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Szakmai beszámoló az Országos Könyvtári Napok Veszprém megyei rendezvényeiről 

2017. október 2-8. 

„Csak tiszta forrásból!” 

 

Pályázati azonosító: 204108/01387 

 

2017. október 2-8. között Veszprém megye könyvtárai is csatlakoztak az Informatikai 

és Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napokhoz.  

A rendezvénysorozat tematikájához kapcsolódóan 104 település regisztrálta 393 

programját a központi honlapon. 11 településen, Balatonalmádiban, Balatonfüreden, 

Balatonfűzfőn, Berhidán, Kolontáron, Noszlopon, Óbudaváron, Pápán, Pétfürdőn, 

Veszprémben és Zircen volt lehetőség a vasárnapi könyvtári programokon való részvételre. A 

Veszprém megyei rendezvényeken összesen 13.398 fő vett részt.  

A rendezvénysorozat alkalmat kínált arra, hogy a könyvtárak színes szolgáltatásait a 

lehető legnagyobb körben népszerűsítsük. Sok potenciális könyvtárhasználóban ilyenkor 

tudatosodik, hogy a benne élő hagyományos könyvtárkép már elavult, és ilyenkor tudatosodik 

bennük, hogy a könyvtárak korszerű lehetőségeket kínálnak, és egyben közösségi térként is 

funkcionálnak.  

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

azok eljutottak a látogatókhoz. A rendezvények népszerűsítésében változatos eszközöket 

használtunk: a papíralapú plakátokon és szórólapokon kihasználtuk az internet adta 

lehetőségeket (honlap, hírlevél, közösségi média) is. A jó sajtókapcsolatainknak köszönhetően 

az írott és az elektronikus média is hírt adott a rendezvényekről.  

 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 feltöltjük. 

 

http://hungaricana.hu/
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Válogatás a rendezvénysorozat keretében szervezett programokból településenként: 

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka 

2017. október 3.: A rendkívül népszerű 

Pulitzer-díjas írót, újságírót: Schäffer 

Erzsébetet láttuk vendégül. A szerző Állj 

meg, magadért! címmel tartott kötetlen, 

jó hangulatú találkozót. A sok érdeklődőt 

vonzó, mégis bensőséges találkozón az 

írónő természetességével, őszintéségével 

és egyszerűségével is lenyűgözte a 

közönséget. 

2017. október 4.: Domján János helytörténeti kutató a családfakutatás rejtelmeibe vezette be a 

hallgatóságot. A Családunk homályba vesző múltja c. előadáson számba vettük mindazon 

forrásokat, amelyekkel egy geneológiai kutatás részesei lehetünk. Az érdeklődők hasznos, 

praktikus tanácsokat kaphattak az egyes adatbázisok használatához, a kutatás kezdeti 

lépéseihez.  

2017. október 5.: ifj. Vasuta Gábor természetfotós „Életöröm”c. kötetének vetítéssel 

egybekötött bemutatóját láthatták az érdeklődők. A természetbúvár szerzőtől a fotózás 

módszereiről, a madarak fészekrakási szokásairól, élőhelyeikről, ritka és különleges 

növényekről is sok érdekességet megtudhattak vendégeink.  
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2017. október 7.: 9 és 15 óra között játékos könyves vetélkedővel készültünk: érdekes 

fejtörőkkel, várostörténeti, könyvtárhasználati, irodalmi feladatlapokkal, kézműves 

foglalkozással vártuk a Bogáncs Gyermekkönyvtárba és a Felnőtt könyvtárba betérőket. A 

játékok után minden résztvevő feladatmegoldó kisebb ajándékkal, könyvvel, saját készítésű 

kitűzővel távozhatott. 

Olvasóink egész héten késedelmi díj fizetése nélkül hozhatták vissza a lejárt kölcsönzési 

határidejű könyveket, ingyenes volt a könyvtári beiratkozás is, amivel idén 314 olvasó élt, ebből 

45 fő új beiratkozó volt. 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi 

2017. október 3.: A Kárpát-medence 

vizei. Dankó Friderika könyvtáros 

élménybeszámolóval egybekötött 

vízrajzi előadást tartott a 

balatonalmádi Idősek Klubjainak 

számára. Az érdekes előadás 

beszélgetéssel zárult. 

2017. október 4.: A Könyvfaló 

vetélkedő indítása. A hagyományos 

egész éven át tartó olvasópályázat 

2017/2018 tanévi első foglalkozása, amelynek keretében a gyerekek megismerkedhettek az idei 

tematikával, olvasmányokkal. 

2017. október 5.: Az élményközpontú irodalomtanítás. Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész 

előadása egy új szemléletet mutat be, amit nem csak az irodalomtanításban lehet kamatoztatni, 

hanem számos más pedagógiai területen is hasznos lehet. 

2017. október 6.: Daloló szüret. Nádasné Varga Katalin pedagógus vezetésével az első-második 

osztályos gyerekek az őszhöz, a szürethez kapcsolódó verses-dalos-játékos foglalkozáson 

vehettek részt. 

2017. október 7.: Veszprém-Alsóörs vasútvonal története kiállítás. A könyvtárban 10 tabló 

került kiállításra a Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub jóvoltából. A tablókon 

felelevenednek az egykori Veszprém-Alsóörs vasútvonal ipari műemlékei. 
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2017. október 7.: A Balatonalmádi Tenisz Klub A Balatonalmádi Értéktár értékeit bemutató 

rendezvénysorozat októberi előadása a 125 éves Balatonalmádi Teniszklub évtizedeit mutatta 

be. A vetített előadást a klub elnöke Dudás Zsolt tartotta. 

2017. október 8.: Emléktúra a 

Veszprém-Alsóörs vasútvonalon – 

Balatonalmádi. A Veszprém Megyei 

Természetbarát Szövetség a 45 évvel 

ezelőtt felszámolt és megszüntetett 

Veszprém-Alsóörs vasút nyomvonalán 

gyalogtúrával emlékezett meg az 1909-

1969-72 között működő vasútvonalra. Ehhez a programhoz csatlakozva az almádi szakasz 

emlékeit jártuk végig az egykori nyomvonal mentén. 

Városi Könyvtár, Balatonfüred 

2017. október 2.: Találkozó Lakatos 

István íróval. Két iskolából érkeztek 

gyerekek a Dobozváros írójának 

előadására. Lakatos István 

bemutatta a könyveit, mesélt azok 

születéséről, olvasott belőlük 

részleteket, hogy az ifjak kedvet 

kapjanak az olvasáshoz. 

Különlegessége, hogy maga 

illusztrálja a könyveit. Sokféle, 

publikálatlan rajzokat, vázlatokat is mutatott az érdeklődőknek. Végül kívánság-rajz készült, 

mely nagy sikert aratott.   

2017. október 4. Ringató foglalkozás. Egymást követően két Ringató foglalkozás került 

megrendezésre a legkisebb gyermekek részére. Az országosan népszerű zenés programhoz 

ingyenes, kedvcsináló, bemutatkozó foglalkozást tartott Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita 

foglalkozásvezető, melyen 21 család vett részt.  
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2017. október 5. Foglalkozás 

óvodásokkal. Vegyes óvodáscsoport 

számára könyvajánló foglalkozást 

tartott Sz. Faragó Szilvia, melyen 16 

kisgyerek vett részt. Játékos, kreatív 

egy órát töltöttek a kicsik a 

könyvtárban. 

2017. október 6.  Pál utcai fiúk 

kiállítás tárlatvezetése. A népszerű 

vándorkiállítás füredi állomáshelyén 

ezen a napon öt csoport jelentkezett, hogy megtekintse a kötelező olvasmányként jól ismert 

regényhez készült tárlatot.  

2017. október 6. Tábori visszaemlékezések – Gyertyafényes zsíroskenyér-party. A könyvtári 

nyári tábor résztvevői immár hagyományosan gyűlnek össze a könyvtár olvasótermében 

minden októberben, hogy együtt idézzék vissza az elmúlt nyár tábori emlékeit. Fényképeket 

nézegetve, anekdoták kíséretében emlékeztek a Pécsváradon eltöltött hat napra. 

2017. október 7. Társasjáték-parti. Társasjátékok megismertetése, népszerűsítése és az együtt 

játszás öröme céljából hirdettük meg a programot, melyre 15 fő látogatott el a könyvtárba. 

Scrable, Tabu, sudoku stb. játékokat próbáltak ki a résztvevők. 

2017. október 8.  Az Aranyember útján – kirándulás a Jókai-kilátóhoz. Sajnos az idő nem volt 

kegyes a könyvtár szervezésében útnak induló kis csapathoz, mivel eleredt az eső és nem 

nagyon akart javulni jó darabig. Ennek ellenére a csodálatos színekben pompázó őszi tájon 

barangolva – és a sarat dagasztva – felkapaszkodtunk a kilátóhoz és a Lóczy-barlangot érintve 

a hegy másik oldalán ereszkedtünk vissza. Jókai Mór Aranyembere feltehetőleg soha nem járt 

ezen az úton, de a róla elnevezett tanösvény gyönyörű kilátást és páratlan élményt nyújtott a 

kirándulóknak, akik korosztálya 4 és 70 év közé tehető. 

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, Balatonfűzfő 

2017. október 4.: „Kalandozás a Balaton képzőművészetében” címmel Veszeli Lajos 

festőművész vetítéssel egybekötött előadására hívtuk a képzőművészet iránt érdeklődőket. Az 

előadás során híres, a balatoni tájhoz kötődő festőművészek művein keresztül egy térbeli és 

időbeli utazásra vitt el minket, mely során bemutatta a balatoni táj utánozhatatlan szépségét, a 
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tó ezer arcát. Erre az alkalomra a művész saját alkotásaiból is kiállított néhányat 

könyvtárunkban. 

2017. október 5. Szauer Rózsa, a Nők a 

Balatonért Egyesület elnöke a Balaton 

állat- és növényvilágáról, illetve 

környezetének védelméről tartott 

előadást. Ezt a rendezvényünket közösen 

szerveztük a Balatonfűzfői Városvédő és 

Fürdő Egyesülettel. A program második 

részében volt a Balatonfűzfői Városvédő 

és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői 

Hírlap közös pályázataként kiírt „A virágos Balatonfűzfőért” verseny eredményhirdetése.  

2017. október 8. A „Játék-Öböl” játszóházban Varga Judit segítségével az ügyes gyermekkezek 

papírból, gyöngyökből horgászjátékot készítettek. A barkácsolás után kihirdettük „Az én 

mesém” című meseíró és meseillusztráló pályázat eredményét, átadtuk az értékes díjakat, és az 

összes résztvevőt is jutalmaztuk. Nagy örömünkre 31 pályamű érkezett. A meseillusztráló 

pályázatra beküldött alkotásokból könyvtárunkban kiállítást rendeztünk, így a könyvtár 

látogatói is megtekinthették az alkotásokat, a díjazott írások pedig olvashatók intézményünk 

honlapján (mkkfuzfo.hu).  

Kultúrház és Könyvtár, Berhida 

2017. október 4.,: „Számunkra a 

boldogság:  …A zene, …az olvasás". A 

program keretében kerültek kiosztásra az 

Év olvasói címek, melynek keretében 

köszöntöttük hűséges olvasóinkat, 

intézményegységenként egy felnőtt és 

egy fiatalkorú olvasót részesítettünk 

díjazásban. 

Kodály-vetélkedő: Az olvasói címek 

átadása után került sor az eredményhirdetésre. A Kodály-emlékév alkalmából hirdettünk 
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műveltségi vetélkedőt a felső tagozatos általános iskolásoknak. A tanulóknak a zeneszerző 

munkásságával kapcsolatos kérdésekre kellett választ adniuk.  

Boldogságom forrása: Az egészség A díjkiosztó után egy egészséges életmódról szóló 

előadásra vártuk az érdeklődőket. címmel Horváthné Varga Mónika tartott előadást. Meghívott 

vendégünk nagyon sok fontos és érdekes információt osztott meg közönségével, és beszédében 

felhívta a figyelmet arra, hogy az egészséges életmód fontos tartozéka a víz fogyasztása, és 

hogy a tiszta víz testünk létfontosságú alkotórésze. 

2017. október 5.: Vizes játszóházba hívtuk a gyerekeket. A játszóház keretein belül ovisok és a 

kisiskolások több izgalmas programon vettek részt. 

„A víz az élet forrása” című rajzpályázat eredményhirdetése és az alkotásokból összeállított 

kiállítás megnyitója. A rajzokat 2017. október 15-ig tekinthették meg a kedves érdeklődők. 

Pályázatunkra 94 pályamű érkezett. Óvodás, 2. osztályos, 3. osztályos és 4. osztályos 

korcsoportban hirdettünk eredményt. A megnyitón egy kis kulturális műsorral kedveskedtünk 

az érdeklődőknek. 

2017. október 6.: „Múltunk forrásai”. A helyismereti az Összefogással Egyesülettel 

együttműködve szerveztük meg. Felhívásunkra helyi intézmények, civil szervezetek és baráti 

társaságok jelentkeztek, akik 4–5 fős, felnőttekből és gyermekekből álló csapatokban 

versengtek egymással.  

2017. október 7.: Őszi túra a Peremartonért Egyesülettel közösen a Leader Kultúrparkban 

található Kistóhoz. Kis kirándulásunk során a tónál megpihentünk, a szabadban eltöltött 

ebédünk után indultunk vissza a peremartoni városrészbe. 

2017. október 8.: Könyves vasárnap. A 

Berhidai Kultúrház és Könyvtárban 15–17 

óra között a gyermekeket és szüleiket 

társasjáték-délutánra, ill. könyvbörzére 

vártuk, ahol a gyermekek és felnőttek régi 

és új játékokat próbálhattak ki, valamint 

könyvtárunk régi, leselejtezett könyveiből 

választhattak maguknak olvasnivalót. 
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Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

2017. október 2-7.: „A mi kincseink” – népművészeti kiállítás a városban és környékén élő, 

hagyományos népi technikákat alkalmazó alkotók műveiből Volt a kiállításon fazekas 

„termék”, hímzett és horgolt terítő, párna, gyöngyfűzéssel készült nyaklánc, szövőszéken 

előállított szőnyeg.  

2017. október 6.: „Hetedhét országon át, hetvenhét próbát kiállok!” Játékos vetélkedők diákok 

és családok számára. A vetélkedő témája a népmesék világa volt. A játék során keresztrejtvényt, 

totót, lottót, képkirakót, kavicskirakót kellett megoldaniuk résztvevőknek.  

2017. október 6.:, „A víz az élet bölcsője” vizes totó gyerekek részére.  

 „Ökológiai lábnyom és 

környezettudatosság” Tóth Gergely 

egyetemi docens előadása gyermekek 

részére. A meghívott osztályok tanulói 

leginkább a saját ökológiai lábnyomuk 

kiszámítását élvezték, de számos jó 

ötletet kaptak a környezettudatos 

életmód kialakításához. 

„Gazdasággép – Hogyan tovább emberiség?”  Tóth Gergely egyetemi docens előadása 

felnőtteknek. Bibliai idézetekkel, modern katasztrófafilmek részleteivel tarkított élvezetes 

előadást halhattak a megjelentek. Mindkét előadáson elhangzott a résztvevők szájából a 

következő kérdés, meddig bírja még a Föld a kizsákmányolást, meddig lesz ivóvizünk. Az 

előadó saját és más tudósok véleményét is elmondta, alapvetően pozitív képet festve jövőnkről.  

„Hol keressem?” Totó. Az internetes információforrások megfelelő értelmezésében, 

válogatásában tettük próbára a gyerekeket Válaszaikhoz használni kellett többek között az 

útvonaltervezőt, a Magyar Elektronikus Katalógust, kaptak olyan kérdéseket is, melyekhez 

továbbtanuláshoz, lelki segítségnyújtáshoz kapcsolódó oldalt is fel kellett keresniük. 
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2017. október 7.: „Gesztenyéből 

fabrikálok buksi fejű barna bábot” 

Kézműves foglalkozásunkon őszi 

díszeket lehetett készíteni 

könyvtárosaink segítségével. A 

legnépszerűbb – és legnehezebb – a 

gesztenyekoszorú elkészítése volt. 

Sok szép színes ajtódísszel, kedves 

gesztenyefigurával tértek haza a 

gyermekek. 

Október 2-től 7-ig meghirdettük az ingyenes beiratkozási lehetőséget nyújtó „Tartozz közénk!” 

és a késedelmi díjjal tartozó olvasóink számára az amnesztiát nyújtó „Mi megbocsátunk!” 

akciót. Mindkettőnek sikere volt, sok olyan olvasónk van, aki évről évre ezt a lehetőséget 

kihasználva iratkozik be hozzánk.  

Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa 

2017. október 2-8.: Légifotó kiállítás Pápáról. Csodálatos Pápáról készített légifotókban 

gyönyörködhettek a látogatók. 

2017. október 2.: Bereményi Géza 

Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-

díjas magyar író, dalszöveg- és 

forgatókönyvíró, filmrendezővel dr. 

Hodásziné Pingitzer Andrea, a Türr 

István Gimnázium és Kollégium 

magyar szakos tanára beszélgetett 

életéről, a türrös éveiről. 

2017. október 3.: „Éltető elemünk a víz”. Váminé Molnár Emma könyvtáros óvodásoknak 

tartott interaktív foglalkozást. A gyermekek megismerték a víz fontosságát, előfordulási 

formáit. A foglalkozás végén vízkóstolásra volt lehetőség. 

2017. október 3.: Tudásforrások, adatbázisok használata. A Türr István Gimnázium diákjai 

vettek részt az adatbázisok használatáról tartott előadáson. 



10 

 

2017. október 3.: Vendégünk Dr. Horváth Iván műfordító. Dr. Horváth Iván műfordítói 

tevékenysége elég régi időkre nyúlik vissza, de nagyobb lélegzetű művek megjelentetése 

valóban csak az utóbbi évekre tehető (Lásd: Andrej Fatyejev: „Világostól Krímig”, Andrej 

Asztvacaturov: „Emberek meztelenül”, Nyikolaj Karamzin: „Egy orosz utazó levelei” és Mihail 

Petrov: „A multáni per”). Mátyus Aliz beszélgetett Horváth Iván pápai kötődéséről és 

munkájáról. 

2017. október 4.: Mesetár - Ribizli bohóc vidám, mesés, zenés műsora óvodások számára 

2017. október 4.: „…Magyarországnak édes oltalma…” Dr. Varga Tibor vallás- és jogtörténész 

tartott vetített képes előadást Szent László királyról.  

2017. október 5.: A pápai víztorony 

meglátogatása. A résztvevő 

diákoknak és felnőtteknek Szili 

Ágnes, a pápai Vízmű munkatársa és 

tartott érdekes előadást a 

víztoronyról.  

2017. október 5.: Rajzpályázat, 

meseíró pályázat eredményhirdetése. 

Éltető vizeink címmel hirdettünk rajz- 

és meseíró pályázatot. A rajzpályázatra 120, míg a meseíró pályázatra 9 pályamű érkezett be. 

A rajzokat a könyvtár folyosóján kiállítás keretében mutattuk be, míg a mesékből egy 

nyomtatott füzet készült. A legjobbak díjazásban részesültek. 

2017. október 5.: Városunk vizei az irodalomban. A Pápai Jókai Kör közreműködésével 

irodalmi estet hallhattunk Pápa városához kapcsolódó vizeinkről: a Bakony érről, a Tapolcáról 

és az ősi tóról, valamint a Tókertről. 

2017. október 6.: Október 6-i megemlékezés, temetői séta. Váminé Molnár Emma vezetésével 

kisiskolások emlékeztek az aradi vértanúkra. A megemlékezésre az Alsóvárosi temetőben 

került sor. Az aradi vértanúk kivégzésének napja alkalmából tartott megemlékezés végén a 

résztvevők gyertyát gyújtottak a vértanúk tiszteletére. 

2017. október 6.: Tapolcafői tanösvény, természetjárás. A könyvtár olvasói és munkatársai egy 

kiránduláson vehettek részt a Pápához közeli Tapolcafőn. Szili Ágnes, a Vízmű munkatársa 
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vezetésével megtekintettük a tapolcafői vízbázist, amely ivóvízzel látja el Pápa lakosságát. A 

Tapolcafői Kertbarát Kör vezetésével végigmentünk a Tapolca Forrás Tanösvényen. A 

hangulatos kirándulást szalonnasütés zárta. 

2017. október 7.: „A megbűvölt patak” A Dé-Mol Színjátszó Társulat mesejátéka. Vidám 

mesejáték részesei lehettek, akik megnézték a Dé-Mol Színjátszó Társulat előadását. 

2017. október 7.: Kézműves foglalkozás a víz jegyében. A kreativitás és a kézügyesség 

fejlesztése során szebbnél szebb alkotások születtek a foglalkozás során. 

2017. október 7.: „Jövőre Veled 

ugyanitt!”Az SK Társulat színdarabját 

tekinthette meg a közönség. Bernard Slade 

komédiája könnyed kikapcsolódást ígért a 

színházszerető közönségnek. 

2017. október 8.: Kézműves foglalkozás. A 

kreativitás és a kézügyesség fejlesztése során 

szebbnél szebb alkotások születtek a foglalkozás során. 

Kisfaludy Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Sümeg 

2017. október 3.: Az Országos Könyvtári 

Napok nyitórendezvényeként Telegdi Ágnes 

Aranykönyv-díjas írónő érkezett hozzánk a 

kézműves foglalkozással egybekötött, 

gyermekek számára rendezett, interaktív író-

olvasó találkozóra. A gyerekek játékosan 

ismerkedhettek meg a természettel, az 

állatokkal, melyet a szerző által készített és 

kivetített fotók, illetve az általa elmondott 

történetek tettek még színesebbé. 

Egy kis csúszással, ezek a héten ünnepeltük a Magyar Népmese Napját. A gyerekek a játékos, 

könyvtári órán a népmese birodalmában kóborolva, a 7 Próbát teljesítve elnyerték jutalmukat. 

2017. október 4.: Bán Mór magyar fantasy és sci-fi író, a nagysikerű Hunyadi könyvek írója 

volt könyvtárunk vendége. A szerző elmesélte, régóta foglalkoztatta, hogy más nemzetekkel 
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ellentétben miért nincs feldolgozva a magyar hősök, történelmi személyiségek élete sem filmen, 

sem regény formájában, miért csak a tragikus eseményekre emlékezünk, amikor évezredes 

múltunk rengeteg dicsőséges eseményben bővelkedett. Az érdeklődők a dedikált köteteket 

könyvtárunkban is megtalálják! 

Wass Albert Városi Könyvtár, Tapolca 

Lehetőség biztosítottunk ingyenes beiratkozásra és bárki ajándékozhatott olvasójegyet, 

valamint az érdeklődők könyvtáros vezetésével, szervezett csoportokban járhatták be a 

könyvtár raktárait és betekintést nyerhettek a könyvtár háttértevékenységébe. 

Programjainkat az OKN által megjelölt téma, a víz köré szerveztük. Az alsó tagozatos diákok 

a hét folyamán különböző foglalkozásokon vehettek részt a Gyermekrészlegben, pl. tematikus 

ajánlásokat ismerhettek meg kiemelések formájában.  

2017. október 5.: Az óvodások számára papírszínházas előadást szervezett a Gyermekrészleg. 

A rendhagyó mesefeldolgozás nagyon népszerű volt a kicsik között. 

A felnőtt részlegben a helyi barlangkutató csoport vezetője tartott előadást a tapolcai 

barlangrendszerről, muzeológus kollégánk pedig a helyi malomipar történetről beszélt. 

2017. október 3.:A hét folyamán 

könyvbemutatóra is sor került. Egy 

helyi pedagógus, Szollár Gyula érkezett 

hozzánk Ezek a pimasz kamaszok címet 

viselő kötetével.  

2017. október 5.:A hét kiemelt 

programja az a közönségtalálkozó volt, 

amelynek keretei között Endrei Judit, a 

Magyar Televízió egykori bemondója, 

szerkesztő-műsorvezetője volt a vendégünk. Beszélt a családjáról, arról a közegről, amely 

gyermekkorában körülvette, tanulmányairól – magyar-orosz szakot végzett, idegenvezetőnek 

tanult – és arról is, hogy egy véletlen folytán került a televízióhoz. Szó esett ottani 

pályafutásáról – egykori pályatársairól, velük való kapcsolatáról – majd arról, miért döntött 

több mint 20 év után amellett, hogy vált, változtat. Az azóta eltelt időben több könyve jelent 

meg, legutóbb 2015-ben a Korhatártalanul. Ez utóbbiban az „50 után is aktívan” témát járja 

körül Endrei Judit, saját tapasztalatainak megosztásával, illetve szakértők bevonásával. Ehhez 
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a témához kapcsolódva szervezte meg a KOR-HATÁRTALANUL programot, amelynek 

keretei között járja az országot. A 2017. évben is sikeres programsorozatot bonyolítottunk le 

nagy számú résztvevővel.  

Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota 

2017. október 2.: Lelkünk energiaforrásai. 

Domján-Koncz Eszter család- és 

párkapcsolati tanácsadó szakpszichológus, 

a helyi Nevelési Tanácsadó munkatársának 

előadásának középpontjában a boldogság 

megteremtésének mikéntje állt, azok a 

technikák, amelyeket a hétköznapjainkba 

beépítve harmóniában tudjuk tartani 

testünket és szellemünket. 

2017. október 3.: Bakonyi cifraszűr. Dr. Ács Anna néprajzkutató, muzeológus előadásából  

megismerhettük a bakonyi cifraszűr történetét, valamint kutatási eredményeit is bemutatta a 

szakember, kitérve a cifraszűr Várpalotához kötődő vonatkozásaira. A közönség és az előadó 

külön örömére szolgált, hogy a számos művelődéstörténeti adalékkal megspékelt előadást 

Tapolcáról is megtisztelte részvételével két vendég, ráadásul egyikük Zalay Károly néhai 

cifraszűr-készítő által készített, szentgáli mintájú cifraszűrben jelent meg a városi könyvtárban. 

2017. október 4. Endrei Judit: 

Korhatártalanul – 50 után is aktívan című 

könyvbemutatóján életéről, pályájáról, az 

írói tevékenységét is meghatározó 

életszemléletéről beszélt a programra 

ellátogatóknak a népszerű szerkesztő-

műsorvezető, aki személyes 

visszaemlékezéseivel nemcsak az 

időskorba lépő nők és férfiak számára 

hatott inspiráló módon. A könyvbemutatóra olyan sokan kíváncsiak voltak, hogy a későn 

érkezőnek csupán a folyosón jutott már hely. 

2017. október 5.: Tóth Krisztina író-olvasó találkozója. A József Attila-díjas költő, író a 

Felhőmesék című könyvét hozta el a gyerekeknek, akik bevonásával megelevenedtek a 
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történetek főhősei; Lili, Bubor mama és a Bubor ikrek is. Az interaktív program végén a 

gyerekek dedikált könyvjelzőt kaptak emlékbe. 

2017. október 5.: Törzsök Károlyné, írói nevén Szűcs-Gáspár Borbála Elmúlt jövő című 

második verseskötetének bemutatója. A kötetet Kaiser László író költő, a Hungarovox Kiadó 

főszerkesztője mutatta be. Az eseményen közreműködött Rács Richárd és Törzsök Tibor, 

valamint Éltető Erzsébet és Pócsik József. A rendezvényen több vers is elhangzott az új 

kötetből. 

2017. október 6.: Az aradi vértanúk kivégzésének 168. évfordulója alkalmából tartottunk 

megemlékezést Várpalotán.  

Békefi Antal Városi Könyvtár, Zirc 

A legsikeresebbnek az ingyenes beiratkozás bizonyult: 1 hét alatt 37 új olvasó csatlakozott, és 

148-an hosszabbították meg újabb 1 évre a tagságukat. (összesen 185-en) 

2017. október 3.: Mesék a Ringató ölében. Csaba Lilla játékos foglalkozással várta az 

óvodásokat. Sok humorral fűszerezte előadását, zongorázott is, az esemény zárásaként pedig a 

mesék világába kalauzolta el őket. 

2017. október 3.: Bakonyi népdalok. 

Géring Klára karnagy informatív 

előadást tartott a népdalokról, 

kiemelve Békefi Antal munkásságát. 

Az előadást Zirc Városi Vegyeskar 

tagjai és általános iskolás gyerekek 

által előadott népdalok illusztrálták.  

2017. október 4.: A népmesék világa. Csaba Lilla rendhagyó könyvtári irodalomóráján a 

népmesék keletkezésével ismerkedhettek meg a gyerekek, felelevenítve a népszokásokat, 

többek között a tollfosztást, kukoricafosztást, kukoricamorzsolást. Előadását filmfelvételek 

bejátszásával illusztrálta.  

2017. október 4.: „A folyadékfogyasztás fontossága”. Szirbek Éva dietetikus hívta fel a 

figyelmet a folyadékfogyasztás fontosságára, kiemelve, hogy a csecsemőknél és az időseknél 

különösen fontos odafigyelni a napi folyadékbevitelre. Az előadás végén a résztvevők egy-egy 

pohár vízzel koccintottak. 
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2017. október 5. „Mesekuckó” Csernik 

Szende székely mesemondó ízes és 

szórakoztató produkciójának örültek az 

alsó tagozatos gyermekek. Szende a 

kisiskolások korosztályához aktualizálta a 

szöveget, az számukra ismeretlen székely 

szavakat elmagyarázta. Külön 

érdekesség, hogy nagy, erdőt és virágos 

rétet imitáló szoknyája alatt a lábaira húzta a bábokat, úgy mesélt.  

2017. október 5. „Hagyományos kézi gyapjúfeldolgozás és növényi festés a Vácza-kő 

majorban. Frecot Emese előadásában képekkel illusztrálta a gyapjúfeldolgozás folyamatát és a 

tanyasi élete. Hozott festőnövényeket is, megmutatta, mivel milyen színt lehet elérni. 

A jelen lévők kézbe vehették a gyapjút, a fonalakat, megcsodálhatták a kész termékeket: 

szőtteseket, tarisznyákat, párnákat, kis zsákocskákat. 

2017. október 6.: „Rendhagyó 

irodalomóra Grecsó Krisztián 

József Attila-díjas íróval. Krisztián 

visszatérő vendég Zircen, mindig 

nagy szeretettel várják az olvasók. 

A rendhagyó irodalomórán 

elsősorban „Harminc év napsütés” 

címmel megjelent új kötetéről 

beszélt, valamint a családi 

kötődésekről, az írás folyamatáról, a 

mai irodalmi életről.  

2017. október 8.: A Könyves Vasárnapot Benkő Lászlóval, számos történelmi regény írójával 

való közönségtalálkozó tette színessé. A közvetlen beszélgetés során a jelenlévők bepillantást 

nyertek a regényírás folyamatába, a megjelent kötetek témájába.  

Érdekesség az íróval kapcsolatban, hogy Békefi Antalt személyesen ismerte, és nagy szeretettel 

beszélt róla. 
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Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 

Központi Könyvtár:  

American Corner –Amerikai Kuckó 

2017. október 4.: Kids Club. A játékos, angol 

nyelvű foglalkozás fő témája a víz volt. A 

résztvevő gyerekek a vízzel kapcsolatos angol 

szavakat/kifejezéseket tanultak és egy angol 

nyelvű animációs videó segítségével 

megismerték a víz körforgásának folyamatát. 

Olvasásnépszerűsítés céljából meghallhatták 

Dr. Seuss ,,One Fish, Two Fish, Red Fish, 

Blue Fish" c. verses történetét, majd ehhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg. 

2017. október 5.: English Conversation Club: Az angol nyelvű társalgási klub kötetlen 

beszélgetéséhez a vízzel kapcsolatos gondolatindító témákat kaptak a résztvevők. Így szó esett  

például a tiszta ivóvíz fontosságáról, a vízpazarlásról és a vízszennyezésről. 

2017. október 8.: Játék és kreatív építősarok 

.A Könyves Vasárnapon az Amerikai 

Kuckóban egész nap angol nyelvű 

társasjátékokkal, tablet-alkalmazásokkal és 

különböző építőjátékokkal játszottak az 

érdeklődők. Többen kitöltötték a Kuckó 

által összeállított, Amerikai vizeiről szóló 

angol nyelvű kvízt. A látogatók 

kölcsönöztek a Kuckó legújabb beszerzésű, 

angol nyelvű szépirodalmi köteteiből is. 

2017. október 8.: Filmvetítés. Az Országos Könyvtári Napok témájához kapcsolódva az 

Amerikai Kuckó a  ,,Némó nyomában" című animációs filmet vetítette angol nyelven, magyar 

felirattal. A film a Nagy-Korallzátony világába kalauzolta el az érdeklődőket, és az óceán 

élővilágának bemutatása mellett megjelenítette például a túlhalászás témáját. 
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Felnőtteknek szóló rendezvények: 

Kiállítások:  

Október 3-8.: 60 éve hunyt el Jean Sibelius finn zeneszerző. Ez alkalomból a könyvtár 

Zenemű- és médiagyűjteményében egész héten zene- és olvasmányajánló várta a látogatókat. 

2017. október 7.: Nézőpontok… csak 

tiszta forrásból – Bontó László fotóinak 

kiállítása. 

A kiállítást dr. Herth Viktória 

művészettörténész nyitotta meg. A tárlat 

sajátos nézőpontból mutatja Veszprém 

apró részleteit. Közreműködtek a 

Veszprémi Zeneművészeti Szakgim-

názium és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.  

Játékok: 

Egész héten internetes játékokkal vártuk az érdeklődőket: Német vizeken hajózva (totó a német 

nyelvterület folyóiról és tavairól), Víz a világban (totó a legekről), Kakaó és csoki (totó a 

boldogság forrásáról), Nem csak gyerekeknek - totó (Zsebtévé és Tévé Maci). 

Rendezvények: 

2017. október 3. A magyar filmkultúra gyöngyszemei című sorozat keretében Arany János 

születésének 200. évfordulójára emlékezve a Daliás idők című 1984-es filmet tekinthették meg 

látogatóink. Gémes József festményfilmje a Toldi-trilógia alapján készült. 

2017. október 3.: Szólj be(le) Te is! – a Toastmaster Klub nyitott foglalkozása. A Klub és tagjai 

azon dolgoznak, hogy ne jelentsen problémát mások előtt megszólalni. Az összejövetel jó 

hangulatban telt és új tagokkal bővült a Klub a rendezvénynek köszönhetően.  

2017. október 4.: Más ünnepek. Találkozó Balla Zsófia költővel, esszéistával. A  Domján Edit 

vezette beszélgetés középpontjában a költőnő legújabb kötete állt, de a rendkívül alaposan 

felkészült kérdező számtalan esetben mutatott rá a régebbi művekre mutató kapcsolódási 
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pontokra is. A beszélgetés egyik 

központi témájának apropója a 

Hazatalálás című vers volt: vissza-

visszatért a szülőföldhöz fűződő 

viszony, a hazaszeretet és a 

menekülés. 

2017. október 4.: Német klub. A 

klub keretében ez alkalommal A 

tengeralattjáró (1981) című filmet vetítettük német nyelven magyar felirattal. A vetítés a film 

történetét, és a rendező pályáját bemutató rövid ismertetővel kezdődött. 

2017. október 4.: Bélyegek és más apróságok – előadás aprónyomtatványokról és a helyismereti 

gyűjteményben őrzött forrásokról. Előadó: Soponyai Ilona könyvtáros. Az aprónyomtatványok 

szerepe alulértékelt akár közgyűjteményi kereteken belül is és a laikusok sem gondolnak bele, 

hogy mekkora jelentősége lehet egy szórólapnak például a történelemkutatás tekintetében. Az 

előadás az aprónyomtatványok népszerűsítését tűzte ki célul, sorra véve a teljesség igénye 

nélkül fajtáit kézbe adva a raktárban található és őrzött példányok segítségével.  

2017. október 5.: Nyomozás a 

Veszprém tavai után – a helytörténet 

és a térinformatika találkozása. Dr. 

Domokos Endre előadásában a 

térinformatika lehetőségeire hívta fel 

a figyelmet a helytörténeti kutatás 

szempontjából. Elmondta milyen 

eszközök állnak rendelkezésre ahhoz, 

hogy például ma már nem létező 

tavakat, folyómedreket fedezzenek 

fel. Az előadás után több helytörténeti kutató is kérdésekkel fordult az előadóhoz és kérték 

segítségét éppen aktuális kutatási témájukhoz.  

2017. október 5.: Pampák népe. Násztor Péter táncművész Argentínáról és a gauchokról szóló, 

autentikus táncbemutatóval illusztrált ismertterjesztő előadást tartott.  
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2017. október 6.: Oscar-gála élőben. 

A díjnyertes Mindenki című 

rövidfilm operatőre,  Maly Róbert és 

zeneszerzője, Balázs Ádám volt a 

vendégünk. A film magyar 

produkcióként elsőként kapott 

legjobb élőszereplős kisfilm 

kategóriában Oscar-díjat. Szó volt a 

díjátadóról, kulisszatitkokról, 

érdekességekről. A 

beszélgetőpartner Csabai Kristóf volt. 

2017. október 7.: Séta a Séd mentén. A kirándulás a könyvtártól Benedek-hegy megkerülésével 

a völgyben található Laczkó-forrásig tartott. Útközben az előadó mesélt a Sédről, anak 

élővilágáról és veszprémi nyomvonaláról. 

Gyerekeknek és családoknak szóló rendezvények: 

2017. október 6. „Csutkababák 

délutánja”A Pappné Rácz Ildikó által 

vezetett kézműves délutánon 

természetes anyagok felhasználásával 

(csuhé, kukoricatorzsa, mákgubó) 

készítettek tárgyakat a részvevők. A 

foglalkozást nagyon élvezték a kicsik 

és nagyok egyaránt és mindenki 

elégedetten távozott az általa készített 

„csutkababákkal”.  

„Középpontban Veszprém geológiája és ősmaradványai” – közös tanulmányi kirándulás a Zöld 

Bakancs Túraklubbal. Érdekes tapasztalata volt a kirándulásnak, hogy a város középpontjában, 

a várban és közvetlen környezetében is ősmaradványt találhat a figyelmes szemlélő. A séta 

során nemcsak a természeti emlékekről esett szó, hanem néhány várostörténeti érdekesség is 

szóba került.  
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2017. október 8., Könyves vasárnap 

 „Szabó Magda 100” Az írónő 

születésének 100. évfordulójára 

emlékeztünk. Ebből az alkalomból 

hívtuk meg Bánfalvy Ágnes színésznőt, 

az Abigél Torma Piroskáját és Tasi 

Gézát, Szabó Magda unokaöccsét. 

Szabó Magda írói munkásságának 

rajongói megtöltötték a termet. A 

beszélgetés során számtalan 

érdekességet, anekdotát hallhattunk az 

írónő életéből, Bánfalvy Ágnes az Abigél forgatásáról mesélt és felolvasással színesítette az 

estet. 

Mit tud egy kiképzett kutya? - Az Alfadog kutyaiskola bemutatója. Szántó István, az iskola 

vezetője röviden ismertette annak történetét, illetve tevékenységét, majd a kutyák és gazdáik 

prezentálták az ott tanultakat. Láthattunk engedelmességi, ügyességi és játékos feladatokat 

egyaránt, melyek bemutatásába a gyerekeket és a felnőtteket is bevonták. 

Rauscher Géza gitáros, énekes koncertje. A rendezvény célja a magyar irodalom és a zenei 

kultúra népszerűsítése volt. Az egyórás műsorban saját dalok és megzenésített versek is 

elhangzottak (Ady Endre, Arany János, József Attila, Petőfi Sándor, Zrínyi Miklós). 

Nyomoz a család 3.-  Keresd a 

forrást…! címmel a könyvtár 

olvasószolgálati tereiben egy 

izgalmas vetélkedőre vártuk az 

érdeklődőket. A játékban 9 csapat vett 

részt, az első három helyezett értékes 

jutalomban részesült. 

„Gyertek, gyertek játszani!” – őszi 

ajtódísz készítése Nemes Éva 

textimérnökkel. Zsúfolásig megtelt a 
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gyermekkönyvtári foglalkozató terem Nemes Éva kézműves foglalkozásán. Előre elkészített 

őszi fa mintákat festettek ki a résztvevő családok. 

 „Ollóvágta állatok” – játszunk együtt 

Lengyák Istvánnal.„Ollóvágta Pista 

bácsi” a szimmetria elvén, kivágással, 

hajtogatással elővarázsolt állatainak 

elkészítését mutatta meg a lelkes 

érdeklődőknek.  

„Hurrá! Áll a vár!” Családi kártyavár 

építő verseny a gyerekkönyvtárban. 

Folytattuk a tavaly hagyományteremtő 

szándékkal indított családi kártyavárépítő versenyünket. A jelentkező csapatoknak 45 perc állt 

rendelkezésükre a legmagasabb vár megépítésére. Valamennyi résztvevőt értékes 

ajándékcsomaggal, a nyerteseket pedig külön meglepetéssel is jutalmaztuk. 

„Csocsó bajnok kerestetik!”  Estébe nyúló csocsó párbaj a legkitartóbbaknak! A csapatok 

hatalmas lelkesedéssel vágtak bele a partiba. Nem csak a játékosok, hanem a lelkes 

szurkolótábor is jól szórakozott a meccs közben. 

Idén is népszerű volt a Könyves vasárnapon meghirdetett kedvezményes beiratkozási lehetőség 

és az amnesztia.  

Cholnoky lakótelepi Könyvtár 

2017. október 4.: Vizes játszóház. A 

résztvevők H. Vass Ildikó irányításával 

először poharat készítettek, majd kék 

papírból vizet (legyező-hajtogatással) és 

rá vitorlást. Készült egy kis tó és 

halacska is. pedig tépéssel. Sokrétű, 

mozgalmas délután volt. 

2017. október 5.: „Mesél a nagyvilág”. 

Egy tavi-mocsaras területen játszódó 

japán népmese feldolgozása, melynek a főszereplője egy különc daru. 
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2017. október 6.: Mesetár. Mesetár – drámapedagógiai foglalkozás kisiskolásoknak. Sz. Pintér 

Rozália értő vezetésével a gyerekeknek egy elképzelt szituációt kellett megjeleníteniük, s 

miértekre választ keresni a drámapedagógia eszközeivel.  

Dózsavárosi Könyvtár: 

2017. október 3.:  „Ne tunyulj mozdulj!” Az Etka-Jóga segítségével -  a megfelelő mozgás, 

táplálkozás, rendszeresség és helyes gondolatok kialakításával - jobb minőségű életet élhetünk. 

Ebbe a módszerbe nyerhettek bepillantást a program résztvevői. 

2017. október 3.: Kuckó-

természetvédelmi vetélkedő. A 

vetélkedővel az volt a célunk, hogy a 

gyermekekben mélyítsük a természet 

szeretetét, a természet tisztaságának, 

szépségének védelmét.  

2017. október 4.: „A fakanáltól a 

nyenyeréig”Tóth László zenepedagógus 

vezetésével a gyerekek 

megismerkedhettek az elmúlt 

évszázadok népi hangszereivel. A 

hangszereket kipróbálták, együtt zenéltek, énekeltek és játszottak az előadóval. 

2017. október 5.: „Vedd ölbe, ringasd, énekelj!”A Ringató foglalkozáson a résztvevő felnőttek 

és gyerekek együtt élték át a közös játék, a mozgás és éneklés örömét. Az éneklés mellett a 

mondókázás, és az ölbéli játékok 

semmi mással nem pótolható örömét is 

megtapasztalhatták. 

2017. október 5. Program címe: Az 

elég jó szülő. Az oldott hangulatú 

bevezető előadás és az azt követő 

beszélgetés során tudatosította az 

előadó az anyukákban, hogy nem a 

tökéletes szülő a legmegfelelőbb a 

gyermeknevelés szempontjából. Sok 
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hasznos tanácsot és megerősítést kaptak a mindennapok gyermeknevelési problémáinak 

megoldására. 

2017. október 6. „Érik a szőlő”. Őszi dalokat és játékokat hozott az előadó az óvodás 

gyermekeknek. Ők nagy örömmel énekeltek, mozogtak és játszottak együtt a könyvtárban ezen 

a péntek délelőttön. 

2017. október 7. „Frakk, a macskák réme.”Bálint Ágnes meséit nagyon szeretik a gyerekek. 

Ezen a foglalkozáson elkészíthették a mesefigurák közül Mazsolát, Frakkot, Szerénkét és 

Lukréciát. Játékos feladatokat oldhattak meg, színezhettek, puzzle-ből képeket rakhattak össze. 

2017. október 3-7.:  A Szitakötők Szigetén - Bálint Ágnes könyvei könyvtárunkban - kiállítás 

Március 15. úti Könyvtár: 

2017. október 2.:Varázskréta és társai : Tündérek, Bóbiták a Gyermekirodalomban. Jákói 

Bernadett pedagógus kiállításának megnyitója. A csempékre akril festékkel készült ismert vers- 

és mesefigurák képei visszavisznek a mesevilágba. A megnyitóbeszédében Fodorné Jobbágy 

Éva saját meseélményeit szőtte bele az alkotó méltatásába. Dominek Anna színművésznő 

megzenésített versekkel, majd Betty és Barátai Speciális Népzenei Csoport műsora tette vidám, 

jó hangulatúvá a megnyitót.  

2017. október 3.: Író-olvasó találkozó Varga Bálinttal. Varga Bálint ifjúsági krimije a 

Váltságdíj nélkül 2015-ben jelent meg a Kolibri Kiadónál, ezt 2016-ban követte a folytatás 

Amit végleg kitörölnél címmel.  A szerző gyerekkorát Veszprémben töltötte, s regényeit a volt 

iskolatársai kezdték keresni, s  általuk, illetve gyerekek révén jött létre a találkozó.  Varga Bálint 

kötetlen beszélgetést folytatott a diákokkal a könyvélményeikről, filmekről, időtöltéseikről, 

valamint arról, hogy ki mit keres a 

könyvekben, az olvasás mit jelent 

számukra, s ha nem olvasnak, miért nem.  

2017. október 3.: „Három költő egy 

szekéren: dr. Praznovszky Mihály 

előadása”.Az előadás az emlékévek és 

évfordulók köré épült fel (Arany János-

emlékév, 200 éve született Tompa Mihály; 

Az aradi vértanúk emléknapja; Madách 
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Imre halálának napja).  Az előadó a három költő személyes, alkotói, baráti kapcsolatait mutatta 

be. Többek között kitért arra, hogy az írók baráti körének milyen szerepe volt abban, hogy Az 

ember tragédiája Arany János kezébe került, majd az ő közbejárásával a mű megjelenhetett.  

2017. október 4.:Városi folklór : A 

veszprémi Jutai úti lakótelep az 

emlékezetben c. kiadvány a veszprémi 

Művészetek Háza egy pályázatának  

keretében folyó munka eredménye. A cél 

az volt, hogy elindítson egy folyamatot 

olyan élmények kerüljenek napvilágra, 

melyeket a lakótelepen  a hetvenes-

nyolcvanas években  élt emberek  még fel 

tudnak idézni a saját múltjukból, vagy a szüleik, nagyszüleik  múltjából. a kiadvány, és a 

szerkesztő Kilián László az élmények további gyűjtésére, megőrzésére buzdított.  

2017. október 5.: Felolvasó-délután az emlékévek, évfordulók kapcsán. Felolvasással és a 

számítógép segítségével régi interjúk, híres színészek által elmondott versek, illetve 

megzenésített versekkel idéztük fel Szabó Magda, Arany János és Tompa Mihály emlékét.  

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. A településeken a programok tematikájához kapcsolódó előadásokat, 

foglalkozásokat, túrákat szerveztek (ásványvíz palackozó üzem látogatása, tanösvény túra, 

előadás természetes vizeinkről stb.) a különböző korosztályok részvételével. 

 

Sajtóvisszhang 

Nyomtatott megjelenés 

Könyvtári napok / Tóth B. Zsuzsa == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73.évf. 221.sz. 

(2017.szept. 21.) p.7.Az országos könyvtári napok ajkai programjairól. Rövidhír. 

Találkozások a könyvtárban / Tóth B. Zsuzsa == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73.évf. 

227.sz. (2017.szept. 28.) p.7.Az országos könyvtári napok tapolcai programjairól. Rövidhír. 
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Csak tiszta forrásból / Laskovics Marió == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73.évf. 229.sz. 

(2017.szept. 30.) p. 3. Az országos könyvtári napok pápai programjairól. Rövidhír. 

Sci-fi –író várja az olvasókat / Tóth B. Zsuzsa == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 

230. sz. (2017. okt. 2.) p. 4. Bán Mór író lesz a vendége a sümegi könyvtárnak október 

negyedikén. Rövidhír. 

Emléknap és sulibörze / Tóth B. Zsuzsa == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 230. sz. 

(2017. okt. 2.) p. 7. Az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ októberi 

programjairól. Rövidhír. 

A tiszta forrásé a főszerep idén / Leitner Vera ; Laskovics Marió; Marton Attila; Tóth B. 

Zsuzsa  ; fotó: Nagy Lajos ; Könyvtári kalandozások == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. 

évf. 231. sz. (2017. okt. 3.), p. 1., 7. Az EKMK OKN2017 programja és megyei körkép. 

A boldogság forrása / Tisler Anna == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 232.sz. 

(2017.okt. 4.) p. 3. Varga Csaba szociológus tart előadást az iszkázi művelődési házban az 

országos könyvtári napok keretében.Rövidhír. 

Légi fotók a városról / Laskovics Márió == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 232.sz. 

(2017.okt. 4.) p. 3. Légifotó-kiállítás látható Pápáról a Jókai Mór Városi Könyvtárban az 

OKN keretében. Rövidhír. 

Arany Jánosra emlékeznek / Tóth B. Zsuzsa == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 

232.sz. (2017.okt. 4.) p. 7. Arany Jánosról szóló előadások a noszlopi könyvtárban. 

Könyvtári napok / Sági Ági == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 232.sz. (2017.okt. 

4.) p. 7. Balatonfüreden Praznovszky Mihály előadása Laborfalvi Rózáról. 

Eötvös Károly Megyei könyvtár / == Veszprémi 7 Nap (1995-) ISSN 1219-0748. - 23.évf. 

39.sz. (2012. okt. 5.), p. 10. Fizetett hirdetés 

Veszprémi 7 Nap (1995-) ISSN 1219-0748. - 23.évf. 39.sz. (2012. okt. 5.), p. 10-14. 

Programajánló rovatban 19 db program. 

Néptáncelőadás / Balla Emőke == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 234.sz. 

(2017.okt. 6.) p. 7. Néptáncelőadás Somlóvásárhelyen. Rövidhír. 

Írónő mesélt az óvodásoknak / Tisler Anna == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 236. 

sz. (2017. okt. 9.) p. 16. Szabó Viktória mese- és gyermekvers szerzővel találkoztak az 

óvodások Zalagyömrőn. 

Gazdasággép / Czeidli József == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 237.sz. (2017.okt. 

9.) p. 6. Tóth Gergely egyetemi docens tartott előadásokat Devecserben az Országos 

Könyvtári Napok keretében. Rövidhír. 
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Pápán lett emberré / Laskovics Márió == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 236. sz. 

(2017. okt. 9.) p. 7. Az OKN keretében Bereményi Géza író volt a vendége a pápai a Jókai 

Mór Városi Könyvtárnak. 

Kedvenc írójukkal találkoztak / Tóth B. Zsuzsa == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 

237.sz. (2017.okt. 10.) p. 4. Kislődön, az OKN keretén belül, Lőrincz L. László írót látták 

vendégül.  

Mese minden mennyiségben / Bokor Lívia == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 

237.sz. (2017.okt. 10.) p. 7. Nagyalásonyban, az OKN keretén belül, népdaléneklési és 

versmondó versenyt rendeztek.  

Fotózás, a biztos társ / jab ; fotó Kálazi István == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73.évf. 

237.sz. (2017. okt. 10.), p. 8. Bonti László kiállítása az EKMK-ban.  

Tündér tisztítja a patak vizét / Laskovics Márió == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 

238.sz. (2017.okt. 11.) p. 7. Az Országos Könyvtári Napok keretében meghirdetett meseíró és 

rajzpályázatra kilenc mese és 120 rajz érkezett a városi könyvtárba.  

A Varázskréta titka: Jákói Betty alkotó pedagógus kiállítása nyílt a könyvtárban / == Napló 

(1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 239.sz. (2017.okt. 12.) p. 4. Jákói Betty alkotó pedagógus 

kiállítása nyílt a Márc. 15. könyvtárban. 

Más az értékrendjük: Szollár Gyula bemutatta új kötetét / Tóth B. Zsuzsa == Napló (1961-) 

ISSN 0133-2104. - 73. évf. 239.sz. (2017.okt. 12.) p. 5. Szollár Gyula könyvbemutató 

Tapolcán.  

A repülő osztály: közel 42 méter magasról tárult eléjük a panoráma / Laskovics Márió == 

Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 239.sz. (2017.okt. 12.) p. 16. Víztorony látogatás a 

pápai városi könyvtár szervezésében.  

Könyvtári napok Oscar-díjasokkal / László Péter == Veszprémi 7 Nap (1995-) ISSN 1219-

0748. - 23.évf. 40.sz. (2017.október 12.) p.8-9. Az OKN programjai az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban.  

Kiállítás Arany János köteteiből / Szendi Péter == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 

240.sz. (2017.okt. 13.) p. 5. Kiállítás Arany János köteteiből a paloznaki könyvtárban. 

A könyvtárral ismerkedtek / Schmidhoffer Eszter == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. 

évf. 241.sz. (2017.okt. 14.) p. 4. Kiállítás Arany János köteteiből a paloznaki könyvtárban. 

 Képzeletbeli pápai vízitúrán a Jókai Körrel / Laskovics Márió == Napló (1961-) ISSN 0133-

2104. - 73. évf. 241.sz. (2017.okt. 17.) p. 7. Az Országos Könyvtári Napok keretében tartott 

felolvasás, irodalmi est a Jókai Mór Városi Könyvtárban a Jókai Körrel. 
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Valakinek fél tégla… / Smidhoffer Eszter == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 

241.sz. (2017.okt. 17.) p. 7. Az Országos Könyvtári Napok keretében olvasótalálkozó Endrei 

Judittal a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeumban. 

 Élményekkel teli hét / Tóth B. Zsuzsa == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 241.sz. 

(2017.okt. 17.) p. 7. Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei a sümegi Városi 

Könyvtárban.  

A könyvtár vendége volt a műfordító / Laskovics Márió == Napló Napló (1961-) ISSN 0133-

2104. - 73. évf. 236. sz. (2017. okt. 18.) p. 7. Az OKN keretében Horváth Iván műfordító, 

egyetemi docens volt pápai a Jókai Mór Városi Könyvtár vendége.  

Veszprém tavai után kutattak / Jákói Bernadett == Napló (1961-) ISSN 0133-2104. - 73. évf. 

245.sz. (2017.okt.19.) p. 4. Dr. Domokos Endre tartott előadást az EKMK-ban az OKN 

keretében. 
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csodak-szulettek-gyerekek-tollabol-2142013/ (2017.12.07.) 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/retorika-klubban-te-bemutatkozhatsz-2136873/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/jakoi-betty-manoi-es-tunderei-felnotteket-elvarazsoljak-2137375/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/jakoi-betty-manoi-es-tunderei-felnotteket-elvarazsoljak-2137375/
https://www.veol.hu/veszprem/veszprem-tavai-utan-kutattak-2138619/
http://www.veszpremtv.hu/hir/orszagos_konyvtari_napok-n10768.html
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/fotozas-biztos-tars-kiallitas-nyilt-konyvtarban-2139937/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/fotozas-biztos-tars-kiallitas-nyilt-konyvtarban-2139937/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kutya-kutyakikepzes-veszprem-iskola-2140825/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kutya-kutyakikepzes-veszprem-iskola-2140825/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tunder-tisztitja-patak-vizet-csodak-szulettek-gyerekek-tollabol-2142013/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tunder-tisztitja-patak-vizet-csodak-szulettek-gyerekek-tollabol-2142013/
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Tóth B. Zsuzsa: Hazánk legnépszerűbb írója járt Kislődön! VEOL, 2017. 10. 10. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/hazank-legnepszerubb-iroja-jart-kislodon-2141267/ 

(2017.12.07.) 

 

Összességében a rendezvénysorozat elérte célját, nagyon jól sikerült. A kollégák tapasztalatai 

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

pozitívak volt. Bízunk benne, hogy hosszú távon is pozitív hatása lesz a könyvtárhasználat 

terén.  

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, 2017. december 7. 

 

 

 

 Schreiber Márta igazgatóhelyettes 

 Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/hazank-legnepszerubb-iroja-jart-kislodon-2141267/

