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Szakmai beszámoló az Országos Könyvtári Napok Veszprém megyei rendezvényeiről 

2019. szeptember 30. – 2019. október 6. 

Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért 

 

Pályázati azonosító: 204108/01558 

 

2019. szeptember 30. – október 6. között Veszprém megye könyvtárai is csatlakoztak 

az Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napokhoz.  

A rendezvénysorozat tematikájához kapcsolódóan 79 település regisztrálta 350 

programját a központi honlapon. 8 településen, Apácatornán, Balatonfüreden, Pápán, 

Pétfürdőn, Veszprémben és Veszprémfajszon volt lehetőség a vasárnapi könyvtári 

programokon való részvételre.  

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, és több esetben beszámolót is 

közöltek.  

 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 

2019. október 1.: Réti Lászlóval, a népszerű 

krimi íróval találkozhattak ajkai rajongói. A több 

mint húsz éves rendőri múlttal rendelkező szerző 

élvezetesen és rendkívül hitelesen mesélt 

egykori pályájáról, a rendőri munkáról, ehhez 

kapcsolódva a regények megszületésének - 

sokszor aprólékos kutatásokkal, tervezésekkel 

teli - alkotói folyamatáról. Vendégünkkel 

kolléganőnk, Simon Judit beszélgetett.  

A Bogáncs Gyermekkönyvtár is egy különleges 

előadásra várta a kicsiket: Beck Andrea, a Titoktündér-könyvek szerzője látogatott hozzánk. 

Egy mesés délelőtt keretében a gyerekek önfeledten élvezték az írónő történeteit, együtt 

játszottak és bátran beszélgethettek is a szerzővel, aki meséivel is közvetíti, hogy az optimista 

életszemlélet, a magabiztosság, a hit és a bizalom a jóban és önmagunkban már gyermekkorban 

elsajátítható és fejleszthető. 

http://hungaricana.hu/
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2019. október 4. Több rendezvényre is vártuk 

a művészetkedvelőket. Vasné Dr. Tóth 

Kornélia művészettörténész, az Országos 

Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa 

mutatta be Múltunk neves ex libris gyűjtői c. 

könyvét. A kiadvány különlegessége, hogy 

ajkai gyűjtők és alkotók is szerepelnek benne, 

így a közönség soraiban is üdvözölhettük 

többüket. A program ezt követően a Grafikus 

epigrammák című ex libris kiállítás 

megnyitójával folytatódott, a tárlatot Padné 

Szabó Mária középiskolai tanár nyitotta meg.  

2019. október 5.: A családokat vártuk egész nap a könyvtárba. A felnőtt részlegben „Vakrandi 

egy könyvvel” címmel játékos könyves vetélkedővel készültünk: érdekes fejtörőket, főként 

könyvtárhasználati, várostörténeti feladatlapokat lehetett megoldani, jutalomként könyveket, 

kisebb ajándékokat választhattak a résztvevők. Bogáncs Gyermekkönyvtárunk is egész nap 

nyitva állt a családok előtt: játékos feladatokat oldhattak meg a gyerekek. Egész nap kézműves 

foglalkozással vártunk mindenkit: vidám kulcstartót, öko-vászonszatyrot készíthettek 

látogatóink. 

Rendezvénysorozatunkhoz csatlakozott az 

Állatok Világnapja Ajkán elnevezésű, városi 

szinten megrendezett program. A 

szervezésben együttműködtünk több civil 

szervezettel, egyesülettel is. A megnyitót 

követően - a város óvodáiban meghirdetett 

rajzpályázat eredményhirdetése után - a 

résztvevők előadásokat hallgathattak a 

felelős állattartásról, kedvenceink 

gondozásáról, egészségéről.  Bemutatkoztak 

a helyi állatvédő szervezetek és lehetőség 

nyílt a terápiás kutyákkal történő közelebbi megismerkedésre is.  

Könyvtárunk idén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját, ez alkalomból egész héten 

megtekinthető volt a 60 éves Ajka – 65 éves a Városi könyvtár c. kiállításunk is.  

Olvasóink az Országos Könyvtári Napok keretében késedelmi díj fizetése nélkül hozhatták 

vissza a lejárt kölcsönzési határidejű könyveket, ingyenes volt a könyvtári beiratkozás is, 

amivel idén  282 olvasó élt. 

 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi 

2019. október 1.: Könyvfaló olvasópályázat indítása. A hagyományos egész éven át tartó 

olvasópályázat 2019/2020 tanévi első foglalkozása, amelynek keretében a gyerekek 

megismerkedhettek az idei tematikával, olvasmányokkal. 
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2019. október 2.: Rendhagyó 

irodalomóra Varró Dániellel. A 

rendezvényen 3. osztályos gyerekek vettek 

részt. 

2019. október 3.: Gráfik Imre Építészeti 

hagyományunk nyomában című 

könyvének bemutatója. Gráfik Imrével, a 

Balatonalmádi Értéktár elnökével Farkas 

Erika szerkesztő-műsorvezető és Dr. 

Sárkány Mihály szociálantropológus 

beszélgetett. 

2019. október 4.: Kovács Emőke 

Balatoni Impressziók című könyvének 

bemutatója.  A könyv nem csak a Balaton révén kapcsolódik Almádihoz, a kötet illusztrátora 

Fekti Vera almádi alkotó. 

 

2019. október 4.: KorTársOlvasó 

pályázat eredményhirdetése. Már 

második éve hirdeti meg a könyvtár a felnőtt 

olvasópályázatát. 2018/19 évi pályázat 

KorTársOlvasó néven vált ismerté. A 

könyvbemutató után értékeltük mindazokat, 

akik részt vettek az olvasópályázaton.  

 

 

2019. október 5. Szomszédolás – Pákozd, Székesfehérvár. Az olvasópályázatok 

legsikeresebb résztvevői és a könyvtár legelhivatottabb olvasói számára hagyományosan évek 

óta megrendezésre kerül minden évben egy helyismereti „könyvtári túra” amelynek keretében 

más-más célpontokat látogatnak meg a résztvevők, az ottani kulturális és közgyűjteményi 

lehetőségeket, természeti kincseket meglátogatva. Az idei úti cél Pákozd és Székesfehérvár 

volt. 

Lipták Gábor Városi Könyvtár, Balatonfüred 

2019. szeptember 30.:  Író-olvasó 

találkozó Dániel Andrással. Dániel 

András beszélgetéssel kezdte a 

programot, amely lehetőséget adott a 

diákoknak, hogy a saját írói ambícióikról 

és készülő írásaikról mesélhessenek, 

emellett szó esett arról is hogyan lett egy 

illusztrátorból író. Később meg-

ismerkedhettek a gyerekek Kicsibácsival 

és Kicsinénivel, valamint a kuflikkal, 

akik folyton különös kalandokba 

bonyolódnak a réten.  



4 
 

2019. október 2.: Író-olvasó találkozó Tóth Gábor Ákossal A hangulatos 

közönségtalálkozón az érdeklődők megismerhették az Édesvizi mediterrán c. sorozat íróját. A 

szerző mesélt az életéről, a regénysorozat születéséről, valamint részleteket olvasott fel a 

hamarosan megjelenő folytatásból. Beszélgetőtársa, Tarnai Katalin, kérdéseivel, a 

regénysorozat kiváló ismeretéből fakadó megjegyzéseivel sikeresen vezette a programot. 

2019. október 3.: Könyvtári kreatívok avagy Újrahasznosítás a könyvtárban Kárpáti 

Zoltánnal. Az előző évi kreatív program nagy sikerén felbuzdulva, ebben az évben is 

meghirdettük a „Kreatívok a könyvtárban” programot. Sajnos most nem jöttek el annyian, mint 

tavaly, de a lelkes kis csapat nagy buzgalommal ügyeskedett. Gyerekek és felnőttek Kárpáti 

Zoltán szakavatott irányításával/segítségével készítettek régi újságpapírokból szebbnél szebb 

virágokat. 

Mesekuckó. A Népmese Napjához 

kapcsolódva hirdettük meg 

mesefoglalkozásunkat alsósoknak és 

óvodásoknak. Olyan sikere volt, hogy az egy 

alkalom helyett négyet kellett tartani, hogy 

minden érdeklődő csoport eljuthasson hozzánk. 

Egy óvodai csoport, egy elsős és egy másodikos 

osztály, valamint a Fekete István EGYMI teljes 

létszámmal vett részt a programon. A 

foglalkozás első felében a népmesék 

jellemzőiről és Benedek Elekről beszélgettünk 

a gyerekekkel, majd mesefelolvasás és játékos 

feladatok következtek. A program végén a Kőleves c. mesét játszottuk el az összes résztvevő 

bevonásával.   

2019. október 4.: „A fátylam kissé oldalra billent” - Író-olvasó találkozó Ozsgyáni 

Mihállyal. Családias hangulatban zajlott le a beszélgetés az író és Gál Antal költő között. 

Színészetről (Ozsgyáni Mihály főfoglalkozása), gyermekkorról, régi emlékekről és mindezek 

párhuzamáról folyt a szó „A fátylam kissé oldalra billent” c. regény kapcsán. A szerző első 

könyve ez, ami saját bevallása szerint a semmiből született, de mindenképpen folytatódik 

valahol: színdarabként, vagy újabb könyvben. 

2019. október 4.:  Könyves vasárnapi séta a 

helytörténet jegyében - Pálóczi Horváth 

Ádám házától a Széchenyi kastélyig (Híres 

házak között, írók, tudósok és színésznők 

nyomában Füredről Arácsra) Évről-évre 

népszerűbb programmá válik ez az „irodalmi 

alapú” séta. Ebben az évben nyugalmazott 

kolléganőnk, Németh Ákosné frissen megjelent 

könyvét, a „Barangolások Balatonfüreden” 

címűt vittük magunkkal útikalauzként. Pálóczi 

Horváth Ádám két házát is útba ejtettük, a 

Városháza két épületének, a Piros templomnak, 

a Gombás-kúriának a története után a Széchényi-kastély különös sorsával (miként lett belőle 

Jókai „Arany emberének” helyszíne) ismerkedtünk meg. Sétánkat az arácsi temetőkben a 

tudósok, színésznők, helytörténészek és írók sírjainak felkeresésével zártuk. 
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Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és 

Könyvtár, Balatonfűzfő 

2019. szeptember 30.: A szlogenhez 

kapcsolódóan „Megismerni, megfigyelni, 

megvédeni” címmel rajzpályázatot írtunk ki 

óvodás és általános iskolás gyermekek 

számára. A pályázatra nagy örömünkre közel 

50 szebbnél-szebb alkotás érkezett. 

Különösen jó érzéssel töltött el minket, hogy 

a legtöbb alkotásból sugárzik a természet 

szeretete. A beérkezett munkákból egy 

kiállítást szerveztünk, melynek megnyitóján 

került sor az eredményhirdetésre, a díjak 

átadására. A helyezettek és a különdíjasok 

oklevelet, valamint ajándékcsomagot vehettek át, de a többi pályázó sem távozott üres kézzel, 

ők apró ajándékokkal és emléklappal térhettek haza.  

Az eredményhirdetés után Varga Judit vezetésével családi játszóházba hívtuk a kicsiket, 

nagyokat egyaránt, ahol az ügyes gyermekkezek ruhaanyag, fonal, pálcika és gyöngyök 

felhasználásával meseszép babákat, mesefigurákat készítettek. 

2019. október 3.: „Környezetvédelmi praktikák mindennapjainkban” címmel Horváth Irén 

(Inci néni) tanárnő látványos, színvonalas előadását hallhatta a nagy létszámú érdeklődő 

közönség.  Inci néni a környezetbarát életmód kialakításához nyújtott gyakorlatias ötleteket, 

valamint hangsúlyozta azok létfontosságát.  

Az előadás után került sor a Balatonfűzfői Hírlap által meghirdetett „Fűzfőiek Fűzfőért” alkotói 

pályázat, illetve a „Virágos Balatonfűzfőért” verseny eredményhirdetésére, díjátadására. 

2019. október 4.: A könyvtári napok zárásaként az intézmény színháztermében a Ramazuri 

bábszínház varázsolt örömteli délelőttöt a közönség számára. A legkisebbek az Itt a király, hol 

a király? – avagy Mátyás, az álruhás igazság című mesejátékon keresztül az udvari életbe 

csöppenhettek. 

Kultúrház és Könyvtár, Berhida 

2019. szeptember 30.: A Magyar Népmese 

Napján „Mesés játszóház”-ba hívtuk az 

óvodás gyermekeket, akik a rendezvény 

során megismerkedtek a könyvtárral. Sokan 

életükben először voltak könyvtárban, 

elbűvölte őket a rengeteg könyv, örömmel 

lapoztak fel egy-egy mesekönyvet, képes 

albumot. A könyvtári foglalkozás keretében 

elmeséltük nekik a Kacor király című mesét, 

melyet a mese közben saját maguk bábozták 

el. A mesét követő játszóház során nagy 

lelkesedéssel készítették el saját bábjaikat, melyeket hazavihettek magukkal. 

2019. október 2.: Szerdán Szelektíven! címmel interaktív előadást szervezett a művelődési ház 

óvodások és kisiskolások számára. A foglalkozás során a szelektív hulladékgyűjtés fontossága 

volt a központi téma, majd az előadás végén a gyerekek válogatták ki a hulladékot, s döntötték 

el, hogy melyik gyűjtőedénybe kerüljenek.   
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2019. október 3.: A  Petőfi Művelődési Ház 

és Könyvtárban Kellerné Szász Anikó, a 

Berhidai Kertbarát Kör vezetője tartott 

érdekes és gyakorlatias előadást a 

komposztálás előnyeiről, a helyben 

termeszthető növényekről, valamint az 

otthontermesztés fontosságáról. 

219. október 4.: Pénteken Kalmár Lajos 

Gábor természetfotós tartott előadást a 

vadfotózásról. A látványos fotókkal 

színesített bemutató által bepillantást 

nyerhetett a közönség a Kárpát-medence és 

a környező országok sokszínű állat- és 

növényvilágába. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében Kedvenc állatom címmel a művelődési ház 

rajzpályázatot hirdetett óvodások és kisiskolások számára. Több mint 140 rajz érkezett a 

pályázatra. A beérkezett pályaművek közül háromtagú zsűri 34 munkát díjazott, melyből 

kiállítás nyílt a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár emeleti nagytermében.  

Többéves hagyomány, hogy a könyvtár az Országos Könyvtári Napok keretében köszönti a 

hűséges olvasóit. A legtöbb könyvet kölcsönző, legtöbbször könyvtárba látogató olvasók 

könyvet és oklevelet vehetnek át ez alkalomból. 

2019. október 5.: A hét zárásaként a művelődési ház a Séd Menti Túraegyesülettel közösen 

túrát szervezett. A séta útvonala a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtártól indult és a Séd 

partján vezetett az egykori malmok mellett.  

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

Egész héten „Mi megbocsátunk!” kampányunk során amnesztiát hirdettünk a késedelmi díjat 

„felhalmozó” olvasóinknak, mellyel éltek is néhányan. 

A jelmondathoz kapcsolódóan 3három tematikus 

kiállítást szerveztünk. Fotókiállításunk „Együtt 

élünk” címmel Somlóvári Attila című 

természetfotóiból kínált az erdő, a minket körül vevő 

természetes környezet élővilágába, az ott látható, 

tapasztalható csodálatos természeti jelenségekbe egy 

kis bepillantást. A gyermekkönyvtár állományából 

„Velünk élnek” címmel nyújtottunk ízelítőt az 

állatvilággal kapcsolatos könyveinkből. A felnőttek 

számára „Tegyünk együtt a jövőért!” címmel  

könyvajánlót állítottunk össze, a megújuló 

energiaforrásokról, a természet- és 

környezetvédelemről, ökológiáról, a környezettudatos 

életmódról szóló dokumentumainkat mutattuk be 

olvasóinknak. 

Általános iskolások számára rajzpályázatot 

hirdettünk. 

Szintén egész hetes programunk volt az „Öko-tudor” totó kitöltése, kitöltetése alsó- és 

felsőtagozatosok, illetve felnőttek részére. 
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2019. szeptember 30.: A népmesék hatalmának bemutatása érdekében vontuk be a Könyvtári 

Hét rendezvényei közé a hagyományos Benedek Elek Népmesemondó Versenyünket, melyre 

Pápáról, Kertáról, Tüskevárról, Káptalanfáról és természetesen Devecserből is érkeztek 

mesemondók. 

2019. október 2.: Kreatív kézműves foglalkozásunkkal a madarak téli etetésére kívántuk 

felhívni a figyelmet. A rendszeresen könyvtárba járó 3. a osztály gyönyörű, fantáziadús 

madáretetőket készített tejes dobozokból, környezetbarát díszítőanyagok felhasználásával.  

2019. október 3. „A gyógynövények használata mindennapjainkban” címmel tartott előadást 

Berta Mária természetgyógyász, aki 15 év gyógyszerészi tapasztalattal a háta mögött fordult a 

minket körülvevő növények felé, s azóta azok hasznosságát, pontos és hatékony használatát 

hirdeti. 

2019. október 4.: Az állatvédelemre, a 

felelős állattartás fontosságára hívtuk 

fel a meghívott gyermekek figyelmét 

dr. Tóth Géza állatorvos „Legyél 

tudatos gazdi!” című előadásával, 

melyen szó esett az oltások, a helyes 

táplálás fontosságáról, a háziállatok 

mozgásigényéről, helyes tartási 

körülményeikről, s arról is, mi  az 

állatkínzás, s mit lehet tenni, ha ilyet 

látnak a gyerekek. 

Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa 

Kiállítások egész héten:  

Mit csinál a könyvtáros, amikor nem 

olvas? A Jókai Mór Városi Könyvtár 

munkatársainak gyűjteményeiből nyílt 

kiállítás a könyvtár folyosóján. 

Fény és árnyék.Császár József 

pápateszéri természetfestő képeiből 

nyílt kiállítás a könyvtár 

előadótermében. 

2019. szeptember 30. – október 6.: 

Könyvtárismereti játék. A résztvevők 

a város öt helyszínén oldottak meg 

könyvtárral kapcsolatos feladatokat. A 

megoldók között jutalmat sorsoltunk ki. 

2019. szeptember 30.: Gyöngycsibék és barátaik: mesefelolvasás. Általános iskolás tanulók 

olvastak fel meséket Hollenczerné Balogh Ilona: Gyöngycsibék és barátaik című könyvéből. 

2019. szeptember 30.: Kész Kabaré . Az SK Társulat előadása. 

2019. október 1.: A magyar szókincs szótárakba foglalásának története. A 700 éves 

kézírásos glosszáriumoktól a nyomtatott szótárakon át napjaink internetes szótáráig. Kiss Gábor 

a Tinta Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője tartott vetített képes előadást középiskolás 

diákoknak. 
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Az Annapurna első magyar 

megmászása: a legveszedelmesebb 

8000-es csúcsára vezető út. Klein Dávid 

hegymászó tartott egy vetített képes úti 

beszámolót. 

2019. október 2.: Robotika: a 

kiterjesztett valóság. Interaktív 

foglalkozáson vehettek részt az általános 

iskola 8. osztályos tanulói. 

Házimuzsika négy vonóval. A könyvtár 

vendége volt a KELLA Cselló együttes. 

2019. október 3.: Ribizli bohóc zenés 

verses őszi műsora. 

Újdonságok a Szent Korona történetéről és külföldi útjairól. Prof. Dr. Pálffy Géza tartott vetített 

képes előadást a Szent Koronáról 

2019. október 4.: Mesedélelőtt a 

Földről. Pap Gabriella 

gyermekkönyvtáros tartott interaktív 

foglalkozást nagycsoportos óvodásoknak 

a Földről. 

Váminé Molnár Emma vezetésével 

kisiskolások emlékeztek az aradi 

vértanúkra. A megemlékezésre az 

Alsóvárosi temetőben került sor. 

Robotok a vörös bolygón. Nagysikerű 

interaktív csillagászati bemutatót tartott a 

Bakonyi Csillagászati Egyesület. A 

csillagászok prezentációjának köszönhetően az előadás résztvevői megismerkedhettek és 

gyakorlatban is kipróbálhatták a legorobotokat. 

2018. október 5.: Papírkoszorú készítés felnőtteknek az ünnepek jegyében. Kézműves 

foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a résztvevők a papírfonással. 

Itt az őszi szellő. A Tündérkert Daloló zenés gyermekműsorának részesei lehettek a szombat 

délelőtt a könyvtárunkba látogató kisgyermekes családok. 

2019. október 6.: Környezettudatos jövő, az újrahasznosítás művészete - Kézműves 

foglalkozás. A kreativitás és a kézügyesség fejlesztése során szebbnél szebb alkotások születtek 

a foglalkozás során. 

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

2019. szeptember 30.: Mesejáték című programunkkal indítottuk az OKN hetét. Volt 

Népmese TOTÓ- megemlékezve Benedek Elek születésnapjáról, a népmese napjáról, volt 

Mese keresztrejtvény, Mese lottó. A legkisebbeket a Párosítsd a plüss mese-figurákat a mese-

könyvekkel játékkal vártuk. 

2019. október 2.: Az Állatoké a főszerep című délutánon, volt Állathang felismerő játék, 

állatfigurák csoportosítása különböző szempontok szerint, a 2018-as és 2019-es év állataiból 

kirakózás, Brain-Box játék verseny szintén állatokkal. 
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2019. október 3.: „Növények a főszerepben” játékokkal készültünk, melyek során 40 

különböző növény (zöldség, gyümölcs, illatos és fűszernövény), termés megismerésére, majd 

felismerésére volt lehetőség. Kirakózni ezen a napon a 2018-as és 2019-es év jeles növényeivel 

lehetett, volt Könyvjelzőkereső játék: közel 70 db könyvjelzőt rejtettünk el könyvekbe, ezeket 

apró információk alapján lehetett megkeresni. A könyvjelző természetesen a megtalálót illette.  

2019. október 4.:Délelőtt Vig Balázs író-olvasó találkozóján láttunk vendégül közel nyolcvan 

kíváncsi gyermekolvasót. Ezen a napon délután óriás ÖKO társasjátékot játszottunk, sokféle 

kérdésre kellett válaszolni a környezet-és természetvédelem területéről. Az információkat a 

könyvtárban elhelyezett sok-sok puzzle darabon lehetett megtalálni.   

2019. október 6.: A Könyves vasárnapon ingyenes beiratkozási lehetőséggel, késedelmi díj 

elengedéssel is bővítettük a könyvtári szolgáltatásainkat. Minden, a héten játszott játékot 

újrajátszhattak az érdeklődők, állatfigurák és őszi díszek készítésére, ill. fafaragásra is volt 

lehetőség. Újraindítottuk Könyvbagoly olvasópályázatunkat. Számos új könyvbagoly készült 

el dekorgumiból és költözött fel ismét a könyvtári fára. Zárásképpen az egész héten a játékokkal 

gyűjthető zsetonokat húztuk ki a gyűjtődobozból, amiket a gyerekek az ajándékkosárból 

választva könyvekre, színes ceruzára, könyvtári tollra, kulacsra, elemlámpára, memóriajátékra 

válthatták be. Senki sem távozott üres kézzel. Elkészült az Életfa, melyet a Könyves vasárnapra 

látogatók apraja-nagyja készített. A sokszínű, sokféle ágas-bogas fa lett, mivel mindenki kedve 

szerint állította össze a maga kis farészletét a sokféle termésből felragasztva. 

Kisfaludy Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Sümeg 

Az egész héten látogatható Janikovszky Éva-emlékkiállítás a Móra Könyvkiadó támogatásával 

jött létre. A kiállításra látogató gyerekcsoportok hallhattak az írónő életéről, belelapozhattak a 

könyveibe (a nem magyar nyelvű kiadásokba is), és rácsodálkozhattak a számukra teljesen 

ismeretlen szerkezetre, az írógépére.  

2019. október 1.: Bemutatkozik a Charlie állatotthon. A gyerekkönyvtár kihelyezett 

programján a gyerekek meglátogatták a menhelyen levő kutyákat. Az otthont vezető 

állatorvostól sokat tanultak a felelős állattartásról.  

2019. október 2.: Író-olvasótalálkozó 

Fábián Janka írónővel.  Az írónő 

szerelmi szálakkal átszőtt történelmi 

regényeivel visszarepíti olvasóit a múltba. 

Beszélt életútjáról, a történelem iránti 

érdeklődéséről, a művek keletkezéséről, az 

azt megelőző kutatómunkáról, a kiadókkal 

vívott csatározásokról. Megtudtuk, hogy 

néhai nagymamája nagy hatással volt 

gyermekkorára, akitől írói álnevét is 

kölcsönözte, és 2009-ben megjelent első 

kötetét is neki ajánlotta fel. Megtudtuk, 

hogy 2020 januárjában várható az 1956 

körül játszódó legújabb regénye. 

Beszélgetőtársként Farkas Szabina csabrendeki kolléganőnket kértük fel. A kellemes hangulatú 

esti program dedikálással, fotózással zárult. 

2019. október 3.: Ady, de másképp címmel Holden Rose (Kovács Attila) író előadásokkal 

örvendeztette meg a Kisfaludy Sándor Gimnázium diákjait, valamint a felnőtt korosztály 

érdeklődőit. Érdekfeszítő, humoros köntösben, sajátos stílusban mutatta be Ady Endre életútját. 
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Wass Albert Városi Könyvtár, Tapolca 

2019. szeptember 30.: A nap, a hold, 

a szél meg az ég. A gyerekek a 

Népmese napja alkalmával a 

természettel ismerkedtek a mese 

nyelvén.  

2019. október 1.: Vízcsepp. 

Papírszínházas mesélés óvodásoknak 

az időjárásról.  

2019. október 4.:  A kézműves 

foglalkozáson újrahasznosított 

anyagok – szemeteszsák, kávékapszula 

– felhasználásával készítettek 

ejtőernyős figurát.   

Az „Olvassatok témák szerint!” tematikus könyvajánló segítségével bárki kölcsönözhetett a 

foglalkozások keretében feldolgozott témákhoz további irodalmat. 

Az Országos Könyvtári Napok 

időtartamára amnesztiahetet hirdettünk 

– minden lejárt kölcsönzési idejű 

könyvet a késedelmi díj megtérítése 

nélkül vettünk vissza – és ingyenes 

beiratkozási lehetőséget biztosítottunk 

valamennyi aktív és leendő 

olvasónknak. „Ajándékozz 

olvasójegyet!” akciónk keretei között 

bárki egyéves könyvtári tagsággal 

lephette meg azt, akit beiratkoztatott a 

könyvtárba. 

 

 

2019. október 3.: Szilaj Rezső 

előadását a Tapolcai-medence 

növénytani értékeiről tartott beszá-

molót. Hallgatósága megtudhatta, hol 

és miként avatkozott be az ember ezen 

a vidéken a táj ökológiájába (pl. 

erdőirtás) és ez milyen változásokat 

okozott. Beszélt az itt élő védett és 

egyéb növényekről, ezek gyógy-

hatásáról, a hozzájuk fűződő népi 

hiedelmekről és mitológiai vonatko-

zásaikról, nevük eredetéről. Előadását 

vetítéssel kísérte, bemutatva a növé-

nyeket a hallgatóságnak a zömében 

saját maga által készített fotók 

segítségével. 
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Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota 

2019. szeptember 30.: A nagy sikerű 

Harry Potter-könyvek fordítójával, Tóth 

Tamás Boldizsárral találkozhattak a 

rajongók az Országos Könyvtári Napok 

első napján. Meghívott vendégünkkel a 

könyvtár munkatársa, Munkácsi Lejla 

beszélgetett. A moderátor mellett a 

rendezvényre látogató érdeklődők is 

feltehették kérdéseiket Tóth Tamás 

Boldizsárnak. A program során volt 

lehetőség játékra is: Harry Potter témájú 

nyereményt sorsoltunk ki azon jelentkezők 

között, akik előre megfogalmazott 

kérdéseket tettek fel a műfordítónak. 

2019. október 1.: Győri Ildikó Kipróbált vegyszermentes praktikák címmel tartott előadást. 

Győri Ildikó várpalotai őstermelő, kistermelő, aki ökológiai szemlélet alapján termeszt és 

dolgoz fel zöldséget, gyümölcsöt, fűszernövényt és gyógynövényt. Termékei többsége nem 

tartalmaz tartósítószert és adalékanyagot, ahogy a szervezetre káros anyagokat sem. Előadása 

során a vegyszermentes befőzésről, valamint tisztítószerekről, takarításról esett szó.  

2019. október 2.: Domján-Koncz Eszter 

az online világ veszélyeiről, a digitális 

függőségről tartott előadást. A 

pszichológus szakember arról beszélt az 

érdeklődőknek, hogy az okostelefonok, 

számítógépek és más kütyük miként 

alakították át a kommunikációt, a munka 

világát, vagy a tanulást, és ezeket az 

eszközöket miként tudjuk integrálni 

életünk rendszerébe anélkül, hogy függővé 

váljunk tőlük. 

2019. október 3.: Ady Endre halálának 

100. évfordulója alkalmából mutatta be a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad „Új Vizeken” 

című műsorát. A várpalotai előadás egy a novemberi veszprémi bemutatót megelőző 

kamaraszínházi átirata annak a darabnak, melyet Szilvásiné Csordás Éva állított össze, és 

Felföldi Gábor, az irodalmi színpad szerkesztő rendezője álmodott színpadra. 

2019. október 4.: Főként a kisgyermekeket szólította meg az Országos Könyvtári Napok 

keretében rendezett könyves játszóház, ahol Mandl Péter: Sári és Nemszemétke című 

meséjének meghallgatása után vászontáskát festettünk a gyerekekkel és szüleikkel. 

2017. október 6.: Az aradi vértanúkra emlékeztünk ezen a napon. Katona Csaba alpolgármester 

megemlékező beszéde után a Duende Színjátszókör tagjainak irodalmi összeállítását 

tekinthették meg a résztvevők. A megemlékezés koszorúzással zárult. 
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Békefi Antal Városi Könyvtár, Zirc 

A könyvtári hét során a könyvtári tagság megújítása és a beiratkozás is ingyenes volt.  

187 fő újította meg a beiratkozását, 15 fő új beiratkozó volt. 

2019. szeptember 30.: Egyszer volt, hol 

nem volt…. Csaba Lilla óvodásoknak 

tartott játékos mesedélelőttjével indult a 

könyvtári hét programsorozata. A 

foglalkozás kapcsolódott egyben a 

Népmese Napjához.  A városi könyvtár 

közművelődési klubterme csak ideiglenes 

helyszíne volt a játékos-mesés interaktív 

foglalkozásnak, hiszen a résztvevők egy-

kettőre elrepültek a mese birodalmába, ahol 

együtt énekeltek, játszottak, mondókáztak. 

2019. október 2.: Rendhagyó 

irodalomóra Wéber Anikó írónővel.  
Wéber Anikó több, országosan ismert ifjúsági regény szerzője a zirci Reguly Antal Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolából érkezett 110 felső tagozatos diáknak tartott 

interaktív előadást a korosztályt érintő jelenségekről. Ifjúsági könyveiben az 

olvasmányélményen túl választ szeretne adni egy-egy felmerülő problémára, aktuális 

kérdésekre, vagy egyszerűen azt az érzést szeretné megerősíteni a fiatalokban, hogy senki sincs 

egyedül és senki sem „lúzer” (a fiatalok szóhasználatával élve.). Művei közül kiemelte „Az 

osztály vesztese” című,  kiskamaszoknak szóló regényét, mely középpontjában az iskolai 

bántalmazás áll.  

2019.október 3.: Rendhagyó irodalom-

óra Totth Benedekkel. Az író 2014-ben 

valósággal berobbant a magyar irodalomba 

„Holtverseny” című Margó-díjas első 

könyvével, melyet 2017-ben egy újabb 

pozitív fogadtatású alkotás, „Az utolsó 

utáni háború” követett. Az íróval Váliczkó 

Tamara és Kajtár Szabolcs, a III. Béla 

Gimnázium, Művészeti Szak-gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 11/A osztály 

tanulói beszélgettek, elsősorban a 

„Holtverseny” című regényről kérdezték a 

szerzőt.  

2019. október 4.: Ringató foglalkozás. Tóth Viktória furulyaszóval és énekszóval színesített 

foglalkozása varázsolta el a kicsiket és szüleiket. A 30 perces foglalkozás oldott légkörben 

zajlott. Több anyuka beiratkozott a könyvtárba, majd lapozókat, zenei CD-ket is kölcsönöztek. 

Több száz gyermekvers között a Ringató-sorozat is megtalálható a könyvtárban. 

2019. október 5.: ZIRC30 „Őszköszöntő” túra a Bakony szerelmeseinek. A túra hetében 

hideg, esős idővel megérkező ősz érezhetően lecsökkentette a kirándulási kedvet, ám a 

legbátrabbak most is remekül érezték magukat.  

A program keretében helyismereti kérdőívet tettünk közzé, mely Reguly Antal 

munkásságához kötődően dr.Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Antal Múzeum és Népi 



13 
 

Kézműves Alkotóház igazgatója állított össze. Összesen 9 fő vállalkozott a kitöltésre. Ebből 6 

fő tökéletesen oldotta meg a feladatsort.  

3D nyomtató bemutatása. A Digitális 

Jólét Program Hálózat támogatásával egy 

új technológia, a 3D nyomtató 

működésének bemutatására került sor, 

Horváth Norbert informatikus 

segítségével. A foglalkozásokon többek 

közt a zirci gimnázium művészeti 

tagozatos diákjai vettek részt, akik az 

eszköz bemutatása mellett lehetőséget 

kaptak a tervezésre is. Az eszközt a 

könyvtári térben helyeztük el, így minden 

olvasó, látogató - érdeklődésének 

megfelelően - megismerkedhetett a 

háromdimenziós nyomtatással. A saját 

tervezésű figurákat mindenki hazavihette. 

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 

Központi Könyvtár:  

Kiállítások:  

Az Országos Könyvtári Napok ideje alatt két kiállítást is rendeztünk kölcsönözhető 

dokumentumainkból Környezettudatosság, energiacsökkentés a házunkban, lakásunkban és 

Nemzeti parkok a világban címmel. Mindkét kiállítás anyagából sok könyvet, DVD-t 

kölcsönöztek ki olvasóink.  

Virtuális kiállítás a Helyismereti Gyűjteményben található Veszprém megyei 

természetfotókból. A gyűjteményben található fotókat kisfilmmé szerkesztettük és a könyvár 

Youtube csatornáján megosztottuk: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-

8IdeZigEK8&feature=emb_logo Közzétettük a honlapon és a közösségi oldalon is.  

Gyermekkönyvtári visszatekintő – Pillanatképek a gyermekkönyvtár múltjából 1995-

2018 között. A könyvtári visszatekintő segítségével bepillantást kaphatunk a gyermekkönyvtár 

mindennapjaiba. Megismerhettük a foglalkozások és rendezvények sokszínűségét, és néha talán 

ismerős arcokat is felfedezhettünk néhány fényképen. 

 

Felnőtteknek szóló rendezvények 

2019. október 1. Az "Otthonunk a Föld" című francia természetfilmet vetítettük Francia Klub 

keretében francia nyelven. Pusztuló élőhelyek, túlnépesedés, globális felmelegedés, 

kimerülőben levő energiatartalékok, vízhiány. Régóta fennálló, a napjainkban középpontba 

került problémákat bemutató, gyönyörűen fényképezett francia természetfilm került vetítésre.  

A 40 éve elhunyt Homoki Nagy Istvánra emlékezve a Gyöngyvirágtól lombhullásig című 

természetfilmet vetítettük a megyei könyvtár Közösségi terében. A költői szépségű alkotás a 

Gemenci-parkerdő évszakváltozásait, kis és nagy vadjainak, hasznos és kártékony madarainak 

életét mutatja be. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-8IdeZigEK8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-8IdeZigEK8&feature=emb_logo
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Vámos Gabriella: Természetes 

gyógymódok a XIX. századi gyógyítási 

gyakorlatban. A Semmelweis Orvos-

történeti Múzeum muzeológusa színes, 

vetítettképes előadásából képet 

kaphattunk a XIX. században is 

alkalmazott természetes gyógymódokról. 

Kiemelten beszélt a gyógyfürdőkről, azok 

kialakulásáról, középpontba helyezve a 

balatonfüredi savanyúvíz jótékony 

hatásait. Neves magyar orvosok és 

kutatási területük, illetve gyógyítási 

gyakorlataik is említésre kerültek. 

A Get Speaking kurzus második alkalmán a csoport a beszédek struktúrájával és a beszédek 

hatásos indításának módszereivel ismerkedett meg. A foglalkozást Pusztai Ádám tréner vezette. 

2019. október 2.: Könyv új ruhában 
címmel kézműves foglalkozásra vártuk 

az érdeklődőket. A környezettudatosság 

szellemében újrahasznosított anya-

gokból, könyvlapokból és újságpapírból 

készíthettek a résztvevők könyvjelzőt, 

ajándéktasakot, ajándékcsomaghoz kísé-

rőkártyát, illetve fonott kosárkát. Az 

alkotásba bekapcsolódtak kicsik és 

nagyok egyaránt. 

 

English for Moms Az Angol anyukáknak kurzus második alkalmán a csoport az állásinterjú 

témáját dolgozta fel, gyakorlati ismereteket szerezve arról, hogyan készüljenek egy interjúra, 

mire figyeljenek közben, és mik a teendők utána. A foglalkozást Varga Balázsné vezette. 

2019. október 3.: Dr. Kenyeres Zoltán 

biológus: Táj, élővilág, kultúra a 

legnyugatibb Keleten című előadását 

hallgathatták meg az érdeklődők. A 

biológus idén tavasszal járt Marokkóban 

egy konferencián, és két hetet töltött az 

országban. Fotókkal illusztrált élvezetes 

előadást tartott az országról, természeti 

képéről és lakóiról. Az előadás után 

hosszabb beszélgetés alakult ki a 

résztvevőkkel.  

English Conversation Club – angol 

nyelvű társalgási klub. A kötetlen, angol 

nyelvű beszélgetésen változatos korú, 

nemzetiségű és nyelvtudású látogatók vettek részt, hogy együtt fejlesszék nem csak angol 

nyelvtudásukat, hanem interkulturális ismereteiket is. A beszélgetés fő témája a fenntartható 

fejlődés volt. 
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2019. október 4.: A nap témája az 

állatok világnapja volt, melynek célja 

felhívni a figyelmet a vadon élő állatok 

védelmére, a felelősségteljes háziállat 

tartásra, az állatokkal való együttélés 

szabályaira. Dr. Pongrácz Péter: A 

kutya, az etológus legjobb barátja 
címmel tartott előadást. Az előadó az 

ELTE Etológia Tanszékének oktatója és 

kutatója. Társszerzője A kutya – Az 

ember legjobb barátjának története című 

könyvnek. Az Etológia Tanszéken 

működő Családi kutya Program 

eredményei világszerte ismertté tették a 

magyar kutatókat, ezeket mutatta be a laikus közönség számára is világos, követhető módon, 

érdekesen, sok példával illusztrálva. Az előadás jó hangulatban telt, Pongrácz Péter rengeteg 

kérdést kapott, amiket részletesen és örömmel válaszolt meg. 

2019. október 5.: A Csalán Egyesület Az vagy, amit eszel című interaktív kiállítását 

tekinthették meg az érdeklődők. Az egészséges táplálkozás ismérveit színes tablók anyagai 

mutatták be: mi egészséges, miből fogyasszunk mindennap és mennyit, mi az, ami nem ajánlott, 

vagy csak bizonyos mennyiségben. Az egészséges táplálkozással kapcsolatos tudásukat sok-

sok interaktív játékkal tették próbára a látogatók. 

Gyerekeknek szóló programok: 

Könyvajánló a gyermekrészleg kínálatából a környezettudatosság jegyében.  

Műanyagok nélkül egy hónapig. Neked is menne? Ötletbörze a gyermekkönyvtárban. 

Kicsi és nagy olvasóinktól azt kértük, hogy írják le vagy rajzolják meg az ajtókra helyezett 

felületen, ők hogyan védik a Földet. Sok hasznos tanács született, melyek a mindennapi életben 

fontos műanyagmentességet hivatott szolgálni. 

2019. október 1. Robotika workshop 

Boleracki Miklóssal. A részt vevő 

gyerekek a robotok világával 

ismerkedtek. A foglalkozáson lehetőség 

nyílt a robotok kipróbálásra, 

programozására, valamint a hétköznapi 

használatukról is szó esett. Kötetlen 25 

percre pedig mindenki kipróbálhatta, 

milyen egy robottal szumózni. 

Ringató foglalkozás Bruckner 

Szabolcsné Rábaközi Ritával."A 

foglalkozások célja, hogy oldott 

szeretetteli légkörben a kisgyermekes 

szülőkkel megismertessük a zenei nevelés lehetőségeit, a szülők és a gyerekek átéljék a közös 

éneklés és játék élményétKedd (október 1.) 

Találkozó Majoros Nóra íróval. A beszélgetés  fő témája a család, a családi kapcsolatok 

sokszínűsége és az írónő könyve,  a 3x1 család volt. A diákok aktív részvétele és az írónő 

érdekes előadása egyaránt hozzájárult, hogy tartalmas 50 percet tölthessünk együtt. 
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Mobilmentes óra - Diavetítés a természet kedvelőinek. Óvodás és iskoláskorú gyerekek 

részvételével valósult meg a diavetítés a gyermekrészlegen. Olyan népszerű diafilmeket 

vetítettünk,, mint a Biciklitúra a Pipitér-szigeten, Bogyó és Babóca történetei, Vizipók-

csodapók kalandjai. Kellemes hangulat, aranyos mesék tették meghitté az itt eltöltött egy órát. 

2019. október 2. Kabóca Bábszínház előadása.  Rendhagyó irodalomóra - Valami titkos 

dolog. Kertész Erzsi Nem mese című könyvéből készült színházi darabot tekinthettek meg a 

gyerekek. A rendhagyó irodalomóra mindenkinek segített átgondolni, hogy mit jelent nemet 

mondani. 

2019. október 4.: Üdvözlünk a Via 

Ferrata világában! Litkei Csaba 

túravezető képes előadása a 

sziklamászásról. Az informatív, 

gyönyörű képekkel színesített előadás 

mindenkit elvarázsolt. A közel egyórás 

előadás a hegymászás, sziklamászás 

rejtelmeibe vezette be az érdeklődő 

diákokat, akik a vetítés végén kezükbe 

vehették a köteleket és a túrákon használt 

felszerelés nagy részét. Az előadó sok 

gyakorlati tanácsot és leírást is 

megosztott a hallgatósággal. 

Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal. A találkozó elsősorban a "Három bajusz gazdát keres" 

című könyvről szólt.  Az interaktív előadást sok vidám szituációs gyakorlat színesítette. 

2019. október 5.: Könyvtári Hétpróba - Olvasásfejlesztő családi vetélkedő. A hét nap című 

mese került a családi vetélkedő középpontjába. A mesével kapcsolatos feladatok helyes 

megoldásáért idén is sokan versenyeztek.  

Családi ökonapi játszóház. Kézműves 

foglalkozás újrahasznosított anyagokból 

az egész családnak. A foglalkozás 

középpontjában az újrahasznosítás állt: 

hulladékból hasznosat. Az érdeklődők 

petpalackból készítettek virágtartót, 

kidobásra ítélt üvegből mécsestartót, 

használt konzervdobozból ceruzatartót. A 

kreatív, sokszínű foglalkozás révén a 

résztvevők közelebb kerültek a 

környezettudatossághoz. 

Élj környezetbarát módon! 

Rajzpályázat általános iskolás 

gyermekek részére. A rajzpályázatra minden veszprémi és megyei általános iskolás 

jelentkezhet, aki felelősséget érez a környezete iránt és klímamentő ötleteit rajz formájában 

elküldi nekünk. A pályázat értékelése, eredményhirdetése a téli gyermekkönyvhéten lesz a 

gyermekkönyvtárban.  
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2019. október 6. Könyves Vasárnap  

Egy átmozgató, irodai tornával kezdtük a napot, amelyre az érkező látogatóinkat is 

meginvitáltuk. Kovács Bernadett gerinctréner a 30 perces torna mellett jó tanácsokkal is ellátta 

a résztvevőket. 

Tési Tökmagolaj - Tökmagliszt – Tökmagkrém - Vissza a hagyományos étkezéshez címmel 

hidegen sajtolt tökmagolajjal készült élelmiszereket népszerűsítettek könyvtárunkban a 

bakonyi fiatal termelők. Látogatóink 

megismerkedhettek a hagyományos 

eljárással készült és egészséges 

termékeikkel, kóstolhattak és 

vásárolhattak is belőlük.  

Vasárnap délután Ladányi Tamás Öt 

kontinens csillagai című asztrofotó 

kiállításával és előadásával vártuk az 

érdeklődőket. Ladányi Tamás a 

legeredményesebb magyar asztrofotós, 

többször szerepeltek képei a NASA és a 

National Geographic oldalán, számos 

magyar és nemzetközi kiállításon, 

például az UNESCO székházában. Öt 

kontinens csillagai című könyvében Veszprém környékétől Ausztráliáig, a világ számos táján 

készült fotói szerepelnek. Kedves fotóhelyszíne a Bakony és a Balaton-felvidék. Előadásán jó 

néhány új képet is mutatott környékünkről és más kontinensekről is, részletesen mesélt a 

fotókon szereplő égitestekről, illetve ami a legérdekesebb, a készítés körülményeiről is. Kicsit 

bepillantást nyerhettünk az asztrofotózás világába, megismerhettük, mennyi tudás, türelem, 

előkészítés, szerencse kell egy-egy ilyen varázslatos alkotás elkészítéséhez. 

Könyvcserélde. Ez a program sajnos nem talált érdeklődőkre. Egy más alkalommal, amikor 

nincs ennyi más program a könyvtárban, újra meghirdetjük. 

Dr. Cservenka Judit ökológus, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa bemutatta az 

Európai Unió védett területeit és fajait felölelő Natura 2000 programot. Az Európai Unió által 

létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi 

jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül 

biztosítja a biológiai sokféleség megóvását, és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük 

fenntartásához, illetve helyreállításához. A programmal kapcsolatban számos kérdés hangzott 

el a közönség részéről. 
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Gitáros vasárnap: Vízjelek – Varga 

Richárd szerzői estje. A rendezvény célja 

a magyar irodalom és a zenei kultúra 

népszerűsítése volt. Varga Richárd 

magyar- történelem- és drámatanár, 

dalszerző és előadó 2011 óta tart 

megzenésített versekből álló irodalmi 

esteket, rendhagyó irodalom órákat. Az 

aktuális koncert tematikája a saját dalok 

köré szerveződött. 

Éva műhelye – Nemes Éva kézműves 

játszóháza mindenkinek. Évek óta 

vendégünk a Könyves Vasárnapon Nemes 

Éva, aki ismét remek őszi témával örvendeztette meg a kézműves foglalkozásra összegyűlt 

kicsiket és nagyokat egyaránt.  

Szemetelni tilos! Mókás feladatlapok a legkisebbeknek. Szemétkereső játékunk a kisebb 

korosztály számára készült. A résztvevők a kiosztott feladatlapokon szemetet kereshettek, 

színezhettek. Ezzel közelebb kerülhettek a környezetvédelem világához.  

Családi ökonapi játszóház – Kézműves foglalkozás újrahasznosított anyagokból az egész 

családnak. A foglalkozás középpontjában az újrahasznosítás állt: hulladékból hasznosat. Az 

érdeklődők pet palackból készítettek virágtartót, kidobásra ítélt üvegből mécsestartót, használt 

konzervdobozból ceruzatartót. A kreatív, sokszínű foglalkozás révén a résztvevők közelebb 

kerültek a környezettudatossághoz. 

Csocsóbajnok kerestetik! Estébe nyúló csocsópárbaj a legkitartóbbaknak. Gyermekek és 

felnőttek csatája a csocsóasztalnál izgalmas és változatos élményt nyújtott.  

 

 

Sunday Games and Quizzes – játék és 

kvíz vasárnap. A Könyves Vasárnapon 

az Amerikai Kuckó angol nyelvű 

társasjátékokkal, kvízekkel, építő-

játékokkal, 3D nyomtató tollakkal és 

angol nyelvű rajzfilmekkel várta a 

látogatókat. 
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Cholnoky lakótelepi könyvtár 

 

2019. október 3.: Ringató foglalkozás. 

2019. október 4.: A földkerekség 

táncai – táncház könnyen tanulható 

körtáncokkal, különböző népek 

vidám zenéire. A könyvtáros által 

vezetett foglalkozásnak elsősorban 

nyugdíjas korú résztvevői voltak. Sorra 

kerültek magyar, ír, skót, indián, 

délszláv, izraeli, görög, mexikói, német 

stb. koreográfiák.  

 

Dózsavárosi Könyvtár 

Dózsaváros régi fotókon – fotókiállítás egész héten. A kiállítás anyaga a lakosságtól való 

gyűjtés útján állt össze. nagy érdeklődés övezte, hiszen sokan ráismertek vagy magukra vagy 

valamelyik rokonukra, ismerősükre ill. a régi utcákra, eseményekre. 

2019. október 1.: Ne tunyulj, mozdulj! Etka-Jóga segítségével - a megfelelő mozgás, 

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

Ebbe a módszerbe nyerhettek bepillantást a program résztvevői. 

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. 

Dózsavárosi kaleidoszkóp – 

beszélgetés és előadás. Előadó: 

Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros. 

A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, 

hiszen sokan szeretnék, ha a városrész 

múltjáról egy színvonalas kötet jelenjen 

meg. Az előadáson a kötet 

összeállításának menete mellett régi 

történetek, fotók, emlékek is szóba 

kerültek. 

2019. október 2.: Mesekuckó. Mesélés, 

bábozás állatokról, természetről ovisoknak - Foglalkozásvezető: Gerölyné Joó Katalin. A 

mesefoglalkozást a gyerekek nagy örömmel fogadták. Együtt énekeltek, játszottak az 

előadóval. Népmesét hallgattak, báboztak, találós kérdéseket oldottak meg.  

2019. október 3.: Robotokkal a fenntarthatóságért – interaktív előadás diákoknak. 

Foglalkozásvezető: Boleraczki Miklós robotika-tervezőmérnök. Boleraczki Miklós érdekes és 

interaktív foglalkozását a gyerekek nagyon élvezték.  
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A napenergia hasznosítása a fenntartható fejlődés tükrében. Gyakorlati tanácsok az ötlettől 

a megvalósításig. Előadók: Gál József és Kiss Gyula, a solarpartner.hu munkatársai. A 

napelemes rendszer telepítése fontos lépés a környezettudatosság és a hatékony 

energiafogyasztás felé. Az előadáson a 

résztvevők az első ötlettől a 

megvalósításig kaptak tanácsokat. 

2019. október 5.: Ökodélután - 

kézműves foglalkozás. Többek között 

golyófogó játékot és kávékapszulából 

manót készíthettek a jelenlevők. 

Műanyagzacskó és társai helyett 

fenntartható alternatívát mutattunk be a 

résztvevőknek. Ezen kívül őszi 

immunerősítésről és a fenntartható 

étkezésről beszélgettünk a felnőttekkel. 

 

 

Március 15 úti Könyvtára 

2019. szeptember 30.: Kesziné Gombos Márta szőttesekből álló kiállítását dr. Burai Gézáné 

ny. tiszti klub igazgató nyitotta meg. Megnyitó beszédében bemutatta az alkotót és életpályáját 

és beszélt a művészet erejéről. A szőttesek gobelin technikával készültek. Több kiállításon 

sikeresen szerepeltek és díjakat is nyertek.  

 

2019. október 1.: Kóródiné Demeter 

Orsolya tartott nyitott Kerekítő 

foglalkozást 0 és 3 év közötti 

kisgyerekeknek és anyukáknak. A 

Kerekítő foglalkozások célja, hogy a 

népköltészet kincsei, az ölbeli játékok, az 

érzelmi biztonság, a korai kötődés, a 

művészeti nevelés, a természet közeli 

megoldások előtérbe kerüljenek. A 

gyerekek, a szülők jól érezték magukat a 

kötetlen hangulatú foglalkozásokon. 

 

2019. október 2.: A délután folyamán dr. Pilipkó Erzsébet irodalmi muzeológus Szabó Magda 

életútjáról, a családjáról, a szemléletformáló szülővárosról, Debrecenről tartott előadást 

Debrecen „… a holtig haza … „ címmel. Az előadást Szabó Magda-idézetek és zene 

színesítette Dominek Anna művésznő tolmácsolásában.   
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2019. október 5.: A rendkívüli 

nyitvatartást elsősorban a családok 

használták ki. A beiratkozás és 

kölcsönzés mellett a gyerekkönyvtári rész 

játéksarka nagyon népszerű volt. 

Délután teljesen megtelt a foglalkozató 

terem a Kesziné Gombos Márta 

szövőfoglalkozására érkezőkkel. 10 

alkotás készült el, amit örömmel vittek 

haza. 

 

A kistelepüléseken is sok érdekes rendezvény zajlott ezekben a napokban a KSZR 

támogatásával. Volt pl. csillagászati bemutató, természetfotó kiállítás, csellókoncert, 

hangszeres bemutató, író-olvasó találkozó, bakonyi túrák, mesefoglalkozások stb.  

 

Válogatás a sajtóvisszhangból: 

 

Laskovics Márió: Formabontó kiállítás == Napló, 75.évf. 231.sz. (2019.okt.4.), p.[9.] Mit csinál 

a könyvtáros, amikor nem olvas címmel nyílt kiállítás a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban 

az OKN keretében. 

Laskovics Márió: Klein Dávid saját határait feszegeti. A csúcstartó hegymászó járt Pápán. 

(előadás a könyvtárban) == veol.hu, 2019.10.04. https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-

eletstilus/a-csucstarto-hegymaszo-jart-papan-3108906/ 

Laskovics Márió: Fény és árnyék. Természetképekből nyílt kiállítás a pápai városi könyvtárban. 

== veol.hu. 2019.10.03. https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/termeszetkepekbol-nyilt-

kiallitas-a-papai-varosi-konyvtarban-3106746/ 

Laskovics Márió: Kerecsényi Zoltán fotók segítségével kalauzolt a múltba Pápán. Kerecsényi 

Zoltán városi képviselő, lokálpatrióta családtörténeti összefoglalót tartott régi és új fényképei 

mentén a városi könyvtár sorozatában. == veol.hu (2019.10.07.) 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kerecsenyi-zoltan-fotok-segitsegevel-kalauzolt-a-

multba-papan-3113067/ 

Smidhoffer Eszter: Benedek Elek születésének évfordulóját ünnepelték Tapolcán. A Wass 

Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlegében idén ősszel is megemlékeztek Benedek Elek 

születésnapjáról. == veol.hu (2019.10.06.) https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/benedek-

elek-szuletesenek-evfordulojat-unnepeltek-tapolcan-3111981/ 

Kovács Erika: „Térjetek meg És szeressetek” == Napló, 75. évf. 233. sz. (2019.okt. 7.), p. 11. 

Gyóni Géza költő életéről tartott irodalmi estet Toldi Éva az alsóörsi Eötvös Károly Művelődési 

Ház és Könyvtárban. 

Laskovics Márió: Családtörténeti krónika == Napló, 75. évf. 233. sz. (2019.okt. 7.), p. 11. 

Kerecsényi Zoltán tartott előadást a pápai Családtörténeti Fotóalbumok rendezvénysorozat 

keretében a Jókai Mór Városi Könyvtárban. 

https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-csucstarto-hegymaszo-jart-papan-3108906/
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-csucstarto-hegymaszo-jart-papan-3108906/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/termeszetkepekbol-nyilt-kiallitas-a-papai-varosi-konyvtarban-3106746/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/termeszetkepekbol-nyilt-kiallitas-a-papai-varosi-konyvtarban-3106746/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kerecsenyi-zoltan-fotok-segitsegevel-kalauzolt-a-multba-papan-3113067/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kerecsenyi-zoltan-fotok-segitsegevel-kalauzolt-a-multba-papan-3113067/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/benedek-elek-szuletesenek-evfordulojat-unnepeltek-tapolcan-3111981/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/benedek-elek-szuletesenek-evfordulojat-unnepeltek-tapolcan-3111981/
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Laskovics Márió: Koronánk kalandos története == Napló, 75. évf. 234. sz. (2019.okt. 8.), p. 1., 

11. Pálffy Géza történész tartott előadást a magyar koronáról pápai a Jókai Mór Városi 

Könyvtárban az OKN keretében. 

Laskovics Márió: Előadás Pápán – Kalandosabb a korona a története, mint eddig tudtuk. 

Újdonságok a Szent Korona történetéről és külföldi útjairól címmel tartott előadást Pálffy Géza 

történész, kutató, az MTA doktora a minap a Jókai Mór Városi Könyvtárban az Országos 

Könyvtári Napok keretében. == veol.hu (2019.10.08.) 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/eloadas-papan-kalandosabb-a-korona-a-tortenete-

mint-eddig-tudtuk-3115011/ 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvtar-helyi-kultura-programok-2136063/ 

http://ajkaiszo.hu/programok/orszagos-konyvtari-napok-rendezvenysorozat/ 

https://kultura.balatonfured.hu/event/orszagos-konyvtari-napok-2/ 

https://balatonfuzfo.hu/rendezvenyek/orszagos-konyvtari-napok-balatonfuzfon 

Mit csinál a könyvtáros, amikor nem olvas? https://www.youtube.com/watch?v=pMh94D-

q2B8&list=PL7EF56D02C16324FC&index=5 (VTV Pápa  Híradó, 2019. 10.01.) 

Az Annapurna első magyar megmászása 

https://www.youtube.com/watch?v=hHc1LhXXYh0&list=PL7EF56D02C16324FC&index=4 

(VTV Pápa  Híradó, 2019. 10.02.) 

Újdonságok a Szent Korona történetéről és külföldi útjairól. 

https://www.youtube.com/watch?v=mCBADqW6jhM&list=PL7EF56D02C16324FC&index

=2 (VTV Pápa  Híradó, 2019. 10.04.) 

Robotok a vörös bolygón 

https://www.youtube.com/watch?list=PL7EF56D02C16324FC&time_continue=493&v=Teru

WbusXbo (VTV Pápa  Híradó, 2019. 10.07.) 

A titoktündér https://www.youtube.com/watch?v=9ZO9wAsrf5E (Ajka TV 2019. 10.02.) 

Tóth B. Zsuzsa : Az égigérő fű == Napló, 75. évf. 236.sz. (2019. okt.10.), p. 11. Janikovszky 

Éváról szóló vándorkiállítást mutattak be az OKN keretében a sümegi gyermekkönyvtárban. 

Horváth Virág: Előadások, játszóház és túra == Napló, 75. évf. 237.sz. (2019.okt.11.), p. 11. 

Az OKN programjai a berhidai könyvtárban. 

Tóth B. Zsuzsa: Janikovszky Évával ismerkedhetnek a sümegi gyerekek. A sümegi 

gyermekkönyvtár látogatói az Országos Könyvtári Napok keretében a népszerű írónő életével 

és műveivel ismerkedhetnek a napokban. == veol.hu  https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/janikovszky-evaval-ismerkedhetnek-a-sumegi-gyerekek-3118377/ 

Szabó Péter Dániel: Ady Endrére emlékeztek== Napló, 75.évf. 240.sz. (2019.okt. 15.), p.6. A 

TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad Ady Endrére emlékező műsort tartott a várpalotai Krúdy 

Gyula Városi Könyvtárban az OKN keretében. 

Mátyus Tamás: Ökonap volt a Dózsavárosi Könyvtárban== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 40.sz. 

(2019.okt.10.), p. 23. Az OKN keretében ökonapot tartottak az EKMK Dózsavárosi 

Könyvtárában. 

Horváth Virág: Varga Richárd szerzői estje töltötte meg a megyei könyvtárat == veol.hu 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varga-richard-szerzoi-estje-toltotte-meg-a-megyei-

konyvtarat-3117909/ letöltés: 2019.10.14. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/eloadas-papan-kalandosabb-a-korona-a-tortenete-mint-eddig-tudtuk-3115011/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/eloadas-papan-kalandosabb-a-korona-a-tortenete-mint-eddig-tudtuk-3115011/
https://www.youtube.com/watch?v=pMh94D-q2B8&list=PL7EF56D02C16324FC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=pMh94D-q2B8&list=PL7EF56D02C16324FC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=hHc1LhXXYh0&list=PL7EF56D02C16324FC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9ZO9wAsrf5E
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/janikovszky-evaval-ismerkedhetnek-a-sumegi-gyerekek-3118377/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/janikovszky-evaval-ismerkedhetnek-a-sumegi-gyerekek-3118377/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varga-richard-szerzoi-estje-toltotte-meg-a-megyei-konyvtarat-3117909/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varga-richard-szerzoi-estje-toltotte-meg-a-megyei-konyvtarat-3117909/
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