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Szakmai beszámoló az Országos Könyvtári Napok Veszprém megyei rendezvényeiről 

2016. október 3-10. 

„Nagy könyvtári beavatás” 

 

Pályázati azonosító: 204108/01332 

 

2016. október 3-10. között Veszprém megye könyvtárai is csatlakoztak az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napokhoz.  

A rendezvénysorozat tematikájához kapcsolódóan 94 település regisztrálta 438 

programját a központi honlapon. 10 településen, Bakonybélben, Bakonypölöskén, 

Balatonfüreden, Balatonfűzfőn, Pápán, Papkeszin, Pétfürdőn, Sümegprágán, Veszprémben és 

Zircen volt lehetőség a vasárnapi könyvtári programokon való részvételre. A Veszprém 

megyei rendezvényeken összesen 19.097 fő vett részt.  

 A központi promóciós anyagokat és az ajándéktárgyakat a megyén belül szétosztottuk, 

azok eljutottak a látogatókhoz.  

 A rendezvényekről készült fényképek és a szakmai beszámoló az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár honlapján, a http://www.ekmk.hu/index.php/palyazatok/nka-nemzeti-

kulturalis-alap linken megtekinthetők. A szakmai beszámolót a http://hungaricana.hu portálra 

az NKA-hoz történő benyújtást követően feltöltjük.  

 

Válogatás a rendezvénysorozat keretében szervezett programokból településenként: 

 

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka 

2016. október 3.: a máig rendkívül népszerű 

műsorvezetőt és írót, Endrei Juditot láttuk 

vendégül, aki Korhatártalanul címmel megjelent új 

könyvét ismertette egy jó hangulatú, kötetlen író-

olvasó találkozó keretében.  

2016. október 4.: a fiatalabb, tinédzser korosztály 

egyik legnépszerűbb kortárs szerzője, a kétszeres 

Aranykönyv-díjas Lakatos Levente látogatott el 

intézményünkbe. A fiatalos hangvételű találkozó után lehetőség nyílt dedikációra, közös 

fényképek készítésére is.  

http://www.ekmk.hu/index.php/palyazatok/nka-nemzeti-kulturalis-alap
http://www.ekmk.hu/index.php/palyazatok/nka-nemzeti-kulturalis-alap
http://hungaricana.hu/
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2016. október 5.: a Bogáncs gyermekkönyvtár nyár elején meghirdetett olvasópályázatának 

nyereménysorsolással egybekötött eredményhirdetésére került sor. A rendkívül népszerű 

játékban közel 80 gyermek vett részt, akik a szünidőben elolvasott könyveikhez tölthettek ki 

sorsolási lapokat. A vidám délután zárásaként mindenki meglepetésekkel, könyvjutalmakkal, 

apróbb ajándékokkal távozhatott.  

2016. október 8.: Játékos könyves vetélkedő keretében érdekes fejtörőkkel, várostörténeti, 

könyvtárhasználati, irodalmi feladatlakokkal vártuk a családokat.  

Könyvtárunkban egész héten Öko-kiállítás várta a 

látogatókat, ahol a vegyszermentes otthon titkaival, 

hasznos természetes megoldásokkal, jól bevált, 

kipróbált praktikákkal és alapanyagokkal, kézműves 

újrahasznosított termékekkel, tárgyakkal 

ismerkedhettek meg a könyvtár látogatói.  

Olvasóink egész héten késedelmi díj fizetése nélkül 

hozhatták vissza a lejárt kölcsönzési határidejű könyveket, ingyenes volt a könyvtári 

beiratkozás is, amivel idén 270 olvasó élt, ebből 58 fő új beiratkozó volt. 

 

Városi Könyvtár, Badacsonytomaj 

2016. október 4.: Gyanó Szilvia néprajzkutató érdekes 

helytörténeti vonatkozású előadásában a Badacsony és 

Balaton borkultúráját ismertette, táji, történeti és 

néprajzi jellegzetességeket is megemlítve. A közönség 

megtudhatta, hogy az egyes korokban és tájakon miért 

volt eltérő a pincék kialakítása, hogyan ültették a szőlőt 

és milyen prést használtak a Balaton környéki 

szőlőművelők. 

2016. október 5.: Haász Gabriella, a keszthelyi 

Balatoni Múzeum történésze A balatoni 

turizmus története című előadásában korabeli 

útikönyvek leírása alapján kalauzolta végig a 

Balaton északi és déli partján közönségét vízen 

és vasúton.  
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Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi 

2016. október 4.: „Ismerd meg szűkebb hazádat”: 

A Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesülettel 

összefogásban helyismereti sétára invitáltunk 

általános iskolai csoportokat, baráti társaságokat. 

Az október 4-i időjárás miatt október 15-én lezajló 

rendezvényen szép számmal vettek részt az 

érdeklődők, Balatonalmádi központjában 

felfedezték a település rejtett kincseit. 

2016. október 5. Könyvfaló vetélkedő indítása. A 

könyvtárban zajló egész tanévet átívelő 

olvasópályázat indítása ezen a napon történt 

Balatonalmádi két általános iskolájának bevonásával. 

Másodiktól nyolcadik osztályig minden osztály 

megtekintette az idei kisfilmet, melyet a 

könyvtárosok erre az alkalomra állítottak össze.   

2016.október 6. Író-olvasó találkozó Bosnyák 

Viktóriával. Balatonalmádi két általános iskolájának 

bevonásával jó hangulatú író-olvasó találkozó zajlott 

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

nagytermében. Az interaktív délelőtt során a fiatalok 

megismerkedhettek Bosnyák Viktóriával és 

történeteivel. A bátrabbak kérdéseket is tettek fel az 

írónőnek. 

2016.október 7. A legszebben hímző könyvtáros munkái. Cz. 

Tóth Hajnalka nyugalmazott könyvtáros a népművészet 

mestere, hímző népi iparművész munkáiból nyílt kiállítás a 

Pannónia Könyvtárban. Nemcsak a Bakony és a Balaton-

felvidék hímzéskultúrája elevenedett meg a könyvtári térben, 

hanem az Alföld hímzéseiből is bemutatásra kerültek 

különleges darabok. 

2016.október 7.: „Együtt a társadalomért! Miért ciki a 

diszkréció?” Az Egyenlő Bánásmód Hatósággal közösen 
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rajzversenyt hirdettünk általános iskolásoknak. A szép számú résztvevő először egy előadáson 

vett részt, amelyet egy mozgáskorlátozott fiatalember tartott arról, hogy milyen az élet 

kerekesszékben. Ez után vette kezdetét a rajzverseny, amelynek témája az egyenlő bánásmód 

volt. A zsűrinek nehéz dolga volt, remek alkotások születtek – végül hat művet díjaztunk. 

2016. október 8. Szomszédolás Celldömölkön 

kicsikkel és nagyokkal. Hagyományosan utazunk az 

Országos Könyvtári Napok keretében, az idei úti 

célunk Celldömölk volt. Először Ajkán álltunk meg, 

ahol az általános iskolások kézműves foglalkozáson 

vettek részt a múzeumban, a felnőtteket pedig a 

városi könyvtárban szakmai vezetés várta. 

Celldömölkön a közös ebéd után a Ság-hegy várta a 

csoportot, majd egy rövid kirándulás után a Vulkán Múzeumban vettünk részt vezetett 

múzeumlátogatáson. 

 

Városi Könyvtár, Balatonfüred 

2016. október 3.: „Kuka Művek” A Móra Kiadó 

munkatársa, Eszterág Ildikó mesélt környezetünk 

védelméről a gyerekeknek. Irányításával többféle 

környezetbarát játékot készíthettek a jelenlevők. 

2016. október 4.: Kéziszőttesek” Szügyi Éva 

kiállításának megnyitója. Az alkotó nyugdíjba 

vonulása óta foglalkozik szövéssel. Többféle 

szövőszéken dolgozik, a fonalak egy részét is maga festi és kizárólag használati tárgyakat 

készít. A kiállításon függönyök, terítők, szőnyegek, takarók, különféle konyhai textíliák, 

sálak, kosztümök láthatók. 

2016. október 4.: A „Mesekuckó” című 

rendezvényen a népmesékkel ismerkedtek az 

óvodások, és a foglalkozás végén közösen 

eljátszották az aranyszőrű bárányról szóló mesét.  

2016. október 4. 14.00 „Kedvenc könyvem…” című 

rendezvényen a Ferencsik János Zeneiskola 

igazgatója mesélt a gyerekeknek régi kedves 
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olvasmányáról, Szepes Mária Pöttyös Panni c. könyvéről. A játékos foglalkozás végén a 

szerencsés nyertes hazavihette a bemutatott könyvet. 

2016. október 4. – október 6. „A legbogarasabb könyvtár” Rovarkiállítás.A Balaton-felvidék 

rovarvilágáról kaphattak ízelítőt olvasóink, ha megtekintették kiállításunkat. Főként lepkék, 

cincérfélék, de más apróbb-nagyobb bogarak bújtak 

meg a dobozokban.  

2016. október 5.: „Mitől zöld a zöld óvoda. A 

pécselyi óvoda vezetője, Henn Istvánné mutatta be 

az intézményüket az érdeklődőknek. A vetített képes 

előadás során meghallgathattuk, hogy miben tér el az 

óvoda nevelői munkája a hagyományostól. 

2016. október 5. 14.00 „Kamor” Könyvbemutató Nyulász Péter harmadszor járt 

Balatonfüreden, hogy újabb és újabb könyvét 

bemutassa olvasóinknak. A lelkes gyerekeket is 

bevonta Helka történetének ismertetésébe. A helyi és 

környékbeli gyerekek körében nagy népszerűségnek 

örvendenek regényei, mert a környéken játszódnak 

és a helyi mondákra épülnek.  

2016. október 6. 10.00 „Mesekuckó a Népházban” 

Az arácsi Népházban levő fiókkönyvtárunkban a helyi óvodásokat láttuk vendégül. Sok-sok 

játékkal, muzsikával, mozgással kísért mesefoglalkozás keretében Helka és Kelén történetével 

ismertettük meg a gyerekeket. 

2016. október 6.: „Odalökött költészet” – Slam 

Poetry előadás. A veszprémi társulat Tóth Szabolcs 

vezetésével tartott előadást könyvtárunkban. Vele 

együtt öten voltak és mindenki a saját költeményét 

adta elő. Ezek a versek jellemzően a mai élettel, 

életérzéssel és problémákkal foglalkoznak a fiatal 

felnőttek szemszögéből modern formában. 

2016. október 7. Dr. Demján Ildikó „A levendula titkai, avagy mire jó a levendula?” című 

előadásában bemutatta a levendula történetét és részletesen ismertette felhasználási módjait. 

Az érdeklődők láthattak egy filmet a Dörgicsei Levendula Majorról és egy prezentációt a 

népszerű növényről. Az előadás után a hozott termékekből vásárolni is lehetett. 
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2016. október 7. 17.00 óra Gyertyafényes „Zsíroskenyér-party”. A nyári honismereti táborunk 

résztvevőivel idéztük fel az élményeket, néztük 

végig a fotókat, meséltünk a szülőknek a 

tapasztaltakról. 

2016. október 7. 17.00 óra „Öleljük át a 

könyvtárat!” Főként a tábori élménybeszámolóra 

érkezett gyerekek és néhány felnőtt jelenlétében 

próbáltuk meg átölelni a könyvtárat. Nem jártunk 

sikerrel, hiszen részint kevesen voltunk, részint a 

zárt kerítés miatt nem is nyílik lehetőség teljesen körbeállni az épületet.   

2016. október 8. 10.00 Ringató foglalkozás. Rábaközi Rita várta szombat délelőtt az 

érdeklődő szülőket és babáikat. A zenés foglalkozás előtt kollégánk beszélt a felolvasás és a 

könyvtári tagság jelentőségéről és előnyeiről a szülőknek, majd az éneklés végén 

megajándékoztuk a jelenlevőket. Többen rögtön be is iratkoztak a könyvtárba. 

2016. október 9. 10.00 „Könyves Vasárnap” Nyelvi játékok, társasjátékok,. 

Évek óta a Városi Múzeumban várjuk az érdeklődőket a Könyves Vasárnapon. Idén erre a 

napra esett a hagyományos szüreti program is a városban, ezért vagy a kedvezőtlen időjárás 

miatt, de elég kevesen tértek be hozzánk. Különféle társasjátékokkal, rejtvényekkel, 

kézműveskedési lehetőséggel kínáltuk a családokat. 

Verses-zenés műsor Barangoló címmel Lázár Balázs és párja készített zenés összeállítást 

Weöres Sándor verseiből. Az interaktív előadásba bevonták a gyerekeket, sőt még a 

felnőtteket is. Az egész naptári évet felölelő barangolás során Tavasztündérrel és Csiki-

manóval együtt játszhatott, énekelhetett és muzsikálhatott kicsi és nagy egyaránt. 

 

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, Balatonfűzfő 

2016. október 4. „Energia kisokos” című 

környezetvédelmi vetélkedővel nyitottuk meg az 

októberi könyvtári napokat, mely Horváth Irén 

tanárnő vezetésével zajlott. A jó hangulatú 

vetélkedőn a helyi általános iskola felső tagozatos 

diákjai vettek részt. A megmérettetésen az öt fős 

csapatoknak környezetvédelemmel kapcsolatos 

feladatokat kellett megoldani, hiszen a vetélkedő célja az volt, hogy segítse a fiatal korosztály 

környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását.  
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2016. október 5.: Az idei könyvtári napok talán egyik legérdekesebb témája a „könyvtári 

legek” napja volt, ahol többek között lehetőség nyílt különleges olvasók bemutatkozására, 

bemutatására. Ennek kapcsán két igazán különlegesnek mondható kiállítást szerveztünk. 

Pintér István helyi bélyeggyűjtő „Könyv és bélyeg” című könyvtörténeti bélyegkiállítását 

Marton Béla polgármester nyitotta meg. Zombor Zoltán, a budapesti Bélyegmúzeum 

muzeológusa köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a bélyeggyűjtés több, mint egy egyszerű 

hobby: a bélyeggyűjtésen keresztül megismerhető a világ, rengeteg barátra és élményre lehet 

szert tenni. Kifejtette, hogy nincs olyan téma a világon, ami ne jelent volna meg bélyegeken.  

2016. október 7.: Gyuricza László, Balatonfűzfő 

díszpolgára. Az ő ritkaságnak számító Biblia és 

vallásirodalmi gyűjteményéből összeállított tárlatát 

csodálhattuk meg. A megjelentek figyelemmel 

hallgatták Laci bácsi lebilincselő bibliatörténeti 

előadását. A kiállított ötvenkét könyv végignézése 

tulajdonképpen egy vallásirodalmi időutazás. 

Nyomon követhetjük a Biblia kialakulását a héber 

Bibliától kezdve a különböző középkori kódexeken keresztül egészen a legújabb fordításokig. 

A bibliákon kívül zsoltárok, hórás könyvek, káték és hitvallások is kiállításra kerültek. A 

látogatókat a könyvekből vett idézetek segítik az eligazodásban.  

Emellett egész héten képfelismerő játékunkon lehetett rész venni intézményünk közösségi 

(facebook) oldalán. A helyes megfejtők között jutalomkönyveket sorsoltunk ki.  

Könyvtárunkban az egész hét a megbocsátásé volt: nem kellett késedelmi díjat fizetniük 

azoknak, akik késve hozták vissza a kikölcsönzött könyveket. 

2016. október 9. A könyvtári hét zárásaként vasárnap családi játékdélelőttre hívtuk az 

érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol Fenyvesi Ádámné (Judit néni) vezetésével 

különféle remekműveket készítettek a gyerekek.  

 

Kultúrház és Könyvtár, Berhida 

2016. október 4.: Játszóházat hirdettünk az 

ökotudatosság, újrahasznosítás jegyében. A gyerekek 

őszi díszeket, figurákat, madáretetőt készíthettek 

WC papír gurigákból, PET palackokból. Ugyanezen 

a napon a gyógynövények hasznosítási 
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lehetőségéről, egészséges termékekről hallgathatott meg előadást a nagyérdemű. Győri Ildikó 

fitoterapeuta előadását saját készítésű lekvár és gyógynövény készítményeinek kóstolója 

színesítette.   

2016. október 5.: A szerdán zajló programok célja az 

olvasásnépszerűsítés volt. A fiatalabb korosztály 

megszólítására törekedtünk a VERSengés 

programmal. A veszprémi Slam poetry csoport 6 

tagjának versein jót derült a közönség. A fiatalok 

előadását Ladányi Maya: Mindig csak várni című 

könyvének bemutatója követte. A rövid novellákat 

tartalmazó könyvből Ladányi Maya, Erdődi Maya és Dreska Éva olvasott fel. 

2016. október 6.: Csütörtökön a helyi értékleltár elkészítéséhez hallhattunk ötleteket Varga 

Mariettától, aki az Értékes környezetünk című előadásában hasznos információkat 

szolgáltatott az érdeklődőknek. Településünk számos építészeti kinccsel, művészeti 

értékekkel rendelkezik, ezek gyűjtése, az értékleltár készítése a jövő feladata.  

A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdettünk az 

Év olvasói versenyt. Az eredményhirdetésre péntek 

délután került sor. Az Év olvasója címet 8-an kapták 

meg, akik között volt négyéves, tini, közép 

korosztálybeli, idős és család is. A hagyományt 

folytatva 2017-ben is tervezzük a verseny 

meghirdetését.  

2016. október 7.: A Könyvtári legek napján különleges egyedi hobbit, értékes művészeti 

tevékenységet szerettünk volna bemutatni, ezért esett a választásunk Siklósié Földvári 

Gabriellára, aki évek óta foglalkozik ékszerkészítéssel. A Gyöngyszemeim címmel 

megrendezett gyöngyékszer kiállításon igazi műalkotásokat láthattunk: szebbnél szebb 

nyakláncokat, fülbevalókat és karkötőket. 

2016. október 8.: Szombaton a Mozdulj ki program keretében Kincskereső túrát szerveztünk. 

A Berhidai Kultúrház és Könyvtárból induló túrán a kicsik előre eldugott kincseket (érméket, 

kupákat) kereshettek a Szent Kereszt Kistemplom és Szent László Katolikus Templom körül, 

valamint a Hősök terén. A napsütéses délelőttön izgalommal kutattak a kincsek után 

gyerekek, akik közül a legjobbak okleveleket vehettek át a másnapi díjátadó ünnepségen.  
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2016. október 9.: Vasárnap díjaztuk a Széchenyi 

vetélkedő résztvevőit is. A vetélkedőn 37-en vettek 

részt, a legjobbak (4 első helyezett, 4 második 

helyezett és 5 harmadik helyezett) vehetettek át 

oklevelet és könyvjutalmat.  

Meseszínházi előadást szerveztünk, ahol kicsik és 

nagyok együtt nevettek Lúdas Matyi történetén, 

melyet a Mesekocsi Színház színészei elevenítettek meg.  

 

Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa 

2016. október 3.: A Veszprém megyei kardiológiai ellátás 

szervezése és a jelenlegi ellátás lehetőségei. Prof. Dr. 

Veress Gábor a balatonfüredi Állami Szívkórház 

főigazgató főorvosa tartott előadást a Veszprém megyei 

kardiológiai ellátás szervezéséről és a jelenlegi ellátás 

lehetőségeiről. Az előadáson résztvevők képet kaphattak 

a balatonfüredi Állami Szívkórház az elmúlt évtizedekben 

korszerű Kardiológiai Szakkórházzá és Rehabilitációs Központtá fejlődéséről, ami biztosítja 

az országból idekerülő szív- és érrendszeri betegeknek, hogy magas színvonalú egészségügyi 

szolgáltatásban részesüljenek, és minél többen térhessenek vissza az alkotó életbe. 

2016. október 4.: Zöld világ – környezetvédelmi és természetismereti játékos vetélkedő 

kisiskolásoknak. A vetélkedő központi témája a madár- és faismeret mellett az élővilág 

védelme volt.  A nyertes a legtöbb feladatot sikeresen megoldó csapat lett. A vetélkedő végén 

az első három helyezett csapat ajándékot, minden résztvevő emléklapot kapott.  

Október 4.:A trópusi rovarvilág csodái. Több 

mint 30 ezer példányt számlál Kiss Szilárd 

lepke- és rovargyűjteménye, amely országos 

viszonylatban is egyedülálló. A gyűjtő érdekes, 

izgalmas előadásában mutatta be a trópusi 

rovarvilág csodáit. Az előadást bemutató 

követte. 

2016. október 4.: Mindennapi Kenyerünk. Géczy Gábor előadásán az alábbi kérdésekre 

kerestük a választ: Mi az, ami valóban kell az életünkhöz? Mi kényszerít rá mégis a 

feleslegesre? Hogyan lehet a mókuskerékből kiszállni? 
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2016. október 5.: Bábos torna. Sz. Farkas Veronika vezette a Kerekítő Bábos Tornát, 

amelynek célja, hogy a szülők kedvet kapjanak az otthoni mondókázáshoz, bábozáshoz, 

énekléshez, és teret biztosítson a szabad mozgáshoz esős napokon is, amikor nem lehet 

szabadtéri programokat szervezni. 

2016. október 5.: Tündérkert legenda. A Tündérkert Bábszínház interaktív zenés 

gyermekműsorán vehettek részt a kisgyermekek.  

2016. október 5.: Író-olvasó találkozó Fábián 

Jankával. A történelmi és romantikus sikerkönyvek 

szerzőjével, Fábián Jankával találkozhatott a pápai 

közönség. A beszélgetőtárs Horváth Andrea a Pápa 

Városi Televízió munkatársa volt. A találkozón 

bepillantást nyerhettünk az írói alkotás hátterébe, a 

művek születésébe. 

2016. október 6.: Az aradi vértanúkra emlékeztünk. Váminé Molnár Emma vezetésével 

kisiskolások emlékeztek az aradi vértanúkra. A rossz idő miatt a megemlékezésnek az 

Alsóvárosi temető helyett a könyvtár adott otthont. Az aradi vértanúk kivégzésének napja 

alkalmából tartott megemlékezés végén a tanulók gyertyát gyújtottak a vértanúk tiszteletére. 

2016. október 7.: Mondókás Móka. Sz. Farkas Veronika tartott mondókás foglalkozást 0-3 

éves korosztály számára. Célunk az volt, hogy a szülők kedvet kapjanak az otthoni 

mondókázáshoz, énekléshez gyermekeik kapcsolatteremtő készségeit, empátiáját, önkifejező 

képességeit fejlesztve. 

2016. október 7.: Fő téri olvashow. Bodó 

Sándor Érdemkönyvi dicséret című könyvét 

olvasták fel a Türr István Gimnázium diákjai. A 

rossz idő miatt a szabadtérre tervezett 

programnak a pápai Fő téren található Somogyi 

Galéria adott otthont.  

2016. október 7.: A föltámadás szomorúsága. 

Ady Endre verseit hallhattuk Földes László Hobo előadásában. A nagyhatású előadás után 

egy kötetlen beszélgetésre került sor a művésszel. 

2016. október 8.: Az elvarázsolt erdő. Vidám mesejáték részesei lehettek, akik megnézték a 

Dé-Mol Színjátszó Társulat előadását. 
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2016. október 8.: Aranykapu zenekar gyermekműsora. A győri Aranykapu zenekar tartott 

vidám interaktív koncertet gyermekeknek. A zene és a költészet ötvözése segítségével elérték, 

hogy az irodalmi értékek közelebb kerüljenek a gyermekekhez és felnőttekhez. 

2016. október 8.: Légy kreatív! - őszi kézműves ötletek gyermekeknek. A kreativitás és a 

kézügyesség fejlesztése során szebbnél szebb alkotások születtek a foglalkozás során. 

2016. október 8.: A  bakonyi dinoszauruszok 

csodálatos világa. Dr. Ősy Attila geológus, 

paleontológus, az iharkúti dinoszaurusz lelőhely 

felfedezője tartott nagyon érdekes előadást a 

bakonyi dinoszauruszokról. Az előadás végén a 

résztvevők megtekinthettek a régészeti feltárás 

során előkerült leleteket is. 

2016. október 8.: Négyen éjfélkor. Az SK Társulat színdarabját tekinthették meg a közönség. 

Kaló Flórián komédiája könnyed kikapcsolódást ígért a színházszerető közönségnek. 

Október 9.,: Csináld magad! – kreatív ötletek. A kreativitás és a kézügyesség fejlesztése során 

szebbnél szebb alkotások születtek a kézműves foglalkozás során. 

 

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

2016. október 3-ától 9-éigmegbocsájtás hetét tartottunk, és ingyenes beiratkozásra is 

lehetőség volt.  

2016. október 4-étől 7-éig Könyvbörzét tartottunk a 

közösségi ház aulájában. Több száz jó állapotú 

leselejtezett vagy ajándékba kapott (gyűjtőkörbe 

nem illő) könyv közül válogathattak az érdeklődők. 

A kiválasztott köteteket ingyen vihették el. A négy 

nap alatt 101 látogatót jegyeztünk. 

2016. október 9. Könyves Vasárnap. A gyerekek 

helyismereti és könyvtárhasználati totót tölthettek ki. 

Papírszínházi meseolvasást tartottunk. Lázár Ervin idézeteke alapján illusztrációkat 

készítettek a résztvevők.  

 

Kisfaludy Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Sümeg 

2016. október 4.: Ezen a délelőttön két rendezvény is volt a sümegi könyvtárban gyerekek 

számára.. A kisebbek egy mesedélelőtt keretében az Aranyszőrű bárány című mesét dolgozták 
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fel egy interaktív foglalkozás keretében, a nagyobbak pedig Maros Edittel, a Hűvösvölgyi suli 

című könyvsorozat szerzőjével találkozhattak. Az írónő megjelenésével, a fiatalok felé 

kisugárzó közvetlenségével lenyűgözte a hallgatóságot.  

2016. október 5.: A Holló együttes Varázsének címmel adott nagysikerű koncertet, melyen a 

környékbeli településekről is sokan érkeztek.  

 

Wass Albert Városi Könyvtár, Tapolca 

Az Országos Könyvtári Napok elnevezésű 

rendezvénysorozat keretei között igyekeztünk 

változatos programokat kínálni az érdeklődőknek. 

Többen éltek az ingyenes beiratkozás lehetőségével 

és nagy sikere volt az „Ajándékozz olvasójegyet!” 

akciónknak is. Egész héten át tartó lemezbörzénken 

látogatóink gazdag bakelitlemez-választékból 

böngészhettek. Hasonlóképpen nagy volt az érdeklődés a „könyvtártúra” – azaz az intézmény 

olvasók számára nem látogatható raktárhelyiségeinek „felfedezése” – iránt, melyet többször is 

megtartottunk a héten. A Gyermekrészleg olvasásnépszerűsítő nyereményjátékot hirdetett. 

2016. október 4.: A gyerekek Eszterág Ildikóval, a Móra Kiadó alkotószerkesztőjével 

találkozhattak a Gyermekrészlegben, aki a környezetvédelem témájában tartott foglalkozást. 

A felnőttek Bán Mór íróval találkozhattak, aki a 

Hunyadi címmel megjelent regényfolyama kapcsán 

érkezett hozzánk közönségtalálkozóra.  

2016. október 7.: A „LEGnagyobb” címmel 

kézműves foglalkozást szerveztünk gyerekeknek és 

felnőtteknek. – ez utóbbit nem csak gyerekeknek. A 

rendezvénysorozatot záró olvasó flashmob a 

Tóparton a mostoha időjárás ellenére sokakat vonzott. 

 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota 

2016. október 3.:  „Kémek és ügynökök Várpalotán” A helyi forradalmi események emlékére 

"Várpalota 1956-ban" címmel előadássorozat indult könyvtárunkban. Ezúttal Galambos 

István (a NEB Hivatalának történésze, PhD-hallgató) előadását hallhattuk, melyet követően az 

56-os események résztvevői megosztották velünk emlékeiket. 
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2016. október 4.: A „dédibumm”. Ádám Szilvia, a 

Térségi Népjóléti Gondozási Központ vezetője 

tartott előadást a társadalom elöregedésének 

hatásairól és következményeiről.  

2016. október 5.: Író-olvasó találkozó Nyulász 

Péterrel. Négy helyi iskola tanulóit hozták el 

rendezvényünkre, így számos gyermek 

megismerkedhetett Nyulász Péter sikeres könyveivel, a Helka sorozattal. A gyerekek 

felolvastak egy részletet a regényből, majd beszélgetéssel zárult a rendezvény.  

2016. október 5.: „Játszmák és konfliktusok a párkapcsolatokban” Domján-Koncz Eszter 

család- és párkapcsolati tanácsadó szakpszichológus, a helyi Nevelési Tanácsadó fiatal 

munkatársának előadását hallgathattuk meg. 

2016. október 6.: Aradi vértanúk emléknapja megemlékezés. Beszédet mondott Antal László 

önkormányzati képviselő, valamint a helyi ’48-as emlékműnél koszorúval is megemlékeztünk 

a vértanúkról. 

2016. október 6.:  Cey-Bert Róbert Gyula: 

„Élni és halni a hazáért” c. könyvének 

bemutatója. 

Köszöntőt mondott Talabér Márta 

polgármesterasszony, a könyvet pedig a szerző, 

valamint a Püski Kiadó vezetője, Püski István 

mutatta be. 

2116. október 7.: Játszóház. Az óvodások és kisiskolások játszóházunkban parafa dugóból 

készíthettek különböző állatfigurákat, tárgyakat a könyvtárosok vezetésével. Kellemes 

hangulatú délutánt tudhatunk magunk mögött, s a gyerekek is vidáman távoztak elkészített 

figuráikkal. 

 

Békefi Antal Városi Könyvtár, Zirc 

2016. október 5.: „Amikor az író tanít…”rendhagyó 

irodalomóra Grecsó Krisztiánnal. A délelőtti 

órákban a kortárs magyar irodalom egyik 

kiemelkedő alakja volt vendége a zirci Városi 

Könyvtárnak az Országos Könyvtári Napok 
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alkalmából. A népszerű író rendhagyó irodalomórát tartott a város gimnazista diákjainak, de a 

közönség sorai között nemcsak ők, hanem olyan olvasók is helyet foglaltak, akik a 

Pletykaanyu megjelenése óta kitüntetett figyelmet szentelnek Grecsó Krisztiánnak. Az író 

regényei közül a Megyek utánad címűt ajánlotta a gimnazistáknak, nem véletlenül, hiszen 

munkái közül ez az, amely hozzájuk szól. A könyvben egy kamaszodó fiú küzd bandavezéri 

pozíciójáért, az önbecsülésért és szerelemért. Mielőtt jelképesen kicsengettek volna a 

rendhagyó irodalomóráról, a diákoknak lehetőségük 

volt kérdéseket feltenni az írónak, amellyel nagyon 

sokan éltek.  

2016. október 9.:  Hernádi László középiskolai 

tanárral, Szinnyei József-díjas, könyvtári 

főtanácsossal, nyugalmazott főigazgatóval, 

beszélgetett Csabai Lilla.  

 

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 

Központi Könyvtár:  

American Corner –Amerikai Kuckó 

2016. október 4.: USA Basics középiskolai program (külső helyszín) :A  Lovassy László 

Gimnáziumban tartott angol nyelvű előadás témája  „Környezetvédelem és az USA nemzeti 

parkjai” volt. A program során a környezetünkkel kapcsolatos különböző problémákat és azok 

lehetséges megoldásait vitatták meg a diákok, valamint további ötleteket kaptak a környezeti 

problémák leküzdésére és megelőzésére a „School House Rock! Earth” angol nyelvű oktató 

DVD-ből. A program második felében az amerikai nemzeti parkokról hallgattak meg egy 

képes és videós tájékoztató előadást a diákok, valamint megismerték az amerikai Nemzeti 

Parkok Felügyelete nevű szervezet történelmét és munkáját.  

2016. október 5.: Kids Club – angol nyelvű 

foglalkozás 6-12 éves gyerekeknek. A Kids Club 

foglalkozás alapja a „The Cat in the Hat” című, 

Theodor Seuss Geisel (Dr. Seuss) által írt angol 

nyelvű gyermekkönyv volt. Mielőtt meghallgatták a 

történetet, a gyerekek játékos feladatokon keresztül 

találták ki a könyv címét, illetve tanulták meg a 

könyvben előforduló új szavakat. Ezután következett a rímes mese meghallgatása, majd a 
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gyerekek megkeresték a könyvben előforduló rímelő szavakat, amelyek a Kuckóban voltak 

elrejtve. A programot kézműves foglalkozással fejeztük be, amelynek során a gyerekek a 

történet címszereplőjét, a kalapos macskát készítették el papírból, és a kalapjára rímelő angol 

szavakat írtak.  

2016. október 6.: Angol nyelvű középiskolai program. Az ajkai Bródy Imre Gimnázium, 

valamint az iskola Erasmus-programbeli 

partnerintézményeinek diákjai és tanárai látogattak 

el két csoportban az Amerikai Kuckóba, ahol egy-

egy másfél órás, a technológia támogatta 

nyelvtanulás témájára épülő, angol nyelvű 

foglalkozáson vettek részt. A program során a 

magyar, lengyel, török, spanyol és holland 

résztvevők először az USA 50 államáról tanultak bővebben különböző internetes 

alkalmazások és videók segítségével. Ezután pedig az amerikai elnökválasztás folyamatát 

ismerhették meg, szintén online elérhető forrásokat használva, és a témát egy játékos kvízen 

keresztül feldolgozva.  

2016. október 6. English Conversation Club – Angol 

nyelvű társalgási klub. A klub lehetőséget biztosít a 

nyelvgyakorlásra mindazoknak, akik szeretnék 

fejleszteni az angol nyelvi tudásukat, kortól és 

nyelvi szinttől függetlenül, barátságos és autentikus 

környezetben. A Könyvtári Napok során a 

résztvevők többek között olvasási szokásokhoz és 

környezetvédelemhez kötődő témákról is beszélgettek.  

2016. október 9.: Könyves vasárnap. Az Amerikai Kuckó is rendkívüli vasárnapi nyitva 

tartással várta a látogatókat a könyves vasárnapon. Több mint 60 látogató használta ki a 

lehetőséget, hogy angol nyelven olvasson, tájékozódjon a Kuckó szolgáltatásairól és 

programjairól, könyvet kölcsönözzön, vagy angol nyelvű kvízeket töltsön ki. Népszerűek 

voltak az angol nyelvű társasjátékok, valamint a legók is, a gyerekeknek pedig emellett egész 

nap angol nyelvű meséket vetítettünk a Kuckós gyereksarokban. 
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Felnőtteknek szóló rendezvények: 

Ajánló kiállítások:  

 „Le-leg-leg”: Az egész héten megtekinthető 

kiállításunkon a könyvtár legérdekesebb könyveiből 

válogattunk. Látogatóink megcsodálhatták a 

legapróbb és legnagyobb könyveinket, a legrégebbi 

dokumentumainkat és különböző korokból származó 

dedikált műveket. 

„Minél zöldebben” Könyvajánlónkat a 

környezettudatosság jegyében állítottuk össze. Kiállított dokumentumaink széles palettát 

képviseltek a témában: a napenergia-hasznosítástól a szalmabála-építészeten keresztül az 

ökológiai háztartásokig. Olvasóink szívesen 

kölcsönöztek a kiállított anyagokból, ezzel 

népszerűsítettük e szemléletet. 

205 éve született Liszt Ferenc, a 19. század egyik 

legjelentősebb romantikus zeneszerzője. Ez 

alkalomból a könyvtár dokumentumaiból egész 

héten zene, film- és olvasmányajánló várta a 

látogatókat a Zenemű- és médiagyűjteményben. 

 

Egész héten tartó játékok: 

„Leg-leg-leg” Németország és Nagy-Britannia legjeiből összeállított totók. A német és angol 

nyelv és kultúra népszerűsítése jegyében egész héten online kvízekkel vártuk olvasóinkat. 

„Kotyogó totó” A kávé és az irodalom kapcsolatáról szóló felolvasó online játék.  

Rendezvények:  

2016. október 4. A magyar filmkultúra 

gyöngyszemei sorozatban az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulójára emlékezve az 

1971-es Szerelem című filmet tekinthették meg 

látogatóink. 

2016-ban Veszprém volt a Finnugor Kulturális 

főváros. A könyvtárban is rendszeresek voltak az 

ehhez kapcsolódó programok, pl. filmvetítések. A könyvtári héten A temetőőr lánya című észt 

filmdrámát láthatták az érdeklődők.  
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2016. október 5.: Német klub. A klub keretében ez 

alkalommal a Sztálingrád című filmet vetítettük 

német nyelven magyar felirattal. A vetítés a film 

történetét, és a rendező pályáját bemutató rövid 

ismertetővel kezdődött. 

2016. október 6.: Francia klub. A klub keretében 

Az új barátnő című francia filmet vetítettük francia 

nyelven, 

magyar felirattal. A klub elején a francia referens 

mondott néhány szót a filmről, a rendezőről és a 

főszereplőkről. 

 „Vörös Pöttyös díjátadó” A nyár elején meghirdetett 

Vörös Pöttyös olvasópályázat eredményhirdetését 

játékkal és beszélgetéssel kötöttük egybe. 

2016. október 7.: Az „5 órai tea” Könyvklub 

vendége volt Fábián Janka, aki írói pályájáról, 

és a hamarosan megjelenő új kötetéről mesélt 

beszélgetőpartnere, Farkasné Molnár Csilla 

társaságában. A beszélgetés után az olvasók 

feltehették kérdéseiket, valamint dedikálásra is 

alkalmuk nyílt. 

 „Kotyogó titkok” A Daiquiri 

Kávézóban rendeztük meg a kávé és az 

irodalom kapcsolatáról szóló felolvasó 

délutánt. Vendégünk Hujder Balázs 

barista volt. A programhoz Kotyogó 

totó nevű online kvízjáték is 

kapcsolódott.   

2016. október 8.: Gyalogolj könyvtárból könyvtárba! A Dózsavárosi, a Március 15. úti és a 

Cholnoky lakótelepi Könyvtárral közösen valósult meg a szombati program, amelynek során 

a résztvevők a lakóhelyükhöz legközelebb eső könyvtárból indulva gyalog tették meg az utat 

a megyei könyvtárig. A szép időben több családi és baráti társaság teljesítette az 1,3 km és 2,4 

km közötti utat és válaszolt a könyvtárakkal kapcsolatban feltett kérdésekre, amit apró 
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ajándékokkal jutalmaztunk. A program célja az egészségmegőrzés mellett a könyvtárak 

megismertetése volt.  

 „A másság szigetei” Nyeste Zsolt irodalmár a japán 

irodalmi művekről tartott egy körülbelül 50 perces 

előadást. Szó esett arról, miben más egy japán művet 

olvasni magyar olvasóként, továbbá arról is, milyen 

jellegzetességei vannak a japán irodalomnak.  

„Egy lány, egy 14 kg-os táska, több, mint 800 km” 

Horváth Hajnalka az El Camino zarándokúton 

szerzett élményeiről számolt be a könyvtár Közösségi terében. 

2016. október 9.: Könyves vasárnap.  

A küngösi Szent Kinga Éléstára Manufaktura két napon keresztül tartott bemutatót a saját 

maguk által termelt alapanyagokból, házi receptek alapján készült savanyúságokból, 

szörpökből, lekvárokból. Lehetőség volt a termékek megvásárlásra is.   

 „Az idő, mint ajándék” Makó Judit coach volt 

a vendégünk, aki előadásában az időnkkel való 

jó sáfárkodásról beszélt. Hasznos tippeket 

kaphattak az érdeklődők, hogyan tudjuk jól 

beosztani napjainkat, hogy minden fontos 

tevékenységet beiktathassunk napirendünkbe. A 

résztvevők saját példáikat is megosztották és 

személyes tanácsokat is kaptak. 

„PC-fortélyok idősebbeknek” A rendezvény két 

egymás utáni foglalkozás keretében került 

megrendezésre. A program elsődleges célja a 

személyre szabott tanácsadás volt, ugyanakkor 

kivetítő segítségével megbeszéltük a felmerült 

kérdéseket, mivel azok minden résztvevőt 

érdekeltek. A megbeszélt témák érintették 

egyebek között a fájlkezelést, az internetes böngészést, képek egyszerű szerkesztését, USB 

eszközök csatlakoztatását és használatát, illetve az elektronikus levelezést. A foglalkozások 

végén valamennyi résztvevő úgy nyilatkozott, hogy jövő év elején szívesen részt venne egy 

alapfokú tanfolyamon.  
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GreCSÓKOLlár: zenés irodalmi est. Grecsó 

Krisztián és Kollár-Klemencz László irodalmi 

estje során Grecsó, akit elsősorban íróként, 

szerkesztőként ismerünk, ez alkalommal 

zenészként is bemutatkozott, Kollár-Klemencz 

László zenész pedig írói vénáját mutatta meg a 

közönségnek. A bensőséges hangulatú est során 

a szép számú közönség a novellák mellett saját szerzeményű dalokat és a Rájátszásból már 

ismert számokat is hallhatott. A két művész a számok közötti összekötő szövegnél is 

sziporkázott, Grecsó Anyám első süteménye című írása pedig könnyes nevetésre késztette a 

hallgatóságot. 

A tavalyi év után idén is megrendeztük a Nyomoz a 

család elnevezésű programunkat Nyomoz a család! 2 

- A család visszatér címmel. A könyvtár 

olvasószolgálati tereiben egy izgalmas vetélkedőre 

vártuk az érdeklődőket, mely során olvasóink jobban 

megismerhették a könyvtár állományát, elrendezését, 

szolgáltatásait. A játékban részt vevő legügyesebb és 

leggyorsabb három csapat értékes ajándékban 

részesült.  

 

Helyi értékekkel, helytörténettel, helyismerettel foglalkozó rendezvények: 

2016. október 4-9.: A „Mozaikok a Veszprém 

megyei vízszolgáltatás történetéről” című 

kiállítás a kezdetektől napjainkig mutatta be 

30 db tematikus tablón a 120 éves 

évfordulóját ünneplő Veszprém megyei 

vízszolgáltatás történetét. A színes tablók 

történeti áttekintésben vázolták fel az ivóvíz 

ellátás, valamint a szennyvízelvezetés fejlődését Veszprém város és Veszprém megye 

területén. Kugler Gyula, a Bakonykarszt Zrt vezérigazgatója nyitotta meg az egy hétig 

látogatható tárlatot. Megnyitó beszédében felhívta a figyelmet a cég jelmondatára, 

miszerint a „vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” 
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2016. október 4.:  Kovács Győző – Laki Pál: 

Csőbe terelt források, avagy vízkérdések és 

válaszok című könyv bemutatója vetített képes 

előadással. A kiadvány foglalkozik a 250 

évvel ezelőtt, a veszprémi várban működő 

első vízmű történetével, feldolgozza a 120 

éves vízmű kialakításának előzményeit, 

megemlékezik a legújabb időszakról és a 2016-ban 20. születésnapját ünneplő 

Bakonykarszt Zrt életével. A bemutatón a kötet egyik szerzője, Kovács Győző mutatta 

be a kiadvány keletkezésének körülményeit és az anyaggyűjtés során felbukkant 

érdekességeket. 

2016. október 5.: Dr Nagy Ibolya Adél – 

Dr. Jagudits Katalin: Emlékkönyv : a 

Veszprémi Királyi Törvényszék története 

1872-1945 című kötet bemutatója. A 

Veszprémi Királyi Törvényszék 

emlékkönyvét azzal a céllal írták a szerzők, 

hogy bemutassák a bíróságnak helyet adó 

épület történetét, az önálló veszprémi igazságszolgáltatás kialakulását, felépítését, 

működését, a királyi törvényszék elnökeinek, bíráinak életét, szakmai pályafutását, 

közéletben betöltött szerepüket. A hiánypótló témában kutató szerzők vetített képes 

előadásukban kutatásuk módszertanát, az anyaggyűjtés szépségeit és buktatóit, 

valamint távlati céljaikat osztották meg a résztvevőkkel. 

2016. október 7.: Veszprémi Szemle 2016/4. 

számának bemutatója. A 100 éves veszprémi 

Zeneiskoláról szóló tanulmányokat Márkusné 

Vörös Hajnalka, a Veszprém Polgárai a 

Városi Zenedéért Alapítvány kurató-

riumának elnöke ismertette. A bemutatót a 

zeneiskolában jelenleg tanuló Hégely 

Márton trombitamuzsikája színesítette, akit Győrfi Judit kísért zongorán. Csiszár 
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Miklós főszerkesztő részletesen ismertette a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 

2016. évi 4. számának tartalmát, majd Tölgyesi József a Veszprémi Evangélikus 

Leány Egyesület történetéről szóló előadását hallhatta a nagyszámú közönség. 

2016. október 9.: A Nagy Háború konyhája című 

könyv bemutatója. Palkóné Jády Melitta, a kötet 

szerkesztője vetített képes előadásában 

bemutatta az első világháború hátországának 

erőfeszítéseit, részletesen ismertette a főzési 

alapanyagok és szokások megváltozását, a 

szigorú takarékosság jellemzőit. 

 

Gyerekeknek szóló rendezvények: 

Könyvajánlók, pályázatok:   

Az ebben az évben 80. születésnapját ünneplő Csukás István tiszteletére kiállítást készítettünk 

a gyerekkönyvtár fogadóterében. Bemutattuk az író munkásságát, életútjának legfontosabb 

állomásait. Kis ízelítőt állítottunk össze legismertebb mesekönyveiből. Online játékkal is 

tisztelegtünk az író munkássága előtt.  

„Nemkötelező” olvasmányok egy csokorban. Olvasmányajánlás általános iskolásoknak. 

Internetes felületen elérhető ajánlólistát készítettünk általános- és középiskolás tanulóknak. 

Az összeállítással a népszerű és a kevésbé népszerű, de irodalmi értéket képviselő 

könyveinkre is felhívtuk a gyerekolvasóink figyelmét.  

„Szárnypróbálgatásaim” Ifjú alkotók bemutatkozása. Bemutatkozási lehetőséget hirdettünk 

azoknak a gyerekeknek és kiskamaszoknak, akik maguk is megpróbálkoznak mese, vers és 

prózaírással. A felhasználónévvel beküldött alkotásokat a téli gyerekkönyvhét keretében 

értékeljük és jutalmazzuk.   

2016. október 3.: „Veszprémben a KUKA 

MŰVEK!” Interaktív könyvbemutatót tartott  

óvodásoknak a Móra Könyvkiadó képviseletében 

Eszterág Ildikó. A találkozó egy kötetlen 

beszélgetéssel indult, majd a kiadó munkatársa 

részleteket olvasott fel a nemrég megjelent 

köteteikből. A foglalkozás végén ÖKO-puzzle-t és 

ÖKO-malom játékot készítettek a gyerekek. 
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2016. október 4.: „Zöldben a zöldért” Öko-szemlélet 

a mindennapokban. A résztvevő alasó tagozatos 

diákok egy vidám akadályversenyen vettek részt.. 

Játékos formában gyakorolták a szelektív 

hulladékgyűjtést, puzzle-t raktak össze, 

keresztrejtvényt fejtettek meg a környezettudatos 

szemlélet kialakításáról. Mindenki névre szóló 

oklevelet és ajándékcsomagot kapott a próbák teljesítése után.  

„Lépj egy zöldet!” Internetes TOTO az Öko-lábnyomról. 13+1 kérdésből álló, online 

formátumban beküldhető feladatlapot tölthettek ki a téma iránt érdeklődő olvasóink, 

2016. október 5. Olvasópályázat elindítása három korcsoportban. Olvasni és játszani szerető 

gyermek olvasóinknak (immár több éve hagyományosan) olvasópályázatokat hirdettünk 

három korcsoportban. Az 1-2. osztályos gyerekeknek Menyhért Anna: Tengerimalacom 

története, 3-4-5. osztályos gyerekeknek Jeney Zoltán: Révfülöp, 6-7-8. osztályosoknak 

Gimesi Dóra: Időfutár című regényei alapján állítottunk össze játékos irodalmi fejtörőket. A 

pályázati füzeteket a téli szünet után fogjuk 

értékelni. 

 „A Balatóniai lovagregények nyomában.” Kötetlen 

beszélgetés Jeney Zoltán íróval, aki a 

könyvtrilógiáját mutatta be a gyerekeknek. A nagy 

számban megjelent gyerekközönség érdeklődve 

hallgatta az író beszámolóját a könyv keletkezésének 

körülményeiről, és a regények megírásának 

kulisszatitkairól. 

2016. október 7.: „Népek meséi „ A rendezvényen. 6 

nyelven olvastuk fel a gyerekeknek A tücsök és a 

hangya című mesét (magyar, francia, olasz, orosz, 

lengyel és észt nyelven), valamint a Három kismalac 

és a farkas című mesét 4 nyelven (magyar, francia, 

német angol). A meseolvasást beszélgetés követte. 

„Vedd ölbe és énekelj …!” – Ringató foglalkozás 

babáknak és mamáknak. A zenés, interaktív foglalkozáson nagyon sok anyuka, apuka, 

kisbaba és kismama vett részt. A családok együtt zenéltek és énekeltek. A legkisebbek is 

nagyon élvezték  a foglalkozást! 



 23 

 „LEG-ek Napja. A LEG-ek napja alkalmából a 

legfiatalabb beiratkozókat és a legidősebb, de még 

napjainkban is aktívan kutató olvasókat 

köszöntöttük oklevéllel. Megjutalmaztuk a 

legtöbb dokumentumot kölcsönzött olvasónkat, és 

elismerésben részesítettük a legtöbb önkéntes 

munkaórát vállaló olvasónkat is. 

„Ásványvarázslat” A hozzánk látogató gyerekek Bősz Imre ismeretterjesztő előadását 

hallgathatták meg az ásványok magyarországi lelőhelyeiről, kialakulásukról, fajtáikról. 

Mindenki elkészítette saját ásványlelőhely táblázatát.   

2016. október 8.: „Törp-kilométerek” Szombat délben egy belvárosi futóversenyt szerveztünk 

olvasóinknak Mészölyné Varga Renáta amatőr maratoni futó vezetésével. A futóversenyen 

több generáció is képviseltette magát. Együtt futott szülő-nagyszülő, unoka-gyerek.  

„Ébresszük fel együtt Csipkerózsikát!” Vidám 

családi 7próba a Csipkerózsika című mese alapján. 

Szombat délelőtt egy játékos kalandozásra vártuk a 

családokat a gyermekkönyvtárba. A mesét 

különböző játékos feladatokon keresztül kellett 

feldolgozniuk a gyerekeknek. A feladatok 7 

helyszínen zajlottak, középiskolai közösségi 

szolgálatot teljesítő diákok segítségével. Az 

akadályversenyben résztvevők mindannyian oklevelet és ajándéktárgyakat kaptak.  

„Megnyílik a könyvtári Bütykölde!” A vidám délutáni alkotófoglalkozáson a barkácsolni 

szerető kicsik és nagyok többféle kézműves technika alapjaival ismerkedhettek meg. 

Készítettek minyonos ceruzatartót, baglyos képeslapot, festettek üveget és barkácsolhattak 

gesztenye-denevért is 

2016. október 9., Könyves Vasárnap  

 „Hangolj rá!” Zeneterápiás foglalkozás kicsiknek és 

nagyoknak Fülemile Judit zeneterapeuta vezetésével. 

A vidám hangulatú foglalkozáson a résztvevők 

élmény-zenélésen vettek részt, ahol a különböző 

hangszerek megszólaltatásán keresztül oldódott a 

bennük lévő feszültség, és a terapeuta vezetésével 
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teljesen ellazulhattak a résztvevő felnőttek és gyerekek egyaránt. 

„Középpontban a papír!” Múltidéző képeslapok, ajándékzacskók készítése Csutka Ilda népi 

iparművész vezetésével. A foglalkozáson végig hatalmas volt az érdeklődés, és mindenki 

elégedetten távozott az általa készített „papírcsodákkal”. 

 „Varázsvarrás” Készítsünk zokniból –

munyinyunyit- Nemes Éva textilmérnökkel. 

Különböző színű és anyagú zoknik felhasználásával 

kedves kis bagoly-kabalafigurát varrhatott a 

foglalkozáson megjelent nagyszámú érdeklődő 

közönség. 

„BB Magic” – Barnus és Bendegúz mágikus tini-

bűvészműsora. Vasárnap délután zsúfolásig megtelt gyerekkönyvtárunk foglalkozató terme a 

két fiatal, amatőr bűvész előadására. Az érdeklődő közönség számtalan izgalmas bűvész 

trükköt nézhetett végiga félórás műsor alatt.   

„Hurrá! Áll a vár!” Családi kártyavár építő verseny a gyerekkönyvtárban. Nagy érdeklődés 

kísérte a tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal indított családi kártyavárépítő 

versenyünket. A jelentkező csapatoknak negyed óra állt rendelkezésükre a legmagasabb vár 

megépítésére. Valamennyi résztvevőt értékes ajándékcsomaggal, a nyerteseket pedig külön 

meglepetéssel is jutalmaztuk.   

„Csocsóbajnok kerestetik!” Estébe nyúló csocsópárbaj 

a legkitartóbbaknak! A kétfős csapatok hatalmas 

lelkesedéssel vágtak bele a partiba. Nemcsak a 

játékosok, hanem a lelkes szurkolótábor is jól 

szórakozott a meccs közben.   

 

Március 15. úti Könyvtár: 

Egész héten:  

Bálint Ágnes vándorkiállítás. A kiállítás anyaga 

felölelte Bálint Ágnes életét, kiemelve írói 

munkásságát, Frakk, Mazsola, Böbe baba és más, 

ismert figurái köré építve. A kiállítás elsősorban az 

óvodás és a kisiskolás korosztályt célozta meg, bár a 

felnőttek számára is nosztalgikus élményeket 
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jelentett. A kicsiknek szólóan tartott az önkéntes előadó egy kis rövid „tárlatvezetést”, 

foglalkozást Bálint Ágnes meséihez kapcsolódóan. 

2016. október 4.:  Óvjuk a világunkat! Horváthné 

Harmath Beáta vetített képes előadásának témái a 

természeti katasztrófák (földrengések, árvizek, 

vulkánkitörések) okai és következményei voltak. A 

képek, a példák a régmúlt eseményein kívül a 

közelmúlt történéseit is felelevenítették. Külön kitért 

az ember természet- és környezetkárosító 

tevékenységeire, felhívta a figyelmet arra, hogy miként lehet óvni Földünket, jövőnket. A 

diákok kérdései tanúskodtak a téma iránti fokozott érdeklődésükről, tájékozottságukról, tárgyi 

tudásukról. 

2016. október 5.: Borián Elréd: Szent Márton élete 

és kultusza. A bencés tanár úr előadása kitért Márton 

két lehetséges születési helyszínére, gyermek- és 

ifjúkorára, katonai szolgálatára, majd csodáiról, 

hittérítő tevékenységéről szólt. Sulpicius Severustól 

- Szent Márton életrajz írójától - több idézet is 

elhangzott, a legendák világa felelevenítette Szent 

Márton és a lúd „kapcsolatát” és az ehhez kapcsolódó kulináris népszokásokat is. Végigkísért 

azon az úton, hogyan vált a császári hadsereg katonatisztjéből a fölszentelésén keresztül 

püspökké. Megtudtuk, hogy minden tevékenységében apostoli céljai irányították: a rábízottak 

üdvössége és az evangélium megőrzése. Dr. Borián Eldréd külön kitért a Szent Márton 

Jubileumi Év fontosságára is. 

2016. október 6. Versekkel emlékezünk az aradi vértanúkra a nap folyamán. Az érdeklődők, 

főképpen a nyugdíjasok kedvelt verseiket olvasták fel. Könyvbemutatót is rendeztünk az aradi 

vértanúkról. A témához illeszkedően egy rövid mozgásszínházi megemlékező előadást is 

megtekintettek a résztvevők. 

2016. október 08. (szombat) Millenniumi képeslapok – kiállítás. A kiállított képeslapok 

mindenképpen kuriózumoknak tekinthetők, hiszen néhány 10 darab kőnyomat készült 

belőlük. Általában akvarellek színes nyomatai, postatiszták, illetve megírtak. 2 sorozat készült 

belőlük: világos kármin, illetve barna színben, 2 és 5 krajcáros értékben. Minden lapon 

szerepel a magyar korona. Több témát dolgoztak fel az alkalmi lapok kiadásakor: bemutatták 



 26 

Budapest és a vidék nevezetes épületeit, történelmi eseményeit, személyeit. A magyar posta 

ekképpen tisztelgett az ország 1000 éves fennállása előtt.  

 „Olvass, mesélj, játssz velünk!”A szombat délutáni 

könyvtári program a Kukkantó Baráti Kör Egyesület 

közreműködésével valósult meg. Többek Között 

tartalmazott kézműves foglalkozást, melynek témája 

a fonalgrafika volt, a foglalkozást Wágnerné 

Horváth Emőke vezette. Az arcfestésre sok gyermek 

jelentkezett, ki macska lett, ki hóember, volt, aki 

csillámtetoválást kért Bali Franciskától, volt, aki népi motívumot. A meseolvasást Somody 

Zsuzsanna vezette. Először ő mesélt, majd bevonta a hallgatóság soraiból a vállalkozóbb 

szellemű gyerekeket, akik staféta-szerűen meséltek, verseltek. A többi gyermek őket hallgatta, 

rajzolt és színezett vagy játszott és könyvekkel ismerkedett. A nap végén minden résztvevő 

könyvjelzővel és egyéb kedves ajándékkal távozott. 

 

Dózsavárosi Könyvtár: 

2016. október 4.:  ÖKO vetélkedő. A vetélkedőn 

a gyerekek változatos és játékos feladatok során 

ismerték meg azt, hogy miként figyelhetnek oda 

és mit tehetnek környezetünk védelme érdekében. 

2016.október 4. Ökológiai lábnyomszámítás. Az 

online ökológiai lábnyomszámítással arra 

próbáltuk felhívni olvasóink figyelmét, hogy a 

mindennapi életben hogyan tudnak odafigyelni környezetünk védelmére. 

2016.október 5.: „Kitágul a határ.” „Mesetár” 

Tóth László egymást követő zenés 

foglalkozásain a gyerekek megismerkedtek a 

magyar népi hangszerekkel játékos formában. 

Együtt táncoltak, zenéltek, mondókákat 

tanultak. 

2016. október 6. „Vedd ölbe, ringasd, 

énekelj!” A ringató foglalkozás a közös éneklés és játék öröméről szól. A picik közel 

egykorúakkal találkozhatnak, ismerkedhetnek. Az anyukák elleshetik a fortélyokat, dalokat, 

mondókákat tanulhatnak és társasági életet élhetnek. 
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2016. október 7. Veszprémi települési 

értéktár bemutatása. A veszprémi 

értéktárba 2013. májusától kerülhetnek 

be szellemi, tárgyi értékek, 

hagyományok, szokások. Az eddig 

elfogadott felterjesztések 

megismertetése és értékeink 

tudatosítása volt a program célja, kiemelt figyelmet fordítva a dózavárosi értékekre, így az 

iskolatörténeti kiállításra. 

2016. október 8. Nálatok laknak-e háziállatok? Mesés kézműves foglalkozás A játszóházon a 

"Brémai muzsikusok" című mesét 

hallgathatták meg a résztvevők 

papírszínházi előadásban, majd a 

mesében szereplő háziállatokat el is 

készíthették. A mese alaposabb 

feldolgozását jáékos feladatok is 

segítették.  

 

Cholnoky lakótelepi Könyvtár 

2016. október 3.  Mesetár – drámapedagógiai  

foglalkozás kisiskolásoknak. Sz. Pintér Rozália értő 

vezetésével a gyerekeknek egy elképzelt szituációt 

(egy faluból eltűntek az állatok) kellett 

megjeleníteniük, s miértekre választ keresni a 

drámapedagógia eszközeivel. A ráhangoló 

gyakorlatoknak és a foglalkozásvezető személyi-

ségének köszönhetően a gyerekek mélyen beleélték magukat a helyzetbe és izgatottan 

alakítottak csoportokat, hogy egy bizonyos álmot megjeleníthessenek. Értékes, élményt adó 

foglalkozás után távozhattak. 

2016. október 5.  Könyvválasztó: papírszínházi 

foglalkozás óvodásoknak. Szutyejev: A három cica 

és A gomba alatt című meséjét hallgatták meg a 

kicsinyek, közben egy-egy jelenetbe is 
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bekapcsolódhattak az előre elkészített pálcika-bábokkal.   

2016. október 6. Az emlékezés napja. Az aradi 

vértanúkról emlékeztünk meg versekkel, majd H. 

Vass Ildikó vezetésével papírhajtogatással készítettek 

emlék-virágot a gyerekek.  H. Vass Ildikó a tőle 

megszokott profizmussal és empatikus készséggel 

mutatta be a hajtogatás lépéseit, és vezette el a 

gyermekeket a kialakítandó virághoz, melyeket végül 

a kis alkotók egyetlen nagy, közös papírvirágcserépbe helyeztek, hogy aztán az elkészült mű 

az osztálytermüket díszítse.   

 

 

Nagyon sok rendezvény várta a látogatókat a kistelepüléseken is, de a bőség zavara miatt 

ezeket nem lehet mind felsorolni. A színes kínálatban szerepelt társasjáték-bajnokság, 

vetélkedők, író-olvasó találkozók, kiállítások, kézműves foglalkozások, zenés programok, szó 

esett a helyi értékekről.  

 

Összességében nagyon jól sikerült a rendezvénysorozat Veszprém megyében. A kollégák 

tapasztalatai és beszámolói szerint a résztvevők jól érezték magukat a programokon, a 

visszajelzések pozitívak volt.  

Tapasztalataink szerint egyre nagyobb igény van a térítésmentesen igénybe vehető 

szolgáltatásokra, az ingyenes rendezvényekre.  

 

Köszönjük az NKA támogatását és bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk 

hasonló rendezvénysorozatok szervezésére. 

 

 

Veszprém, 2016. december 8. 

 

 

 

 

 Schreiber Márta 

 igazgatóhelyettes 


