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KÖNYVES KÖRNYEZETÜNK 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2019 

 
A „Könyvtárak az emberért – felelősség a földért" projektcímet viselte a 2019-es Országos 
Könyvtári Napok. A szervezők célja nem a hangzatos címadás volt, hanem a 
figyelemfelkeltés: a mi saját, valamint gyermekeink és unokáink életét is meghatározó 
témákat könyvtári környezetben, sajátos eszközeinkkel körüljárni. Ezzel is hozzájárulva 
ahhoz, hogy az információk átadásával az erre nyitott könyvtárhasználók közelebb 
kerülhessenek a „zöld” megoldásokhoz. Erre építve az alábbi témakörök adták a legutóbbi 
OKN programsorozat gerincét: A mese hatalma; A lét meghatározói: a négy elem; 
Felelősségünk a klímaváltozás; Fenntartható fejlődés; Velünk élő természet; valamint Jövőnk, 
az ökokultúra. 
 
Zala megyében 98 településen voltak rendezvények az OKN hetében: 9 városban, 87 
szolgáltatóhelyen (ebből 42 település tartozik Zalaegerszeg ellátási körzetébe), valamint 
Balatongyörökön, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson. Összesen 215 programot szerveztek 
Zalában, több mint 7200 fő részvételével. A gyermekeket vidám mesedélutánok, számos 
kreatív foglalkozás, könyvtári kincskeresés várta a zalai bibliotékákban. A Könyvtármozi 
keretében – egyúttal a Népmese Napjához is kapcsolódva – például a Magyar népmesék és a 
Cigánymesék c. sorozatokból szemezgettek az előadók, vagy épp mesemondók és 
papírszínházi előadások szórakoztatták a kicsiket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emellett interaktív mesefeldolgozásra is sor került bábok, memóriajáték segítségével, de 
helyet kaptak a programok között film és könyv összehasonlítások és diafilmvetítés is. 
Pingvin Pityu interaktív előadása mindig nagy sikert arat és a vidám foglalkozáson rengeteg 
tudnivalóval gazdagodnak a legkisebbek is. A játékos feladatokba csomagolt 
információmorzsákat pedig a későbbiekben ügyesen hasznosítják újra és újra a gyerekek. 
 
Az aktivitásra késztető kirándulások, faültetések mellett, az iskolás korosztály 
közreműködésével drámaórák és fenntarthatósági vetélkedők zajlottak, ifj. Vasuta Gábor 

A nagylengyeli ovisok a Magyar népmesék egyik 
epizódját ismerték meg a játékos foglalkozás előtt. 
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természetfotós pedig interaktív könyvbemutató órával járult hozzá a téma rendhagyó 
feldolgozásához. Különleges lehetőség volt a mandalafestés a könyvtárban Kónya Zsuzsa 
révén, hiszen ebben a tevékenységben is fontos szerepe van a naturális szimbólumoknak, 
ember és természet harmóniájának. 
 

 
A minket körülvevő flóra és fauna fontosságát 
hangsúlyozták az ökonapok is, továbbá a 
növénygyűjtés és – határozás köré épült 
ismeretterjesztő délutánok is segítették az 
ismerkedést a természettel. Az Állatok Világnapja 
(október 4.) is az OKN hetére esett, ami 
tökéletesen illett a 2019-es évi tematikába, jó 
apropót adva az állatokkal kapcsolatos ismeretek 
bővítésére előadások, beszélgetések, játékos 
foglalkozások keretében. 
 
 
 

Több könyvtár és könyvtáros is fontosnak tartotta, hogy teret adjon olyan témáknak, amelyek 
kapcsán a gyerekek megismerhették, hogy az elődök hogyan éltek együtt a természettel. A 
népmese napja pedig szép keretet adott ahhoz, hogy az idősebbek gyerekkoruk meséit 
elevenítsék fel. A csemeték a történetek mellett népdalokat és személyes históriákat is 
hallhattak, amelyeket az ő rokonaik is szüleiktől, nagyszüleiktől kaptak örökségül. 
 
 
A programkínálatot tovább színesítette Gaál Zsuzsa ételkóstolóval egybekötött 
könyvbemutatója, amelyben az őrségi konyha kincseit tárta az érdeklődők elé. A konyhában 
nem csak kunsztokkal lehet lenyűgözni a vendégeket, hiszen egyszerűen is készíthetünk 
valami finomat, mindezt együtt a családdal vagy a barátokkal – a főzés, a konyhai feldolgozás 
közben pedig érdemes a környezetre gyakorolt hatást is figyelembe venni. 
 
A „zöld” jegyében Sebestyén Bence fitoterapeuta „Gyógynövények 
az egészségünk szolgálatában” címmel tartott előadást. Fülöp Zoltán 
„A salátakészítéstől a kelmefestésig - avagy gyógynövényeink 
sokrétű felhasználása a mindennapokban” c. előadása szintén jól illett 
ebbe a koncepcióba. Elvégre ha valamit többször fel tudunk 
használni – legyen szó például ruháról, élelmiszer alapanyagról, 
tárolóeszközről – máris tettünk egy lépést a környezettudatos élet 
felé. 
 
A 2020-as országos programsorozat tematikája még nem ismert, de remélhetőleg ami 2019-
ben elindult, az valamilyen formában tovább él majd az elkövetkező OKN rendezvényekben 
is. A változatos programok által pedig a könyvtárak és a könyvtárosok is hozzátehetnek a 
környezettudatos szemléletmód erősítéséhez. 
 

 
Scheiber Veronika 

 

Illusztráció: 
ecsumuslib.wordpress.com  

A baki gyerekek a felelős állattartásról tudtak 
meg többet. 

10 
 


