SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a „NAGY KÖNYVTÁRI SHOW
10 év partnerségben, közösségben - Országos Könyvtári Napok” program
2015. évi Fejér megyei rendezvényeiről

Pályázati azonosító: 3508/01273

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázatában a
Vörösmarty Mihály Könyvtár a 2015. október 5 - 12. között rendezett, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség által kezdeményezett országos rendezvénysorozat Fejér megyei
könyvtári programjainak szervezését és megrendezését vállalta. A „Nagy Könyvtári Show: 10
év partnerségben, közösségben - Országos Könyvtári Napok” olvasásnépszerűsítő program
célja minden jelenlegi és leendő olvasó megszólítása volt, változatos, színes könyvtár- és
olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel, különös tekintettel a könyvtári szolgáltatásokra. Eddigi
együttműködő partnereink segítségével igyekeztünk újdonságokkal szolgálni azoknak is, akik
régóta igénybe veszik szolgáltatásainkat, miközben próbáltunk kapcsolatba kerülni az
ingerszegény környezetben élőkkel.
Már a pályázat benyújtása előtt felkerestük Székesfehérvár könyvtárait, a megye
városi és KSZR könyvtárait, és kértük ötleteiket, javaslataikat. A pályázat megvalósítása 2015
nyarának végén a programban részt vevő könyvtárak – 14 városi könyvtár és 50 KSZR
könyvtár – bevonásával kezdődött, a rendezvényterv és a költségvetés véglegesítésével.
Szeptemberben átvettük a központilag készült propaganda- és reklámanyagokat, és
gondoskodtunk azok eljuttatásáról a megye és a város könyvtáraiba; a részt vevő könyvtárak
regisztrálták a programjaikat a központi adatbázisban, a KSZR könyvtáraknak segítséget
nyújtottunk a regisztrálásban és a programszervezésben. Saját rendezvényeinkről –
felhasználva a központi plakátmintát – könyvtárunkban készítettük el a plakátokat.
Folyamatos kapcsolatot tartottunk a Fehérvári Médiacentrummal, több alkalommal megjelent
figyelemfelkeltő előzetes a helyi sajtóban, és többször volt előzetes híradás, sajtótájékoztatót
tartottunk október 1-jén, és a média folyamatosan megjelent programjainkon, több riportot is
készítettek, ami lejátszásra került a helyi rádiókban és a városi televízióban is.

A Fejér megyei könyvtárakban 296 rendezvényre került sor, 63 településen, 67
intézményben, 13912 résztvevővel. A programok igen változatosak voltak. Sor került
könyvtár- és könyvbemutatóra a különböző korosztályoknak, babaprogramokra, helyi alkotók
bemutatására, beszélgetésekre helyi szerzőkkel és alkotókkal, író-olvasó találkozóra,
kiállításra, várostörténeti foglalkozásra, egészségügyi szűrésre és pszichológus előadására,
könyvbörzére, fejlesztő játékok bemutatására, bábelőadásra, játékos könyvtári vetélkedőkre,
számítógépes ismeretek oktatására és számos kiállításra. Szombaton a Könyvtári Show
keretében Olvassunk együtt! címmel közéleti személyiségek tartottak felolvasást a kedvenc
könyvükből, este családoknak szóló bűvészmutatvánnyal és a török kultúra köré szervezett
programokkal és előadásokkal vártuk az érdeklődőket a Vörösmarty Mihály Könyvtár Felnőtt
kölcsönzőjében. Fejér megyében több helyszínen és Székesfehérváron is kiemelt esemény
volt a „Könyves Vasárnap”, melyet a Vörösmarty Mihály Könyvtár egy helyszínen, a
Központi Könyvtárában rendezett. A megyében ezen a napon a könyvtárak rendkívüli nyitva
tartással, könyvvásárral, játszóházzal és könyves játékokkal, raktártúrával várta a látogatókat.
A helyi sajtó nagy érdeklődést mutatott, a vasárnapi programokról beszámolt a megyei lap.
A 14 év alatti korosztálynak szóló programokon 4390 fő vett részt, a 14 és 18 év közötti
korosztályból 1017 fő látogatta a rendezvényeinket, a 18 és 50 év közötti programok voltak a
legnépszerűbbek és leglátogatottabbak: 5886 fővel, az 50 év feletti programokon pedig 2079
fő vett részt.
A központilag meghatározott témakörök változatosságát szem előtt tartva szerveztük az egyes
napok programjait: Megemlékezések napja, Partnerségben a biztonságos életért, Összefogás
az egészségünkért, Olvas az ország, Könyvtári show. A legkedveltebb programok közé az
Olvas az ország! és a Könyvtári show témák tartoztak, a legtöbben ezeket a programokat
keresték fel. A legnépszerűbb események közé a „Könyves Vasárnap” rendezvényei tartoztak,
évről évre egyre több látogató keresi fel ezen a napon a városban és a megyében működő,
nyitva tartó könyvtárakat. Mára hagyománnyá vált a vasárnapi nyitva tartás, az olvasók
várják, és szívesen jönnek el ezen a napon is a könyvtárba, vesznek részt a könyvtárak által
kínált rendezvényeken.
A rendezvények összeállításakor minden korosztály számára próbáltunk változatos, színes
programokat kínálni. 2015-ben visszatekintettünk az elmúlt évek témáira, a programok
tervezésekor valamennyi korosztályra igyekeztünk figyelni. A hét eseményei segítségével
bemutattuk, 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 volt, akik mindennapjaihoz eddig nem tartozott hozzá a könyvtárlátogatás,
miközben próbáltunk kapcsolatba kerülni azokkal az ingerszegény környezetben élőkkel,
akiknél az igényfelkeltés jelenti a legnagyobb kihívást.
Együttműködő partnereink között volt az Árpád Fürdő, a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény,
a Vörösmarty Színház és a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is.
Az „Országos Könyvtári Napok” programsorozat lehetőséget kínál a minden évben
csatlakozó könyvtáraknak és az újonnan résztvevő KSZR könyvtáraknak, hogy az évente
megrendezésre és szervezésre kerülő rendezvényekkel felhívják a figyelmet a könyvtárak
sokrétű szolgáltatásaira, illetve új vagy megújuló szolgáltatások bevezetésére, amelyek
később tartós könyvtári szolgáltatásokká válhatnak.
A kapott támogatást a szerződésnek megfelelően használtuk fel. Nagyobb részét az előadók,
közreműködők megbízási díjaira, illetve számlás kifizetésére, kisebb részét a játékos
vetélkedők díjazására fordítottuk, valamint a propagandaanyag elkészítésére.
A programokról előzetesen természetesen sok figyelemfelhívó plakát készült. Ezekből, a
rendezvényekről tudósító sajtócikkek másolataiból, valamint a rendezvényeken készült
fotókból is mellékelünk néhányat a szakmai beszámolóhoz. A Vörösmarty Mihály Könyvtár
honlapjára felkerült valamennyi rendezvény plakátja és a rendezvényeken készült fotók is.
Az intézmény honlapján megtalálható közlemény elérési útvonala:
http://www.vmk.hu/index.php?pg=news_37_362
Az intézmény honlapján megtalálható szakmai beszámoló elérési útvonala:
http://www.vmk.hu/_user/browser/File/NKA/oszi-osszefogas-2015-szakmai-beszamolo.pdf
Az intézmény honlapján megtalálható képek elérési útvonala:
http://www.vmk.hu/orszagos-konyvtari-napok-2015
A Hungaricana központi működtetésű portálra feltöltött szakmai beszámoló elérési
útvonala: http://hungaricana.hu/hu/
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