
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

az NKA 3508/01180 azonosítószámú, 

Vas megye könyvtári hálózatának kapcsolódása 

az Országos Könyvtári Napok programsorozatához  

című pályázathoz 

 

Vas megye nyilvános könyvtári hálózata (megyei könyvtár, városi könyvtárak, 

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára, Oladi Általános 

Művelődési Központ Könyvtára, Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány) - ahogy azt az 

elmúlt években is tette – számos programmal csatlakozott az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség kezdeményezéséhez, az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. A 

programok megvalósítása a már jól bevált módon, a megyei könyvtár koordinációjával zajlott. 

Könyvtáraink programkínálatukkal kapcsolódtak az idei év tematikájához (Találkozzunk a 

könyvtárban!). A rendszeresen visszatérő akciók (kedvezményes beiratkozás, késedelmi díj 

elengedése, rendkívüli nyitva tartás, ingyenes internet, Könyvtárak éjszakája, stb.) mellett a 

színes és sokrétű programkínálat az olvasás fontosságára, népszerűsítésére helyezte a 

hangsúlyt. Az előző évek sikerei miatt folytattuk a Baba-, a Kölyök- és a Tiniolvasó 

programokat is, továbbá többféle korosztálynak szerveztünk közös rendezvényeket. 

Idei évben a XX. Vas Megyei Könyvtári Nap szervezője a Berzsenyi Dániel 

Könyvtár, házigazdája a kőszegi Chernel Kálmán Városi könyvtár volt. Programunkon most 

is olyan témát dolgozunk fel, amely könyvtártípustól függetlenül, a megye teljes könyvtáros 

társadalmát érdekelheti, érintheti.  

Október 13-i rendezvényünk helyszíne a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 

Lovagterme volt. Kőszeg város képviseletében Básthy Béla alpolgármester üdvözölte az 

egybegyűlteket. 

 

 



Kialakított tradíciónkat követve köszöntöttük a térség községi könyvtáraiban hosszú évek, 

évtizedek óta kitartó, lelkiismeretes munkát végző kollégákat. Emléklapot és virágot vehetett 

át Kendik Zoltán nemescsói, Merics Lajosné bozsoki könyvtáros és Németh Attiláné 

kőszegszerdahelyi nyugalmazott könyvtáros. 

 

 

 

Idei szakmai napunkat A szövegértés és az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei 

családon kívüli környezetben címmel hirdettük meg.  

Sándorné Bogáth Margit szakpszichológus a problémamegoldó képességről, az 

intelligenciáról, az intelligencia fejleszthetőségéről, a konfliktusok kezeléséről, a 

boldogságtanulásról tartott mindenki számára hasznos és tanulságos bevezető előadást.  

Ezt követően Vas megyei sikeres szövegértést fejlesztő programokat ismertünk meg, melyek 

tapasztalatai a mindennapi munkában, könyvtári foglakozásokon is jól hasznosíthatók.  

 

 



Kolonits Lászlóné óvodavezető (Szombathelyi Vadvirág Óvoda) az óvodás korosztály 

körében végzett megfigyeléseikről, tapasztalataikról beszélt, milyen módszerekkel 

fejleszthető közösségben és családon belül a gyerekek memóriája, koncentrációs képessége, 

kommunikációja, logikus gondolkodása. 

Ördögné Kovács Mónika mestertanár (NymE Savaria Egyetemi Központ) középiskolások 

számára kidolgozott tananyagot mutatott be, melyben mesék, rajzfilmek, novellák, filmek 

segítségével a gyerekek kisvállalkozásokkal kapcsolatos ismeretei bővültek, gyakorolták az 

önálló problémamegoldást, a pozitív, alkotó gondolkodást, az önálló kérdésfeltevést. 

 

 

 

Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD szociológus, könyvtáros (Berzsenyi Dániel Könyvtár) a 

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolával partnerségben lebonyolított képzést ismertette, 

melyen a diákok szövegértési, önismereti és társas kapcsolati kompetenciáit is fejlesztették. 

Kissné Rentkó Zsuzsanna könyvtáros (Chernel Kálmán Városi Könyvtár) a kőszegi városi 

könyvtár sokszínű, több korosztályt is megszólító olvasásnépszerűsítő programjairól, 

rendezvényeiről tartott korreferátumot. 

A szakmai program után idegenvezetővel megtekintettük a felújított és kiállító 

teremmé alakított koronaőrző bunkert, valamint Kőszeg történelmi belvárosát, felújított tereit, 

látnivalóit, érdekességeit. 

Az „Összefogás” egy hete alatt Vas megye 49 településén 250 program valósult 

meg, rendezvényeinken összesen 8041-en vettek részt. 

 

 



Életkor szerint 14 év alattiak 4042 

14-18 év 787 

18-50 év 2051 

50 év felett 1161 

Célközönség szerint Baba 20 

Kölyök 97 

Tini 35 

Felnőtt 91 

Nyugdíjas 7 

Programtípusok szerint kiállítás 18 

internetes játék, vetélkedő 62 

előadás, beszélgetés 85 

internetes szolgáltatás bemutatása 25 

egyéb program 60 

Témakör szerint Élő emlékezet, múltunk értékei 60 

Okoskönyvtár 32 

Együtt az egészségünkért! 17 

Olvas az ország! 74 

Megosztott örömök 67 

 

 

Szakmai beszámolónk elérhető a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portál honlapján: 

http://www.bdmk.hu/Palyazataink/_Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok/Orszagos_Konyvta

ri_Napok4 

http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/ 
 
 

A programok sikeres megvalósításához – a helyi szervező és koordinációs 

tevékenység mellett – elengedhetetlenül fontos volt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, 

melyet együttműködő partnereink nevében ezúton is köszönünk. 

 

 

Szombathely, 2014. december 18. 

 

 

Virághné Vámos Kitti s. k. 

         könyvtáros 

http://www.bdmk.hu/Palyazataink/_Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok/Orszagos_Konyvtari_Napok4
http://www.bdmk.hu/Palyazataink/_Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok/Orszagos_Konyvtari_Napok4
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/
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Országos Könyvtári Napok – 2014. október 13-20. 
 
Találkozzunk a könyvtárban! - az Országos Könyvtári Napok ez évi szlogenjével indítottuk könyvtári 
rendezvényeinket a büki városi könyvtárban. A központi témakörökhöz kapcsolódva kínáltuk a 
különböző korosztály érdeklődésére számon tartott programjainkat.  

 
2014. október 13-20. 
KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK 

 50%-os kedvezményes beiratkozási lehetőség 

 amnesztia – a késedelmes olvasók ezúttal büntetés nélkül hozhatták vissza könyveiket 
 

 2014. október 14.  
HOGYAN ÉLJÜNK EGYÜTT ÉTELALLERGIÁNKKAL? – A sokféle program mellett, a könyvtári hét egyik 

hívószava az egészség volt. Ez alkalomból kapott meghívást 
András Mónika dietetikus, aki gluténmentes ételekkel 
érkezett a büki könyvtárba előadást tartani. Az 
ételkóstolóval tarkított beszélgetés rávilágított arra, hogy 
lisztérzékenységgel és más ételallergiával is együtt lehet 
élni, méghozzá változatos étrendet kialakítva. A dietetikus 
hölgy fetasajtból, céklából, magvakból, barnarizsből, saját 
készítésű paleolit kenyérből összeállított ételeket, 
pástétomokat, süteményeket kóstoltatott a jelenlévőkkel. A 
könyvtárban erre az alkalomra külön sarkot alakítottunk ki, 
az állományunkban található, a témához illő egészségügyi, 
gasztronómiai kötetekből.  

 
2014. október 15. 
HOGYAN SEGÍT A BÜKI TUDÁS(TÁR)HÁZ? – 2. osztályosok felhasználó képzése 

Az egyhetes rendezvénysorozat egyik legfőbb célja az volt, 
hogy megismertessük a könyvtárat, mint a tudás színterét. 
Az iskolás gyerekeket láttuk vendégül, akiknek bemutattuk, 
hogy hogyan használják a könyvtár online katalógusát. 
Betekintést nyerhettek a tájékozódás, tanulás különféle 
módszereibe, információforrásaiba. Játékos feladatok útján 
ismertettük meg velük a könyvtárat, illetve annak hasznos 
felhasználását. Eközben a gyerekek felismerték, hogy a 
bibliotéka számukra remek közösségi helyként is szolgál, és 
jelzéseik alapján visszatérő látogatói lesznek a büki 
tudás(tár)háznak.  
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MOCORGÓ 1-2. – dalos foglalkozások 
A legkisebbekre is gondolva Mocorgó 1-2. címmel Tóth 
Viktória tartott foglalkozásokat 1-3 és 3-5 évesek számára. 
Ölbéli játékokkal, mondókákkal, énekekkel, sok-sok fejlesztő 
vidám feladattal várta a kicsiket, akik még anyukájukkal 
érkeztek „mocorogni”. Ezek az együttlétek, a játékos 
alkalmak megteremtik azt a harmóniát a szülők és a 
gyermekek között, amelyek az egészséges személyiség 
kialakulását erősítik. 
 
 
 

2013. október 16.  
A GRAFOLÓGIA REJTELMEI – Zsolnai Rita grafológus látogatott el könyvtárunkba, aki a grafológia 

rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket. Előadása során kitért 
magára a grafológiára, mint tudományra. Részletezte a 
különböző írásképek jelentését. Elmondta, hogy egyes betűk 
megformálásának milyen szerepe van, és hogy mást jelent, 
egy női és egy férfi betűírás is. Kivetített példákkal segítette a 
hallgatóságban megértést. Az aláírások küllemének 
jelentéséről ejtett néhány szót, kielemezve közben a 
jelenlévők aláírását is. Természetesen hozzátette azt is, hogy 
egy-egy ilyen előadáson való elemzett írás nem ad teljes 
képet az adott személyről, ehhez hosszabb vizsgálatok és 
elemzések szükségesek.  
  

2013. október 17. 
„A könyvek sokkal valódibbak, ha kint olvasol”  
A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár új szabadtéri közösségi terére, az Átriumba, terveztük 
pénteki programjainkat, ám a zord esős idő miatt a rendezvények beszorultak a kultúra falai közé. 
Mit sem vesztett ezzel sokszínűségéből. 
 
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA – Ezúttal az óvodás korosztálynak kedveztünk egy délelőttön át. Az 

eredetileg a szabadba tervezett programokat a rossz időjárás 
áthúzta, ám a picik a természeti elemekkel dacolva, 
esőkabátot, gumicsizmát húzva jöttek el hozzánk, a 
könyvtárba. Két-két csoportban, több mint nyolcvan 
óvódással játszottunk párhuzamosan, több helyszínen. Míg az 
egyik csoportot a Négyszögletű Kerekerdőbe” kalauzoltuk, 
aminek a művelődési ház színházterme adott otthont, ahol 
gesztenyekeresésben és különböző sportos játékokon vettek 
részt, addig a másikak felszálltak az általunk képzelt 
„Mesevonatra” és a könyvtárba indultunk tovább, azaz 
„Meseországba, a Könyvek Birodalmába”.  
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A könyvtárban egy kis játék után, meseolvasás, éneklés következett, majd minden kisgyerek egy 
általa választott könyvet nézegethetett a nekik kialakított gyerekkuckóban. A kicsik szép élményekkel 
tértek vissza ovijukba ezután.  
 
KREATÍVAN, ÚJRAHASZNOSÍTVA – Mire jó egy darab feleslegessé vált ing, ruhadarab, műanyag 

flakon? Nem szemétre való, ez már biztos. Nagyon-nagyon 
jól lehet belőlük pénztárcát készíteni, ami saját részre és 
ajándékként is felhasználható. Személyes tárgy is, hiszen a 
gyermeki kezek által kel életre. Így történt Bükön is a 
kreatív játszóházban ezen az októberi pénteken. A játék 
mellett a gyerekek környezettudatos életre nevelését 
tűztük ki célul, amelyhez egy játszóház igazán jó alkalmat 
biztosít.   
 
 
 
 

MOCORGÓ TANODA – Tóth Viktória nemcsak a legkisebbeknek tartott foglalkozásokat, hanem az 
iskolába készülő óvodásoknak is. Játékosan megismertetve 
velük az előttük álló nagy megpróbáltatást, azaz az iskolába 
készülést, többek között az ellentétek, irányok, az évszakok 
jellemzéseinek gyakorlásával. Mindezt sok-sok humorral, 
ügyességgel, játékkal. 
 
A büki városi könyvtár olvasói és munkatársai köszönik a 
támogatást, amely segítette a színes könyvtári programok 
megvalósulását. 
 
 
 

Bük, 2014. október 20. 
 
        Haizler Lászlóné s. k. 
        intézményvezető-helyettes 



KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  

KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁRA 

CELLDÖMÖLK 

 

Könyvtári Napok 

 

Az Országos Könyvtári Napok évtizedes múltra visszatekintő, idén 2014. október 13. és 

október 20. között zajló programsorozata keretében a celldömölki KMKK Kresznerics Ferenc 

Könyvtára is több eseményt szervezett. Hagyományosan ebben az időszakban hirdetik meg a 

könyvtárak az ingyenes beiratkozási lehetőséget érvényes tagsággal nem rendelkező használóik 

számára illetve a késedelmes dokumentumok térítésmentes visszavitelének lehetőségét. Idén új 

elemekkel is bővült az igénybevétel formája és természetesen nem hiányozhattak a palettáról az 

irodalmi közönségtalálkozók sem. Október 15-én este Bán János, a Hunyadi című, immár 6 kötetet 

számláló népszerű történelmi regényt Bán Mór néven jegyző író-újságíró érkezett a könyvtárba. Az 

utóbbi évtizedek legsikeresebb sorozata Celldömölkön is közkedvelt az olvasók körében, amit 

Németh Tibor könyvtárvezető is hangsúlyozott bevezetőjében. Az író-olvasó találkozó 

különlegességét fokozta, hogy beszélgetőtársként Dr. Bellérné Horváth Cecília, a celldömölki 

könyvtár 1991 és 2006 közötti igazgatója érkezett a bibliotékába. A találkozón az érdeklődők Bán 

János írói és szakmai életpályájának felelevenítése után betekintést nyerhettek a sodró erejű, 

monumentális regényfolyam születésének műhelytitkaiba. Az egyelőre 10 kötetre tervezett regény 

filmadaptációja is szervezés alatt áll, amely talán televíziós sorozat formájában ölthet testet. 

 

 
 

Október 16-tól 19-ig lehetőségük volt az érvényes tagsággal nem rendelkezőknek arra, hogy 

ingyen iratkozhassanak be a könyvtárba. A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek egész évben 



ingyen lehetnek tagok, amit jogszabály tesz lehetővé. E néhány nap alatt közel félszáz új olvasóval 

bővült a bibliotéka olvasótábora. Az új használók kisebb része még sohasem volt tag a városi 

könyvtárban, többségük pedig hosszabb szünet után veszi igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. A 

nyitás jegyében külső helyszínen is lehetőséget biztosítottak a könyvtár munkatársai a 

beiratkozásra.  

 

 

 

A rossz idő miatt csütörtökön és pénteken a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 

teraszán, szombaton délelőtt pedig az eredetileg tervezett helyszínen, Illés Erika „Kemenesalja 

szellemisége" című, könyvespolcot is magában foglaló térkompozíciójánál ismerkedhettek meg a 

könyvtár új dokumentumaival. A közvetlen igénybevétel mellett rendkívül hasznos információkkal 

szolgáltak a forgalmas téren sétálgatókkal folytatott, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését is 

szolgáló beszélgetések. 

A Könyves Vasárnapon immár hagyományosan a bibliotéka 14 és 17 óra között rendkívüli 

nyitva tartással várta olvasóit. A délután folyamán Pacskovszky Zsolt celldömölki származású író 

várta könyvbemutatóra az érdeklődőket. Az erős celldömölki vonatkozásokat felvonultató 

„Szabadesés" című kötete a Móra Kiadó „Tabu könyvek" sorozatában látott napvilágot. A Németh 

Tibor könyvtárvezetővel folytatott beszélgetés során az érdeklődők megismerkedhettek a regény 

születésének motívumaival, a kényes témának számító tanár-diák szexuális kapcsolat exponálásával, 

valamint a képmutató kisvárosi társadalom fojtogató légkörének írói ábrázolásával. 

 

Celldömölk, 2014. november 27. 

 

Németh Tibor s. k. 

könyvtárvezető 







BATTHYÁNY LAJOS ÁMK MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR 

JÁNOSHÁZA 

 

Volt egyszer egy Iskolabútorgyár 

 

Kiállítás a jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Otthon és Könyvtárban 

2014. október 18 - november 15. 

 

Soha nem tapasztalt érdeklődés övezte a szombat délután 17 órakor megnyitott Volt 

egyszer egy Sportszergyár című kiállítást. A Művelődési ház és a Honismereti kör által 

rendezett esemény az Országos Könyvtári Napok keretében valósult meg és a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatta. 

Az Iskolabútor és Sportszergyár egykor Jánosháza és a környező települések életét alapvetően 

meghatározó üzem volt. Több mint négyszázan dolgoztak itt, egész családoknak, sőt 

generációknak adott munkát, megélhetést. 

Az Iskolabútor és Sportszergyár 1967-ben vásárolta meg a romos, széthordott állapotban lévő 

téglagyárat és a község központjában lévő romos műemlék épületet. A műemlék épület 

adottságainál fogva nem volt fejleszthető, ezért a téglagyár területét jelölték ki fejlesztésre. A 

területen levő, még viszonylag jó állapotban lévő téglagyári szín gyenge minőségű felújítása 

után, 1968-ban kezdődött el a termelőmunka. A telephelyen még meglévő romos téglaszínek 

munkahellyé való átépítése1973-ig tartott. 1976-tól 1980-ig részben saját hitelből, részben a 

kitelepítési alapból folyt az üzem rekonstrukciója. Ebben az ütemben új üzemcsarnokok 

épültek, megoldódott a dolgozók szociális elhelyezése, a gyár fűtése és ipari gőzzel való 

ellátása. 

Csővázas bútorokat, tömör fából készült bútorokat, sportszereket, szánkókat, tornapadokat, 

bordásfalakat, tornafalakat készítettek itt, valamint sátrakat és judo ruhákat varrtak.  

A nyolcvanas évek vége felé az országban kialakult krízis az IBS helyzetét is megrendítette. 

A gyár ingatlanok eladásával próbált úrrá lenni a helyzeten, ezek az intézkedések azonban 

már nem segítettek. 1991-ben leállították a termelés, 1993-ban a gyár öncsődöt jelentett, 

1995-re felszámolták a céget. A gyár emlékét ma már csak a még mindig használatban lévő 

iskolapadok, tanulóasztalok, székek és egyéb bútorok őrzik. 

Felkerestük a gyár egykori igazgatóját Auerbach Józsefet és feleségét Pannikát, akinek a 

segítségével sikerült gyár vezetőségét, dolgozóit feltérképezni. Akit tudtunk, személyesen 

kerestünk fel, akik szívesen bocsátották rendelkezésünkre a még mindig őrzött Iskolabútoros 



kincseiket, belépőkártyát, brigádnaplót, kiváló dolgozó kitüntetéseket, korabeli újságcikkeket, 

valamint rengeteg fényképet, ami munka közben vagy valamilyen rendezvényen, 

kiránduláson vagy nőnapon készültek. A városban híre ment, hogy milyen kiállításra 

készülünk, az emberek sorra hozták a saját kis relikviájukat, mindent nem is tudtunk 

kiállítani.  

Szándékunk az volt, hogy egy kellemes estére összehozzuk az egykori Iskolabútor és 

Sportszergyár dolgozóit, akik közt máig élő összetartozás-érzés uralkodik. A legendásan jó 

kollektíva nem hazudtolta meg önmagát: aki csak tehette itt volt a megnyitón. A vártnál 

nagyobb érdeklődés miatt a megnyitót teremről teremre vándoroltattuk, amit végül a 

nagyteremben tartottunk meg. A közel kétszáz ember nagy várakozással érkezett az 

eseményre, és akár egy osztálytalálkozón, olyan bensőséges örömmel és meghatódottsággal 

köszöntötték egymást. A megnyitón Falka Bianka fuvolajátéka és Bors Géza, a Honismereti 

Kör vezetőjének köszöntője után Auerbach József, a gyár egykori igazgatója állt mikrofon 

elé. A vendégek nagy örömmel hallgatták a humorban is bővelkedő beszédet, melyben az 

igazgató felidézte a gyárban folyó munkafolyamatokat és lelkesen emlegette azt a jókedvű 

szorgalmas kollektívát, amelyhez öröm volt tartozni. 

A beszéd nyomán a hallgatóság évtizedeket repült vissza az időben és alig várták, hogy 

megszemlélhessék a kiállítást. 

A kinagyított fotókon, tárolókban elhelyezett tárgyak segítségével, néhány késztermék 

bemutatásával és digitalizált képek kivetítésével segítettek feleleveníteni a múltat. 

A szemlélők lázasan vették birtokba a területet, könnytől párás tekintettel nézegették a 

kihelyezett, megsárgult fotográfiákat és kutattak az ismerősök után. Magukba feledkezve 

nosztalgiáztak egykori önmaguk és szeretett munkatársaik láttán, majd fehér abrosz mellett, 

estébe nyúlóan idézték fel a szép emlékeket. 

A megnyitón 142-en vettek részt, de ezután híre ment a kiállításnak, a régi dolgozók 

értesítették egymást, sokan jöttek Veszprém, Győr-Moson Sopron, Zala megyéből, 

Budapestről. A nagyszülők elhozták az unokáikat megmutatni, hol dolgoztak. 

A tárlatot november 15-ig lehetett látogatni, ez idő alatt 324-en tekintették meg, tehát az 

összes vendégünk 466 fő. Elmondhatjuk, hogy ez volt intézményünk legsikeresebb kiállítása. 

 

Jánosháza, 2014. november 26. 

 

Varga Györgyné s. k. 

könyvtáros 



 

 

 



FALUDI FERENC KÖNYVTÁR 

9900 Körmend, Batthyány u. 4. 

 

 

A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár ez évben is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz. 

 

A helyi programsorozat keretében kiemelt figyelmet szenteltünk az „Élő emlékezet – múltunk 

értékei” területnek, városunk ez évben ünnepelte fennállásának 770. évfordulóját. IV. Béla király 

1244. október 28-án kelt oklevelében adományozta Körmendnek a városi kiváltságot. 

Így e jelen évforduló keretében szerveztük a Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári 

Napok helyi rendezvényeit. 

 

Kiemelt célunk volt a program keretében a lakosság és a könyvtárhasználók széles rétegének 

megszólítása és bevonása mellett a könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése és az új kínálat 

megismertetése. Az új szolgáltatásaink a helytörténeti fotónegatív gyűjteményünk vagyis az 

archívum már digitalizált és számítógépes adatbázisban feltárt a honlapunkon elérhető részének 

népszerűsítése és használatának elsajátítása „Időutazás a városban” címmel. 

A kiállításunk is e gyűjteményrészt reprezentálta. 

 

A programok a gyermek és a felnőtt korosztály külön-külön is megtekinthető, de évről évre a 

legnépszerűbbnek a Könyves Vasárnap családi rendezvényei számítanak. Ami komplexen kicsik 

és nagyok egyaránt nyújt kínálatot és közös élményeket. 

 

A pályázati támogatást e nap családi vetélkedőjének díjazásához használtuk fel. 

 

A hét során 43 különböző programon 1126 fő résztvevő volt. 68 fő új tag regisztrálta magát. 

 

 

Mecsériné Doktor Rozália s. k. 

könyvtárvezető 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖNYVES VASÁRNAP KÖRMENDEN 
- A 770 ÉVES VÁROS TÖRTÉNETÉNEK JEGYÉBEN - 

A FALUDI FERENC KÖNYVTÁRBAN 

2014. október 19-én 13 órától 
 
A játékos családi délután programja: 
 

o Az újra várossá válás útján. Az építkezések évtizede című fotókiállítás 

o  Most mutasd meg! 

o  Könyves kótyavetye 

o  Időutazás a városban  

 Ismerd meg a könyvtári fotókereső által nyújtott lehetőségeket 

o  Várostól városig. Játékos családi időutazás a város történelmében  

o  770 éve város Körmend. Kvízjáték 

o  Okostelefon és információkeresés 

o  Szeretem a könyvtáram. Időutazás a könyvtár történetében 

o Ügyes kezek. Apró ajándékok készítése papírból 

o Állati találósdi 

o  Ahol a kurta farkú malac túr.  Játék a népmesékkel 

o  Rába a mi folyónk. A folyó élővilágáról 
 

A délután folyamán: MEGBOCSÁTÁS A KÉSEDELMES OLVASÓK SZÁMÁRA! 

 
INGYENES BEIRATKOZÁS!  VÁRJUK TAGJAINK SORÁBA! 

 
A program a Vas megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

keretében valósul meg. 
 

 



CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 

KŐSZEG 

 

2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült 

könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre és egy előadás megbízási 

díjazására fordítottuk. 

Két korosztálynak szerveztünk könyves játékot, a két kategória (alsós, illetve felsős) első helyezett 4 fős 

csapat minden tagjának adtunk könyvjutalmat. Az előre megadott olvasmányokból volt játékos 

akadályverseny különböző bolygókon. 

 

A gyermekeknek a következőket kellett elolvasni: 

II. osztály: 

Négy mese Szép Ernő Mátyás király tréfái című könyvéből:  

1. Egyszer volt Budán kutyavásár 

2. Mátyás kovács 

3. A lebbencs 

4. Okos Katica 

III-IV. osztály: 

Erich Kästner: Emil és a detektívek 

V-VI. osztály: 

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 

VII-VIII. osztály: 

Anne Frank naplója 

 

A támogatásból a következő könyveket adtuk jutalomként:  

4 db Bori osztálykirándulásra megy 

4 db A nagy felfedezés,  

4 db Belle és Sebastien. 

 

A támogatott előadást Bajzik Zsolt történész tartotta, aki véletlenül vásárolta meg a világhírű Afrika-

kutató, Almásy László fotóalbumát. Az album első részében a repülés magyarországi, illetve 

szombathelyi történetét megörökítő fotók szerepelnek. A második részében a Trianon utáni Ausztriához 

került borostyánkői várról, illetve annak tulajdonosáról, az Almásy család tagjairól láthatunk képeket. 

Almásy László Kőszegen volt diák. A bencés gimnázium diákjaként kezdett érdeklődni a madarak 

költési, vonulási szokásai iránt, s itt ébredt fel benne a repülés utáni vágy. Nagy hatással volt rá Chernel 

István ornitológus. 



 

Program neve Összes létszám 14 év alatti 14-18 év 18-50 50 év felett 

Író – olvasó találkozó Berg Judittal 83 75  8  

Irány a Könyvmoly-galaxis alsósoknak 81 60  21  

Irány a Könyvmoly-galaxis felsősöknek 88 68  20  

Közönségtalálkozó Komondi Péterrel 11   6 5 

Nagy Péter: Kiúton c. könyv bemutatója 53 6 9 24 14 

Pontvadászat játék 28 12 8 4 4 

Betekintés egy különleges albumba. 
Előadás Almásy László Afrika-kutatóról 

25 1 4 7 13 

Amnesztia egész héten 24 5 11 8  

Könyves vasárnap kedvezményes 
beiratkozás 

33  4 18 11 

 

Kőszeg, 2014. december 1. 

 

Lajos Tiborné s. k. 

igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 

 

AMNESZTIA-HÉT: A lejárt határidejű könyvek, dokumentumok visszaadásakor     

                                   a késedelmi díjat nem kell kifizetni – CSAK EZEN A HÉTEN! 
 

Október 14.  kedd  

11. 00:  Író-olvasó találkozó  Berg Judittal, a Rumini könyvek szerzőjével 

             a gyermekrészlegben.   (7-10 éveseknek) 

Október 15.  szerda  

14. 00:  Irány a Könyvmoly-galaxis!  Könyves akadályverseny alsósoknak. 

Október 16.  csütörtök  

14. 00:  Irány a Könyvmoly-galaxis! Könyves akadályverseny felsősöknek. 

18. 00:  Közönségtalálkozó Komondi Péter, újságíróval a felnőttrészlegben. 

Október 17.  péntek  

16. 00: „ Együtt könnyebb!” Játékos vetélkedő családok részvételével. 

              NYITOTT  KÖNYVTÁR  ÉJSZAKÁJA! 

18. 00:  Vendégünk: Nagy Péter. Beszélgetés az íróval Kiúton című 

             könyvéről és úti élményeiről. (20 év felettieknek) 

17. 00 - 22. 00:  Pontvadászat 

             Ügyességi játékok, kvíz-feladatok, rejtvények minden korosztálynak. 

Október 19. vasárnap 

14.00 - 18. 00: Könyves Vasárnap - Rendkívüli nyitva tartás! 

                        Beiratkozás 50%-os kedvezménnyel! 

14.00 - 16. 00: Játszóház és papírszínház a gyermekrészlegben. 

16. 00:  Betekintés egy különleges albumba. 

             Gróf Almásy László utazó, Afrika-kutató családi fotóalbumát  

             Bajzik Zsolt mutatja be a közönségnek. 
 

A rendezvényeket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 

                                                                                                                                                     Minden program ingyenes! 

 

 



 

 

AMNESZTIA-HÉT: A lejárt határidejű könyvek, dokumentumok visszaadásakor     

                                   a késedelmi díjat nem kell kifizetni – CSAK EZEN A HÉTEN! 
 

Október 14.  kedd  

11. 00:  Író-olvasó találkozó  Berg Judittal, a Rumini könyvek szerzőjével 

             a gyermekrészlegben.   (7-10 éveseknek) 

Október 15.  szerda  

14. 00:  Irány a Könyvmoly-galaxis!  Könyves akadályverseny alsósoknak. 

Október 16.  csütörtök  

14. 00:  Irány a Könyvmoly-galaxis! Könyves akadályverseny felsősöknek. 

18. 00:  Közönségtalálkozó Komondi Péter, újságíróval a felnőttrészlegben. 

Október 17.  péntek  

16. 00: „ Együtt könnyebb!” Játékos vetélkedő családok részvételével. 

              NYITOTT  KÖNYVTÁR  ÉJSZAKÁJA! 

18. 00:  Vendégünk: Nagy Péter. Beszélgetés az íróval Kiúton című 

             könyvéről és úti élményeiről. (20 év felettieknek) 

17. 00 - 22. 00:  Pontvadászat 

             Ügyességi játékok, kvíz-feladatok, rejtvények minden korosztálynak. 

Október 19. vasárnap 

14.00 - 18. 00: Könyves Vasárnap - Rendkívüli nyitva tartás! 

                        Beiratkozás 50%-os kedvezménnyel! 

14.00 - 16. 00: Játszóház és papírszínház a gyermekrészlegben. 

16. 00:  Betekintés egy különleges albumba. 

             Gróf Almásy László utazó, Afrika-kutató családi fotóalbumát  

             Bajzik Zsolt mutatja be a közönségnek. 
 

A rendezvényeket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 

  



MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 

ŐRISZENTPÉTER 

 

Beszámoló 

 

 

2014. évi Országos Könyvtári Napok rendezvényei Őriszentpéteren 

 

 

 Az őriszentpéteri Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2014. évben 3 programmal 

kapcsolódott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. 

 

 A programok megvalósításában a helyi általános iskola könyvtáros pedagógusa is 

aktívan szerepet vállalt. 

 

2014. október 15-én 11 órától az általános iskola 6-7. osztályos tanulóit vártuk 

intézményünkbe egy vetélkedőre, melynek témája az Őrség volt. A gyermekek 3 fős 

csapatokban oldották meg a feladatokat, felhasználva a könyvtárban e témában megtalálható 

könyveket. Díjazásban minden résztvevő diák részesült, illetve az első három helyezett csapat 

gyermekei könyvjutalmat is átvehettek. 

Ugyanezen nap délután 15 órától Joós Tamás volt könyvtárunk vendége, aki az óvodás és 

alsó tagozatos gyermekek részére mesekoncertet adott. A gyermekek számára külön élményt 

jelentett az élő hangszerek bemutatása. 

 

Következő programra 2014. október 17-én került sor. 

Délelőtt 9 órától a 4. osztályos gyermekek érkeztek intézményünkbe egy rendhagyó 

irodalomórára. Az iskolai könyvtár pedagógusa felolvasásában Janikovszky Éva Kire ütött 

ez a gyerek című művét hallhatták. A diákoknak a hallottak alapján kellett egy illusztrációt 

készíteni. A műveket közösen értékeltük és díjaztuk. A képekből kiállítást rendeztünk be a 

könyvtár előcsarnokában. 

 

 Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. 

 

Őriszentpéter, 2014. október 31. 

 

Breszkócs Csilla s. k. 

könyvtáros 



 

 

PROGRAM 

 

2014. október 15. 

 

11.00 óra Vetélkedő az Őrségről 6. és 7. osztályos tanulóknak 

15.00 óra Joós Tamás: Violin király és Hanga királykisasszony (zenés 

mesejáték) 

 

2014. október 17. 

 

9.00 óra Rendhagyó irodalomóra 4. osztályos tanulóknak 

  Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek 



RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR 

RÉPCELAK 

 

Októberi könyvtári események 

 

Az Országos Könyvtári Napok 2014 programsorozata Répcelakon is hozzá tartozik 

az októberi napok hangulatához. Idén a 14 év alattiakat, illetve a fiatal felnőtteket sikerült 

elsősorban megszólítanunk. 

Az elmúlt héten Olvasó stafétákon hozták és vitték a meséket a Százszorszép Óvoda ovis 

csoportjai. A mesés együttlétekben az óvónők partnereink voltak. Két ízben bennünket vártak, 

mi mentünk el hozzájuk. 

Fotók, térképek és érdekes feladatok segítségével, játékosan mélyedtek el a gyerekek a Móra 

iskola pedagógusa, Mészáros Imréné irányításával Répcelak múltjában. Ez a kölyökolvasó 

érdekes, tartalmas elfoglaltságot jelentett a lurkók számára. 

Répcelakon a babaolvasók a korábbi években mindig sikeresek voltak. Így történt ez most is. 

Dallos Krisztina óvónő boldogságvására a könyvtári hét emlékezetes, üdítő színfoltjává vált. 

Már a hívogató vásári kép is magáért beszélt: almát, körtét, diót, mogyorót, mézeskalácsot 

kínált, Takács Márta védőnő segítségével. Mondókáztak, verseltek, énekeltek babák és 

mamák, nagyobbacska gyerekek. Végül vásárfiát is kaptak a vásározók: ezek boldogságpuszi 

adásra, megölelésre buzdító, jókívánságokat tartalmazó papírtekercs csomagocskák voltak. Az 

első boldogságvásár nagyon jól sikerült. 

A Vers-és prózakedvelők társasága tagjai közül jó páran „igazoltan” voltak távol az Olvasási 

lánc programjától pénteken, de akik el tudtak jönni, azok új résztvevőt is hoztak magukkal. Ez 

a kora délutáni alkalom valós olvasást jelentett egy órán keresztül. A kedvenc történetek, 

versek válogatás nélküli, hangos, nonstop felolvasása érdekes szöveg-kavalkádot 

eredményezett. Bízunk benne, hogy az „újakkal” bővülni fog a társaság. 

A Könyves vasárnap az Írópalánták jóvoltából a Megosztott örömök témaköre köré 

szerveződhetett. 

Örültünk annak, hogy az idei évben is nekifogtak gyerekek az írás nem könnyű feladatának. 

Jó volt látni, hogy ismét sokfélét alkottak, hogy óvodástól egészen a felsős korcsoportig 

hoztak írásokat. A nagyszülőknek, szülőknek, testvéreknek is örültünk, továbbá annak, hogy 

az alkotók nagyon szépen bemutatták társaiknak és a jelenlévő közösségnek munkáikat. 2014-

ben hét könyvecske jött létre nyolc gyermekíró ötlete nyomán. Ezekre több mint egy héten át 

lehetett szavazni. A szavazás mellett egy háromtagú zsűri is segített az értékelésben.  



Németh Száva A kismadár, aki kiesett a fészekből címmel, teljes oldalas, színes rajzokban 

mesélte el történetét. Alsós korcsoportban négy mű született: Mérges Petra (3. oszt.) A 

karácsony és a télapó, Németh Hunor (3. oszt.) A kék kocsi, Papp Kristóf (2. oszt.) Én a 

lovagi tornán, Pichler Márk (2. oszt.) A három ninja. Közülük Hunor írását ítéltük a 

legjobbnak, de mindegyik munka ügyes volt. Felsős korcsoportban két hetedikes barátnő 

Fekete Dóra és Papp Kíra Az előadás címmel számítógépen írt egy olyan igaz történetet, 

amely a mai gyerekek világát hasonlítja össze a nagyszüleikével. Mi volt akkor, amit ma 

kevésbé, és mi van most, amit az 1900-as évek elején még nem ismerhettünk. Mérges 

Bolgárka (5. oszt) hatalmas munkába fogott, Zokni szörny címmel egy 10 oldalas, minden 

lapon illusztrált történetet adott be. Az ötlet is jó volt, a kivitelezés pedig az első helyezést 

hozta el számára.  

Ezen a héten könyvtárunk is azt próbálta megmutatni, hogy milyen sokféle lehetőség 

rejlik a könyvtári találkozásokban. Mi is szerettünk volna minél több olyan személyt elérni, 

akik mindennapjaihoz eddig nem tartozott hozzá a könyvtárlátogatás. A répcelaki könyvtári 

hét 196 fős összes látogatójából öt újonnan be is iratkozott a könyvtárba. A Könyves 

vasárnapon pedig szintén öt kiegészítő olvasójegyet állítottunk ki DVD kölcsönzés céljából.  

 

Csuka Éva s. k. 

könyvtárvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 

Sárvár 

 

Könyvtárunk minden évben csatlakozik az Országos Könyvtári Napokhoz. Idén minden 

korosztály számára változatos programokat kínáltunk. 

 

Október 14-én Detektívsarok című játékunk nyitotta a rendezvénysorozatot. Ez a felső 

tagozatos diákok számára hirdetett, havonta nyomozási feladatokat adó játék ebben az évben a 

sárvári rendőrkapitányság nyomozóinak segítségével indult. A diákok megismerkedhettek a 

nyomozási technikákkal, az ujjlenyomatvétellel, illetve rabosított fotó is készült a csapatok 

tagjairól. A játékra idén 39 csapat (152 fő) jelentkezett és versengett hónapról hónapra, hogy 

májusra minél jobb nyomozóvá váljon. 

 

Ugyanezen a napon került sor a „Könyvtárosok gyűjtötték, készítették. Képek, könyvek, 

dísztárgyak” című kiállítás megnyitójára is. A tárlat saját otthoni tárgyakból állt össze. An 

látogatók a tárlókban fényképalbumokat, vizitkártyákat, kosárfonó- és egyéb kézműves 

technikával készült tárgyakat, neves művészek eredeti aláírásai fedezhették fel. 

 

Október 15-én a legkisebbeknek Gerbert Judit tartott ringató foglalkozást. A gyerekeknek 

kis ajándékcsomaggal is kedveskedtünk. 

 

Délután a helyi gimnázium diákjának, Pipics Jánosnak a könyvbemutatójára vártuk az 

érdeklődőket. A Sylvester Könyvbarátok Klubjának keretében az első kötetes költővel 

egykori tanára, Farkas Jánosné beszélgetett. 

 

Október 16-án köszöntöttük azt a három személyt, akik adományaikkal és ötleteikkel 

önzetlenül támogatták intézményünk munkáját. „Könyvtárpártoló tevékenységért” elismerő 

oklevélben részesült Berkovicsné Kálmán Mária, Gönczölné Szalai Brigitta és Dávid Ferenc. 

 

Ezután Szántóné dr. Balázs Edit egyetemi docens Lukács Erzsébet fotóinak felhasználásával a 

vas megyei zsidó emlékhelyekről tartott előadást, kiemelve a sárvári vonatkozásokat. 

Felidézhettük a városunkban élt zsidók szerepét, a ma már nem létező, illetve a megmaradt 

épületeket és megtekinthettük a háború után a mártírok emlékére állított művek fotóit is.  

 

A könyvtári hét ismét sikeres volt, hiszen a különböző rendezvényeken több mint ötszáz fő 

vett részt, összesen 119-en iratkoztak be, illetve újították meg tagságukat, 38 fő esetében 

pedig eltekintettünk a késedelmi díj megfizetésétől. 

 

 

Sárvár, 2014. december 1. 

 

 

Bődi Piroska s. k. 

igazgató-helyettes 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

14. (kedd )15 óra: 

Nyomozzunk együtt!  A Detektívsarok című játék megnyitója 

 

17 óra: 

Könyvtárosok gyűjtötték. Képek, könyvek, emlékek című kiállítás megnyitója 

 

15. (szerda) 10 óra: 

Ringató.  Dalok, versek mondókák Gerbert Judittal 

 

       17 óra: 

Felhős utakon. Pipics János kötetének bemutatója a Sylvester Könyvbarátok Klubjában. 

A szerzővel Farkas Jánosné beszélget. 

 

16. (csütörtök )17 óra: 

Vas megyei zsidó emlékhelyek. Szántóné Dr. Balázs Edit egyetemi docens előadása 

Lukács Erzsébet fotóinak felhasználásával. 

 

17. (péntek) 16.45 óra: 

„Könyvtárpártoló tevékenységért” –  elismerő oklevelek átadása 

 

17 óra: 

"Ősz az idő, Szent Mihály nap közeledik..."  Őszi gazdasági határnapok a paraszti   

kultúrában. Hámori Balázs etnográfus előadása 

  

 

A program egész ideje alatt 50 %-os beiratkozási és ingyenes internetezési lehetőséget  

biztosítunk, valamint eltekintünk a késedelmi díj megfizetésétől. 

 

A rendezvény támogatója a Vas Megyei KSZR, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

  

 

 

 

 

 

  

 

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 

éKönyvtá 
2014. október 14-20. 



MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 

SZENTGOTTHÁRD 

 

 

Országos Könyvtári Napok – 2014. október 13-20. 

A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai 
 

 

Program: Versek és dalok a barátságról 

Alcím: Óvodás foglalkozás 

Leírás: Interaktív zenés foglalkozás óvodás csoportoknak 

Dátum: 2014.10.14. 

Időpont: 9.30-10.30, 10.30-11.30 

Intézmény: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Település: Szentgotthárd 

Intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

Partner(ek): Játékvár Óvoda, Szentgotthárd 

Típus: játék, vetélkedő 

Téma: Megosztott örömök 

Célközönség: baba 

Információ: Wágner Dávid 

E-mail: wagnerdavid@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 18 fő 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 4 fő 

50 év felettiek: 0 

 

 

Program: Együtt az egészségért 

Alcím: Könyvajánló 

Dátum: 2014.10.14. 

Időpont: 14.00-15.00 

Intézmény: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Település: Szentgotthárd 

Intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

Típus: előadás, beszélgetés 

Téma: Együtt az egészségünkért! 

Célközönség: nyugdíjas 

Információ: Kovács Erzsébet 

E-mail: kovacs.erzsebet@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 0 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 9 fő 

50 év felettiek: 6 fő 

 

 

 

 



Program: Éljünk egészségesen! 

Alcím: Egészséges életmód 

Leírás: Játékos feladatok, vetélkedők az egészséges életmódról iskolásoknak 

Dátum: 2014.10.15. 

Időpont: 14.00-15.00 

Intézmény: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Település: Szentgotthárd 

Intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

Partner(ek): Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd 

Típus: játék, vetélkedő 

Téma: Együtt az egészségünkért! 

Célközönség: kölyök 

Információ: Wágner Dávid 

E-mail: wagnerdavid@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 10 fő 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 2 fő 

50 év felettiek: 0 

 

 

Program: Élő emlékezet 

Alcím: Múltunk értékei 

Leírás: A szentgotthárdi Honismereti Klub összejövetele 

Dátum: 2014.10.15. 

Időpont: 16.00-18.00 

Intézmény: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Település: Szentgotthárd 

Intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

Partner(ek): Honismereti Klub, Szentgotthárd 

Típus: előadás, beszélgetés 

Téma: Élő emlékezet, múltunk értékei 

Célközönség: felnőtt 

Információ: Molnár Piroska 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 0 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 4 fő 

50 év felettiek: 6 fő 

 

 

Program: Új tudás, új technológiák a könyvtárban 

Alcím: Könyvtárhasználat 

Leírás: Új könyvtári szolgáltatások, technológiák bemutatása iskolásoknak 

Dátum: 2014.10.16. 

Időpont: 11.30-12.30 

Intézmény: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Település: Szentgotthárd 

Intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 



Partner(ek): Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd 

Típus: szolgáltatás bemutatása 

Téma: Okoskönyvtár 

Célközönség: kölyök 

Információ: Wágner Dávid 

E-mail: wagnerdavid@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 15 fő 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 2 fő 

50 év felettiek: 0 

 

 

Program: Ajándékkészítés kézműves technikával 

Leírás: Kézműves foglalkozás 

Dátum: 2014.10.17. 

Időpont: 17.00-18.30 

Intézmény: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Település: Szentgotthárd 

Intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

Típus: egyéb program 

Téma: Megosztott örömök 

Célközönség: kölyök 

Információ: Bedi Beatrix 

E-mail: bedi.bea@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 9 fő 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 1 fő 

50 év felettiek: 0 

 

 

Program: Könyves vasárnap 

Alcím: A megbocsátás napja 

Leírás: Beiratkozási és késedelmi díjak elengedése, ingyenes internethasználat 

Dátum: 2014.10.19. 

Időpont: 14.00-18.00 

Intézmény: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Település: Szentgotthárd 

Intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.  

Típus: egyéb program 

Téma: Megosztott örömök 

Célközönség: felnőtt 

Információ: Horváth Tiborné 

E-mail: horvath.tiborne@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 1 fő 

14 - 18 évesek (tinik): 3 fő 

18 - 50 évesek: 8 fő 

50 év felettiek: 6 fő 



 

 

Program: Ajándékkészítés kézműves technikával 

Leírás: Kézműves foglalkozás 

Dátum: 2014.10.19. 

Időpont: 15.00-17.00 

Intézmény: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Rábatótfalusi Fiókkönyvtára 

Település: Szentgotthárd 

Intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi u. 125.  

Típus: egyéb program 

Téma: Megosztott örömök 

Célközönség: kölyök 

Információ: Bedi Beatrix 

E-mail: bedi.bea@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 6 fő 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 1 fő 

50 év felettiek: 0 

 

 

Program: Könyves nap Felsőszölnökön 

Alcím: Forgószínpados vetélkedő 

Leírás: Könyvtárhasználati ismeretek 

Dátum: 2014.10.18. 

Időpont: 8.00-12.00 

Intézmény: Felsőszölnöki Községi és Iskolai Könyvtár 

Település: Felsőszölnök 

Intézmény címe: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10. 

Típus: játék, vetélkedő 

Téma: Okoskönyvtár 

Célközönség: kölyök 

Információ: Kovács Erzsébet, Kaczur Alexandra 

E-mail: kovacs.erzsebet@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 69 fő 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 3 fő 

50 év felettiek: 2 fő 

 

 

Program: Könyves nap Felsőszölnökön 

Alcím: Kézműves foglalkozás 

Leírás: Ajándékkészítés kézműves technikával 

Dátum: 2014.10.18. 

Időpont: 8.00-12.00 

Intézmény: Felsőszölnöki Községi és Iskolai Könyvtár 

Település: Felsőszölnök 

Intézmény címe: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10. 

Típus: egyéb program 



Téma: Megosztott örömök 

Célközönség: kölyök 

Információ: Molnár Piroska 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 69 fő 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 3 fő 

50 év felettiek: 2 fő 

 

 

Program: Könyves nap Felsőszölnökön 

Alcím: Tarisznyások zenekar előadása 

Leírás: Interaktív zenés műsor 

Dátum: 2014.10.18. 

Időpont: 14.00-16.00 

Intézmény: Felsőszölnöki Művelődési Ház 

Település: Felsőszölnök 

Intézmény címe: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 2. 

Típus: előadás, beszélgetés 

Téma: Megosztott örömök 

Célközönség: kölyök 

Információ: Kovács Erzsébet 

E-mail: kovacs.erzsebet@mfvk.hu 

Létszámadatok: 

14 év alattiak: 69 fő 

14 - 18 évesek (tinik): 0 

18 - 50 évesek: 3 fő 

50 év felettiek: 2 fő 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. november 28. 

 

 

 

Molnár Piroska s. k. 

könyvtárigazgató 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Találkozzunk a könyvtárban! 

Országos Könyvtári Napok – 2014. október 13-19. 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai 

 

 

 

Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk össze 

programokat, egyrészt építve aktív közösségeink erejére, másrészt bevontunk olyanokat, akik 

most szerettek volna kapcsolatokat kialakítani, élvezni a könyvtári színtér közösségépítő 

szerepét, hasznos és szórakoztató elfoglaltságot kínáltunk számukra. Kiemelten figyeltünk az 

esélyegyenlőség megvalósítására. 

 

A Központi könyvtárban az Élő emlékezet - múltunk értékei témához kapcsolódva került sor 

október 14-én Mesélő képkockák címmel nagy érdeklődéssel kísérve a megye számos 

fontos, 60-as 70-es évekbeli eseményét, építkezését, mindennapi életét őrző Vasi mozaik 

dokumentumfilmek egy csokrának bemutatójára. A filmszalagon őrzött filmeket egyik 

munkatársunk restaurálta és mutatta be. 

 

  
 

 

Október 15-én „Miért üres a postaláda 

mostanában”címmel rendhagyó könyvtári 

foglalkozást tartottunk az Internetes közösségi 

oldalakról általános iskolásoknak. Az oldalak 

használatára és veszélyeire hívták fel a figyelmet 

kollégáink. 

 

 

 

 

 

 

Ugyanezen a napon Torjay Valter 

művészettörténész antik fotográfia 

gyűjteményéből, az 1860-1940-es évekből 

válogatott képekből nyílt kiállítás Megőrzött 

pillanatok címmel. A tárlat nagy 

látogatottságnak örvendett zárásáig. 

 



Október 16-án Másként, mégis ugyanúgy címmel több csoportban került sor egy komplex 

foglalkozásra a kommunikációs akadálymentesítés könyvtári eszközeinek népszerűsítés 

céljából: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A láthatatlan látható. Kedves nem látó barátunk segítségével a vakok és gyengénlátók 

mindennapjaival, a számukra létrehozott segédeszközökkel ismerkedtek a rendkívül 

érdeklődő általános iskolások. 

Találd ki mit jelent! Jelbeszéd és megértés a siketek világában címmel bemutatót tartottak 

jelnyelvből a SINOSZ munkatársai.  

 

 

 

 

Mindkét foglalkozáshoz „részegszemüveg” 

bemutató társult, ahol megtapasztalhatták az 

alkohol által okozott érzékelési problémákat.  

 

 

 

 

 

Ugyanezen a napon Az én történetem címmel Jagadits Péter és Liszt Ferenc mutatta be 

Liszt József alsóőri 83-as baka harctéri naplóját, az első világháború kitörésének 100 

évfordulójára emlékezve.  

A rendezvényen katonadalokkal közreműködött a Vasi Honvéd Hagyományőrző Bajtársi 

Egyesület kórusa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Október 17-én BOOKfenc, ami mindenkinek sikerül 

címmel találkoztak a könyvtár munkatársai a Family 

Centerben az érdeklődőkkel, új beiratkozókkal, zenés, játékos 

program keretében.  Rosta Géza Hogyha zene szól…című 

műsorába örömmel kapcsolódtak be a családok és 

gyermekek. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 18. szombaton Ki mit tud a könyvtárról? Tíz kérdésre válaszolhattak 

önkénteseink segítségével a vállalkozó látogatók öt percben. A sikeres feleletek könyvtári 

zsákbamacskát eredményeztek (könyvet, meseolvasást, beiratkozási kedvezményt, 

belépőjegyet). 

 

Október 19-én, a Könyves vasárnapon rendkívüli nyitva tartással vártuk a látogatókat 

12.00-18.00 óráig. Szerveztünk eseményeket felnőttek és gyermekek számára egyaránt. 

Dián a világ. A 60 éves  magyar diafilmgyártás tiszteletére non stop vetítés volt 

felnőtteknek  a 60-as, 70-es évek diafilmjeiből. 

 

 

   
 

Mutasd az arcod, megmondom, hogy vagy címmel orvosi arcdiagnosztikát végzett Dr. 

Borcsányi-Andits Mónika és a Cédrus Biobolt kihelyezett standján tanácsokat kaphattak az 

érdeklődők az egészséges életmódot segítő termékekről.  

 

 



 

 

Tóth Kinga könyvbemutatójára került sor délután, zenés-

videós performansz keretében, All Maschine Bookshow 

címmel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermekek a Varázslatos vasárnap keretében mesefoglalkozáson vettek részt, ahol 

varázspálcát és aranytulipánt készíthettek   

Két korcsoportban Ringató bemutatóra került sor, nagy érdeklődés mellett. 

 

  
 

Továbbra is nagy sikere Könyvtár pincétől padlásig című könyvtárbemutatónak  

 

A Jáki úti fiókkönyvtárban szombaton Rosta Géza zenés műsorát játékos foglalkozás 

keretében élvezhették az érdeklődők.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szombathely, 2014. december 18. 

 

Nagy Éva s. k. 

könyvtárigazgató 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Október 14. 

kedd 
17.00 

Mesélő képkockák 

Válogatás a Vasi mozaik 60-as, 70-es évek híradásaiból 

Október 15. 

szerda 

10.00●11.00 
„Miért üres a postaláda mostanában” 

Rendhagyó könyvtári foglalkozás az internetes közösségi oldalakról 
  

 
17.00 

Megőrzött pillanatok 
Szemelvények Torjay Valter antik fotográfia gyűjteményéből 1860-1940 

Október 16. 
csütörtök 

10.00●11.00 
A láthatatlan látható – A vakok és gyengénlátók mindennapjai 

Találd ki, mit jelent! – Jelbeszéd és megértés a siketek világában 

17.00 Az én történetem – Liszt Ferenc-Jagadits Péter: Liszt József alsóőri 83-as baka harctéri naplója 

Október 17. 
péntek 

15.00-18.00 
Bookfenc, ami mindenkinek sikerül – Találkozó a Family Centerben 

Beiratkozáshoz válasszon egy zsákbamacskát! 
Hogyha zene szól… – Rosta Géza zenés műsora ● Kézműves foglalkozás 

Október 18. 

szombat 
 Ki mit tud a könyvtárról? – Tíz kérdés öt percben könyvtári zsákbamacskáért 

Október 19.  

KÖNYVES 
vasárnap 

 

Rendkívüli nyitva tartás 12 órától 18.00 óráig 
AMNESZTIA! 

Minden késedelmi díjra, függetlenül a tartozás összegétől, kivéve a bírósági eljárás alá vont késedelmekre. 

A kedvezmény csak a dokumentum visszaszolgáltatásával vehető igénybe. 

14.00 
Mutasd az arcod, megmondom, hogy vagy! 

Orvosi arcdiagnosztika – Előadó: Dr. Borcsányi-Andits Mónika 
A Cédrus Biobolt kihelyezett standja a könyvtárban ● tanácsadás 

14.00-16.00 
Dián a világ – 60 éves a magyar diafilmgyártás 

Nonstop vetítés felnőtteknek a 60-as, 70-es évek diafilmjeiből 

13.00●17.00 Könyvtár pincétől a padlásig – Könyvtárbemutató 

13.00-17.00 Varázslatos vasárnap – Gyermekkönyvtári játszóház 

15.00 All Maschine Bookshow – Tóth Kinga könyvbemutatója, zenés-videós performansz 

16.00●16.30  Ringató és Énekes óvoda – bemutató foglalkozás 

 

BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR 
SZOMBATHELY, DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. 



NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT 

KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 

SZOMBATHELY 

 

 

Országos Könyvtári Napok a Nyugat-magyarországi Egyetem  

Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltárban 

 

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár idén is 

csatlakozott az Országos Könyvtári Napok elnevezésű rendezvényhez három programelemmel. 

A korábbi évekhez hasonlóan az idén ősszel is megrendeztük az immár negyedik éve sikeres Tini 

galopp vetélkedőt a Könyves Október keretén belül, a TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú 

„Tudásdepo-Expressz” könyvtári projekt fenntartási programjaként. Ezen a napon a pályázatban 

együttműködő általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulóit valamint a középiskolák 9-10. 

évfolyamos tanulóit láttuk vendégül. A rendezvény 2014. október 15-én zajlott le, egész napos, 

információszerzés, forrásfeltárás lesz városi séta keretében. 

Szintén ezen a napon nyitottuk meg az Utazó olvasó című kiállítást. A kiállítás rövid leírása a 

következő: 

„A naponta ingázó és tömegközlekedő utasok között mindig nagy dilemmát okoz a lehető 

leghasznosabb időkihasználás. Habár évek óta kongatják a vészharangokat, a papíralapú olvasás 

eltűnéséről – és bizonyos tendenciák valóban jelen vannak – mégis a kiállított fényképek nem a 

könyvek eltűnését igazolják. A fotók a legkülönbözőbb műfajú, stílusú könyvekben elmerülő 

utasokat örökítették meg, a villamoson, metrón, vagy éppen buszos utazásaik során. A blog, 

amelynek képeiből válogattak a kiállítás létrehozói szintén az „Utazó Olvasó” nevet viseli. Juhász 

István, fotós munkájának gyümölcsével most azonban nem csak digitálisan, a közösségi 

platformon, hanem kézzel fogható formában is találkozhatnak az érdeklődők.” Forrás: 

http://www.prherald.hu/2013/09/utazo-olvaso/ 

A kiállítást 9.00 órakor dr. habil. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi docens és Pávlicz 

Adrienn a Néprajzi Múzeum könyvtárosa nyitotta meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria 

Egyetemi Központ aulájában. A kiállítást 2014.10.31-ig tekinthették meg az érdeklődők. 

A harmadik programelemmel szintén a fiatalabb korosztályt céloztuk meg. Míg a tanulók egy 

része „galoppozott” a városban, addig a többiek egy rendhagyó irodalom órán vehettek részt a 

Savaria Slam Poetry szervezésében Alkotó Hallgatók címmel. 

A slam poetry egy több évtizedes gyökerekkel rendelkező élő verselési műfaj, mely a rapből, a 

költészetből valamint a dzsesszköltészetből alakult ki az Egyesült Államokban, Magyarországon 

az utóbbi néhány évben lett igazán ismert és kedvelt. A Savaria Slam Poetry 2012 őszén alakult 

szombathelyi egyetemistákból, azóta is minden hónapban megtartják a klubestjüket, valamint 

számos más helyen való fellépésen és konferencián is túl vannak már. 



A Savaria Slam Poetry tagjai ezen a napon egy különleges interaktív műsorral készültek, amely 

nagy sikert aratott a fiatalok körében. 

 

 

Szombathely, 2014. november 26. 

 

Janzsóné Sipos Melinda s. k. 

könyvtáros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló az Országos Könyvtári Napok idején az Oladi 

Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Iskolai Könyvtárában 

lezajlott rendezvényekről 

2014. október 13 – 20. 
 

 

1.  VITÉZ LÁSZLÓ – vásári komédia a Mesebolt Bábszínház előadásában. 

 
 A programot elsősorban kicsiknek, 1-2. osztályosoknak szerveztük, akik igen aktívan 

végig izgulták a történéseket, együtt nevettek a rossz meglakolásán, adtak tanácsokat a 

szereplőknek. Nagyon jó hangulatú esemény volt kb. 80 gyermek és felnőtt vett részt a 

rendezvényen. A bábszínpad nagysága és az előadás jellege miatt nagyobb létszám már nem 

élvezhette volna maradéktalanul az előadást. 

 

 

 

 

 

  

Az előadás részlete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közönség  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Könyves Vasárnap 

2014. október 19. 
 

 

A rendezvények zömét erre a napra összpontosítottuk, így kora délutántól egészen estig jól 

érezhette magát mindenki 

 

14.30 „A mosoly kopogás az ember szívéhez” rajzpályázat alkotásaiból nyílt kiállítás az 

Általános Iskola aulájában. A rajzok ihletője a gyerekek és fiatalok kedvenc 

olvasmánya (mese, vers, novella regény) volt. 

A megye területéről érkezett több mint száz színvonalas alkotást grafikusokból, 

rajztanárokból álló zsűri bírálta. Öt korosztályban díjazták a munkákat, 22 díjat 

kiosztva összesen. A vendégeket az Oladi Általános Iskola intéznényegység vezetője, 

Takács Imréné köszöntötte. Rövid műsor után következett a díjak kiosztása és egy kis 

sütemény elfogyasztása. 

A rendezvényen kb. 90 fő vett részt. 

 

A díjak átadása                                                            Karaszek Cintia szereplő, Takács Imréné 

      intézményegység-vezető és a díjak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Németh Laura alsó tagozatos diák                Balogh Sára középiskolás diák 

                  1. díjas alkotása.                  2. díjas alkotása. 



15 óra  SZORGOS KIS KEZEK – családi játszóház őszi termések, levelek, természetes 

anyagok felhasználásával. 

Az őszi játszóház már hagyományos programja a Könyves Vasárnap rendezvényeinek. 

Pici óvodásoktól nagyszülőkig minden korosztály képviseltette magát az eseményen. 

Együtt ügyeskedtek és készítették el a szebbnél szebb műveket: eső manócskát, varjút, 

baglyot, pókhálót készíthettek a bütykölők. A másfél óra nem is volt elég, kicsit 

ráhúztunk még, hogy mindenki minden művét befejezhesse. 

Kb. 60 fő vett részt a programon minden korosztályból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karon ülőtől a nagymamáig 

mindenki ügyeskedett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Baglyok és eső manócskák.          Pókháló és varjú. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.30 óra  KÖNYVES ÚTVESZTŐ – szellemi akadályverseny bátor csapatoknak  

( családok, testvérek, barátok, alkalmi csapatok). 6 állomásból álló vetélkedő 2- 

3 fős csapatok részvételével. Idősek unokákkal, anyuka nagylányokkal, baráti 

társaságok, összesen kilenc csapat versenyzett a jutalmakért. A feladatok 

megoldásához kézikönyvek, illetve internetes adatbázisok voltak használhatók. 

Érdekes módon a könyves feladatok sikerültek jobban, az interneten nem 

mindenki közlekedik biztosan. 70 fő vett részt a programon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készülnek a feladatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportos kérdések nemcsak 

fiúknak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.30 OLADI  TEAHÁZ  -  az akadályverseny eredményhirdetése, könnyed  

beszélgetés egy csésze tea és sütemény mellett. 

Az NKA és az AGORA támogatásának köszönhetően volt annyi ajándékunk, 

hogy minden csapatnak jutott ajándék: könyv, toll, ceruza, táska vagy póló. 

A legnagyobb sikert a könyvek aratták, mindenki tudott ízlésének, 

érdeklődésének megfelelőt választani.  Kb. 75 fő vett részt a programon, ami 

levezette az egész napi ténykedést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 helyezett csapat átveszi a 

díjakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1. helyezett csapat átveszi díját. 

 

 

 

 

 

 

 

Szombathely, 2014. október 19. 

 

 

     Kissné Ráczkevi Irén s. k., Ungerné Földes Lívia s. k. 

                                                                                              könyvtárosok 



SZOMBATHELYI SIKER KÖNYVTÁR 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
 

 

 
 

 
 
 

A „Megosztott örömök” témakörben került sor „Házak és varázslatok” címmel Petrik 

Adrien építésszel való találkozóra, könyvbemutatóra 2014. október 15-én, 17 órai kezdettel, a 

Szombathelyi Siker Könyvtárban. 

Petrik Adriennek három könyve jelent meg: Asszony és háza, A másik kert, A hideg szóda 

élvezete.  

A könyvek sok nő szívét meghódították, derült ki a beszélgetésből. Az első téma a „ház” volt, 

hogyan tervezte, kivitelezte a meghívott vendég. Hogyan értett szót a mesterekkel, milyen 

szempontok alapján rendezte be. Ezt követte a „kert” témakör, valamint a háziállatok 

Sok szó esett a  gyereknevelésről, ő mint nem tudatos szülő, egyetlen témában volt tudatos, a 

gyerekeket jó iskolába kell járatni, ami hosszú távon meghozza gyümölcsét. 

Végül arról a helyzetről beszélt, amikor már a gyerekek kirepülnek, újfajta életet kell élni. 

Az érdeklődő közönség – 51 fő – számos kérdést tett fel az írónőnek, jó hangulatú beszélgetés 

volt. 

A beszélgetést követően az érdeklődők megismerkedhettek a szalvétatechnika alapjaival. 

 

Szombathely, 2014. 11. 11. 

 

 

Tilcsikné Pásztor Ágnes s. k. 

könyvtárigazgató 

 



 
 

 

 
 

 

 







 
 

 

 

 

 

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár programjai 
 

2014. október 13-18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Október 13. hétfő 15,00 óra  

Együtt az egészségünkért – Ételben az egészség 
Szekeres Rita előadása – Egészséges táplálkozás, gyógy- és fűszernövények 

Résztvevők száma:  

14 év alattiak 0 

14 - 18 évesek (tinik) 32 

18 - 50 évesek 3 

50 év felettiek 5 

 

Szekeres Rita táplálkozási tanácsadót kértük fel, hogy beszéljen az egészséges táplálkozás alapjairól, a 

hagyományos alapanyagokhoz való visszatérés előnyeiről. Az érdeklődők „ízelítőt kaptak” a gyógy- és 

fűszernövények felhasználásának lehetőségeiről, az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatásairól. AZ 

előadáson részt vettek a helyi mezőgazdasági középiskola falusi vendéglátó szakos hallgatói is. 

 

Október 14. kedd 15,00 óra 

Fényemberke 
Író-olvasó találkozó Szenkovits Péterrel 
Helyszín: FM DASZK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

   

Résztvevők száma:  

14 év alattiak 0 

14 - 18 évesek (tinik) 22 

18 - 50 évesek 5 

50 év felettiek 0 

 

A vépi mezőgazdasági szakközépiskola könyvtárával, Kovács Mónika könyvtárossal, évek óta együttműködünk 

a könyvtári napok szervezésében. Az iskolai könyvtár volt a helyszíne az íróolvasó találkozónak, melyre 

Szenkovics Péter újságírót hívtuk meg, hogy beszéljen munkásságáról és Fényemberke című könyvéről, 

melyben a 15 éve született gyermeke történetét írta meg. Szenkovics Péter kellemes légkört teremtett, kiválóan 

megtalálta a hangot a tinikkel, ezt talán a hasonló korú gyermeket nevelő apa vagy az újságíró tapasztalata 

segítette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Október 15. szerda 14,00  

Játékos irodalmi vetélkedő 

Résztvevők száma:  

14 év alattiak 12 

14 - 18 évesek (tinik) 13 

18 - 50 évesek 5 

50 év felettiek 

 

Az Országos Könyvtári Napok keretében ismét „szövetkeztünk” a helyi általános iskola és középiskola 

magyar szakos tanáraival, hogy tanórán kívül, játékos formában adjunk át irodalmi ismereteket a 

tanulóknak. Sövegjártó Andrea ismét ötletes feladatokon keresztül tette próbára a tanulók kreativitását. A 

vetélkedő központi témája a mese volt, ezzel kapcsolatban szövegértés és értelmezés, illusztráció készítés, 

szerepjátszás mellett még karaoke feladatot is kaptak a csapatok. A legnagyobb sikert a felkészítő tanárok 

produkciója aratta, akik együtt játszottak a gyerekekkel. 

Köszönjük a segítséget Csordás Ildikó és Dr. Solti Ferencné tanárnőknek. Minden résztvevőt emléklappal és 

apró ajándékokkal, a legügyesebbeket egy-egy könyvvel jutalmaztunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Október 16. csütörtök 15,00  

Filmklub: Lesz ez még így se! 

Résztvevők száma:  

14 év alattiak 0 

14 - 18 évesek (tinik) 50 

18 - 50 évesek 3 

50 év felettiek 0 

 

 

 

 

A magányos mizantróp minden alkalmat megragad, hogy megkeserítse környezete életét és elmarja maga 

mellől az embereket. Aztán gondosan bezárkózik, és szerelmes regényeket ír. Mikor szomszédja kórházba 

kerül, kénytelen levenni a goromba pokróc álcát, és minden igyekezete ellenére kiderül róla, hogy egész 

rendes fickó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Október 17. péntek 10,00 

Élő emlékezet – A vépi várkastély és lakói 
Dömötör Gábor amatőr helytörténész előadása 

Helyszín: Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 

 
Résztvevők száma:  

14 év alattiak 108 

14 - 18 évesek (tinik) 0 

18 - 50 évesek 6 

50 év felettiek 0 

 
A vépi kastély évszázadokon keresztül az Erdődy család birtoka volt, a település története elválaszthatatlan 

az Erdődyek történetétől. Róluk és Véphez kapcsolódó tevékenységükről tartott előadást Dömötör Gábor 

amatőr helytörténész a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI felső tagozatos tanulóinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vép, 2014. december 1. 

Iszakné Koszorús Judit s. k. 

intézményvezető 


