Szakmai beszámoló az Országos Könyvtári Napok Veszprém megyei rendezvényeiről
2018. október 1-7.
Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés

Pályázati azonosító: 204108/01449

2018. október 1-7. között Veszprém megye könyvtárai is csatlakoztak az Informatikai
és Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napokhoz.
A rendezvénysorozat tematikájához kapcsolódóan 89 település regisztrálta 411
programját

a

központi

honlapon.
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településen,

Apácatornán,

Balatonakaliban,

Balatoncsicsón, Balatonfüreden, Berhidán, Örvényesen, Pápán, Pétfürdőn, Porván, Raposkán,
Szápáron, Veszprémben és Zircen volt lehetőség a vasárnapi könyvtári programokon való
részvételre. A Veszprém megyei rendezvényeken összesen 16.435 fő vett részt.
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 kívül 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.

Válogatás a rendezvénysorozat keretében szervezett programokból településenként:
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka
2018. október 1.: Tóth Gergelyt, Ajka Város Önkormányzatának stratégiai és fejlesztési
referensét láttuk vendégül. Smart city – okos városok című előadásában interaktív módon
ismerhettük meg a legújabb intelligens közösségi szolgáltatásokat, sőt választ kaptunk arra a
kérdésre is, hogy Ajkán milyen okos fejlesztések várhatók a közeljövőben.
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2018. október 2.: Dukán József geológust köszönthettük, aki Hanoitól Saigonig címmel egy
nagyon érdekes, izgalmas úti beszámolóra invitálta hallgatóságát. Előadónk családjával a
tavalyi év végén Vietnámban járt, az előadáson bepillanthattunk a családi fotóalbumba, sok
érdekes részletet tudhattunk meg erről a délkelet-ázsiai országról.
2018.

október

5-10.

között

könyvtárunk látta vendégül a
Petőfi

Irodalmi

Múzeum

díjnyertes vándorkiállítását, az
Aranybuszt. Tavaly ünnepeltük
Arany János születésének 200.
évfordulóját, ez a tárlat az ő
munkássága előtt tiszteleg.

A

könyvtári napok időszaka alatt a
város valamennyi általános és
középiskolájából

fogadtunk

csoportokat, de a városlakók között is nagy népszerűségnek örvendett a kiállítás: az OKN
időszaka alatt 586 látogató tekintette meg.
2018. október 6-án a családokat vártuk a könyvtárba. A felnőtt részlegben „Vakrandi egy
könyvvel” címmel játékos könyves vetélkedővel készültünk: érdekes fejtörőket, várostörténeti,
könyvtárhasználati, irodalmi feladatlapokat lehetett megoldani, jutalomként könyveket
választhattak a résztvevők. Bogáncs Gyermekkönyvtárunk is egész nap nyitva állt a családok
előtt: délelőtt játékos feladatokat oldhattak meg a gyerekek. 11 órától Szabóné Jámbor Eszter:
Az 5 tornacsuka útinaplója (nem) csak
gyerekeknek

címmel

író-olvasó

találkozó keretében könyvbemutatón
vehettek rész a családok. Délután
kézműves

foglalkozással

vártuk

mindenkit: vidám kilincsakasztót, őszi
ajtódíszt készíthettek a résztvevők.
Olvasóink egész héten késedelmi díj
fizetése nélkül hozhatták vissza a lejárt kölcsönzési határidejű könyveket, ingyenes volt a
könyvtári beiratkozás is, amivel idén 208 olvasó élt.
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Városi Könyvtár, Badacsonytomaj
2018. október 2., 3.és 5.: A Tatay
Sándor

általános

iskola

három

csoportja három különböző napon
látogatott el a Városi Könyvtárba. A
Könyvtári kreatívok programsorozat
keretében

egy

natúr

dominókat

festettek ki balatoni motívumokkal,
csoportmunkában.

A

tanulóknak

figyelniük kellett egymás munkájára is,
hiszen, mikor elkészült az alkotás,
akkor az egymás mellé kerülő dominópároknak azonos színűeknek és mintázatúaknak kellett
lenniük.
2018. október 5-én a Városi Könyvtár ingyen elvihető könyvekkel, október 6.-án ingyenes
beiratkozással és késedelmi díj eltörlésével várta az olvasókat.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi
2018. október 2.: A Könyvfaló olvasópályázat indítása. A hagyományos, egész éven át tartó
olvasópályázat 2018/2019 tanévi első foglalkozása, amelynek keretében a gyerekek
megismerkedhettek az idei tematikával, olvasmányokkal.
2018. október 3.: Olvass, tervezz, alkoss! A 2018. évben zajló Varga Katalin, Janikovszky Éva
és Bálint Ágnes műveihez kapcsolódó gyermekrajzpályázatának eredményhirdetését tartottuk
gyermekkönyvtárban. Értékeltük az év közben érkezett munkákat és a legjobban sikerült
alkotásokat díjaztuk.
2018. október 4.: Éva Műhelye. A könyvtári kézműves délutánon őszi díszeket, róka, makk és
gomba alakú ajtódíszeket, köszöntőket festettek a résztvevők.
2018. október 5.: KorTársOlvasó. Kihívás – könyvek Európából. A könyvtári héten értékeltük
a 2017/2018. évi felnőtt olvasópályázatot. A résztvevők egy kis összegzést hallhattak az
olvasnivalókról és a résztvevőkről. A legsikeresebb olvasók díjazásban is részesültek.
Ugyanekkor indult útjára a 2018/2019 évi olvasópályázat is.
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2018. október 5.: Író-olvasó találkozó Tóth Krisztinával. Az írónővel Fűzfa Balázs
irodalomtörténész professzor beszélgetett műveiről, a mai magyar irodalomról, a vers és a
könyv fontosságáról.
2018. október 6. Helyismereti kirándulás Magyarpolányba. Az olvasópályázatok legsikeresebb
résztvevői és a könyvtár legelhivatottabb olvasói számára hagyományosan évek óta
megrendezünk egy helyismereti „könyvtári túrát” amelynek keretében más-más célpontokat
látogatnak meg a résztvevők, az ottani kulturális és közgyűjteményi lehetőségeket, természeti
kincseket meglátogatva. Az idei úti cél Magyarpolány és a Kab-hegy volt.

Lipták Gábor Városi Könyvtár, Balatonfüred
2018. október 2.: Mesekuckó. A gyerekek egy papírszínházi mesén keresztül, játékosan
ismerkedtek meg a gyermekrészleg rendjével. Részletes ismertetést kaptak a beiratkozás
módjáról és a kölcsönzés lehetőségeiről is.
2018. október 2. : „Egy korty derű” –
közönségtalálkozó V. Kulcsár Ildikóval, a
Nők Lapja népszerű újságírónőjével. A
rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés, a
könyvtár olvasóterme zsúfolásig megtelt. A
hangulatos,

vidám

órák

alatt,

számos

történetet hallgathattunk meg. A novelláit
Tarnai Katalin olvasta fel. A találkozó után
lehetőség

volt

az

írónő

könyveinek

megvásárlására is, melyeket a szerző szívesen dedikált.
2018. október 3.:Ringató. Az OKN idején a könyvtáros is részt vesz a zenés foglalkozáson,
hogy a családoknak felhívja a figyelmét a könyvtári programokra, az olvasás fontosságára és
bíztassa őket a beiratkozásra. A korosztály számára sok-sok jó könyvet ajánlottunk, valamint
ajándékokat, mondókákat osztottunk szét a családoknak.
2018. október 3.: „Lufi és a többiek” Író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel. A kis létszámú
közönség számára nagy élményt jelentett ez a találkozó. Az írónő sok-sok kérdéssel és a
könyveiből felolvasott részletekkel hívta fel a gyerekek figyelmét arra, hogy bárkivel közülük
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megeshetnek azok a kalandok, amelyek a Lufi-sorozat regényeiben olvashatók. Balázs Ágnes
apróbb nyereményeket adott át a gyerekeknek, végül mindenki kaphatott aláírást is tőle.
2018.

október

3.:

„Szamárfül”.Kreatív

újrahasznosító foglalkozáson vehettek részt
az érdeklődők, amely során egy megunt
könyvből készíthettek műtárgyat. Kárpáti
Zoltán, a foglalkozás vezetője sokféle
újrahasznosított tárgyat készített már, és
ezen a délutánon azt mutatta meg nekünk,
hogyan lesz a nyitott könyv közepén a szív.
Aprólékos és nagy figyelmet igénylő
munkával (mérés, hajtogatás, vágás) készültek az alkotások.
2018. október 4. 10.00 Mesekuckó. A magyar népmesékről, Benedek Elekről beszélgettünk a
Mogyoró utcai óvoda nagycsoportosaival ezen a délelőttön. A gyerekek különösen annak
örültek, hogy közösen eljátszottunk egy mesét, amiben mindenki részt vehetett, aki szeretett
volna.
2018.

október

múltjából”

4.:

„Kincsek

kiállítás-megnyitó

Praznovszky

Mihály

könyvének

bemutatója.

városunk
és

„Savanyúvíz”
A

dr.
c.

kiállítás

megnyitója után dr. Praznovszky Mihály nem
csak egy könyvét mutatta be, hanem négyet.
Ezek a Savanyúvízről c. művén kívül a
következők voltak: „Tisztelőd s barátod” :
Arany János levelezése Madách Imrével,
Eötvös Károly: A Megyei ész – egy ismeretlen kézirat nyomában, valamint Kossuth Lajos
füveskönyve. A rendkívül tartalmas és szórakoztató előadás után a könyveket meg lehetett
vásárolni és a szerző dedikálta azokat.
2018. október 5.: Mesekuckó. Az Óvárosi Óvoda Szivárvány csoportját láttuk vendégül, akik
játékosan ismerkedtek meg a népmesék világával, a találós kérdésekkel. A foglalkozás végén
nagy lelkesedéssel játszottunk el együtt egy népmesét.
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2018. október 5.:„Legyek-e könyvtáros?” A Radnóti Általános Iskola 5/c osztályosai azzal
ismerkedtek meg, milyen feladatai vannak egy könyvtárosnak, s ezen keresztül arról is képet
kaphattak, milyen szolgáltatásai vannak könyvtárunknak. Könyvkereséssel és olvasással zárult
a program.
2018. október 5.:„Családi Zsíroskenyér-party”.A júliusban Sopronba szervezett honismereti
tábor résztvevői és családtagjaik jöttek össze hagyományos emlékidéző programra péntek
délután. A táborozók által készített fotók levetítése közben felidéztük a tábori eseményeket,
beszélgettünk és finom zöldségeket-gyümölcsöket, valamint természetesen zsíros kenyeret is
ettünk.
2018. október 5.: „Természetesen egészségesen” – környezetvédő és energiatakarékos házi
praktikák az Életmód Klub közreműködésével. Sándorné Csík Ildikó részleteket olvasott fel
egy régi könyvből, melynek címe: Vilma néni háztartási tanácsadója. Utána Korga Györgyné,
Zsuzsa néni tanácsait hallgattuk meg, valamint Benkő-Szabó Zsókától, a klub vezetőjétől
tudtunk meg sok hasznos dolgot. A látogatók egészséges finomságokat is kóstolhattak és
újrahasznosított tárgyakat is kézbe vehettek.
2018. október 6.:„Ovimuzsika”. Szombat
délelőtt

családok

gyermekkönyvtár

lepték

el

a

kölcsönzőterét.

A

szőnyegre letelepedve hallgatták kicsik és
nagyok a három muzsikus előadását a
hangszerekről,

és

együtt

énekeltek,

tapsoltak, mozogtak a zenészekkel. Idős
látogatóink

is

csatlakoztak

a

hallgatósághoz és fergeteges hangulatban
töltöttek el egy órát együtt.
2018. október 7.:„Könyves vasárnapi séta”. A séta résztvevői a Lipták Gábor Városi Könyvtár
elől indultak Tóthné Wittmann Borbála könyvtári csoportvezető kalauzolásával. A könyvek,
melyeket vittünk magunkkal: Németh Ákosné: Balatonfüred nevezetes épületei, dr.
Praznovszky Mihály: Füredi sétálókönyv. Az út során megismerkedhettünk Balatonfüred felső
városrészével, a református fehér templommal, a szépen rendbe hozott parasztházakkal, a régi
malommal és a város végén található Papsokai templomrommal és a körülötte levő sírokkal. A
szép időben mindenkinek jól esett a hasznos és kellemes séta.
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2018. október 7.: „Keresd a könyvet!” Vasárnap délután vidám családi vetélkedőt tartott Törőné
Horváth Ilona, a fiókkönyvtár munkatársa az Arácsi Népházban. Két gyermek és egy felnőtt
csapat mérte össze ismereteit a könyvekről. Voltak mozgásos és gondolkodós feladatok, egyegy részlet alapján mese felismerése, szókeresés a Révay lexikonból, fotó alapján
könyvkeresés. Gyermekek és felnőttek egyaránt nagy lelkesedéssel vettek részt a feladatok
megoldásában. Jutalomként könyvutalványokat kaptak a résztvevők.

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, Balatonfűzfő
2018. október 1.:Pintér István, a VÁCISZ
(Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete) elnökségi tagja
a

napjainkban

egyre

nagyobb

népszerűségnek örvendő családfakutatásról
tartott nagyon érdekes előadást. Saját
családfájának

bemutatásán

keresztül

avatott be bennünket a családfa készítés
rejtelmeibe. Programunk második részében
a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által meghirdetett „Balatonfűzfőn töltöm a
szabadidőmet” c. pályázat eredményhirdetésére került sor. Az igazán sokszínű, csodálatos
alkotásokat két hétig tekinthették meg az érdeklődők a könyvtárban.
2018. október 2.: Sajtos Ildikó, a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális
Szolgálat vezetőjének vetítéssel egybekötött előadását hallgathatták meg vendégeink. Ildikó
hangsúlyozta, hogy a családnak különleges szerepe van a társadalmi viszonyok
újratermelésében, hiszen generációkon keresztül örökíti át értékeit, normáit, viselkedési
szabályait. Az előadás után a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület „Balatonfűzfő
legszebb konyhakertjei” és „Balatonfűzfő legszebb virágoskertjei” pályázatok díjkiosztójára
került sor.
2018. október 3.: A délelőtt folyamán a Mézengúzok zenekar szórakoztatta a rendkívül népes
gyerekközönséget, akik fülbemászó dalaikkal ismét nagy sikert arattak.
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2018.

október

4.:

Kézműves

foglalkozásunkon Varga Judit segítségével
az ügyes kezű gyerekek előre elkészített
sablonokból gyönyörű virágokat, őszi
dekorációkat készítettek.

Kultúrház és Könyvtár, Berhida
2018. október 2.: „Én és a családom.” A
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló
rajzpályázat

eredményhirdetés

pályaművekből

szervezett

és

a

kiállítás

megnyitója. Felhívásunkra több mint 120
alkotás érkezett. A legszebb munkák
alkotói kis jutalomban és oklevélben
részesültek, a többiek munkáját pedig
emléklap átadásával köszöntük meg. Az eredményhirdetést megelőzően egy kis verses – zenés
összeállítással köszöntöttük a díjazottak és az érdeklődőket. A kiállítás-megnyitót követően
családi filmvetítésre hívtuk a megjelenteket.
2018. október 3. : „A mese szerepe a gyerek fejlődésében” címmel Szabóné Polák Éva
óvodapedagógus tartott előadást a Petőfi Művelődési Házban, melynek keretében bepillantást
nyerhettek az érdeklődők az óvónők mindennapjaiba is. Az előadásából számos ötletet (pl. egy
meseszőnyeg festése a gyerekekkel) meríthettek a résztvevők, hogy a mesék segítségével
milyen sokféle élmény adható át a kicsiknek. A legfőbb tanulságok közül emeljük ki: (az
olvasott) meséken felnövő gyermekek fantáziavilága gazdagabb, kreatívabb, mint akik
mindebből kevéssé, vagy egyáltalán nem részesülnek!
2018. október 4.: „Origamizz a könyvtárban” A berhidai kultúrházba vártuk az óvodásokat. Az
állatok világnapja apropójából először a nagyteremben elkóborolt kis állatokat kellett
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megtalálniuk az ovisoknak. A legügyesebbeket egy kis könyvtári ajándékkal díjaztuk. A játékot
követően vette kezdetét a kézműves foglalkozás, melynek keretében egy egyszerűbb origami
technikával elkészíthető könyvjelzőt gyárthattak a gyermekek.
2018. október 5.:Varga Tamás könyvtáros
könyvtárhasználati órát tartott az Ady
Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola 5. és 6. osztályosainak
egy-egy órában. A fiatalok először egy
rövid

előadás

könyvtárhasználat

keretében

a

szabályairól

egy

ismertetőt hallgathattak meg, melyet egy
játékos

csoportos

feladatmegoldás

követett. A fiatalok csoportokba verődve, az elmondottakat hasznosítva oldották meg a
különböző,

könyvtárunkban

fellelhető

folyóiratokhoz

és

könyvekhez

kapcsolódó

feladványokat. A legügyesebbek természetesen itt sem távoztak üres kézzel.
2018. október 6.: Szombaton két programmal is vártuk az érdeklődőket. Délelőtt 10 órára
kincskereső játékra vártuk a kíváncsi ifjúságot. „Az aradi vértanúk nyomában” címmel
meghirdetett játékunknak a Kistó Leader Kultúrpark adott otthont. A gyerekeknek a tó körül
elrejtett képeket kellett összegyűjteniük, és az aradi vértanúkhoz kapcsolódó játékos feladatokat
kellett megoldaniuk. A szabadban eltöltött délelőttöt nagyon élvezték a résztvevők. Délután 16
órától családi vetélkedőt tartottunk. A rendezvény megszervezésének oroszlánrészét az
Összefogással Berhidáért Egyesület vállalta magára. Közös felhívásunkra helyi szervezetek és
baráti társaságok jelentkeztek, akik 4 fős csapatokban versengtek egymással. A sok játékos
feladat (jelmezes produkció, ügyességi játékok, totó) során egy kellemes délutánt tölthettek a
résztvevők a művelődési házban.
2018. október 7.: A rendezvénysorozat zárásaként 15 és 17 óra között vasárnapi rendkívüli
nyitvatartással vártuk kedves olvasóinkat. A délután során a régi, leselejtezett könyvtári
könyvekből választhattak látogatóink maguknak kedvükre olvasni valót. Vasárnap délután
került sor az Év olvasói címek kiosztására, melynek keretében idén is köszöntöttük hűséges
olvasóinkat, intézményenként egy felnőtt és egy fiatalkorú olvasót részesítettünk díjazásban.
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Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2018. október 5.: Az „Örökség és
emlékezet” témakörbe sorolható programelemként hívtuk meg gróf Nádasdy
Borbálát az „Asszonyszerelem, asszonysors” című könyvének bemutatójára. A
grófnő utoljára megjelent könyve mellett
a

korábbiakból

eseményeket,

is

elevenített

részleteket.

fel

Asszony-

sorsként élte meg francia férjével való
hazaköltözését, majd párja halála után az
egyedül maradást. Felhívta a figyelmet, bár a világ mást vár el a nőktől, az ő feladatuk az otthon,
a melegség megteremtése egy családban. A hallgatóság számára a magyarsága mellett minden
körülmények között kitartó, az anyanyelv megőrzése érdekében szóló írónő igazi példaképül
szolgált, s szolgál életútjával, méltósága megőrzésével minden olvasója számára is.
„Jó itt együtt lenni!” Családi napra, délutánra hívtuk, és vártuk azon Olvasóinkat, akik valami
miatt kitűnnek a többi könyvtárlátogató közül. Rendezvényünkön sort kerítettünk az általunk
alapított díjak és címek átadására. Emléklapot és csekély ajándékot nyújtottunk át a legidősebb
és legfiatalabb, a legaktívabb olvasóinknak, a legtöbbet
kölcsönzőknek, a legtöbbet kölcsönző házaspárnak, a
leghumorosabb,

a

legtöbb

kutatómunkát

végző

olvasónak. Az emléklapok átadása után „Kastélytúrára”
indultak

a

vállalkozó

szellemű

vendégek,

megismerkedtek pincétől a padlásig az épülettel, ezalatt a
legkisebbek őszi díszeket készítettek könyvtárosaink
vezetésével.
„A hálózat csapdájában…” könyvkeresési játékba a
héten sokan bekapcsolódtak, ez volt idén a legnépszerűbb
programunk a Könyvtári Napok során. A képzeletbeli
könyvnélküli kor katonái által elrabolt könyveket kellett a
verseny során városszerte megtalálni, s a meglelt
könyvről

a

facebookon

keresztül

elküldeni

intézményünknek egy-egy szelfit.
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2018. október 6.:Az október 6-án, szombaton tartott „Kastélytúrán” megismerkedhettek a
jelentkezők az épület valamennyi szegletével, az olvasók által elzárt területekkel is.
Ismét sokan iratkoztak be az egész hétre kiterjesztett ingyenes beiratkozási akció keretében
könyvtárunkba, tettek eleget felhívásunknak: „Tartozz közénk!”.
Az Országos Könyvtári Napok ideje alatt három kiállítással váruk látogatóinkat: a „Regényes
családok” az állományban található családregényekből nyújtott ízelítőt; a „Légy kreatív!”
könyvkiállítás a kreativitásra ösztönző, hobbikat bemutató dokumentumokon keresztül próbálta
a könyvtárat mint a kreatív ismeretanyagok tudástárát népszerűsíteni; a „Nagyszüleink
korában…” múltidéző kiállítás a helyismereti gyűjtemény azon darabjait mutatta be, amelyet
egyébként nem vehetnek le olvasóink a polcról (katonakönyv, keresztlevél, bizonyítvány, régi
fényképek, stb.).
A sikeres és látogatott programok mellett idén fordult először, hogy nem éltek olvasóink a „Mi
megbocsátunk!” felhívással, azaz nem éltek az amnesztia, a késedelmi díj tartozásának
elengedésével. Ugyanígy sikertelen volt sajnos az „Így olvasunk mi!” fotópályázatra és a
családi filmek vetítését beharangozó „Nézzük együtt!” felhívásunk, valamint a „Mesél a város”
című helytörténeti sétára invitálásunk is.

Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa
2018. október 1-7.: „A teremtett természet” Ifj. Vasuta Gábor természetfotós fényképeiből
nyílott kiállítás a könyvtár előadótermében. A műszerészből lett fotós Mára országosan ismert
a természetvédők és természetfotósok körében. Előszeretettel fotózza a Somló környékét, a
védett növényeket és állatokat. Hivatásának tekinti, hogy minél több emberrel ismertesse meg
a természet szépségeit, ezért Veszprém megye könyvtárai rendszeresen adnak helyet a
kiállításainak.
„100 éve ért véget a nagy háború” Lóky György, László Szabolcs, Proszt Imre anyagából nyílott
kiállítás a könyvtár folyosóján. A kiállításon az I. világháború idejéből származó képeslapokat,
fényképeket, dokumentumokat, plakátokat és kitüntetéseket láthattak az érdeklődők.
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2018. október 1.:Csillaghúr és barátai"
című zenés, interaktív közönségtalálkozó.
Sás Károly és lánya, Sás Ildikó előadásában
ismerhettük meg Csillaghúr és barátainak
történeteit.
2018. október 1.: Zenés utazás a pápai
Musical Stúdióval. A Zene Világnapján a
pápai Musical Stúdió révén egy zenés
utazást tehettünk a különböző zenei műfajokban.
2018. október 2.:Szüleim, Nagyszüleim játékai – gyermekfoglalkozás. Pap Gabriella
könyvtáros vezetésével az Édenkert Református Óvoda nagycsoportosai játékos foglalkozás
keretein belül ismerkedhettek meg a régmúlt játékaival.
2018. október 2.: Ők az én családom! című
rajzpályázat

eredményhirdetése.

A

rajzpályázatra összesen 185 pályamű
érkezett.

Általános

iskolások

alsó

tagozatosai között mind a négy osztályban
díjat kapott a legjobb három helyezett.
2018. október 2.: Vasuta Gábor : Életöröm
című könyvének bemutatása. A szerzővel
Vargáné Takács Mónika beszélgetett a természetről, a madarakról és a természetfotózás
szépségeiről.
2018. október 3.: „Tündérkert Daloló” H. Szabó Andrea tartott egy vidám dalos, zenés
gyermekműsort óvodás csoportoknak a könyvtárban.
2018. október 3.: „Városi séta Jókai Mór nyomában” Császár Csilla könyvtáros vezetésével
indult a Jókai Mórhoz köthető pápai házak felkeresése. A séta 2,5 km hosszú volt és nyolc
helyszínt érintett.
2018. október 4.: Zenebölcsi.0-3 éves korosztály számára tartott Forsthoffer Judit
zenepedagógus egy zenés, mondókás foglalkozást.

12

2018. október 4.: Értékgyűjtés nehézségekkel és eredményekkel. Dr. Hermann István
könyvtárigazgató

a

települési

értéktárat

mutatta be középiskolás diákok számára a
könyvtár előadótermében.
2018.

október

4.

Európaiság-Hitelesség-

Protokoll. Görög Ibolya protokollszakértő
tartott vetített képes előadást előadását a
helyes viselkedésről.
2018. október 5.: Gyöngypillangó-fűző verseny. Általános iskolák 5 fős csapatai versenyeztek
gyöngypillangó készítésben. Összesen 1051 db pillangó készült el a verseny végére.
2018. október 5.: Kerekítő. 0-3 éves korosztály számára tartott Sz. Farkas Veronika
zenepedagógus egy zenés, mondókás foglalkozást.
2018. október 5.: Október 6-i megemlékezés. Váminé Molnár Emma vezetésével kisiskolások
emlékeztek az aradi vértanúkra. A megemlékezésre az Alsóvárosi temetőben került sor.
2018. október 5.: „Meteoritok – az égi kövek
világa” Nagy sikerű interaktív csillagászati
bemutatót tartott a Bakonyi Csillagászati
Egyesület. A csillagászok prezentációjának
köszönhetően

az

előadás

résztvevői

megismerkedhettek az égi kövekkel, illetve az
Univerzum keletkezésével.
2018. október 6.:” Daloló erdő” Az Aranykapu zenekar zenés gyermekműsorának részesei
lehettek a szombat délelőtt a könyvtárunkba látogató kisgyermekes családok.
2018. október 6.: „Együtt a család” - Kézműves foglalkozás. A kreativitás és a kézügyesség
fejlesztése során szebbnél szebb alkotások születtek a foglalkozás során.
2018. október 6.: Pápa Slam Spoken Word Session –Slam Poetry - önálló előadó műfaj
bemutatása.
2018. október 7.: A papírfonás titkai. Kézműves foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a
résztvevők a papírfonással.
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Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
2018. október 7.: A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárában idén is változatos
programokkal vártuk kedves látogatóinkat.
Könyvbörzét rendeztünk az előcsarnokban, olvasóink által könyvtárunknak felajánlott
könyveket kínáltuk fel böngészésre, a kiválasztott könyveket térítésmentesen elvihették a
kedves érdeklődők. Volt lehetőség ingyenes beiratkozásra, elengedtük a késedelmi díjakat,
egész délelőtt diafilmeket vetítettünk, elindítottuk új olvasópályázatunkat, mely idén is most
ősszel indul és tavasszal ér majd véget. A pályázatba bekapcsolódók dekorgumiból
bagolyfigurát készítettek, a kisbaglyok felköltöztek a Könyvbagolyfára - a folyamatosan
kikerülő feladatok megoldásait gyűjtjük a baglyok pergamentekercsein.
Kreatív sarok is várta az ifjakat és kevésbé ifjakat: Urák Éva kézműves segítségével készültek
papírgömb cica és kutya figurák és domborműves technikával családfa.
A népszerű könyv és könyvjelző kereső játékunkat is sokan játszották, apró rejtvények
megoldásai segítették a könyvet és a benne rejtett könyvjelzőt megtalálni.
Helyismereti TOTÓ kitöltésével is próbálkozhattak az érdeklődők, minden kérdés
megválaszolásához kézbe kellett venni valamelyik helytörténeti kiadványunkat.
Senki sem távozott üres kézzel, apró ajándékokat választhatott mindenki az ajándékkosárból.

Kisfaludy Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Sümeg
2018. október 2.: Találkozó Szabó
Viktóriával.
mesekönyvét

Az

írónő

mutatta

első
be

a

gyerekeknek. Elmesélte, hogy már
diákként is szeretett történeteket
kitalálni, de a gyerekei születése után
erősödött meg benne a gondolat,
hogy a meséit leírja. A harmadikosok
az

írónő

meghallgatták,

több

meséjét
közöttük

is
a

porcelánbaba történetét is. A gyerekek személyesen is megismerkedtek Villővel, azzal a
porcelánbabával. mely a mesét ihlette.
14

2018. október 4.: Író-olvasó találkozó Lakatos Leventével. Több korosztály is kíváncsi volt a
többszörös Aranykönyv-díjas íróra. A modern romantikus regények szerzőjének 2008-ban
jelent meg magánkiadásban első könyve Legyél Sikeres Fiatal! címmel. Azóta folyamatosan
jelennek meg újabb és újabb regényei, melyeket olvasóink körében nagyon népszerűek.
„Barátaink az állatok”. Az Állatok
Világnapja alkalmából Dr. Capári Balázs
állatorvos

nem

kevés

humorral

fűszerezve beszélt a kutya-, macskatartó
gazdik

feladatairól.

Beszélgetett

a

gyerekekkel a magyar kutyafajtákról, az
"agresszív"

kutyafajtákat

macskafajtákat.
örömére

A

és

gyerekek

megérkeztek

a
nagy

négylábú

kedvenceik is, Foltos és Bunda.

Wass Albert Városi Könyvtár, Tapolca
Könyvtárunk az idei évben is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok elnevezésű
programhoz. Ennek keretei között különböző akciókkal – pl. egyéves ingyenes beiratkozás,
amnesztia –, a gyermek és a felnőtt korosztály számára szervezett rendezvényekkel vártuk az
olvasókat és a könyvtárlátogatókat.
2018. október 3.: „Mire jó a Tapolcai
Életrajzi

Lexikon?”

nyugalmazott

Kertész

Károly

könyvtárigazgató

előadásában a 2000-2009 között kiadott
Tapolcai Életrajzi Lexikonról beszélt,
melynek szerkesztőjeként a helyismeret
területén kiemelkedő jelentőségű munkát
végzett.
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2018. október 4.: Találkozó Lakatos
Leventével. A népszerű, fiatal író által
képviselt irodalmi műfajt a szórakoztató,
bűnügyi, romantikus és erotikus jelzőkkel
lehetne a leginkább körülírni, így érthető,
hogy a közönség soraiban a fiatal
korosztály képviseltette magát nagyobb
számban.
2018. október 6.: Szombaton délután
három csapat gyűlt össze, hogy részt vegyen a könyvtárunk által szervezett várostörténeti
vetélkedőn: a Városszépítő Egyesület, a Nő Klub és a Tanúhegyek Egyesület csapata. A
feladatokat – amelyek között volt műtárgy- és fotófelismerés, konkrét városi helyszínekhez
kapcsolódó kérdések – sikeresen teljesítette mindenki. Minden résztvevő örömmel vette át a
neki járó nyereményt: egy üveggel Tapolca város borából, a második helyezettek ehhez
mozijegyet, az első helyezett csapat tagjai pedig könyvutalványt kaptak. A vetélkedő jó
hangulatban zajlott és kellemes elfoglaltságot, kikapcsolódási lehetőséget biztosított
mindenkinek.

Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota
2018. október 1.: Szurovecz Kitti, a
Gyémántfiú

trilógiát

Aranykönyv-díjra
könyvtárunk
találkozón

is

jelölt

vendége.

jegyző,

írónő
Az

intézményünk

volt

író-olvasó
munkatársa,

Munkácsi Leila beszélgetett a szerzővel a
kamarateremben, ahol könyvvásárlási és
dedikálási

lehetőség

is

várta

az

érdeklődőket.
2017. október 2.: A könyvtárban visszatérő vendégnek számító, s mindig izgalmas témákat
választó Domján-Koncz Eszter pszichológus tartott előadást. A várpalotai szakember ezúttal a
családról, annak szerepéről és a problémák, konfliktusok kezeléséről beszélt.
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2017. október 3.: Országok, hangulatok
textilből címmel Lits Istvánné Kammilla
patchworkkiállítását láthatta a közönség. A
november 3-ig látható tárlatot Berente Judit,
a Magyar Foltvarró Céh mestere, a fehérvári
Korona Foltvarró Kör tagja nyitotta meg.

2017. október 4.: Aktuális téma került terítékre Klausz Melinda közösségimédia-specialista
Védd meg magad a neten! című előadása során. A mára országosan elismert, több könyvet is
jegyző szakember a digitális világ, különösképp a ma oly népszerű közösségi oldalak
veszélyeiről beszélt.
2017.

október

szépirodalom

5.:

került

középpontba,

Gasztronómia
ezen

a

megrendeztük

és

napon
a

a

XIX.

Szindbád vacsorát. A már hagyománynak
számító

program

irodalmi

házigazdája

Pócsik József volt, Krúdy és a párbajok
címmel

előadást

tartott

Oláh

Tibor

várkapitány. A menüsort a Fogadó a Két Bagolyhoz a zenét pedig Mihók István prímás és
zenekara biztosította.
2017. október 6.: Az aradi vértanúk
kivégzésének 170. évfordulója alkalmából
tartottunk
Czeher

megemlékezést

Ildikó,

a

PSZC

Várpalotán.
Faller

Jenő

Szakközépiskola tanárának ünnepi beszéde
után a Thury György Gimnázium diákjai
közreműködtek versekkel, prózai részletek
előadásával. A megemlékezés koszorúzással
zárult.
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Békefi Antal Városi Könyvtár, Zirc
2018. október 1.: „Egyszer volt, hol nem
volt…”

Játékos

mesefoglalkozás

óvodásoknak Csaba Lillával. A zenés,
énekes,

interaktív

mesefoglalkozást

nagyon élvezték a részt vevő gyerekek.
október 2.:Ringató foglalkozás Rábaközi
Ritával. A Ringató Magyarországon egy
egyedülálló zenei nevelési program,
melynek vezetője Gállné Gróh Ilona,
Forrai Katalin díjas énektanár. A Ringató foglalkozások célja, hogy a kismamák megtanuljanak
egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven: zeneileg értékes dalanyagot.
Ismerkedjenek meg a magyar mondókákkal, mozgásos ölbeli játékokkal. A 30 perces
foglalkozások oldott szeretetteli légkörben zajlanak, ahol semmi kötelező feladat nincs. A
gyerekeket tulajdonképpen csak körülvesszük zenei ingerekkel (élő hangszerekkel, élő
énekszóval), nem kell magukat produkálni.
2018. október 2.: Helyismereti séta. Az
Apátság

udvarából

induló

sétán

a

Bakonyi Természettudományi Múzeumban Kasper Ágota, az OSZK Ciszterci
Műemlékkönyvtárában Németh Gábor
avatott

vezetésével

számtalan

érde-

kességgel találkozhattak a résztvevők.
2018. október 3.: Virtuális kiállítások,
múzeumi gyűjtemények egy kattintásra.
Kirmer Anna néprajzkutató előadása a virtuális kiállításokról, múzeumi gyűjteményekről. Az
előadótermet 7-8.osztályos általános iskolások töltötték meg, akik kíváncsian hallgatták a
beszámolót.
2018. október 3.: Kovács Attila ornitológus vetített képes, madárhangokkal is illusztrált
ismeretterjesztő előadása a Bakony fészkelő madarairól
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2018. október 4.: Rendhagyó ének-zene
óra alsó tagozatosoknak Franczia Dániel
és Bakos Árpád közreműködésével. A
lelkes közönséget a zirci általános iskola
két első osztálya alkotta, akik élvezettel
hallgatták a két zenészt. Franczia Dániel
Közel-keleti ütőhangszeres zenész, több
együttes alapító tagja (Altamar, Cosmos
Együttes, RitMosaic Ütőegyüttes, Dallamszigetek). Bakos Árpád főleg pengetős hangszereket mutatott be a kisdiákoknak. Mindkét
zenész az Ethnokor együttes tagja, amelyben Bakos Árpád énekét hallhatjuk. Önmagukat
kortárs népzenének tartják, amely a múltból ered, de a mában él.
2018. október 4.: „Családban élni nem könnyebb, de jobb.” Gilicze Tamás református
lelkipásztor előadása. Gilicze Tamás közös együttgondolkodásra, gyakorlati megközelítésű
elmélkedésre hívta az érdeklődőket. A család mindannyiunk számára a legfontosabb forrás az
életben. Nem véletlen tehát, hogy az előadás végül érdekfeszítő beszélgetéssé alakult, melynek
során a fiatalabb és az idősebb korosztály egyaránt képviseltette magát.
2018. október 5.: „Érettségi tétel –
karnyújtásnyira”. Rendhagyó irodalomóra Tóth Krisztinával és Fűzfa
Balázzsal. Tóth Krisztina író, költő,
műfordító, a Színművészeti Egyetem
tanára. A jelen levő diákok jelentős
összefoglalót
tételként

kaptak

szereplő

az
Pixel

érettségi
című

novelláskötetéről.
2018. október 6.: „Őszköszöntő túra.” A hagyományos Őszköszöntő túrát három nehézségi
fokon teljesíthették a vállalkozó kedvűek.
2018. október 7.: Könyves Vasárnap –Vendégünk Réti László író. A rendőrkapitányként
dolgozó íróról sokáig a közvetlen kollégái sem tudták, hogy sikeres krimiíró. Eredeti szakmája
a könyvein is érződik: rendkívül alapos anyaggyűjtés, az információk többszörös ellenőrzése
előzi meg az írás folyamatát.
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A könyvtári héten ingyenes volt a beiratkozás. Ennek során 172 fő újította meg a könyvtári
tagságát.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém
Központi Könyvtár:
Kiállítások 2018. október 2-7.
205 éve született Giuseppe Verdi olasz zeneszerző, korának legtöbbet játszott operaszerzője.
Ez alkalomból a könyvtár Zenemű- és médiagyűjteményében egész héten zene- és
olvasmányajánló várta a látogatókat.
A Mátyás király emlékév alkalmából a Mátyás királlyal kapcsolatos dokumentumainkból
válogattunk, míg a Családok évéhez kapcsolódóan A jól működő család című kiállításunk
mutatta be gyűjteményünk témához kapcsolódó köteteit. Látogatóink közül sokan
megtekintették a válogatást és kölcsönöztek a kiállított művekből.
Vetélkedők, online játékok:
Népszerű volt a „Magyarország szellemi kulturális öröksége” címmel készített online totónk: a
visszaküldött megfejtések közül 24 telitalálatos lett. A legjobb megfejtők között egy könyvtári
ajándékcsomagot sorsoltunk ki.
Az Olaszországgal kapcsolatos totót 22-en töltötték ki, ebből 19 megoldás volt hibátlan. A
francia totóra 16 megfejtés érkezett, mind hibátlan lett. Az angol nyelvű totót 17-en fejtették
meg, a helyes találatok száma 8 volt. Valamennyi idegen nyelvű totó témája az adott
nyelvterület kulturális örökségeinek feldolgozása volt.
Rendezvények:
2018. október 2. A magyar filmkultúra
gyöngyszemei. A 80 éves Szabó István
tiszteletére az 1966-ban készült Apa (Egy
hit naplója) című filmet vetítettük.
"Ne csak guglizz!"avagy mire jók az
adatbázisok?” címmel tartottunk előadást.
Középiskolásokkal ismertettük meg a
könyvtárunkban elérhető adatbázisokat.
Példákkal, közös kereséssel teszteltük az
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Arcanum, Hungaricana, NAVA és MERSZ tartalmát, lehetőségeit, valamint felhívtuk a
figyelmet az ODR közös katalógusára és a könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatásra is.
Cili cica a tejúton - családi diafilm vetítés. Régi idők diafilmjeit elevenítettük fel az érdeklődő
gyerekek és felnőttek számára kedden az esti órákban.
Guríts és lépj! - családi társasjátékparti.
Kedden

egész

társasjátékozni

nap

szerető

vártuk

a

fiatalokat

és

felnőtteket.
Megzenésített versek óvodásoknak. A
Kabóca Bábszínház hangulatos, zenés,
verses

előadásán vehettek részt az

óvodások.
2018. október 3.
A német klub célja a német nyelv és kultúra népszerűsítése. Ez alkalommal az Isten hozott
Németországban című filmet vetítettük német nyelven magyar felirattal. A vetítés a film
történetét és a rendező pályáját bemutató rövid ismertetővel kezdődött.
Kreatív

tudomány.

Az

Amerika

Kuckó/American

Corner

„Tudományturmix” elnevezésű, játékos,
tudományos

témájú,

magyar

nyelvű

ismeretterjesztő foglalkozásának témája a
tűz birodalma volt. A résztvevő gyerekek
tanultak

az

éghető

és

nem

éghető

anyagokról, tűzoltásról és tűzriadóról,
valamint

a

vulkánokról

is,

s

még

vulkánkitörést is imitáltak háztartási anyagok felhasználásával. A programot Dr. Nagy
Georgina, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézetének adjunktusa tartotta.
Élet a hátországban a Nagy Háború idején. Könyvbemutató. A veszprémi Első Világháborús
Centenárium Emlékbizottság lehetővé tette az Eötvös Károly Megyei Könyvtár számára, hogy
megjelentessen egy könyvet, melyben a szerkesztők a korabeli sajtó tükrében vizsgálták
Veszprém város hátországának életét az első világháború idején. A könyvbemutatón
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elhangzottak részletek a könyvből a szerkesztők tolmácsolásában, miközben a helyismereti
gyűjteményben őrzött korabeli képeslapokból készült válogatás futott a háttérben a kivetítőn.
A bemutatót kötetlen beszélgetésen követte. A szerkesztők – Palkóné Jády Melitta és Domokos
Anna – dedikáltak.
„Baglyok

az

Praznovszky

irodalomban”
Mihály

Dr.

rendhagyó

könyvtári óráján egy izgalmas időutazás
keretében tekinthették végig a gyerekek,
hogy

milyen

művekben

jelentősebb

szerepelnek

gyerekkönyvtár

irodalmi

baglyok.

előterében

A

„Miska

bagoly kalandjai” címmel kiállítás is nyílt
az előadó bagolygyűjteményéből.
„Folton-folt - a foltvarrás technikái”.A
foltvarrás alapjaival ismerkedhettek meg az érdeklődő látogatók.
„Sirály a király” Rendhagyó irodalmi óra Bosnyák Viktóriával. Bosnyák Viktória írónő mesélt
könyveinek keletkezéseiről és bemutatta készülő új könyvének tervezetét.
2018. október 4.
A Francia klub keretében filmvetítést tartottunk a klubtagoknak és az újonnan csatlakozóknak.
Az Egy szobalány naplója című filmet vetíttettük, mely Octave Mirbeau regénye alapján
készült. A rendezvény célja a francia nyelv és kultúra népszerűsítése volt a vizualitáson
keresztül.
A modern ex libris születése és
felvirágzása.

Vasné

dr.

Tóth

Kornéliának, az Országos Széchényi
Könyvtár tudományos munkatársának
színes, vetítettképes előadása a modern
ex librisek születéséről, fajtáiról, a
témaválasztásokról

és

azok

csoportosításáról. A program témája az
olvasók viszonylag szűk rétegét érdekelheti, de a megjelent 15 fő rendkívül érdeklődő volt.
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Kép/SZÓ/Tár – rendhagyó grafikai tárlat megnyitója Albrecht Sándor kisgrafikáiból. A
kiállítást Albrecht Sándor és Soponyai Ilona könyvtáros nyitották meg. Albrecht Sándor gyűjtő,
néhány évvel ezelőtt könyvtárunknak ajándékozott egy jelentősebb grafikai gyűjteményt.
Ezekből válogatott a részleg a kiállításhoz. A kiállítást az tette rendhagyóvá, hogy minden
kiállított képhez irodalmi részleteket gyűjtöttek a könyvtárosok (versek, versrészletek,
regényrészletek, stb.), melyekből egy szövegkönyv készült. A szövegkönyvvel járva a kiállítást
minden látogató kiválaszthatta azt a részletet, amely neki leginkább illik egy adott képhez. Ez
a kis játék rendkívül népszerű volt és négy hétig tartó tárlaton folyamatosan elfogytak a
kihelyezett füzetkék.
Angol nyelvű társalgási klub az Amerikai Kuckóban. A kötetlen, angol nyelvű beszélgetésen
változatos korú, nemzetiségű és nyelvtudású látogatók vettek részt, hogy együtt fejlesszék nem
csak angol nyelvtudásukat, hanem interkulturális ismereteiket is.
2018. október 5.
Őszi kék. Élet Történet Konstrukció.
Géczi János és Csányi Vilmos könyvének
bemutatója. Házigazda: Papp Sándor.
Rendkívül érdekes beszélgetés fültanúi
lehettek a résztvevők, melynek során
számtalan izgalmas téma előkerült.
Veszprém

életminősége

térképeken.

Előadó: dr. Domokos Endre és Sebestyén
Viktor. Dr. Domokos Endre és kollégája
előadása az életminőség fogalmát járta körül. Veszprém város életminőségét vizsgálta térképek
és speciális, térinformatikai programokkal. Rávilágított a város egyes részeinek hiányosságaira
és pozitívumaira.
„Fitt anyuka, boldog baba – Kanga-tréning” Az együtt végezhető baba-mama torna alapjait
sajátíthatták el az érdeklődő kismamák.
„Vedd ölbe és énekelj” – Ringató foglalkozás. A zenés, interaktív foglalkozáson nagyon sok
anyuka, apuka és kisbaba vett részt. A családok együtt zenéltek és énekeltek. A legkisebbek is
nagyon élvezték a foglalkozást!
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2018. október 6.
"A

családfakutatás

forrásai

és

modern lehetőségei" címmel tartott
előadást Fekete Tamás, a MNL
Veszprém

Megyei

Levéltára

munkatársa. A közönség, főleg 50
év felettiek nagy érdeklődéssel
jegyzeteltek az előadáson.

Mesés 7Próba – olvasásfejlesztő, játékos családi vetélkedő. Szombat délelőtt játékos
kalandozásra vártuk a családokat a gyermekkönyvtárba. A vetélkedő alapjául szolgáló 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.
Gyermekkönyvtári visszatekintő – 19952017

–

kalendárium.

Gyermek-

könyvtárunk 20 évi munkáját bemutató
kiállítást nyitottunk a fogadótérben. A
gyermekkönyvtári

almanachokban

fotókkal, szórólapokkal, plakátokkal,
újságcikkekkel

dokumentáltuk

prog-

ramjainkat.

2018. október 7. Könyves Vasárnap
„Könyvtárnyitó meglepetéssel” – Profi
táncoktatók

tartottak

egy

félórás

ismertetőt az argentin tangóról. A
hangulatos

zenékből

és

változatos

táncbetétekből álló bemutatót nagy
örömmel és érdeklődéssel fogadták a
látogatók.
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Berzevici Zoltán énekes gitáros, dalszerző,
három

évtizede

foglalkozik

versek

megzenésítésével és előadásával. Önálló
estjein

és

könyvbemutatókon

énekli

magyar költők verseit. Műsorát Ladányi
Mihály költeményeiből összeállított ’92ben

megjelent

„Van

időd”

című

kazettájának anyagából válogatta, újabb
versek, dalok gondolatiságával felfrissítve.
A Konfliktuskezelés a családban című interaktív előadás során Urbanics Júlia pszichológus
adott gyakorlati tanácsokat a jelenlevőknek a minőségi együttéléshez, a konfliktusok hatékony
megoldásához.
A felnőtteknek szóló program közben a részvevők gyermekeit retro rajzfilmekkel
szórakoztattuk az Olvasóteremben és a Családi Társasjáték Egyesület által szervezett
társasjátékozáson számtalan új játékot ismerhettek meg, próbálhattak ki a családok. A vasárnap
délutáni programokon minden korcsoportból szép számmal volt résztvevő a legkisebbektől az
idősekig.
Nyomoz

a

család

olvasószolgálati

4.

A

könyvtár

tereiben

egy

izgalmas

vetélkedőre vártuk az érdeklődőket. A
játékban 8 csapat vett részt, az első három
helyezett értékes jutalomban részesült.
Játék és kvíz. A vasárnapi rendkívüli nyitva
tartás alatt az Amerikai Kuckó angol nyelvű
társasjátékokkal, nyelvfejlesztő applikációkkal, építőjátékokkal és angol nyelvű USA kvízzel
várta a látogatókat. Az 50 programrésztvevő a fentiek mellett kipróbálhatta a 3D nyomtató
tollakkal való alkotást is, a gyerekek pedig angol nyelvű rajzfilmeket nézhettek.
Családi múltidéző – interaktív játék kicsiknek és nagyoknak, közös dokumentummustra.
A helyismereti

gyűjtemény anyagaiból, képeslapjaiból, aprónyomtatványaiból, régi

folyóirataiból kaphattak ízelítőt a látogatók, melyeket kézbe vehettek, a képeslapok alapján
mesélhettek, visszaemlékezhettek a régmúlt időkre, megoszthatták unokáikkal, gyermekeikkel
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emlékeiket. Képeslapokból kirakókat készítettek a könyvtárosok, illetve memóriakártyákat
akkor és most képekkel.
„Formás test, vidám lélek”. Családi gerinctorna Kovács Bernadettel. Játékos, testmozgató
gerinctornánk vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt.
„Harangjáték” Örömzenélés a SzilágyiHarang-együttes diákjainak előadásában.
Egy nem mindennapi koncertélmény
részesei voltak azok az olvasók, akik
vasárnap

meghallgatták

a

Szilágyi

Harang-együttes előadását.
„Őszi kavalkád” Családi játszóház Nemes
Évával. Vasárnap délután zsúfolásig
megtelt a gyermekkönyvtári foglalkozató
terem Nemes Éva kézműves foglalkozásán. Előre elkészített őszi fa mintákat festettek ki a
résztvevő családok.
„Könyvtári piactér” Helyi kézművesek termékeit, tökmagból készült olajokat, krémeket
vásárolhattak a hozzánk ellátogató olvasók a rendkívüli nyitvatartási napon.
„Hurrá, áll a vár’ Családi kártyavár építő verseny. Nagy érdeklődés kísérte a tavalyi évben
hagyományteremtő szándékkal indított családi kártyavár-építő 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
csocsó

párbaj.

A

kétfős

csapatok

hatalmas lelkesedéssel vágtak bele a
partiba. Nem csak a játékosok, hanem a
lelkes szurkolótábor is jól szórakozott a
meccs közben.
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Dózsavárosi Könyvtár
2018.

október

2.:

„Ne

tunyulj,

mozdulj!” A program résztvevői az
ismerkedhettek

Etka-jógával

meg.

Segítségével - a megfelelő mozgás,
táplálkozás, rendszeresség és helyes
gondolatok

kialakításával

-

jobb

minőségű életet élhetünk.
2018. október 3. „A Bakony madarai”.
Kovács Attila előadása. A Bakony
madárvilágával ismerkedhettek meg a gyerekek. Az interaktív foglalkozás során kézbe
foghattak pl. tollakat, fészkeket, bagolyköpetet. Kivetítőn láthatták és hallhatták a Bakony
különböző élőhelyein a madarakat.
„Esszenciák az egészségért és a lélek
nyugalmáért”. Starosta János előadása.
Az előadásra látogatók sok hasznos
ismeretet kaptak az illóolajokról. Az
esszenciális

illóolajok

segítségével

megőrizhetjük egészségünket, betegség
esetén

hatékonyan

segíti

gyógyulásunkat.
„Édes kincsem, kis virágom” - Ringató
foglalkozás Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita vezetésével. A szülő és a gyermek közös játéka
és közös öröme, a zenei élménynyújtás a Ringató foglalkozások sajátja. Mintát mutat a szülők
számára, hogy hogyan kezdjék el gyermekük zenei nevelését.
2018. október 4. „Síppal-dobbal”. Tóth László népihangszer-bemutatója és zenés foglalkozása.
A zene és népzene segítő, fejlesztő hatása köztudott. Tóth László komplex foglalkozása során
a fiatal felnőttek egy jó hangulatú, fejlesztő programon vehettek részt.
„Gyermekbetegségek, védőoltások”. Dr. Gabrieli Piroska előadása. Újdonsült szülőként nem
egyszerű eligazodni a védőoltások között. Melyik a kötelező és mi a választható vakcina?
Mikor, milyen szurit fog kapni a babánk? Lehet e mellékhatásuk? És még számtalan ehhez
hasonló kérdés merülhet fel bennünk. Ezekre kaphattak választ az előadásra ellátogató szülők.
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2018.

október

5.

„Ősi

kulturális

kincsünk a népmese”. A vetélkedő
témája a gyermekek által ismert és
szeretett magyar népmesék voltak. A
fordulók

során

foglalkoztunk

mesetárgyakkal,

a

a

mesék

szófordulataival, jellemző helyekkel, a
mesék elemeivel, mesés alakokkal.
„Madarak lencsevégen”.

Gaál Zoltán

Péter és Gyurom János, a Bakony
Fotóklub tagjai kiállításának megnyitója. Hazánk ismert és kevésbé ismert madarait örökítették
meg az alkotók. A kiállítás-megnyitón hallhattunk a természetfotózás rejtelmeiről, a
madárvédelem fontosságáról. A megnyitót követően pedig egy jó hangulatú beszélgetés
kezdődött, ahol a fotózás közbeni élményekről hallhattunk.
„Csip-csip

csóka,

vakvarjúcs-

ka”.Kézműves foglalkozás. A kézműves
foglalkozáson többek között könyvjelzőt
és cserépállatkát készíthettek a jelenlevők.
Ezen

kívül

játékos

feladatok

madárhang-felismerés,

(pl.

puzzle,

madárcsőr-felismerés)

is

várták

a

gyerekeket.

Március 15. úti Könyvtár
2018.

október

1.:

Kovács

Anita

nemezkészítő kiállításának megnyitója.
Közreműködött a diákokból álló Tekergő
Nyekergők népzenei együttes és Cseke
Dorka. A kiállítást megnyitó Wagnerné
Horváth Emőke beszélt az alkotó nemez
iránti szeretetéről, a kézművesség iránti
elkötelezettségéről,

a

folyamatos
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önképzéséről. A kiállított tárgyak az ősi múlt motívumain és a mai használati tárgyakon (sálak,
sapkák, táskák, játékok) keresztül mutatják be az alkotó kreativitását.
Október 3.: Kovács Attila tartott vetített
képes előadása a Bakony madarairól. Az
előadás izgalmas és érdekes volt, a
gyerekeknek lehetőségük volt különféle
madarak

fészkeit

kezükbe

venni,

a

madártollakat és a csontozatot is meg
tudták nézni közelről, a madárhangokat is
hallhatták.
A délután folyamán Környei Ágota tartott vetített képes előadást Mátyásról és a magyarországi
reneszánsz időszakáról. Főleg a festészet és az építészet területről hozott példákat, hogy
bemutassa a reneszánsz idején jellemző motívumokat, formákat. Az előadás végén lehetőség
volt kérdezni, szabad, kötetlen beszélgetéssel ért véget az este.

2018. október 4.: Simon Gábor előadása az
örményekről,

az

örmény

kultúráról.

Megemlékezett az örmény származású
aradi

vértanúkról,

életükről,

önfeláldozásukról. A rendezvénye kötetlen
beszélgetéssel zárult.

2018. október 5.: Beck Andreával, a
Titoktündér-könyvek

írójával

találkoz-

hatott a könyvtárban a gyerekek. Mivel
nagy részük már olvasta a Titoktündér
néhány kötetét, a vetítéssel színezett
interaktív

előadás

jó

hangulatban,

játékosan telt. A gyerekek sok kérdést
tettek fel az írónőnek. Többen elhozták a
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saját Titoktündér könyvüket, melyeket dedikáltattak.
2018. október 6.: Családi játszóház.
Kovács Anita foglalkozásán a részvevők
megtudhatták, hogy a nemez birka
gyapjából

készült

szappannal,

meleg

anyag,

melyet

vízzel,

fizikai

ráhatással, gyúrással, sodrással állítható
össze, varrás

nélkül

formálható.

A

nemezelésre több felnőtt érdeklődő is
betért, a gyerekekkel a szülők nemezkarkötőt sodortak, majd a kitartóbbak
virágot készíthettek. Wágnerné Horváth Emőke életfát fűzött színes gyöngyökből a
gyerekekkel és a vállalkozó szülőkkel.

Válogatás a sajtóvisszhangból:
Nyomtatott sajtó:
Laskovics Márió: Közös tudás, közösségi hozzáférés. Az országos könyvtári napok programjai
a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban. Sajtóhír. In: Napló, 74. évf. 228.sz. (2018. okt.1.) p. 4.
Mátyus Tamás: Októberben jönnek a könyvtári napok. Az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozata október 2-7. közt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban és az EKMK
Március 15. úti Könyvtárában és a Dózsavárosi Könyvtárában. Beharangozó. In: Veszprémi 7
Nap, 24. évf. 38. sz. (2018. szept. 27.) p. 10.
Tóth B. Zsuzsa: Átalakulóban a könyvtárak. Körkép. Az Országos Könyvtári Napok kapcsán
könyvtárosok beszélnek az olvasóvá nevelésről programjaik tükrében. (Tapolca, Pápa,
Veszprém). In: Napló, 74. évf.230.sz. (2018.10.03.) p. 1., 4.
Laskovics Márió: Életöröm képeken, könyvben. Ifj. Vasuta Gábor természetfotós Életöröm
című könyvét mutatták be a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban az OKN keretében. A szerző
természetfotóiból kiállítás is nyílt ugyanitt. In: Napló, 74. évf. 234.sz. (2018. okt.8.) p.12.
Csaba Lilla: Országos Könyvtári Napok. A zirci Békefi Antal Városi Könyvtár programjai az
OKN alkalmából. In:Zirc és Vidéke, 1. évf. 4. sz. (2018. szept. 28.) p. 4.

30

Hauzler László: Ellesett madárpillanatok. Madarak lencsevégen címmel nyílt kiállítás az
EKMK Dózsavárosi Könyvtárában. A kiállítók Gaál Zoltán és Gyurom János a Bakony
Fotóklub tagjai. In: Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 39. sz. (2018. 10. 04.) p.14.
Hauzler László: Remekművek nemezből. Kovács Anita nemezkészítő kiállításának megnyitója
az EKMK Március 15. úti Könyvtárban. In: Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 39. sz. (2018. 10. 04.)
p.14.
Marton Attila: Kimeríthetetlen írói hagyomány. Tóth Krisztina írónővel Fűzfa Balázs
beszélgetett a balatonalmádi könyvtárban. In: Napló, 74. évf. 238.sz. (2018.10.12.) p.6.
Borsos Renáta Magdolna: Könyvtári kalandozás. Az Országos Könyvtári Napok keretében
családi napot tartottak az ajkai könyvtárban október 6-án. In: Napló, 74. évf. 238. sz.
(2018.10.12.) p.12.
Laskovics Márió: Egymással versengve nyomták a szöveget. A pápai Jókai Mór Városi
Könyvtárban bemutatkozott a slam poetry előadói műfaj. In: Napló, 74. évf. 238.sz.
(2018.10.12.) p.12.
Laskovics Márió: Lerajzolták a családot. A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár az Országos
Könyvtári Napok keretében rajzpályázatot hirdetett alsó tagozatosok számára. In: Napló, 74.
évf. 237.sz. (2018.10.11.) p.20.
Farkas Szabina Judit: Életre kelt néhány könyv. Országos Könyvtári Napok programjai a
csabrendeki könyvtárban. In: Napló, 74. évf. 237.sz. (2018.10.11.) p.15.
Smidhoffer Eszter: Amikor egy fiatal író világhírnévre vágyik. Országos Könyvtári Napokon
Lakatos Levente író volt a vendég a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeumban. In: Napló,
74. évf. 237.sz. (2018.10.11.) p.12.
Őrsi Ágnes: Rendhagyó kiállítás ajándék grafikákból. Grafikai kiállítás nyílt az Eötvös Károly
Megyei Könyvtárban az Országos Könyvtári Napokon, 2018. október 4-én. In: Napló, 74. évf.
237.sz. (2018.10.11.) p.12.
Marton Attila: Hiánypótló kiadvány a korabeli Veszprémről. Bemutatták az Élet a hátországban
a Nagy Háború idején című kötetet az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban az Országos
Könyvtári Napokon, 2018. október 3-án. In: Napló, 74. évf. 237.sz. (2018.10.11.) p.7.
Hauzler László: Utazás a gondolatok körül. Az OKN keretében mutatták be Géczi János és
Csányi Vilmos Őszi kék című közös kötetét az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. In:
Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 40.sz. (2018.10.11.) p.14.
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Hauzler László: Az első világháború Veszprémben. Élet a hátországban az első világháború
idején címmel jelent meg kötet az EKMK munkatársainak szerkesztésében. A könyvet az
Országos Könyvtári napok keretében mutatták be az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. In:
Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 40.sz. (2018.10.11.) p.15.
Mátyus Tamás: Grafikai tárlat a könyvtárban. Kép-Szó-Tár címmel nyílt rendhagyó grafikai
tárlat Albrecht Sándor gyűjteményéből az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. In: Veszprémi
7 Nap, 24. évf. 40.sz. (2018.10.11.) p.15.

Online sajtó
Az Okosház program Ajkán - Ajka TV 2018.10.03.
https://www.youtube.com/watch?v=UE9TeHsKSp0
Rücker Évi: Országos Könyvtári Napok – a tudásé volt a főszerep. Ajkai Szó online. 2018. 10.
11. http://ajkaiszo.hu/orszagos-konyvtari-napok-a-tudase-volt-a-foszerep/
Tisler Anna: Megérkezett az Arany200 busz az Agórára. Ajkai Szó online. 2018. 10. 07.
http://ajkaiszo.hu/megerkezett-az-arany200-busz-az-agorara/
Egy

korty

derű,

V.

Kulcsár

Ildikó

előadásán.

Füred

TV.

2018.

10.03.

https://furedtv.hu/video/egy-korty-der-v-kulcsr-ildik-eladsn
A

könyvtárban

is

mondták

a

magukét.

Pápa

ma.

2018.10.09.

https://papa-

ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=18786
Közéleti magazin – Országos Könyvtári Napok. Pápa Városi Televízió. 2018.10.10.
https://www.youtube.com/watch?list=PLTGdrw3DVWV3MkksTGvm0_869BVwVnHx6&ti
me_continue=1533&v=WPCpqhuSKeA
Szabó P. D.: Digitális lenyomatunk örök emlék az interneten. Várpalotai Hírcentrum.
2018.10.08. https://varpalotaihircentrum.hu/digitalis-lenyomatunk-orok-emlek-az-interneten/
Szabó P. D.: XIX. Szindbád vacsora – Irodalom és gasztronómia mesterfokon. Várpalotai
Hírcentrum. 2018.10.07. https://varpalotaihircentrum.hu/xix-szindbad-vacsora-irodalom-esgasztronomia-mesterfokon/
Szabó P. D.: Dicsőséges aradi tizenhármak. Várpalotai Hírcentrum. 2018.10.06.
https://varpalotaihircentrum.hu/dicsoseges-aradi-tizenharmak/
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Szabó

P.

D.:

Középpontban

a

család.

Várpalotai

Hírcentrum.

2018.10.04.

https://varpalotaihircentrum.hu/kozeppontban-a-csalad/
Könyvtári kalandozás – Gyerek és felnőtt egyaránt jól szórakozott az ajkai családi napon.
Veol.hu 2018.10.12. https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/gyerek-es-felnott-egyarant-jolszorakozott-az-ajkai-csaladi-napon-2499587/
Szabó Péter Dániel: Irodalom és gasztronómia mesterfokon a Thury-várban – Várpalota.
Veol.hu 2018.10.16. https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/irodalom-es-gasztronomiamesterfokon-a-thury-varban-2504909/
Szabó Péter Dániel: A foltvarrás egyszerű eszközeivel – Várpalota Veol.hu 2018.10.16.
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/patchwork-kiallitas-nyilt-a-krudy-gyula-varosikonyvtarban-2504900/
Smidhoffer Eszter: Amikor egy fiatal író az élre tör – Tapolcán járt Lakatos Levente. Veol.hu
2018.10.07.
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/amikor-egy-fiatal-iro-az-elre-tortapolcan-jart-lakatos-levente-2490530/
Laskovics Márió: Ifj. Vasuta Gábor természetfotós mindig felöltődik a szabadban. Veol.hu
2018.10.08.
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ifj-vasuta-gabor-termeszetfotosmindig-feltoltodik-a-szabadban-2491691/
Leitner Vera, Polgár Bettina, Tóth B. Zsuzsa: Rengeteg programmal készülnek az Országos
Könyvtári Napok alkalmából. Veol.hu 2018.10.03. https://www.veol.hu/vezetohirek/konyvtar-program-veszprem-megye-2482523/
Kovács Erika: Könyvtári Napok Balatonfüreden V. Kulcsár Ildikó szerint egy korty derű elég
a boldogsághoz. Veol.hu 2018.10.04. https://www.veol.hu/kultura/eloadast-tartott-v-kulcsarildiko-egy-korty-deru-eleg-a-boldogsaghoz-2486474/
Országos Könyvtári Napok Veszprém TV 2018.10.04. https://www.veszpremtv.hu/tvmusor/orszagos-konyvtari-napok-3/
Könyves Vasárnap Veszprém TV 2018. október 9. https://www.veszpremtv.hu/tvmusor/konyves-vasarnap-2/
Babos Petra: Rajzpályázatot hirdetett a városi könyvtár. papa-ma.hu 2018.09.12.
https://www.papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=18659
ha: Gazdag programot kínál az Országos Könyvtári Napok. papa-ma.hu 2018.09.27.
https://www.papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=18722
Babos Petra: Száz éve ért véget a nagy háború. papa-ma.hu 2018.10.01. https://www.papama.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=18744
Babos Petra: Életöröm fényképeken.
papa-ma.hu 2018.10.02.
ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=18748

https://www.papa-

Babos Petra: A protokoll szabályairól az Országos Könyvtári Napokon. papa-ma.hu
2018.10.04. https://www.papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=18758
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ha:
Távoli
világok
üzenete.
papa-ma.hu
ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=18771

2018.10.05.

Kelemen
Gábor:
Amikor
a
gyerekek
is
mesehőssé
https://zirc.hu/aktualis/hirek/amikor-gyerekek-mesehosse-valnak

https://www.papaválnak.

zirc.hu

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.

Köszönjük az NKA támogatását és bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló
rendezvénysorozatok szervezésére.

Veszprém, 2018. december 4.

Schreiber Márta igazgatóhelyettes
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
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