
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

 

 

az NKA 204108/01508 azonosítószámú, 

 

az Országos Könyvtári Napok Vas megyei programjai 

 

című pályázathoz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 októberében a hagyományoknak megfelelően országszerte megrendezésre került 

az Országos Könyvtári Napok programsorozat az Országos Programbizottság és az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálásával. 

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

Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola Könyvtára, Szombathelyi Siker Könyvtár 

Alapítvány, továbbá a KSZR szolgáltatásba bevont könyvtárak) a megyei könyvtár 

koordinálásával az idén is számos eseménnyel csatlakozott a kezdeményezéshez.  

Elképzeléseinket a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma 1.400.000,- Ft-tal 

támogatta. 

 

Az eseménysorozat idén a „KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS” 

szlogent kapta. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet szolgáltatásainkra. Programjainkat az 

olvasáskultúra fejlesztése, az olvasás népszerűsítése jegyében szerveztük, igyekeztünk minél 

színesebben összeállítani, minél szélesebb kört megszólítani. 

 

Az országos ajánlásnak megfelelően kiemelt figyelemmel vártuk a családokat. 

Hallhattunk előadást gyerekekről, gyereknevelésről, volt játékos foglalkozás a családon belüli 

szerepekről, munkamegosztásról, problémákról, szerveztünk vetélkedőt, akadályversenyt. 

Kutattunk régi, híres családok után, beszéltünk a családkutatás fortélyairól. Kiállítás és 

előadás is kapcsolódott a négylábú családtaghoz, a kutyához. 

A másik hangsúlyos pont a kulturális örökség európai éve volt. Több helyszínen 

szerveztünk helytörténeti sétát, kiállítást, több alkalommal mutattuk be az adott könyvtár 

helytörténeti gyűjteményén keresztül a település múltját, irodalmi, művészeti értékeit. 

 

Számos programon vehettek részt a legkisebbek (Mocorgó Tóth Viktóriával, Ölbéli 

mesék Albert Zsuzsannával, Ringatók Lezsákné Szekszárdi Zsuzsannával, Gerbert Judittal, 

Babamasszázs Kenessey Edittel), de természetesen a nagyobb gyerekekről és a felnőttekről 

sem feledkeztünk meg. 

Szerveztünk irodalmi esteket, felolvasásokat. Népszerű írókat, költőket láttunk 

vendégül. Járt nálunk Fejős Éva, Bosnyák Viktória, a helyi szerzők közül Döme Zsuzsa, 

Galambos Bernadett, Szecsődi Krisztián. 

Érdekes előadást hallhattak vendégeink Kenessei Károly történésztől, Berecz Tibor 

hely- és családtörténeti adatgyűjtőtől, Wildner Judit kertészmérnöktől, Erős György 

ízrestaurátortól, Dr. Vörös Ottó nyelvésztől, Nagy Beáta Magda klinikai szakpszichológustól, 

Dr. Kirschner Lászlóné klinikai szakpszichológustól, Joó Mónika gasztronómustól, Dr. Nagy 

Ádám biológustól, … 

Visszatérő, nagyon népszerű és jó hangulatú rendezvény Répcelakon az Olvasólámpa 

és a Mesefészek elnevezésű gyermekfoglalkozás, Oladon a családi akadályverseny, 

Körmenden a városi flashmob. 

Több könyvtárunk hirdetett fotópályázatot, vers-és prózaíró pályázatot, szervezett 

kiállítást. 

Látogatóink szeretik és várják az éjszakai programokat mind a megyei könyvtárban, 

mind a büki városi könyvtárban, az idei évben kedvet kapott és csatlakozott az éjszakázókhoz 

a sárvári városi könyvtár is. 

Természetesen több helyszín – városi könyvtárak és községi szolgáltatóhelyek 

egyaránt - hirdetett Könyves Vasárnapra is programokat, továbbá kedvezményes, vagy 

ingyenes beiratkozást, az elfeledett dokumentumok késedelmi díj nélküli visszahozatalát. 

 



Negyedik éve már, hogy a Berzsenyi Dániel 

Könyvtár megszervezi Éjszaka a könyvtárban 

programját. Az október 6-i nemzeti gyásznap miatt az 

Országos Könyvtári Napokat megelőző hétvégén, 

szeptember 29-én 18 órától vártuk a kalandos kedvű 

olvasókat. Így programjainkat és az azokhoz kapcsolódó 

statisztikákat sajnos nem tudtuk az Országos Könyvtári 

Napok honlapján rögzíteni. A záróra után minden 

korosztály számára kínáltunk érdekes és izgalmas 

előadásokat, játékokat és kiállításokat. A tervezett 20 féle 

rendezvény több mint fele újdonságot hozott, így 

azoknak is érdemes volt a könyvtárban éjszakázniuk, akik 

már a korábbi esztendőkben is bekapcsolódtak. 

 

Programok 

 

|18.00-22.00| Kreatív könyvtárosok szerte a 

könyvtárban 

A barkácsolni vágyókat várta: Palkó Andrea, Botás Györgyné és Bozzai Judit 

könyvtárosok. 

|18.00-24.00| Rejtélyek a könyvtárban — kincskereső játék 

Játékvezető: Komondi Gabriella gyermekkönyvtáros.  

|18.00-24.00| Irodalmi jelmeztár 

Öltsd magadra kedvenc regény- vagy mesehősöd gúnyáját! A jutalmat Jandala 

Diána térségi programszervezőtől lehetett átvenni. 

|18.00-24.00| Minikönyv mustra 

Nagyító alá tartotta a könyvtár legapróbb kincseit Spiegler-Kutasi Nikoletta 

könyvtáros. 

|18.00-24.00| Savariensis Detectivus 

Helytörténeti feladványokat lehetett megoldani egész éjszaka Molnár Andrea 

és Szalainé Bodor Edit helyismereti könyvtárosokkal.  

|18.00-24.00| Keresd meg a szülinapod! 

A régi anyakönyvi hírek felkutatásában segített Dancsecs Katalin könyvtáros. 

|18.00-24.00| Könyvek újrahasznosítva 

Papírmerítés felnőtteknek Nagy Marianna Zsuzsanna zeneműtárossal. 

|19.00-21.00| A játékok játéka: a gombfoci 

Bemutató mérkőzés és gombfutball oktatás volt a Vasi Gombfoci Egyesület 

közreműködésével. 

|20.00-22.00| Robotfoci 

Labdarúgás az elektronika világában. 

|18.00|  Mentés másként 

Kiállítás Iványiné Nagy Kinga könyvtárostanár könyvhajtogatásaiból. 

|18.00|  Sütikóstoló 

Kóstold meg és vidd magaddal a receptet! 

|18.00|20.00|22.00| Régi könyvek könyvtárunkban 

Rejtőzködő értékeinkből válogatott Szabó Márta könyvtáros.  

|18.30|21.00| A sokszínű macska 

Papírszínházzal mesélt Zsigri Mária gyermekkönyvtáros. 

|18.00|  Csalogató muzsika 

Táncház a Hangyaboly Együttessel! 



|18.30|19.30| Táncház kicsiknek és nagyoknak 

A talpalávalót a Hangyaboly és a Boglya Együttes húzta, a lépéseket pedig 

Horváth Győző és felesége, Pintér Andrea tánctanárok mutatták be. A 

házigazda Tóthné Gyuricza Ágnes könyvtáros volt. 

|19.00|  Kis esti zene 

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium diákjai muzsikálnak. 

|19.00|21.00|23.00| Így készül a könyv 

A kötészeti munka fortélyait mutatta meg Somkuthy Klára és Márkus 

Gyuláné könyvkötők. 

|20.00|22.00| CineMánia — filmes játék a médiatárban 

Légy képben!  Szuperprodukciókat, klasszikus és kultikus filmalkotásokat 

részletek, képek és zenék alapján kellett felismerni! Játék értékes 

nyereményekért Waldinger Dórával és Boros Ferenccel. 

|21.00|  Kanizsa csillagai 

A cigány hagyományőrző együttes autentikus népzenei koncerttel és táncházzal 

várta az érdeklődőket. 

|21.00|23.00| Pincétől a padlásig — könyvtári séta 

A jól ismert könyvtár kevésbé jól ismert zugairól mesélt Horváthné Kupi Ildikó 

könyvtáros. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A Könyvtári éjszaka 30 programján 

18.00-24.00 óráig 2.198 fő vett részt! 
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A résztvevők létszáma korcsoportok 
szerint 

-14
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Az éjszakai ráhangolódás után, október 1-7-ig természetesen még nagyon sok program várta 

az érdeklődőket megyeszerte. 

 

94 településen, 106 intézményben, 364 programot valósítottunk meg. 

 

 

 

A regisztrált résztvevők száma 13.334 fő volt, az alábbi megoszlásban: 
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83 

85 

41 

143 

kiállítás

internetes játék,
vetélkedő

előadás,
beszélgetés

internetes szolg.
Bemutatása

egyéb program

A programok száma típus szerint 



Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 

Bük 

 

október 2-6. Pörgesse ki szerencséjét! 

 Mindazok, akik a könyvtári héten 

iratkoztak be a könyvtárba, egy 

szerencsekeréken kiforgathatták a 

beiratkozáshoz megnyerhető 

kedvezményüket vagy ajándékukat. 

 

  Amnesztia feledékenyeknek 

 A régen lejárt határidős dokumentumokat 

büntetés nélkül hozhatták vissza az 

olvasók ezen a héten. 

 

Verspróba 

Verses feladványt kaptak a helyi iskolások. A megfejtők között ajándékokat 

sorsoltak ki. 

 

Zsákbamacska 

A bükfürdői fiókkönyvtárba betérőket is ajándékok várták. 

 

október 2. Szorongó anya, szorongó gyermek 

Farkasné Búzás Tünde gyógypedagógus, logopédus, művészetterapeuta 

interaktív előadása kapcsolódott a „Családok éve” szellemiségéhez. 

Előadásában kitért a szorongás háttér okaira, a gyermekszorongásra, a 

gyermekek félelmére és sok-sok ötlettel, egyszerű praktikával szolgált a 

problémákkal küzdő szülők számára. Az elméleti tudásátadást bizalomjátékok 

követték. A programot Tóth Tamás kulturális mediátor vezette be. 

 

október 3. Csak egy tánc – Fejős Éva az Olvasószemüveg vendége 

Fejős Éva írónő felejthetetlen másfél órát varázsolt a rajongók számára a 

könyvtárba. 

 

október 4. Egy pöttyös nap 

Mesével, játékkal, mondókázással és varázslással várták az óvodásokat a 

könyvtárba, ahol ezen a délelőttön minden a pöttyökről szólt. Pöttyös tárgyakat 

kerestek, pöttyös papírszínházi mesét hallgattak, pöttyös labdás mondókát 

tanultak. Szuper pöttyös nap volt, ahol a könyvtárosok ruhája is színes 

pöttyökben pompázott. 

 

október 5. A sirálykirály Bükön – Bosnyák Viktória 

A helyi általános iskolások által 

legjobban várt programnak Bosnyák 

Viktória író-olvasó találkozója bizonyult. 

Rendkívüli érdeklődés mutatkozott a 

környező iskolák részéről is. A 

„sirálykirály” hatása? Délután a gyerekek 

a könyvtárban a B betűs polcjelzőt 

keresték az ifjúsági könyvek között. 



október 6. Éjszaka a könyvtárban 

Kalandok Pötty földön pöttyös mesékkel pöttyös ruhában 

A legnagyobb élményt az „Éjszaka a könyvtárban” program nyújtotta idén is. 

Két csoportban ovisok és iskolások vettek részt a programon. A könyvtárosok 

és segédeik különböző hősökké változtak, hogy ezen az éjszakán gyerekekkel 

kalandozzanak. Írtak írógépen levelet különböző bajba jutott mesehősöknek. 

Színes madártollakkal madarakká változtak a cirkuszban. Élő twistert 

játszottak a festővel, a színekkel és a pöttyös szalagokkal. Apróhirdetéseket 

fejtettek meg a sárkánnyal. Keksztornyot építettek az éhes lánnyal. Tóth Viki 

csoportvezető ezeken a kalandokon keresztül a gyerekek segítségével kereste 

meg az elveszett pöttyeit. 

 

  Csibenevelde – Mocorgó totyogóknak 

Tóth Viktória óvodapedagógus ölbeli 

játékokkal, mondókákkal, léleksimogató 

énekekkel, sok-sok fejlesztő vidám 

feladattal fűszerezett foglalkozással várta 

a legkisebbeket. Szombat délelőtt a 1,5-3 

éves korosztály és szüleik vettek részt a 

dalos Mocorgón. 

 

Könyv(tár)trailer – Mesetrailer 

A helyi általános iskolásoknak hirdetett a könyvtár egy kisfilm-készítő 

versenyt. A felhívás lényege volt, hogy készítsenek egy rövid bemutatót a 

könyvtárról vagy a legkedvesebb könyvről. A filmkészítő gyerekeket díjazták. 

 

 

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 

Kresznerics Ferenc Könyvtár 

Celldömölk 

 

október 2-6. Ingyenes könyvtári beiratkozás 

 

október 3. A legnagyobb magyar fényben és árnyékban – Széchenyi, a magánember 

  Kenessei Károly, a nagycenki 

Széchenyi István Emlékmúzeum 

egykori igazgatója tartott 

gondolatébresztő előadást. A történész 

az életút felvázolása során forrásokkal 

gazdagon és szemléletesen 

dokumentálta a magyar történelem 

egyik legmeghatározóbb 

egyéniségének kettős személyiségét. 

 

október 6. Örökös Könyvtári Tagság átadása 

Talentum Könyvtári Tagság felnőtt és ifjúsági kategóriájának átadása 

 

 

 

 



október 7. Könyves Vasárnap 

  Rendkívüli nyitva tartás 

Koszorúzás volt az idén 225 éve született Edvi Illés Pál emléktáblájánál, majd 

Berecz Tibor hely- és családtörténeti adatgyűjtő előadását hallgathatták meg az 

érdeklődők az evangélikus lelkész „Famíliák könyve” című kéziratos 

munkájának bemutatásával. A forrás a könyvtár honlapjának Kemenesaljai 

Digitális Könyvtárába (http://www.cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-

digitalis-konyvtar) is felkerült. 

 

   
 

 

Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár 

Csepreg 

 

október 4. Olvasó staféta 

  Akik tollat fogtak…a Répce-vidék költőinek antológiája 

A helyi általános iskola felső tagozatos diákjai ismerkedtek az antológiában 

megjelent művekkel, diáktársuk verseivel. 

 

  Triola együttes műsora 

Galambos Bernadett pedagógus, Vas megyei szerző saját gyermekverseit 

mutatta be a csepregi kisiskolásoknak, Bujtás Ervin zenei kíséretében. 

 

október 5. A hasznosuló idő 

Buszra váró diákok inspiráló környezetben: a könyvtár mint harmadik hely. 

 

 

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 

Faludi Ferenc Könyvtár 

Körmend 

 

október 1. 200 éves az Őrség első leírása 

  Dr. Vörös Ottó nyelvész előadása. 

 

október 2-5. Játsszunk most együtt! 

  Jó időtöltés a társasjáték. 

 

 

http://www.cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-digitalis-konyvtar
http://www.cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-digitalis-konyvtar


október 2-6. A gyerekek kedvence, a mackó  

Játékmackó kiállítás. 

 

október 2-7. Schneideréktől a McCallister családig 

  Filmek a családról. Tematikus ajánló.  

 

  Emlékek a fiókból 

  Régi családi fotók kiállítása. 

 

 Híres körmendi családok  

  Kiállítás.  

 

  A boldogság forrása a család  
  Kiállítás. 

 

október 2. Tudod-e, ki a mátka, ipa, napa és nagyapós? 

  Szerepek a családban, rokonságban. Játékos foglalkozás. 

 

  Vers mindenkiNET 

  Versmegosztó oldalak, blogok bemutatása. Interaktív foglalkozás. 

 

október 3. SMS-e mátka 

  Írjunk együtt SMS-verset! 

 

  Bélyeggyűjtéstől a Fidget Spinner-ig 

  Kedvenc hobbijaink régen és ma. 

 

október 4-6. Utcai kótyavetye 

  Vegye, vigye, olvassa! Könyvvásár. 

 

október 4. Beiratkozási akció 

 

  Könyvtári mérőke 

  Írd le egy szóban, mi jut eszedbe a könyvtárról! 

 

Párkapcsolat, család, lelki egészség 

Nagy Beáta Magda klinikai szakpszichológus előadása. 

 

SMS-e mátka 

Írjunk együtt SMS-verset!  

 

Merre járt Faludi Ferenc? 

Irodalmi nyomkereső játék. 

 

  Flashmob a városban 

  Játékos olvasásnépszerűsítés. 

 

  A vándorló szobor 

  A helytörténeti fotókereső használata. 

 



  Virtuális retro-séta a ’70-es évek Körmendjén 

  A fotóarchívum segít, hogy lássuk, nagyszüleink korában milyen volt a város. 

 

  Híres családok irodalomban, művészetben, sportban 

  Az információkeresés gyakorlata. 

 

október 5.  Könyvtári információszerzés  

 

október 6-7. Könyvtári Érték Kereső 

  Játékos foglalkozás. 

  

  Járt itt Mátyás király? 

  Játékos foglalkozás. 

   

október 6. Az én családom, a te családod 

  Családi program. 

 

  Akikre büszkék vagyunk 

  Neves körmendi családok, nemesek és polgárok. Rejtvényfüzet-pályázat  

  eredményhirdetése. 

 

  Körmendi séta 

  Hol születtek és éltek nagyjaink?  

 

  Hol járunk? 

  Híres helyek Magyarországon. 

 

  Családok a gyermekirodalomban 

  Játékos foglalkozás. 

 

  Családi feladataink 

  Munkamegosztás a családban. Játékos foglalkozás. 

 

október 7. Könyves Vasárnap 

  Beiratkozási akció 

  Amnesztia a késedelmes olvasóknak 

 

  Könyvtári kótyavetye  
  Könyvvásár. 

 

A méhek világa 

Dr. Vörös Ottó nyelvész és méhész 

 előadása. 

 

Puli kutya és Erős Pista 

Hungarikum-játék. 

 

Merre járt Faludi Ferenc? 

Irodalmi nyomkereső játék. 

 



A vándorló szobor 

A helytörténeti fotókereső használata. 

  Virtuális retro-séta a ’70-es évek Körmendjén 

  A fotóarchívum segít, hogy lássuk, nagyszüleink korában milyen volt a város. 

 

  Európai körkép 

  Európa-totó. 

 

  Utazzunk együtt Európában  
  Játékos-interaktív foglalkozás. 

 

  Hotel és társai 

  Ismered-e a társasjátékokat? 

 

  Játék és irodalom 

  Játékok az irodalmi alkotásokban. 

 

  Európai népek himnuszai 

  Himnuszfelismerési játék.  

 

  Híres családok irodalomban, művészetben, sportban 

  Az információkeresés gyakorlata. 

 

  Mézgáék a „Vörös szőnyegen” 

  Családi program. 

 

  Nagyszüleink játékai 

  Játékos foglalkozás. 

 

  Családunk testi-lelki egészsége 

  Játékos foglalkozás. 

 

  Családi kalandok 

  Vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetése. 

 

 

Chernel Kálmán Városi Könyvtár 

Kőszeg 

 

október 2-3. Népmese ünnepe 

  Óvodás csoportok hallgattak népmesét a Gyermekkönyvtárban. 

 

október 2. Könyvjelző-kiállítás 

  Megnyitó a Gyermekkönyvtárban. 

 

október 4. Elrabolt életek – magyarok a Gulágon  

A könyvtár vendége volt Menczer 

Erzsébet a SZORAKÉSZ elnöke és 

Murai András emlékezetkutató. 
 

Az Örök tél című film vetítése 



október 5. Könyvszobrászat 

Takács Eszter, az IASK könyvtárosa leselejtezett könyvekből könyvszobrokat 

készített gyerekekkel, felnőttekkel. 

 

október 6. Családi vetélkedő 

A szellemi feladatok mellett ügyességi 

feladatot is meg kellett oldani a 

résztvevőknek. Egy vidám délelőttöt 

töltöttek el a gyermekek, a szülők és a 

nagyszülők a gyermekrészlegben. A 

résztvevők díjakat vehettek át. 

 

október 7. Könyves Vasárnap 

  Rendkívüli nyitva tartás 

  Kedvezményes beiratkozás 

 

Legszebb kincs a barátság 

A Tihanyi Vándorszínpad mesejátéka. 

 

 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

Őriszentpéter 

 

október 4. Kalimpa Színház előadása 

Meséket hallhattak a gyermekek 

Medgyesi Annától. 

 

Kedvenc meséim 

Kézműves foglalkozás keretében 

dolgozták fel a gyermekek Medgyesi 

Anna előadásában hallott mesét. 

 

 

 

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 

Répcelak 

 

október 2. Ovisok látogatása 

A Katica és a Csiga csoport ovisai mesét 

hallgattak és mesét mondtak a 

könyvtárban. 

 

Olvassunk együtt! 

A Verskedvelők társasága tagjai 

szebbnél szebb költeményeket osztottak 

meg egymással. 

 

Mindennapi biológia - Abortusz 

Dr. Nagy Ádám PhD biológus előadása. 

 



október 3. Ovisok látogatása 

A Csicsergő csoport ovisai mesét hallgattak és mesét mondtak a könyvtárban. 

 

október 4. Ovisok látogatása 

A Hétszínvirág csoport ovisai mesét hallgattak és mesét mondtak a 

könyvtárban. 

 

Ringató foglalkozás 

Rendkívüli baba-mama klub miatt volt hangos a gyerekkönyvtári részleg. A 

város védőnőinek segítségével, illetve Gerbert Judit foglalkozás-vezetővel egy 

jó hangulatú, mozgalmas délutánt töltöttek a babák és szüleik a könyvtárban. 

 

október 5. Ovisok látogatása 

A Manó csoport ovisai mesét hallgattak 

és mesét mondtak a könyvtárban. 

 

Mesefészek 

Boros-Horváth Bianka óvónő vezette, 

már régóta népszerű foglalkozás ezen a 

napon is nagy sikert aratott a kíváncsi 

gyerekek körében. 

 

október 6. Olvasólámpa 

  Kovács Diána könyvtáros-pedagógus gyerekfoglalkozása. 

 

október 7. Könyves vasárnap 

  Rendkívüli nyitva tartás 

 

 

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 

Sárvár 

 

október 2-7. Kedvezményes könyvtári beiratkozás 

Ingyenes internethasználat 

Késedelmi díj elengedése 

 

október 2. Detektívsarok 

Idén 15 csapat nevezett a sárvári és a 

környékbeli általános iskolákból a 

Detektívsarok elnevezésű játékra. A 

nyomozásra vállalkozók először 

bemutatkoztak, amit a zsűri pontokkal 

értékelt. Ezután három olyan feladatot 

kellett megoldaniuk, ahol már szükség 

volt a detektívekre jellemző jó 

megfigyelőképességre és memóriára. 

Mindenki ügyesen vette az akadályokat, 

így jogosulttá vált a következő fordulón 

való részvételre. 

 



október 3. Ringató foglalkozás 

A könyvtári hét alkalmából kis ajándékcsomagokkal kedveskedtek a résztvevő 

babáknak és szüleiknek. 

 

  Zenei Klub 

A hagyományokhoz híven ismét egy helyi együttes, a Sárvári Csicsergő Óvoda 

Kamarakórusa adott műsort a klub tagjainak. Ezt követően Lajtha László: VII. 

Forradalmi szimfónia című művét Paukovics László ajánlotta a hallgatóság 

figyelmébe. 

 

október 4. „Könyvtárpártoló 

tevékenységért” 

Elismerő oklevelek átadása. 

 

  Van-e ideális család? 

Dr. Kirschner Lászlóné klinikai 

szakpszichológus, családterapeuta 

előadását hallhatták az érdeklődők. Az 

előadó filmrészletekkel illusztrálta a 

világ különböző pontjain élő családok 

szokásait, működését, végül felvázolta 

az ideális család főbb ismérveit. 

 

október 5. A „Könyvtár sütije” 

Háromtagú zsűri értékelte a 

sütiversenyre érkezett alkotásokat, 

melyeknél feltétel volt, hogy valamilyen módon idézze a könyvtárat. Kilenc 

versenyző, összesen 14 süteménnyel pályázott. A győztes a 11. sorszámú, 

Zenei klub fantázia nevű torta lett. 

 

október 6. Ki tud a legtöbbet a sárvári könyvtárról? 

Vetélkedőn mérték össze tudásukat a 

családok. Hat csapat nevezett a játékra. A 

feladatok között szerepelt képfelismerés 

a könyvtár egykori igazgatóiról, 

könyvtári fogalmak elmutogatása, totó és 

képkirakó is. 

 

Éjszaka a könyvtárban 

Elemlámpával, fejlámpával, világító 

karkötővel felszerelkezve, 

könyvtárbejárással indult a kincskeresés: 

a gyerekek három féle édességet, a 

felnőttek borítékokat kerestek. Kis 

mécsesek segítették a kincsvadászatot. A 

felnőttek a borítékokban ismert 

művekből való idézeteket olvashattak, a 

mű címének és írójának megfejtéséért 

külön díj járt. Jutalmul két esti mese következett: Mazsola és Manócska 

történetét nézhették a Tévé Maci jóvoltából, majd Varga Diána egy kisegérről 



mesélt a mesesarokban. Aztán elindult az éjszakai parti, ahol mindenki talált 

kedvére való elfoglaltságot. A kisebbek könyvjelzőt készítettek, mesét néztek, 

a nagyobbak videó- és társasjátékkal játszottak, vagy gitározni tanultak. A 

felnőttek belelapozhattak a könyvtár könyveibe, vagy a hírlapokban 

böngészhettek. Aki elfáradt, bevackolta magát a neki legjobban tetsző helyre és 

elaludt. 

 

október 7. Könyves Vasárnap 

  Rendkívüli nyitva tartás 

 

Ébredjünk együtt! 

Jó páran ébren várták a reggelt, ők olvasással, beszélgetéssel töltötték az időt. 
A könyvtári hét utolsó napjának reggelén meglepetés ébresztővel, nyak és 

hátmasszázzsal, majd finom reggelivel búcsúztak a könyvtár munkatársai az 

éjszakát náluk töltő vendégektől. 

 

   
 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

 

október 2. Mézga család és társai 

  Foglalkozás felső tagozatos gyerekeknek. 

 

október 3. A kamra kincsei 

  Joó Mónika gasztronómus előadása. 

 

Borsi szüretel 

Mesedélelőtt diavetítéssel. 

 

október 4. Hobbik délelőttje 

  Kreatív könyvtári foglalkozás. 

 

 



Őszi asztaldísz 

  Ajándékkészítés kézműves technikával. 

 

október 5. Álljunk meg egy szóra! 

  Felolvasás nyugdíjasoknak. 

 

október 6. Múzeumtúra 

  A Pável Ágoston Múzeum állandó kiállításainak megtekintése. 

 

október 7. Könyves Vasárnap  

  Rendkívüli nyitva tartás 

  Ingyenes könyvtári beiratkozás 

Ingyenes internethasználat 

Késedelmi díj elengedése 

 

Kerekítő 

Mondókás móka ejtőernyős 

labdajátékkal, Kerekítő Manóval. 

 

 

Berzsenyi Dániel Könyvtár 

Szombathely 

 

október 1. Olvasás - könyvtár – kompetencia - XXIV. Vas Megyei Könyvtári Nap 

Megyénkben már hagyomány, hogy az Országos Könyvtári Napokat a Vas 

Megyei Könyvtári Nappal indítjuk el. Az idén programunkkal kapcsolódtunk 

„Az én könyvtáram” projekthez. Megyénk könyvtárosainak mutattuk be a 

programot, a megvalósult kutatásokat, eddigi eredményeket, a Vas megyei 

előadók korreferátumai pedig a helyi lehetőségekről, tapasztalatokról, 

példákról szóltak. 

 

Előadónk volt: 

- Farkas Ferenc szakmai vezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda: 

Eredmények és fejlesztések Az én könyvtáram programban 

- Dr. Gombos Péter szakértő, az olvasásfejlesztési szakmai műhely tagja, Magyar 

Olvasástársaság: A 2017. évi olvasáskutatás eredményei és tanulságai 

- Dr. Hámoriné Váczy Zsuzsa pedagógiai szakértő: Korszerű kompetencia- és 

készségfejlesztő oktatási és képzési módszerek könyvtári alkalmazása 

- Iványiné Nagy Kinga könyvtárostanár, Boldog Brenner János Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium: A sokarcú iskolai könyvtár – lehetőségek és a valóság 

- Nagy Éva igazgató, Berzsenyi Dániel Könyvtár: Összefüggések. Könyvtári programok 

és könyvtárhasználat 

 

A szakmai program után megtekintettük az Egyházmegyei Könyvtár teremkönyvtárát és 

különgyűjteményeit: a Herzan-könyvtárat és a Szent Márton Kölcsönkönyvtárat. 

 



 
 

 
 

október 2. Szent Márton Szombathelyen: templom, tér, utca 

 Dokumentumkiállítás. 

  

Ringató 

Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna zenepedagógussal. 

 

Egyedül is megy  

A családkutatás fortélyairól 

amatőröknek. 

Aki kérdezett: Spiegler - Kutasi 

Nikoletta könyvtáros, aki válaszolt: 

Spiegler Tibor helyismereti gyűjtő. Az 

előadás célja, a családfakutatás 

tevékenységét közérthetőbbé tenni, azt 

remélve, hogy a hallottak, látottak után, 

egyre többen kapnak kedvet saját 

családfájuk, családtörténetük elkészítéséhez. A Berzsenyi Dániel Könyvtár a 

rendezvényhez kapcsolódóan egy lapozható könyvtári segédletet is 

megjelentetett, mely ingyenesen hozzáférhető a könyvtárban. 

 

október 3. Te is KÉPes vagy rá! 

Esélyegyenlőségi fotókiállítás.  
  

Babamasszázs 

  Kenessey Edit védőnő foglalkozása. 

 

Mese kismamáknak 

Ölbeli meséket mondott Albert Zsuzsanna babáknak és mamáknak. 

 

 

 

 



Hatvanon innen és túl 

 Döme Zsuzsa könyvbemutatója. 

Közreműködött a Rózsabors Műhely. 

 

október 4. Digitális Portál 

A kapun belépők egy kincskereső 

kalandjáték részeseivé válhattak. A 

Digitális Portál egy csapatmunkára 

ösztönző szabadulósjáték. A csapatok 

feladata az volt, hogy egymást segítve leküzdjenek néhány ügyességi és logikai 

feladványt, megmeneküljenek az Portál csapdáitól és megtalálják a 

kijutásukhoz szükséges kulcsszót. Az ingyenes játékra 4 fős csapatokkal 

középiskolás kortól lehetett jelentkezni.  

 

október 5. Örömjáték a zenében 

Ezt látni és hallani kell! Horváth Imre 

komolyzenei előadása.  
 

október 6. Hőseink emlékezete 

 Kiállítás az aradi tizenháromról. 

  

Temetői séta 

A Szombathelyi Szépítő Egyesület és a 

Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti 

klubjának közös programja Orbán Róbert vezetésével. A sétához 

csatlakozhatott bárki, akit érdekelt a régi sírköveken őrzött várostörténet, 

családtörténet. 

 

október 7. Könyves Vasárnap 

Rendkívüli nyitva tartás 13-18 óráig 

Beiratkozási kedvezmény minden korosztálynak 

Amnesztia késedelmi díjra 

  

DVD– és könyvturkáló 

A könyvtár feleslegessé vált 

dokumentumaiból lehetett ingyenesen 

válogatni.  

 

Az elátkozott malom 

Fredy bácsi bábszínháza szórakoztatta a 

gyerekeket. 

 

A Nagy Háborús Emlékévek (2014-

2018) kiadványai 

Beszélgetés, felolvasás. 

 

 

 

 

 



Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány 

Szombathely 

 

október 4. Kutya a családban – fotópályázat és kiállítás 

Olyan fotókat vártak a könyvtárba, 

amelyek a kutyát családi környezetben 

örökítették meg. 44 fotó érkezett, 

amelyből a szakmai zsűri hat pályázót 

könyvjutalommal díjazott. A könyvtár 

Facebook oldalán is lehetett szavazni a 

közönségdíjas fotóra. 

 

A kutya, mint családtag. Hogyan 

neveljünk tökéletes családi kutyát?  

Az előadást Csizmazia Tamás, az Alpok 

Alfa kutyaiskola vezetője, 

nyomozókutya-vezető tartotta. A 

rendezvényre elhozott egy kiképzett 

kutyát is, így a hallottakat a kutya 

közreműködésével be is mutatta. Az előadást nagy érdeklődés kísérte, számos 

gyakorlati kérdést tettek fel a hallgatók. 

 

 

SZOSZSZC Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola Könyvtára 

Szombathely 

 

október 1-7. Könyvtári amnesztia 

  Ingyenes könyvtári beiratkozás 

  Késedelmi díj elengedése 

 

október 2-6. Te is tudod?! 

Műveltségi játék, mely évek óta 

hagyomány az Országos Könyvtári 

Napok idején a könyvtárban. Gyerekek 

és felnőttek könyvekben és internetes 

adatbázisokban búvárkodnak, feladatokat 

oldanak meg. 

 

október 2-7. A bölcsességek fája 

A bölcsességek fáját egész héten közösen 

készítik felnőttek és gyerekek. Mindenki 

ott hagyhatott egy számára fontos 

gondolatot a közös fán. Néhány madarat 

és madárijesztőt is ültettek a fára a 

gondolatok mellé. Közkívánatra a fa a 

könyvtárban maradt, tovább gyűlnek rajta 

a gondolatok. 

 

 

 



október 3. Családom, családod… 

Szecsődi Krisztián költő, drámapedagógus foglalkozásai különösen népszerűek 

a gyermekek körében, most a szeretetről, a családról beszélgettek. 

 

október 7. Könyves Vasárnap 

 

  Családi fabrikáló 

Őszi termésekből ősszel előbújó vagy 

éppen pihenni térő állatokat készítettek a 

gyerekek, a szülők, a nagyszülők. 

Dióágyban alvó kisegér, nagy szemű 

bagoly, színes csigabiga, vadgesztenye 

és makk állatkák és emberkék készültek. 

 

Együtt könnyebb! 

7 próbára hívta könyvtár a csapatokat: 7 

könyves, ügyességi állomáson kellett helytállni. Leveled jött!, Bujkáló nevek, 

Cím puzzle, Közmondásos állatok, Szófűzér, Rejtvényhidak, Mindent a 

kéznek! szerepelt a feladatok között. Többek között nyelvi játékok, frissen 

megjelent gyermekkönyvek, állatos közmondások, tárgyfelismerés volt a 

rejtélyek között. Nagyon jól működött a gyerekek és felnőtt családtagjaik 

közötti együttműködés.  

 

  Kisütöttük, megfőztük 

Amíg az eredmények összegzése zajlott, finom falatok várták a csapatokat.  

Sütizéssel és egy kis teával fejeződött be a nap. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 

Vasvár 

 

október 5. Vasváriként a világban – a világhálón és anélkül 

Nagy Tamás vasvári kerékpáros „világjáró” vetített képes úti élmény 

beszámolója epizódokat villantott fel az érdeklődő hallgatóságnak az 

azerbajdzsáni, örményországi kerékpártúrája során átélt élményeiből. A csodás 

felvételekkel és érdekes történetekkel fűszerezett előadást nagy érdeklődéssel 

hallgatták a megjelentek. A programnak - a könyvtárlátogatók kérésének 

megfelelően - folytatása lesz, hiszen még sok érdekes kaland és felvétel maradt 

az előadó tarsolyában. 

 

október 6. Borok és borkultúra Magyarországon 

Vízvári Sándor a szőlőtermesztés és a borászat rejtelmeibe vezette be az 

érdeklődő hallgatóságot. Gyakorlati példákkal fűszerezett előadásában 

bemutatta mindazokat az egyszerű módszereket, melyek segítségével a 

leghatékonyabban lehet megművelni a szőlőt és minőségi bort készíteni. 

 

 

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár 

Vép 

 

október 1. Filmklub 

Meskó Krisztián filmes szakemberrel a 

Tűnj el! című filmet nézték meg az AM  

DASZK kollégistái. Jordan Peele 

rendező számára nem ismeretlen a 

társadalmi kérdések mozgóképes 

feldolgozása, a rasszizmus bemutatása. 

Erről a témáról beszélgettek a filmklub 

résztvevői. 

 

október 2. Életút 

Az AM DASZK középiskolás diákjai Rajmon Ádám fiatal szombathelyi 

költővel és verseivel ismerkedhettek meg, nemrég megjelent Életút című 

könyve kapcsán. A fiatalok felolvasták Ádám versei közül a nekik tetszőt, de 

olyan is akadt, aki saját versét mutatta be a beszélgető kör tagjainak. 

 

október 3. Baba-mama klub 

Vépen már hagyomány, hogy a védőnők 

évről–évre megtartják az Anyatej  

Világnapját. Erre az alkalomra 

meghívást kapott minden édesanya, 

akinek 2017-18-ban született gyermeke. 

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda 

gyermekei alkalomhoz illő műsorral 

kedveskedtek a babáknak és szüleiknek. 

 

 

 



Játékos öko-vetélkedő 
Az Országos Könyvtári Napok idején már hagyományosan rendeznek a helyi 

általános és középiskola tanulói számára természettudományos és ökológiai 

ismereteiket próbára tevő vetélkedőt. Minden résztvevő emléklappal és 

ajándékkal távozott. 

 

október 4. Mesedélelőtt az óvodában 

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda vendégei voltak a Vépi Művelődési Ház és 

Könyvtár dolgozói, akik mesemondó, meseolvasó délelőttöt tartottak. Kicsik és 

nagyok megtapasztalták a mesélés közösségteremtő erejét, a varázslatot, 

amelyben mesemondó és mesehallgató együtt lélegzik. A mesehallgatás, közös 

mondókázás, éneklés élményével gazdagodott minden résztvevő. 

 

Szépirodalmi üzenetek, énszépítő olvasatok 
Pallósiné Dr Toldi Márta könyvtáros, 

szociológus az irodalmi művek hatását 

elemezte. Interaktív módon, a közönség 

három vers értelmezésébe kapcsolódott 

be. 

 

október 5. Erdődyek nyomában  

Dömötör Gábor a Helyi Értéktár 

Bizottság elnökének előadása a település 

történetét, fejlődését meghatározó 

Erdődy család történetéről és tetteiről. A 

hallgatóság megismerkedhetett a család tevékenységével. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendezvények a KSZR szolgáltatóhelyeken 

 

település program 

október 1. 

Kemenessömjén 
Csokoládé, mert imádjuk… (Erős György ízrestaurátor 

előadása) 

Kisrákos Szélike királykisasszony (játékos mesefoglalkozás) 

október 2. 

Bucsu Könyvtári ügyes kezek 

Felsőszölnök Kipp kopp és a többiek (mesedélelőtt diavetítéssel) 

Gérce Ringató (Gerbert Judit foglalkozása) 

Ják Író-olvasó találkozó Horváth Nikolettával 

Kondorfa Őszi díszek, terménydekorációk készítése 

Kőszegszerdahely Internetes biztonság (Perger Ádám könyvtáros előadása) 

Magyarszecsőd A rút kiskacsa (mesefoglalkozás) 

Nádasd A brémai muzsikusok (játékos mesefoglalkozás) 

Oszkó Könyvtárunk és az internet (internetes keresési technikák) 

Pusztacsó 
Egészségünk a táplálkozás tükrében (Fehér Éva 

gyógynövényszakértő előadása) 

Sorkifalud 
Szakszerű elsősegélynyújtás (Németh Dániel mentőtiszt 

előadása) 

Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek 

Szentpéterfa Könyvtári ügyes kezek 

Tanakajd Meseláda (olvasásnépszerűsítő program) 

Tanakajd 
Gyógyító kert, gyógyító konyha (Wildner Judit kertészmérnök 

előadása) 

október 3. 

Balogunyom Meseláda (olvasásnépszerűsítő program) 

Csákánydoroszló A három kívánság (verses-zenés interaktív műsor) 

Magyarlak A két bors ökröcske (mesedélelőtt diavetítéssel) 

Nárai Könyvtári ügyes kezek 

Nemesládony Könyvtári ügyes kezek 

Ostffyasszonyfa 
Svájci élet egy jógaoktató szemével (Tóth Andrea jógaoktató 

előadása) 

Pankasz Az égig érő fa (játékos mesefoglalkozás) 

Rum A Tündér és a Kobold (Orfeum Vándorszínpad műsora) 

Söpte Meseláda (olvasásnépszerűsítő program) 

október 4. 

Alsóújlak Földünk múltja (Dr. Főzy István paleontológus előadása) 

Bajánsenye A mi családunk (szavalóverseny) 

Bajánsenye Hej, Dunáról fúj a szél…(zenés interaktív foglalkozás) 

Bajánsenye Ki kicsoda a családunkban? (játékos foglalkozás) 

Bajánsenye Mátyás király alakja a népmesékben (mesefoglalkozás) 

Bajánsenye Vegye, vigye, olvassa! (könyvvásár) 

Bejcgyertyános 
Borok és borkultúra Magyarországon (Vízvári Sándor borász, 

sommelier előadása) 

Bérbaltavár Földünk múltja (Dr. Főzy István paleontológus előadása) 

Csehimindszent Könyvtárunk és az internet (internetes keresési technikák) 

Felsőcsatár Meseláda (olvasásnépszerűsítő program) 



Gór Könyvtári ügyes kezek 

Gyanógeregye Könyvtári ügyes kezek 

Hegyhátszentjakab A répa (játékos mesefoglalkozás) 

Ják Könyvtári ügyes kezek 

Kisrákos Őszi lámpás készítése (kézműves foglalkozás) 

Nádasd Baglyok a fán (kézműves foglalkozás) 

Nemesbőd Nem árt az óvatosság! (Kiss Zoltánné ny. rendőr előadása) 

Őrimagyarósd Őszi dekorációk készítése 

Pornóapáti Író-olvasó találkozó Horváth Nikolettával 

Rábagyarmat Őszi dekoráció készítése (kézműves foglalkozás) 

Rábahídvég Könyvtárunk és az internet (internetes keresési technikák) 

Rönök Kicsik és nagyok hobbija (kézműves foglalkozás) 

Rum Baba-mama mondókázó 

Rum Mesék kisebbeknek és nagyobbaknak (mesél Baksa Eszter) 

Sé Könyvtári ügyes kezek 

Szakonyfalu Könyvborító és könyvjelző készítés (kézműves foglalkozás) 

Szakonyfalu Ügyes kezek (őszi barkácsolás) 

Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek 

Torony Könyvtári ügyes kezek 

Velem Könyvtári ügyes kezek 

október 5. 

Acsád Misi Mókus kalandjai (bábelőadás) 

Acsád Könyvtári ügyes kezek 

Felsőjánosfa 
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack (játékos 

mesefoglalkozás) 

Gasztony Mesedélután diavetítéssel 

Harasztifalu A krimik világa (felolvasás, beszélgetés) 

Hegyhátszentmárton A könyvjelzőmet magam készítem! (kézműves foglalkozás) 

Ivánc Mátyás király alakja a népmesékben (mesefoglalkozás) 

Ják Könyvtári ügyes kezek 

Karakó Földünk múltja (Dr. Főzy István paleontológus előadása) 

Karakó Versmondó verseny 

Nádasd Töklámpások (kézműves foglalkozás) 

Nemesrempehollós 
Csokoládé, mert imádjuk… (Erős György ízrestaurátor 

előadása) 

Rábahídvég Babák és szüleik a könyvtárban 

Rum Rejtélyek és rejtvények a könyvtárban 

Salköveskút 
Nagyanyáink étkei és gyógynövényei (Neudl Marianna 

természetgyógyász előadása) 

Sorokpolány Meseláda (olvasásnépszerűsítő foglalkozás) 

Szergény Könyvtári ügyes kezek 

Szőce Őszi lámpások készítése (kézműves foglalkozás) 

Velemér Én ezt olvastam (beszélgetés könyvekről) 

október 6. 

Daraboshegy Őszi lámpás készítése (kézműves foglalkozás) 

Döröske „Párisba tegnap beszökött az Ősz…” (irodalmi foglalkozás) 

Gérce Sitkei Citerazenekar előadása 

Halastó Ég veled (beszélgetés Leiner Laura könyveiről) 

Kemenesmagasi Könyvtári ügyes kezek 



Kercaszomor Őszi készülődés (kézműves foglalkozás) 

Kerkáskápolna Az aradi vértanúk (irodalmi foglalkozás) 

Magyarszombatfa Gulliver az óriások között (játékos irodalmi foglalkozás) 

Mersevát Könyvtári ügyes kezek 

Meszlen Triola Együttes műsora 

Narda Könyvtári ügyes kezek 

Nemesbőd Könyvtári ügyes kezek 

Nick Őszi versmondó verseny 

Perenye Könyvtári ügyes kezek 

Rábahídvég Szüreti hagyományaink (ismeretterjesztő előadás) 

Rábahídvég Gyermekeink megértéséért (szülői jogosítvány) 

Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek 

Sajtoskál Könyvtári ügyes kezek 

Sorokpolány 
Szakszerű elsősegélynyújtás (Németh Dániel mentőtiszt 

előadása) 

Tokorcs Régi stratégiai fatáblás játékok (Sütheő László előadása) 

Tömörd Könyvtári ügyes kezek 

Uraiújfalu Könyvtári ügyes kezek 

Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek 

Zsennye Kerekítő (baba-mama foglalkozás) 

október 7. 

Daraboshegy Színház a könyvtárban (Körmendi Kastélyszínház előadása) 

Felsőmarác Mátyás király alakja a népmesékben (mesefoglalkozás) 

Magyarlak Könyvtári zene-bona (Savaria Rézfúvós Együttes műsora) 

Sitke Író-olvasó találkozó Horváth Nikolettával 

 

 Söpte 



Pillanatképek a KSZR szolgáltatóhelyek rendezvényeiről 
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Sajtóhírek 

 

Nyomtatott sajtóhírek: 

 

A könyvtárak ünnepe itt is. In: Vas Népe, 63. évf. 229. sz. (2018. okt. 2.) p. 4. 

 

 

Online sajtóhírek: 
 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kresznerics-tagsag-2579522/ 

 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-225-eve-szuletett-akademikus-lelkeszre-

emlekeztek-celldomolkon-2576393/ 

 

https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/boseges-programkinalatbol-valogathatunk-

megyenkben-a-hetvegen-2568719/ 

 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/varazsos-ejszaka-a-szombathelyi-

konyvtarban-2559836/  
 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-iskolai-munka-tamogatasa-a-xxiv-vas-

megyei-konyvtari-napon-2561987/ 

 

 

Szakmai beszámolónk elérhető a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portál honlapján: 

 

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

 

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

 

 

A programok sikeres megvalósításához – a helyi szervező és koordinációs 

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

melyet együttműködő partnereink nevében ezúton is köszönünk! 

 

 

 

Szombathely, 2018. december 4. 

 

 

 

A programok lebonyolításában közreműködő könyvtárak beszámolói alapján összeállította: 

            

        
         Virághné Vámos Kitti 

          könyvtáros  
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