SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT –ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!” CÍMMEL
PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOKON
SOMOGY MEGYÉBEN
(A beszámoló megtalálható a www.mvkkvar.hu honlapon)

A Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiuma a 2020. évi pályázat keretében „Konferenciák, rendezvények,
szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére” című pályázati ponthoz adott be
pályázatot.
(Az altéma kódszáma: 204108/322)

A megvalósult programok
Az Országos Könyvtári Napok keretében

Városi Könyvtár, Csurgó
2020. október 6. A múlt, a hagyományok, a történelem napja
Az Országos Könyvtári Napok heti rendezvényeit Füstös János polgármester nyitotta meg
a Csurgó Városi Könyvtárban.
Beszédében kiemelte a könyvtárak mai jelentőségét, méltatta az intézmény szerepét a
város közéletében.
Valamint Füstös János intézményvezetővel díjazták az „Év olvasóit". Idén a
leghűségesebb olvasók nyerték el a címet. Bánki József, Báránkó Ferencné, Cserti Irén,
Nagy Ferencné és Olvasó György (1958 óta könyvtártag és jelenleg is aktív
könyvtárlátogató).

A díjátadót követően Violáné Bakonyi Ibolya beszélgetett Miklya Luzsányi Mónika
írónővel, aki a népszerű és helytörténeti jelentőségű Az ecsedi boszorkány című könyvében
Török Bálintné Pemfflinger Katalin és Török Kata életútját és szerelmét kíséri végig.
A történelmi regény elsődleges szereplője Pemfflinger Katalin, Török Bálint felesége. A
két szálon futó történetet háromévnyi kutatómunka előzte meg. Az írás igyekszik helyére
tenni a Török Bálinttal és családjával kapcsolatos történelmi és irodalmi ismereteket. A
török idők babonákkal és átkokkal terhes mindennapjaiban megelevenednek a magyar
királyság vérzivataros századainak szereplői, "törökverő hősök és átokhordó asszonyok".
Részlet "Az ecsedi boszorkány"-ból:
"Csurgót minden tavasszal és nyáron bódító illatáradat lepte el. A kis somogyi falu alig
volt több, mint az udvarház meg a grófi uradalom, de Pemfflinger Kata igazi
szerelemkertet varázsolt a susnyás, lápos vidékre. Ötszáz tő rózsa, mind vörös. Négyszáz tő
liliom, mind fehér. Körben levendula, nárcisz, hangafű... Saját kezével ültette Kata
mindet..."
2020. október 7. A könyvtár napja
Meseerdő bábszínház
„Süni és a szaxofon” című előadása gyermekeknek
2020. október 9. A könyv és az olvasás napja
Trianon Csurgón
Dr. Horváth József előadása
Kísérőprogramok: ingyenes beiratkozás, „Megbocsátás Hete”, ingyenes internet-használat,
virtuális múltidézők, kvízek, társasjátékok, Trianon 100 éve könyvajánlók

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház,
Siófok
Az Országos Könyvtári Napok keretében 2020. október 5. és 11. között könyvtárunk is
csatlakozott a z Országos Könyvtári Napok eseményeihez. Programjainkat sajnos csak online
tudtuk megtartani a COVID járványhelyzet miatti óvintézkedésekre tekintettel.
Ezek között találhattak az érdeklődők a könyvtárral, könyvtárosokkal kapcsolatos
érdekességeket, barangolhattak a múltban, de nem hiányzott a humor sem.

Népszerűnek bizonyultak felhívásaink, amelyen a környezettudatosság, a környezet
védelmének fontosságára próbáltuk felhívni a figyelmet. A kreatív maszk készítése pedig
megmozgatta a gyerekek fantáziáját, ugyanakkor figyelmük ráirányulhatott a maszk
használatának szükségességére is.
Ezzel a programsorozattal igyekeztünk hozzájárulni a 2020-as, a pandémia miatt rendhagyó
könyvtári napokhoz.

Programjaink:
Érdekességek könyvtárunkról (nézettség 3909 fő).
A program kezdete: 2020. 10. 07.
„Tudtad-e…”? Facebook-on követhető 5 részes sorozat, a BRTK Könyvtár múltjával és
jelenével kapcsolatos érdekességek bemutatása.
(https://www.facebook.com/events/941298356397069/?active_tab=discussion)
„A könyvtárosok minden könyvet elolvasnak” (nézettség 2679 fő).
A program kezdete: 2020. 10. 08.
Sztereotípiák a könyvtárosokról. Facebook-on követhető 5 részes sorozat, bemutatva a
könyvtárosokkal kapcsolatos sztereotípiákat, "hiedelmeket.
(https://www.facebook.com/events/941298356397069/?active_tab=discussion)
Kreatív környezetvédelmi kihívás, a környezettudatosság jegyében (nézettség 1747 fő).
A program kezdete: 2020. 10. 10.
Facebook-ra beküldhető fotók on-line szavazással.
A pályázatra a felhívásban szereplő határidőig érkezett érdekes ötletekről készített fotókat
díjaztuk, 5 főt jutalmaztunk könyvutalvánnyal.
(https://www.facebook.com/events/941298356397069/?active_tab=discussion)

Maszkra fel!
A legkreatívabb maszk / Maszkban a család
A program kezdete: 2020. 10. 11.
Kerestük a legkreatívabb maszkot vagy a legeredetibb maszkos-családot. (Nézettség: 842 fő).

A pályázatra a felhívásban szereplő határidőig érkezett maszkokról készült fotókat díjaztuk, 7
főt jutalmaztunk könyvutalvánnyal.
(https://www.facebook.com/events/941298356397069/?active_tab=discussion)
A felhívás népszerű lett, az Országos Könyvtári Napok lezajlását követően - leadási határidőn
túl - is érkeztek fotók gyerekektől, családoktól, iskolai osztályoktól.

Városi Könyvtár, Tab
Miklya Luzsányi Mónika írónő és pedagógus volt a vendégünk 2020. október 6-án az
Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében.
Tartalmas előadásában a "Mit tegyek a kütyüre kattant gyerekemmel?" című könyvét mutatta
be. Szó esett többek között a szülői példamutatásról, a közösen felállított szabályokról, a
bizalomról, a felelős felhasználóvá nevelésről, a digitális bennszülött gyermekeink
megváltozott ismeretszerzési szokásairól és az oktatási rendszer megújulásának
szükségességéről.

Lukács Károly Városi Könyvtár, Balatonboglár
Egész héten, a nyitvatartási időben: ingyenes könyvtári beiratkozás, ingyenes médiatárhasználat, napi 1 óra ingyenes Internet használat.
Egész héten irodalmi kvíz, ajándékokért.
Ez a hét a „Megbocsátás Hete”, vagyis bárki a nyitvatartási időben késedelmi díj felszámítása
nélkül visszahozhatja a kölcsönzésben lévő, lejárt határidejű dokumentumokat.

Városi Könyvtár, Nagyatád
Megbocsátás Hete

október 5 és 11. között

A lejárt határidejű kikölcsönzött könyveit most késedelmi díj megfizetése nélkül
hozhatta vissza.
Az ünneplés napja
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A könyvtár napja

október 7.

Nyílt Nap a könyvtárban: raktárak, feldolgozó iroda, helytörténeti részleg bemutatása
A könyv és az olvasás napja

október 9.

Nagy Könyvtári Beavatás – az „igazi titkok könyvtára” címmel, óvodásoknak
tartottunk foglalkozást
Családi nap

október 11.

Könyves Vasárnap 8- 12 óra között
Ingyenes beiratkozás
Ügyes kezek foglalkozás a gyerekkönyvtárban

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Az Országos Könyvtári Napok hetében
„Nagyanyáink olvasták” –könyvkiállítás gyermekkönyvekből az első emeleti
tárlókban

Az ünneplés napja

október 5.

Baba-mama klub a Gyermekkönyvtárban
Vezeti: Béres Erika
A szabadidős programok napja

október 10.

Kedvezményes beiratkozás
Családi Nap
„Könyves Vasárnap”
Kedvezményes beiratkozás

október 11.
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