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Nagykereki – Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő   
 (2015. január 1.  népességnyilvántartás alapján) 

 
- Magyar- Román határ közelsége 

 
- Hátrányos helyzetű település 
 
-   A település nevezetességei   

• Bocskai Várkastély 
• Református Templom  
• I. Világháborús emlékmű  

 
Bocskai Várkastély (több funkció betöltése) 

• múzeum 
• könyvtár 
• teleház (eMagyarország pont) 
• rendezvényterem  

 
 

Fenntartó: Nagykereki Községi Önkormányzat (2013. január 1-jétől) 
 
 



Nagykereki Községi Könyvtár  
 

•Könyvtárunk a klasszikus 

irodalomtól a kalandregényig széles 

téren választékot nyújt a 

felhasználóknak.  

 

•Romológiai gyűjtemény várja a 

téma iránt érdeklődőeket. 

 

•A könyvtárban 8.969 db 

dokumentum áll rendelkezésre. 

 

•A Hírlapolvasóban 12 folyóirat  

aktuális számaiból  közül 

válogathatnak az olvasók. 

 

 

 



• Hangulatos Gyerekkönyvtár várja 

a kicsiket és a nagyokat! 

 

•Sok mesekönyv, ifjúsági regény és 

ismeretterjesztő könyv közül 

válogathatnak a gyerekek.  

 

•Sikeres nyári szünetben a 

„Könyvfaló” könyvtári 

olvasópályázat 

 

• 2014-ben és 2015-ben  

„Vindis- versírás” meghirdetése 

 

•A fenntartó 2013. január 1-jétől  a Nagykereki Községi Önkormányzat.  

 

•Szakmai tanácsadás és koordinálás: Méliusz Juhász Péter Könyvtár.  

 

•Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozás  (KSZR) a Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár közreműködésével  (hatékony és eredményes együttműködés). 

 
 



A település roma lakosai 
-összevont intézmények és tagintézmények nehézségei, 

feladatok megoldása nem helyi szinten  

- helyi óvoda és iskola  

(kb. 120 gyerek – becslések alapján 60% roma)  

 

Kezdetek (2013) 

• ”Bátortalan” könyvtárlátogatók  

• Félénk, nehezen olvasni tudó felhasználók 

• Rossz magatartás, „csínytevések” a könyvtárban 



Eredmények (3 év elteltével) 
• ”Bátortalan, félénk” könyvtárlátogatók -> 

– iskolai tanórák a könyvtárakban (könyvtárismeret) 

• Félénk, nehezen olvasni tudó felhasználók -> 

– iskolán kívüli könyvtári foglalkozások  (társasjátékozások, 

mesedélutánok, kézműves- és rajzfoglalkozások)  

• Rossz magatartás, „csínytevések” a könyvtárban -> 

– feladatok 

– motiválások 

– jutalmak 

• Személyes kommunikáció 

– Felhasználók megismerése (helyi ismeretek) 

– Lelkesedés 

– Szülők támogatása 

• Rendszeres látogatás– olvasóvá válás 

• Aktív szerepvállalás különböző helyi rendezvényeken („önkénteskedés”) 

 



Iskolán kívüli könyvtári foglalkozások 

A foglalkozások mindig jó hangulatban telnek és persze rengeteg kérdéssel.   



Iskolán kívüli könyvtári foglalkozások 

Mesedélután   



Iskolán kívüli könyvtári foglalkozások 

Madarak és Fák napja vetélkedő a 

nagykereki óvodásokkal. 

Történelmi vetélkedő a 

helyi iskolásokkal.  



Ismeretterjesztő előadások 
Aktív érdeklődés az 

ismeretterjesztő 

előadások iránt.  



Könyvtári programok  
a roma gyerekek beilleszkedéséhez 

• „Könyvfaló” a nyári szünet 

legszorgalmasabb olvasói (2013-2015)  

• Szünidei könyvtári foglalkozások  

• „Tarsolyomban egy mese” meseírás 

• Rajzversenyek 

• Játszóházak  

 



Könyvfaló 
 



Játszóházak  
Játszóházak 

keretében várjuk a 

család apraját s 

nagyját kézműves 

foglalkozásokra.  

 

Az elkészített 

alkotásokat 

magukkal is 

vihetik.  

 
 



Együttműködés a helyi óvodával és iskolával 
 

A helyi iskola és óvoda aktívan 

bekapcsolódik a települési  szinten 

megszervezésre kerülő közöségi 

rendezvényekbe.   



Együttműködés a helyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal 

• 2014-ben új szervezet kialakulása 

• Helyi rendezvények közös lebonyolítása 

• Helyi kezdeményezések és igények a roma 

kultúrák megismerésére 

• Aktív szerepvállalás a roma lakosság 

kulturális életében  

 



Roma kultúra 
A roma vetélkedőben 

fiatalok és idősebbek is 

egyaránt jól érezték 

magukat.  

A szórakozás mellett 

felidéztük a roma 

kultúra jegyeit is.  



Roma vetélkedő  
(néhány szórakoztató feladat) 

• Szójáték magyar roma énekesekkel (képes rajzok alapján 

híres roma énekesek nevének megfejtése)  

 

• Zsámó-Zsásé beszéd (roma szavak jelentésének kitalálása 

képek segítségével) 

 

• Zenés ébresztő Nagykereki Roma Káfé (zenei aláfestés 

alapján zeneszámok)  

 

• Régi- roma hangszerek (definíciók és rajzok segítségével)  

 

 



Tehetséges roma fiatalok 
Közösségi- és könyvtári rendezvények során 

megismerhettük a helyi tehetséges roma gyerekeket 

és fiatalokat:  

- tánc 

- színjátszás 

- ének 

- vers- és mesemondás  

- kézműves foglalkozás 

 

 



Tehetséges roma fiatalok 



Tehetséges roma fiatalok 



Tehetséges roma fiatalok 



Roma fiatalok 

bevonása a közösségi 

rendezvényekbe 

  
Fotók:  

Nagykereki Roma Kulturális Nap  

2015. december 05. 



Számos helyi mesemondó- és 

szavaló verseny 1. helyezettje, 

valamint több területi verseny 

díjazottja.  



További célok  
a roma felhasználók körében 

• Az életmódformálás feladatainak segítése 

• Személyiségfejlesztés 

• Tanulás segítése 

• Roma olvasók számának növelése 

• Tehetséges roma fiatalok ösztönzése és 
támogatása 

• Helyi roma igények feltárása   

• Roma lakosság bevonása a közösség életébe 
(igényeknek megfelelően)  

 



Együtt dolgozni, együtt élni a roma lakossággal!  
 
„El kell döntenünk, hogy mik is akarunk lenni a 
romák számára? Az ő könyvtáruk is.  
Olyan könyvtár, amit maguk és közösségeik is 
magukénak éreznek, tudnak, ezért bizalommal 
fordulnak hozzá, szükségesnek tartják létét, 
tevékenységét, és elvárják tőle azt a minőséget, 
amit mindenki más számára is biztosítunk.” 
 
 Kardos Ferenc:  

„A roma mint követhető értékminta a könyvtárakban” 



  

Köszönöm a figyelmüket! 
 

Dávid Ildikó Tünde 

Könyvtáros, kulturális szervező, e-tanácsadó  

közösségi munkás, önkéntes koordinátor 

 

Elérhetőségek: 

4127 Nagykereki, Bocskai tér 1. 

Tel/Fax.: 06-54/420-808 

E-mail: nagykereki.bocskaivar@gmail.com  

Honlap. www.nagykereki.hu  
 
 

mailto:nagykereki.bocskaivar@gmail.com
http://www.nagykereki.hu/

