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Köszöntő

„Az Országos Könyvtári Napok programsorozata 
ma már éppen úgy hozzá tartozik az októberi 
napok hangulatához, mint a pirregő tücskök 
kedves, nyárbúcsúztató muzsikája.

2014-ben október 13-20. között hangzik majd 
el országszerte a hívogatás: Találkozzunk a 
könyvtárban! Az eseményeket a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség szervezi.”

dr. Fodor Péter az IKSZ elnöke Ramháb Mária  az Országos  Programbizottság elnöke



Beköszönő

• Már 2014 februárban kértük a kollégák 
programtervét a pályázatíráshoz

• Pályáztunk, nyertünk

• 23 település – 900.000,- Ft

• Sikeresen megvalósítottunk

• Beszámolunk, majd elszámolunk

Ilyen egyszerű????



Megvalósítás – elméleti síkon

„Az Országos Könyvtári Napok alatt azt szeretnénk 
megmutatni, hogy milyen sokféle tanulási, tájékozódási, 
kulturális, szociális lehetőség rejlik a könyvtári 
találkozásokban. 
Az akció egyik fő célkitűzése a rendszeres könyvtárhasználók 
segítségével minél több olyan személy elérése, akik 
mindennapjaihoz eddig nem tartozott hozzá a 
könyvtárlátogatás. 
Ezt segíti a témakörök változatossága is: 
Élő emlékezet, múltunk értékei, Okoskönyvtár, 
Együtt az egészségünkért!, Olvas az ország!, 
Megosztott örömök.”



Megvalósítás – elméleti síkon

„Október 19-én, a Könyves Vasárnapon a 
könyvtárak rendkívüli nyitva tartással, rendhagyó 
programokkal, sokféle meglepetéssel várnak 
mindenkit. 
Délelőtt a legtöbb helyen a kisgyerekes családokat 
örvendeztetik meg mondókákkal, mesékkel, 
gyerekdalokkal, érdekes játékokkal. 
A délután és az éjszakai órák zenés, táncos kínálata 
főleg a felnőtteknek szól.”

263 intézmény volt Könyves Vasárnap nyitva



Megvalósítás – gyakorlati síkon

• Megbízási díj – számlás kifizetés

• Nettó – bruttó –ÁFA

• Programregisztráció

• Létszám regisztráció

• Fotó feltöltés

• Nyomtatvány használatok – asszertív 
magatartás

Összes program 5334 600

Regisztrált intézmények 1461                      82        

Települések 1250 74





Országos és megyei életkor szerinti 
megosztásban
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Betűbuli a Könyves Vasárnapon



Tiszaszőlős
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Újszász



Zagyvarékas



Kitekintés



Hoppál Péter Kecskeméten: a kulturális 
alapellátás kiemelt terepe a könyvtár

Kecskemét - A kormány egyik fontos célja, hogy
minden ember számára megszervezze a kulturális
alapellátást, a kultúrával való találkozás lehetőségét,
ennek a programnak egyik kiemelt terepe a
könyvtár - hangsúlyozta Hoppál Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának (Emmi) kultúráért
felelős államtitkára szerdán Kecskeméten, az
országos könyvtári napok alkalmából tartott
sajtótájékoztatón.
Forrás: http://keol.hu/kecskemet/hoppal-peter-kecskemeten-a-kulturalis-alapellatas-
kiemelt-terepe-a-konyvtar



Összegzés

Minden könyvtáros kolléga segítségét, támogatását, 
közreműködését, ötletét, javaslatait tisztelettel 

köszönöm.

Minden közreműködő önzetlen segítségét, 
támogatását is hálásan köszönjük.

Sikeresek voltunk 2014-ben!
Fogjunk össze 2015-ben is!

Köszönöm a figyelmet.


