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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„Csak tiszta forrásból”: az Országos Könyvtári Napok megvalósulása
Somogy megye könyvtáraiban című pályázatról
(a beszámoló megtalálható a www.mvkkvar.hu honlapon)

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények
Kollégiuma a 2017. évi pályázat 5. pontjában foglalt „Konferenciák, rendezvények, szakmai
tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére” című pályázati ponthoz adott be
pályázatot. (Az altéma kódszáma: 204108/281)

Könyvtárunk minden évben pályázott, pályázik az NKA által támogatott rendezvényekre. A
2017. évi kiírás szerint „Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék,
műhelybeszélgetések rendezésére”. Tőlünk független okokból csak későn szereztünk
információt arról, hogy az NKA a megyei könyvtárakat csak és kizárólag az Országos
Könyvtári Napok idején tartandó rendezvények kapcsán támogatja. Ezért a pályázatunk
támogatottsága – ezek után, teljesen érthetően – 22,20 %-os lett. Ezért a tervezett
programoknak sokkal kisebb hányadát tudtuk megvalósítani.
Ezek után, természetesen, az Országos Könyvtári Napok októberi hetére szerveztük a
pályázat által támogatott rendezvényeket.

A MEGVALÓSULT PROGRAMOK

Országos Könyvtári Napok keretében

Baba-mama klub Béres Erikával
Időpont: 2017.10.02.
Béres Erika verses-zenés foglalkozása babáknak és anyukájuknak
50 baba, anyukával együtt vett részt a foglakozáson.

Közönségtalálkozó Stahl Judittal
Időpont: 2017. október 2.
Stahl Judittal beszélgetett Palancsa László, újságíró, több mint 50 felnőtt (fiatal is)
közönség érdeklődött az esemény után.

Nagy Könyves Beavatás
Nyitórendezvény – választási ünnepség, a csapatok bemutatkozása
Időpont: 2017.10.02.

Horváth Péter „ ta-Book: a nyomtatott és digitális könyvek világa” című előadása a
szerzői jogokról.
Időpont: 2017. október 3.
Horváth Péter tartott előadást az érdeklődőknek a nyomtatott és digitális könyvekről.
Kb. 40 olvasó hallgatta az előadást.

Dr. Kiss Adrienn (orvos – természetgyógyász) előadása „Egészség természetes
gyógymódokkal” címmel
Időpont: 2017.10.03.
25 érdeklődő hallgatta az előadást.

Landor Alexandra munkáiból összeállított „H2O – nincs élet nélküled” című
festmény kiállítása. Közreműködött a Kultúr Találka együttes
Időpont: 2017.10.04.
Helyszín: Petőfi Emlékkönyvtár
A festménykiállítás témája szorosan kapcsolódott az Országos Könyvtári Napok alaptematikájához: a víz volt. A Kultúr Találka együttes megzenésített versekkel
szórakoztatta a fiókkönyvtár látogatóit (40 fő).

A „Kárikittyom Zenekar” koncertje
Az együttes „A muzsika mint a boldogság forrása” című népzenei játéka 60 percben,
alsósoknak.
Több mint száz kisgyerek hallgatta őket.
Időpont: 2017.10.04.

„Csak tiszta forrásból” játszóház a Gyermekkönyvtárban.
A játszóház fő témája a VÍZ volt.
Időpont: 2017.10.04.
A játszóház kreatív foglakozásán a gyerekek elkészítették kedven vízi lényeiket –
teknőst, halakat, rákot, cápát – papírból, melyek bekerülnek az akváriumba. Vízi
kígyót hajtogattak, és volt vízi élet színező.
Az egész délután folyamán zajló foglalkozáson több mint 50 kisgyerek vett részt.

Bán Mór író – olvasó találkozó
Az íróval beszélgetett Fábics Zsuzsa
Időpont: 2017.10.05.
Résztvevők száma: 45 fő

Máté László Levente előadása
„Cselekvő közösség – teremtő közösség” címmel
Máté László a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület elnöke, a
gyakorlatból vett példával illusztrálta, hogy működő képes lehet egy falu közössége.
Időpont: 2017.10.06.
(Középiskolások (60 fő) hallgatták figyelemmel az előadást.)

Író – olvasó találkozó Totth Benedek íróval
Totth Benedek: Utolsó utáni háború című könyvének bemutatója.
Az íróval Horváth Péter beszélgetett
Időpont: 2017.10.06.

Meseösvény – vetélkedő gyerekeknek
Időpont: 2017,10.07.

KÖNYVES VASÁRNAP
2017.10.08.
A könyvtár nyitva tartása: 9:00 – 13:00
50 %-os beiratkozási kedvezmény

A héten beiratkozott olvasók között egy db könyvolvasót sorsoltunk ki.
(Szponzori felajánlásból)

Író – olvasó találkozó Nyulász Péterrel, a Helka sorozat írójával, kinek hősei
körbejárták a Balatont.
Helka trilógia – a Balaton legendája újraéled.
Helyszín a gyerekkönyvtár.
Alsós és felsőtagozatos kisiskolások is ismerkedtek az íróval és regénytrilógiájával.
(40 fő)

Október 2-től 8-ig Nyomról nyomra vetélkedő egyénileg és csapatoknak
A játék során a versenyzők kérdésről – kérdésre, könyvről – könyvre haladva
ismerkedhetnek meg könyvtárunk rejtett zugaival, miközben megtornáztatták
agyukat. A játékra a könyvtár közszolgálati terében kellett regisztrálni, ahol a
játékosok kaptak egy térképet, és egy regisztrációs lapot.
Október 8-án a „Könyves Vasárnapon” volt a játék eredményhirdetése.

Író – olvasó találkozó Sohonyai Edittel
Időpont: 2018.05.31.
A „Nagy Könyves Beavatás” 2017-2018. évi játékának értékelése az Országos
Széchényi Könyvtárban volt. A könyvtár által támogatott csapatok közül a
„CSAPATUNK” elnevezésű csapat, országosan a 13. helyen végzett. A résztvevő
csapatok jutalmaképpen elhívtuk Sohonyai Edit írónőt, hogy beszélgessen a résztvevő
diákokkal. A programra meghívtuk a vetélkedő csapatok tagjait is.
Több mint 65 középiskolás hallgatta az írónő interaktív előadását.

Kaposvár,2018.08.27.

Horváth Péter
igazgató

KÉPEK A RENDEZVÉNYEKRŐL
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