
 

 

Szakmai beszámoló 

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma az 

Országos Könyvtári Napok keretében „Könyvtárak az emberi kapcsolatokért” 

című programsorozat megvalósítására kiírt pályázathoz 

(Altéma kódszáma: 3508) 

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiuma kiírására, támogatást kérve megyei rendezvények megszervezésére. Alap-

vető célunk volt, hogy a programok lebonyolításába minél több települési és iskolai könyvtárat vonjunk 

be, széles társadalmi nyilvánosságot biztosítva a projekt célkitűzéseinek. Könyvtárunk 1.000.000,- Ft 

támogatásban részesült.  

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által meghirdetett Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva, 

2013. október 4–13. között minden nap más rendezvénnyel vártuk a megye településein a különböző 

könyvtárakba az érdeklődőket. Idén az emberi kapcsolatok álltak a könyvtári napok középpontjában. 

Igyekeztünk felhívni a hozzánk látogatók figyelmét arra, hogy életkortól és lakóhelytől függetlenül min-

den ember számára nélkülözhetetlen, hogy értékes kapcsolata legyen embertársaival, mert az a társas 

kapcsolatok és a lelki egyensúly megőrzésének szempontjából egyaránt rendkívül fontos. A hét esemé-

nyeit a család, a baráti kapcsolatok, az egymásra figyelés, egymás segítése, a befogadás és az elfogadás 

szempontjait szem előtt tartva jártuk körbe. A programok során minél több oldalról mutattuk be a 

könyvtár adta lehetőségeket; hiszen az olvasáskultúra fejlesztése mellett a tanulásban és a szabadidő ak-

tív eltöltésében is hasznos segítséget nyújthatunk.  

 

Kézműves játszóház, bábelőadás, író-olvasó találkozók, játékos vetélkedő, irodalmi pályázat egy-

aránt szerepelt a különböző korosztályok igényeit kielégítő rendezvénysorozatban.  

A hagyományokat követve ebben az évben – immár 8. alkalommal szerveztük meg Borsod-

Abaúj-Zemplén megye könyvtárosainak szakmai napját Tarcalon. A több generáció találkozásán 

túl lehetőségünk nyílt arra, hogy a megye településén működő könyvtárak gondjait és eredményeit is 

megismerjük. Előadás hangzott el a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerről, a szolgáltató könyvtár 

feladatairól, az ellátást megrendelő település, illetve az ott dolgozó munkatárssal szemben támasztott 
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követelményekről. A nap során módszertani segítséget is nyújtottunk a kistelepülésen dolgozó munka-

társak mindennapi tevékenységéhez.  

Ekkor emlékeztünk meg a szakmában hosszú időt eltöltött kollégákról, és köszöntöttük a nyugdíjba vo-

nulókat. 

Itt járt Gárdonyi címmel Balázs István és Koncz Károly György előadásán Gárdonyi életútját 

követhettük végig művein keresztül. Ízelítőt hallhattuk verseiből és romantikus, anekdotikus prózai mű-

veiből. Részleteket olvastak fel ironikus hangvételű karcolatgyűjteményéből. A közönséget elvarázsolta 

a személyes és szívhez szóló produkció. 

 Tapintható mesevilág címmel Flamann Ildikó alkotásaiból nyílt kiállítás a Fehér bot nemzetközi 

napja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár előadótermében. Színes kerámiaképei nemcsak a jól lá-

tó, hanem a látássérült embereknek is ugyanazt az élményt nyújtották. Az ismert mesékhez készült kerá-

miaillusztrációkat nézve/tapintva a gyermekeknek és a már idősebbeknek is visszaidézhették a hallott 

vagy olvasott mesék világát. A képek ösztönzést adtak arra, hogy a gyermekek a képek alapján fedezzék 

fel a meséket, a felnőttek pedig újból elővegyék, elolvassák, meghallgassák ezeket a klasszikus története-

ket. 

Könyvtárunk vendége volt Vári Fábián László József Attila-díjas kárpátaljai magyar költő, nép-

rajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Találkozott a Lévay József Református Gimnázium 

diákjaival és a Herman Ottó Gimnázium tanulóival, érdekes előadást tartott a könyvtár olvasóinak. Vári 

Fábián László miskolci látogatásról beszámolt a Miskolci Napló és a minap.hu is.  

 A kisebbekre is gondoltunk. A három év alatti gyermekek és szüleik zenés, játékos képességfej-

lesztő foglalkozáson vehettek részt. Ezen a baba-mama foglalkozáson megzenésített versek és népi 

mondókák egyaránt elhangzottak. Zámborszky Eszter táncpedagógus az egyszerű mozgással kísért szö-

veg és dallam élményével ismertette meg a kicsiket és szüleiket.  

 A Batyu Színház Az elvarázsolt fazék avagy mesék a konyhából című előadását „hozta el” a 

könyvtárba látogató gyerekeknek. Az élő színházi produkcióban négy mese az Iciri piciri, A medve és a 

macska, A három kívánság, valamint A só című történetek „jelenítődtek meg”. A színészek kiváló szak-

mai érzékkel nem csupán előadták a történeteket, hanem a gyerekeket is bevonták az előadásba, akik 

természetesen lelkesen vállalkoztak a különböző mese szerepekre. Így egy közös, mindenki számára él-

vezetes interakció jött létre. A művészek az előadás végén arra is adtak lehetőséget, hogy a bábokat 

megnézzék, kézbe vegyék, és kipróbálják közelebbről is gyerekek. Így a kicsinyek még maradandóbb él-

ménnyel gazdagodtak. 

 A Könyves Vasárnapon családi vetélkedőn, kézműves játszóházban vehettek részt a könyvtárba 

ellátogatók. A játék során a különböző állomásokon a Miskolci Musical- és Dalszínház művészei jel-

mezbe öltözve, és feladatokkal felvértezve várták a csapatokat. A gyerekek szívesen vették Óz és társai  

kérdéseit, feladványait. Ügyesen oldották meg a feladatokat, és együtt is énekeltek a szereplőkkel. A játé-

kos feladatokkal eredményesen „megbirkózó” családok nagy örömmel fogadták a nyereményeket.  
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Nagyon sok érdeklődőt vonzott a kézműves manufaktúra, ahol a Fügedi Márta Népművészeti 

Egyesület mesterei segítségével termésbábokat és gyöngy-figurákat készítettek. Rövid idő alatt – némi 

segítséggel – a gyerekek, szüleik és nagyszüleik szebbnél szebb „alkotásokkal” lettek gazdagabbak.  

A Könyves Vasárnapon került sor – a sok éves hagyományt folytatva – a könyvtár legifjabb és leg-

idősebb olvasójának köszöntésére, és ezen a napon volt az Olvasók királynőjének és királyának 

koronázási ünnepsége is. Azok a tanulók kapták ezt a megtisztelő címet, akik a meghirdetett olvasási 

pályázat legeredményesebb szereplői voltak.  

A tapasztalatok, és a visszajelzések azt mutatják, hogy ez a rendezvénysorozat igényes zenei élményeket, 

játékos ismeretszerzést, és nem utolsó sorban a hozzánk ellátogatók olvasáskultúrájának elmélyítését 

eredményezték. 

 

 A Petőfi Sándor Könyvtárban Draskóczyné Szabó Noémi biblioterápiás foglalkozásra várta 

az érdeklődőket. Janikovszky Éva művei kapcsán beszélgettek arról, hogy ki nevel kit; mi lenne, ha a 

felnőttek és a gyerekek szerepet cserélnének; mit csinálnának másképp a gyerekek. A játék nagyon lekö-

tötte a résztvevőket, szívesen ismerkedtek a könyvekkel és egymással.  

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 83 településen összesen 243 programot regisztráltak 

kollégáink 2013-ban. Számos gyermek, felnőtt, illetve közös családi program közül válogathatott a tele-

pülések könyvtáraiban, valamint az iskolai könyvtárakban a több mint 11.500 látogató. 

 Edelényben a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum könyvtári 

intézményegysége számos színes programot szervezett, melyeket a Városi Televízió is folyamatosan fi-

gyelemmel kísért. A felnőtt olvasók körében nagyon népszerű volt dr. Csókay András idegsebész „A 

Mi-nek a Ti nélkül nincs értelme” című előadása. Érdekes, színvonalas prezentációt jelenített meg 

agyunk működéséről, gyógyításáról, illetve korszerű műtéti eljárásokat is bemutatott. Beszélt az orvosi 

pályájáról, és arról, hogy életében döntő szerepet játszott kreativitása, melyet munkája során eredménye-

sen tud használni. A meghívott vendégek érdeklődve hallgatták és figyelték a főorvos szavait. 

A kisebbeknek és a nagyobbaknak is lehetőségük nyílt kipróbálni ügyességüket, kreativitásukat a családi 

kézműves játszóházban.  

Az egészségmegőrzésről és az idősödéssel járó panaszok enyhítésének lehetőségeiről tartott bemutató-

val egybekötött előadást Erdeiné Molnár Andrea természetgyógyász.  

 A mezőcsáti Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban Zsíros Simon Mária költőnőt lát-

ták vendégül. A családias hangulatú rendezvényt kötetlen beszélgetés és a költő előadása színesítették.  

A tánc összehoz címmel a Mezőcsát Népi Együttes interaktív műsorát láthatták, élvezhették a Fogya-

tékkal Élők Napközi Otthona ellátottjai.  

A nyugdíjaskorúak számára bűnmegelőzési tájékoztatót szerveztek, melynek mottója: Figyeljünk egy-

másra segítsük egymást! volt. 
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Szerencsen, a Rákóczi-vár színháztermében lépett fel a miskolci Vagabanda bábszínház, mely 

a Csillagszemű juhász című népmesével „ajándékozta meg” gyermekközönségét. A Vagabanda együttes 

a klasszikus paraván mögötti, sok humorral fűszerezett kesztyűbábos játékával interaktív módon szóra-

koztatta a nevetésre szomjas apróságokat. A gyerekek nagy lelkesedéssel hallgatták a lebilincselő elő-

adást.  

A Művelődési Háza és Könyvtára látogatói Fábián Janka írónővel tehettek időutazást a köny-

vek világában, aki nagyon népszerű Sárospatakon, hiszen könyvei szinte soha nincsenek a polcokon, an-

nak ellenére, hogy több példányban vásárolták meg. Az író-olvasó találkozón az érdeklődők kicsit köze-

lebbről ismerhették meg az írónőt, valamint jobban beleláthattak egy könyv megírásának örömeibe és 

nehézségeibe.  

Dr. Komáromy Sándor főiskolai tanár a trianoni békeszerződést követő évek irodalmi és emberi útke-

reséséről beszélt nagyszámú közönségének. A komoly témát humoros történetekkel oldotta. Az előadás 

után többen megkeresték a könyvtárban és ki is kölcsönözték az említett szerzők műveit.  

 A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtárban a kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek 

egyaránt jól szórakoztak a Könyves Vasárnap programjain. Délelőtt a Közkinccsé tétetik! játékos 

könyvtártúra helyszíneit járták végig a benevezett csapatok, melyekben minden korosztály képviseltette 

magát. Mind a játékosok, mind a könyvtárosok, mind a nézőközönség nagyszerűen érezték magukat, s a 

játék végén minden csapat könyvjutalomban részesült.  

A gyerekek Herczeg Mária vezetésével a népi játszóházban alkothattak szebbnél szebb termésbábokat. 

Rövid idő alatt és némi segítséggel a gyerekek sok szép csuhéfigurát készítettek Sokan nyitástól zárásig 

maradtak a játszóházban, s bizony ennyi idő alatt jó néhány saját „termékkel” távoztak és természetesen 

sok érdekes könyvvel, hisz a programokhoz illeszkedő könyvajánlások sokak érdeklődését felkeltették. 

 

A program számszerűsíthető adatai: 

 

A programsorozatra 

regisztrált települések 

száma 

Összes program 
Résztvevők létszáma 

14 év alattiak 

Résztvevők létszáma 

14 év felettiek 

83 243 4390 7152 

 

Ebben az évben is számtalan eseménnyel és neves előadókkal, ismeretterjesztő és szépírókkal, 

bábelőadásokkal és felolvasásokkal vártuk a látogatókat. A statisztikai számadatok és a visszajelzések azt 

mutatják, hogy ismét sikerült népszerű, érdeklődésre számot tartó rendezvényeket szerveznünk. 
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Fontos eredménynek tartjuk, hogy a számos országos hírnévnek örvendő alkotó mellett a helyben 

élő írók, költők és alkotóművészek is bekapcsolódtak az ismeretterjesztés, az olvasóvá nevelés izgalmas 

feladatába. 

Bízunk benne, hogy minden korosztály megtalálta a számára érdekes programot, és a jövőben is elfo-

gadja a könyvtárak meghívását. Mindent megteszünk azért megyeszerte, hogy az Országos Könyvtári 

Napok programjait követően olvasóink tábora sok újonnan beiratkozott könyvtárhasználóval gyarapod-

jon; s hogy még többen érezzék majd úgy: olvasni érdemes! A pályázat jelentős segítséget nyújtott en-

nek megvalósításához.  

 

Köszönjük a Közgyűjtemények Kollégiuma támogatását. 

 

 

Miskolc, 2014. július 22.  

 

 

 

 

dr. Prokai Margit 

       igazgató 




