
Ha október, akkor könyvtári napok, ezt
Csongrádon a kezdetek óta tudják. Éven-
te visszatérõ programjainkat, mint az
Egészségnapot vagy éppen a megbocsá-
tást, már várakozással figyelik olvasóink.
Ez utóbbi persze furcsa dolog, mert van,
akirõl ugyanúgy lepereg, mint az ajánlva
kiküldött felszólító levél, más meg
amúgy is visszahozná a kikölcsönzött do-
kumentumokat. Viszont mégiscsak ha-
gyomány, megtartjuk. 

Általában szokott gasztronómiai jelle-
gû rendezvény is lenni, talán az õsz 
finom ízei teszik, vagy ez is „csak” ha-
gyomány, nem tudjuk, de volt idén is,
mégpedig Frank Júlia személyében.
Praktikus kérdezz-felelek formában gaz-
dagodott a jelenlévõk tudása, de az elõ-
adás legfontosabb üzeneteként talán a 
bátorság és a kísérletezés szabadságát le-
hetne kiemelni. 

Alkalmunk volt több külsõ helyszíni
helytörténeti rendezvényt megvalósítani.
Ebben kedvezett az idõjárás, így bicikliz-
hettünk, valamint az általános iskolákkal
fenntartott jó viszonyunk is. Jelen eset-
ben a Jászszentlászlói Általános Iskola
teljes alsó tagozatát láttuk vendégül, mu-

tattuk be nekik a csongrádi malmot, a táj-
házat, a múzeumot, és tartottunk nekik
kézmûveskedést. 

A diákoknál maradva arra gondoltunk,
hogy úgy lehetne nekik élvezetessé tenni
a könyvtár felfedezését, ha az õ „kü-
tyüiken” keresztül tapasztalnák azt meg.
Erre szolgált a QRuzsoljunk együtt! címû
játék, amelynek során QR-kódokban el-
rejtett rejtvényekkel vezettük végig a 
csapatokat a könyvtár terein. A játék te-
matikáját szerencsére a késõbbi könyv-
tárhasználati órákon is elõvehetjük majd. 

Mindezeken kívül két könyvbemutató,
kézmûveskedés, közös meseolvasás,
babaolvasójegy egészítette ki az idei
könyvtári napokat. Évrõl évre megbizo-
nyosodhatunk róla, hogy fontos e rendez-
vényünk a helyi közösség számára, hisz
várják, igénylik, szeretik. Akárcsak mi! ■
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Országos könyvtári napok Csongrádon

✒✒    Illés Péter



A programjaink így alakultak:
Október 7-én Mitõl finom, mitõl

egészséges? – Frank Júlia interaktív elõ-
adása

(résztvevõk száma: 20 fõ)
Október 10-én Vendégeink a jászok –

a Jásszentlászlói Általános Iskola alsó
tagozatos diákjai ismerkedtek Csongrád
történelmével, kultúrájával

(résztvevõk száma: 49 fõ)
Október 13-ától 19-éig Megbocsátás

hete – a lejárt határidejû könyvek kése-
delmi díjának elengedése 

(résztvevõk száma: 41 fõ)
Október 14-én Régen is volt, hogy is

volt… – az Oppidum 2014 címû hely-
történeti kiadvány könyvbemutatója

(résztvevõk száma: 80 fõ)
Október 15-én Ügyes kezek délutánja

– baglyos díszdoboz készítése
(résztvevõk száma: 20 fõ)
Október 16-án Egészségnap a könyv-

tárban – egészségügyi mérések, szûré-

sek, gyógytorna, egészséges ételek kós-
tolója.

(résztvevõk száma: 67 fõ) 
Október 17-én Dúdoló – zenés, dalos,

mondókás játszóház babáknak
Elsõ olvasójegyem – babaolvasóje-

gyek átadása
(résztvevõk száma: 97 fõ)
QRuzsoljunk együtt! – QR- kódos,

mobilos játék segítségével a könyvtár
felfedezése

(résztvevõk száma: 26 fõ)
Tengöri Hereberi Atyámuram – Felol-

vasónap Katona Imre csongrádi népme-
segyûjteményébõl általános iskolások-
nak.

Október 18-án A múlt üzenete – ke-
rékpáros kirándulás a várostól öt kilo-
méterre lévõ Ellés monostorromhoz

(résztvevõk száma: 20 fõ)
Október 20-án Intermacionálé – Er-

délyi Lili Ada könyvének bemutatója
(résztvevõk száma: 24 fõ)
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