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a 3808/02605. számú pályázathoz kapcsolódó  

Csongrád megyei rendezvények lebonyolításáról 
 

Pályázó intézmény: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

6720 Szeged, Dóm tér 1-4. 

 

Pályázati cél: A CSONGRÁD MEGYEI GYERMEKKÖNYVHÓNAP 2015. ÉVI 

RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA 

 

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Szeged Megyei Jogú Város könyvtára, és emellett 

koordinálja a megye könyvtárainak munkáját is. Hagyományos szolgáltatásai mellett évente több 

száz kulturális programmal várja Szeged, valamint a város vonzáskörzetének lakóit, nagy hangsúlyt 

fektet az irodalmat, az olvasást népszerűsítő rendezvényekre, az ismeretterjesztő, az oktatást segítő 

előadások szervezésére.  

 

Könyvtárunk az év során kiemelt időszakok köré csoportosítja olvasásnépszerűsítő programjait 

ezáltal hatékonyan tud megfelelni a lakosság közösségteremtő igényének kielégítésében. Ilyen 

kiemelet események, időszakok a magyarság kiemelt évfodulóinak méltó megünneplése, a Magyar 

kultúra napja, a Költészet napja, az Ünnepi Könyvhét, az Országos Októberi Könyvtári Napok és a 

decemberi Gyermekkönyvhónap, melynek szervezésére jelen pályázat irányult. 

 

Az idei évben kiemelt célunk volt a kortárs magyar gyermekirodalom népszerűsítése, az 

olvasás megszerettetése élményszerű foglalkozásokkal, a kortárs szerzőkkel való 

találkozókkal, beszélgetésekkel. 

 

A Gyermekkönyvhónap olvasás-népszerűsítő programjainak céljai 

A gyermekek és a családok igénylik a közösségi programokon való részvétel lehetőségét. A szülők 

közül egyre többen fedezik fel a korai olvasásfejlesztésben és a „könyvtárhoz szoktatásban” rejlő 

lehetőségeket, mint a tanulásban, később az életben való boldogulás bárki által hozzáférhető, 

esélyteremtő eszközét. Novembertől decemberig a gyermekek és fiatalok célcsoportjára fókuszálva, 

a kortárs gyermekirodalom képviselőit testközelbe hozva adunk játékos szépirodalmi és 

ismeretterjesztő élményt, tapasztalást a pályázati támogatásból illetve önerőből, partnerkapcsolati 

tőkénk bevonásával megvalósuló rendezvényeken keresztül. 



A CSONGRÁD MEGYEI GYERMEKKÖNYVHÓNAP ÉS KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEI 2015-BEN 

program helyszín 
résztvevők 

száma 

2015. november 02.  
Három bajusz gazdát keres – interaktív könyvbemutató Vig 
Balázs íróval 

Somogyi-könyvtár Móra 
utcai fiókkönyvtár 

35 

2015. november 9.  
Csináljunk híradót! – interaktív magyar- és média óra Süveges 
Gergővel 

Községi Könyvtár, 
Bordány 

65 

2015. november 9.  
Csináljunk híradót! – interaktív magyar- és média óra Süveges 
Gergővel 

Városi Gyermekkönyvtár, 
Szentes 

34 

2015. november 12.  
Ölbéli játékok, mondókák a mindennapjainkban Szabó Emese 
zenepedagógus vezetésével  

Somogyi-könyvtár Tápai 
fiókkönyvtár 

22 

2015. november 13.  
Író-olvasó találkozó Dóka Péterrel, Az ellopott zsiráf, a Hogyan 
lettem médiasztár? és más, hasonlóan kalandos történetek 
szerzőjével  

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

47 

2015. november 20.  
A rettegő fogorvos – interaktív könyvbemutató Vig Balázs íróval 

Községi könyvtár, Algyő 38 

2015. november 25.  
Ó, azok a csodálatos állatok! – ismeretterjesztő előadás Telegdi 
Ágnessel 

Községi Könyvtár, 
Pitvaros 

42 

2015. november 27.  
Irodalmi, történelmi, földrajzi barangolás Észak-Amerika nemzeti 
parkjaiban (Dr. Karancsi Zoltán) 

Városi Könyvtár, Kistelek 72 

2015. december 1.  
Péter &Pán gitárduó verses, zenés műsora gyerekeknek 

Somogyi-könyvtár Tápai 
fiókkönyvtár 

65 

2015. december 2.  
Paradicsomleves betűtésztával – interaktív könyvbemutató 
Lackfi Jánossal 

Községi Könyvtár, 
Csanytelek 

68 

2015. december 19.  
Fülöp Vadadi Adrienn - Családi délelőtt a sokféle óvodás történet 
és játék szerzőjével  

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

63 

RÉSZTVEVŐK SZÁMA ÖSSZESEN: 551 fő 

 

A MEGVALÓSÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE 

Az idei évben a Csongrád megyében lebonyolított Gyermekkönyvhónap rendezvénysorozat 

alatt 7 településen (11 helyszínen), 11 rendezvényen, 551 látogató vett részt. Ez az eredmény 

azért is megfelelő, mert az előzetesen megpályázott 500.000,-Ft helyett 300.000,-Ft-ot nyertünk, így 

a siker eléréséhez az NKA által támogatott programjainkon kívül nagyban hozzájárultak a saját 

erőforrásból finanszírozott rendezvényeink is illetve a hatékony kommunikáció, a programok 

meghirdetése online weboldalakon, facebook oldalakon. 

A megvalósított programokkal népszerűsítettük az olvasást és a kortárs magyar gyermekírókat a 

gyermekek körében, gazdagítottuk az általános iskolások zenei és irodalmi műveltségét, 

fejlesztettük a társas együttlétüket a tolerancia és egymásra figyelés erősítésével. Sikeres 



rendezvényeket bonyolítottunk le a Csongrád megyei kistelepüléseken. Segítséget nyújtottunk a 

kisgyermekes szülőknek a korai olvasásfejlesztésben és a „könyvtárhoz szoktatásban”.  

 

A pályázati támogatásból származó összeget a szerződésnek megfelelően előadói tiszteletdíjra 

valamint reklám és propagandaköltségre fordította a Somogyi-könyvtár, ezen kívül még a 

támogatói szerződés alapján rezsiköltséget is számoltunk. 

 

 

A PROGRAMSOROZATHOZ KIADOTT PROGRAMFÜZETÜNK: 

 

 

 
 

 

 

 

 

A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT PROGRAMOKRÓL KÉSZÜLT 

KÉPES BESZÁMOLÓK: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=803yItLydcs (5’40”- től) 

 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2015/pdf/sze20151113_45.pdf  

 

http://epa.oszk.hu/02400/02400/00293/pdf/EPA02400_algyoi_hirmondo_2015_12.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=803yItLydcs
http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2015/pdf/sze20151113_45.pdf
http://epa.oszk.hu/02400/02400/00293/pdf/EPA02400_algyoi_hirmondo_2015_12.pdf


 
Algyői Hírmondó 2015. december 

 

 

 



 
 

Szentesi Élet 2015. november 

 

 

 



 
 

 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

 

A programokhoz kapcsolódó ismertetőket, a rendezvényeken készített fotókat, valamint a sajtóbeli 

megjelenéseket a Somogyi-könyvtár honlapján folyamatosan tettük közzé (elérhetősége: Somogyi-

könyvtár web-oldala – címlapon „NKA pályázatok” link – „Gyermekkönyvhónap, 2015” 

link), illetve a szakmai beszámoló szövegében is válogattunk belőlük.  

 

http://www.sk-szeged.hu/gyermekkonyvhonap-2015 

 

Támogatásukat használóink nevében is köszönjük! 

 

Tisztelettel:   

 

Dobosné Brezovszky Anikó 

  pályázati felelős 

 Olvasószolgálat – osztályvezető

 Somogyi-könyvtár, SZEGED 

http://www.sk-szeged.hu/gyermekkonyvhonap-2015

