercegszántó, Katymár,
Kecskemét, Madaras, Miske, Pálmonostora, Solt, Szakmár.
Az Olvass te is reggel, este játékban kitűnő olvasmányokhoz, érdekes történetekhez
kapcsolódó kérdésekre kellett a gyerekeknek választ találniuk könyvek és az interneten
megtalálható információk segítségével. Ehhez is készítettünk egy forgatókönyvet,
remélve, hogy a fejtörők megfejtésével kedvet kaptak a gyerekek a teljes művek
megismeréséhez

Borotán,

Dunatetétlenen,

Érsekcsanádon,

Fajszon,

Hartán,

Katymáron, Kecskeméten, Kiskőrösön, Kömpöcön, Miskén, Páhin, Pálmonostorán.
Számos település gyereklakói tették próbára tudásukat a Betűbuli és a tematikus Ne
csak lógj a neten! játékokban.
Az Országgyűlési Könyvtár szervezésében 2015-ben is sor került a „Könyvtár, ami
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Pillanatképek a Bács-Kiskun megyei eseményekről

Bácsszőlős – Mesél a Könyvtári Maci

Akasztó – Kutyashow

Dunatetétlen – Jó, ha tudod!

Izsák – A Bohóc Tanoda fellépése

Imrehegy – Emlékezés az aradi vértanukra

Baja –Half Page zenekar műsora
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Kiskunmajsa –A stressz és az egészség

Kerekegyháza – Hívószámunk 107

Kecel – Puszirablás Vig Balázzsal

Katymár –Közbiztonságról fiataloknak

Kalocsa –Az időskor dicsérete

Kiskunfélegyháza – Vendégünk: Nádasdy
Borbála
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Solt – Időskorban is biztonságban

Pálmonostora –Medveünnep közeledik

Lajosmizse –Katyika és Matyika

Kunadacs – Helytörténeti vetélkedő

Dunavecse – Közlekedj okosan!

Csátalja –Egészségre fel!
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PROGRAMOK KECSKEMÉTEN

Emlékezés Madarassy Lászlóra, a Kecskeméti
Lapok alapító szerkesztőjére

Családfakutatók tapasztalatcseréje

Műtsük meg a Könyvtári Macit! Vendégeink:
Gyógyító bocsok

Olvass, Kecskemét! – Autóbusz pályaudvar

Salsa-bemutató a Könyves Vasárnapon

A Cirkuszi show-t követő lufis ünneplés
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Mesél a múlt

Versszüret a Margaréta Otthonban

Pöttöm problémák

A beszélő számítógéptől a sípoló zebráig

Répa Úr és az energia

A programsorozatot népszerűsítő promóciós
tárgyak
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Az Országos Könyvtári Napok Bács-Kiskun megyei
eseményeihez készült nyomdatermékek
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