
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

 

 

az NKA 208108/00005 azonosítószámú, 

 

az Országos Könyvtári Napok Vas megyei programjai 

 

című pályázathoz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A könyvtárakban a 2021. október 4-10. között hagyományosan megrendezésre kerülő 

rendezvénysorozat eseményei - figyelembe véve Informatikai és Könyvtári Szövetség 

ajánlását - az EGYÜTT. MŰKÖDIK! – Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben 

szlogen köré szerveződtek. 

 

A rendezvénysorozat minden évben kiemelt jelentőségű, így Vas megye könyvtári hálózata 

(megyei könyvtár, városi könyvtárak, Vas Megyei SZC Oladi Technikum Könyvtára, 

Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány), továbbá a KSZR szolgáltatásba bevont 

szolgáltatóhelyek a megyei könyvtár koordinálásával számos rendezvénnyel csatlakoznak az 

országos felhíváshoz, együttműködve a helyi oktatási, kulturális intézményekkel, civil 

szervezetekkel. 

 

Elképzeléseinket a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 

996.730,- Ft-tal támogatta. 

 

Célunk minden évben az, hogy felhívjuk a figyelmet sokszínű tevékenységünkre, növeljük a 

könyvtárak népszerűségét, látogatottságát, lehetőséget biztosítsunk arra, hogy olvasóink, 

illetve a rendezvényeink iránt érdeklődők jobban megismerjék munkánkat, a könyvtárosokat, 

szolgáltatásainkat. 

A kapcsolódó pályázat elkészítését, a rendezvények szervezését, lebonyolítását a pandémia az 

elmúlt évhez hasonlóan most is befolyásolta, ennek ellenére számos, minden korosztály 

igényét kielégítő programsorozatot állítottunk össze, melyekkel felhívtuk a figyelmet a 

könyvtárak közösségépítő szerepére. A rendezvényeken kiemelten figyeltünk a járványügyi 

előírásokra, hangsúlyt fektetve az online előadásokra, játékokra. 
 

 
 

 

Érdekes előadásokat hallhattak az érdeklődők Bajzik Zsolt főlevéltárostól, Bogáth Margit 

pszichológustól, Boros Ferenc független filmestől, Czeglédy Emőke egészségfejlesztő life 

coachtól, Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténésztől, Horváth Gábor egyháztörténésztől, Horváth 

Imre karnagytól, dr. Krekó Kata pszichológus, meseterapeutától, Lovász Adrienn life 

coachtól, Meskó Krisztián filmes szakembertől, Nagy Tamás informatikus szakember, 

szaktanártól, Paukovics László zenetanártól. 

 

Az irodalmi estek, író-olvasó találkozók, kötetbemutatók sem hiányozhattak a 

programkínálatunkból. Vendégünk volt: Bán Mór, Cs. Szabó Sándor, D. Somogyi Eszter, 

Gergye Rezső, Gombos-Horváth Gabriella, Grecsó Krisztián, Hrutka Róbert, Kondora Beáta, 

Kovács Attila. 
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Hat helyszín hirdetett Könyves Vasárnapra is programot (28 program, 994 fő résztvevő), 

továbbá kedvezményes, vagy ingyenes beiratkozást, az elfeledett dokumentumok késedelmi 

díj nélküli visszahozatalát. 

 

39 településen, 46 intézményben, 207  A regisztrált résztvevők száma  

programot valósítottunk meg:   10.159 fő volt az alábbi megoszlásban: 
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Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 

Bük 

 

október 4-10. 70 éves a könyvtár - kiállítás  

résztvevők száma: 220 fő 

Mini kiállítás a könyvtár előterében. 

 

október 4-10. Könyvturkáló - könyvvásár 

résztvevők száma: 8 fő 

Akciós könyvvásár a könyvtár állományából 

kivont dokumentumokból. 

 

október 4-10. Fotózd újra! - fotópályázat 

résztvevők száma: 8 fő 

Emlékezés a 25 éve elhunyt Bernáth Lajos 

állomásfőnökre, a büki fürdőélet fotósára. 

 

október 4-10. Mi nem bocsátunk meg! Mi megajándékozzuk! 

résztvevők száma: 9 fő 

A könyvtár munkatársai megajándékozták azokat az olvasókat, akik késedelemmel hozták 

vissza a lejárt kölcsönzési határidős dokumentumokat. 

 

október 4-10. Pecsétgyűjtés 

résztvevők száma: 35 fő 

A gyerekek számára szervezett akcióban a könyvtárlátogatást díjazták. 

 

október 4-10. Bük a „Nemzet Sportvárosa” 

résztvevők száma: 6 fő 

Bük 25 éve a Nemzet Sportvárosa, ennek alkalmából online sporttörténeti kvíz versenyre 

hívták az olvasókat a könyvtár közösségi oldalán. 

 

október 5. Vár a könyvtár  

résztvevők száma: 36 fő 

Könyvtárbemutató. 

 

október 6. Mágnás Miskától a Made in Hungáriáig – 

Boros Ferenc független filmes előadása 

résztvevők száma: 24 fő 

Az előadó filmtörténeti kalandozásra vitte előadása 

közönségét. Ikonikus, magyar zenésfilmekből kiragadott 

filmrészletekkel, zenei betétekkel tette még teljesebbé ezt 

az időutazást. 

 

október 6-8. Óvodások hete 

résztvevők száma: 109 fő 

„Az én könyvtáram” országos program mintaprojektjére hívta meg a helyi óvodásokat a 

városi könyvtár. Három délelőtt összesen hat csoportnak tartottak foglalkozásokat. Az őszhöz 

kapcsolódóan találós kérdésekkel, játékos gyümölcsfelismeréssel, varázskönyvvel, mesével és 

sok-sok színes könyv lapozgatásával teltek a közös együttlét pillanatai.  

 



október 7. A pandémia lelki hatásai – 

Bogáth Margit pszichológus előadása  

résztvevők száma: 15 fő 

Az előadó rengeteg példával alátámasztva 

beszélt a koronavírus-járvány mentális 

következményeiről. Segítségül több hasznos 

praktikát, otthoni környezetben végezhető 

gyakorlatot is bemutatott a hallgatóságnak a 

mentális egészségük megőrzése érdekében. 

 

október 8. Megelevenedett sztorik – robotika 

foglalkozás 

résztvevők száma: 11 fő 

Berg Judit Rumini című regényének főszereplőit ismerték meg a résztvevő gyerekek. 

Megépítésük, mozgatásuk, programozásuk, 

megelevenítésük volt a feladat. 

 

október 9. Társasjáték nap  

résztvevők száma: 42 fő 

Nagyon jó megtapasztalni, hogy a számítógépes játékok 

mellett továbbra is közkedveltek a hagyományos 

társasjátékok, ahol a közös szórakozáshoz a családok a 

társas együttlét ezen módját választották. 

 

október 9. Mocorgó 

résztvevők száma: 14 fő 

A könyvtár olvasótermében ölbéli játékokkal várták a 

legkisebbeket és szüleiket. Tóth Viktória óvódapedagógus 

gyermekdalokkal és mondókázással szerzett örömteli 

perceket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

október 9. Robotika – tehetséggondozó program 

résztvevők száma: 46 fő 

A robotika, a robotépítés, a robotprogramozás iránt érdeklődő gyerekek, apukák vették 

birtokba az eszközöket. 



Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 

Bük 

 

október 4. Tücsök és bogár – rovar és hüllő bemutató  

résztvevők száma: 45 fő 

Kisállatok bemutatása az Állatok Világnapján. 

 

október 5. Készíts szelfit egy könyvvel! 

résztvevők száma: 24 fő 

Alkalmi fotózás instagram szelfi kerettel. 

 

október 6. Megemlékezés a 13 

aradi vértanúról 

résztvevők száma: 324 fő 

Koszorúzás és megemlékezés. 

 

október 7. Színezd újra!  

résztvevők száma: 61 fő 

A könyvtár előtt elhelyezett őszi kép 

közös kiszínezése.  

 

 

 

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 

Kresznerics Ferenc Könyvtár 

Celldömölk 

 

október 5. Ingyenes beiratkozás  

résztvevők száma: 34 fő 

 

október 5. Visszaváró program  

résztvevők száma: 114 fő 

 

október 5. A kegyelem érintése – 

kötetbemutató 

résztvevők száma: 42 fő 

D. Somogyi Eszter szociális segítő, a Baptista 

Szeretetszolgálat helyi, alsósági származású, 

jelenleg az Őrségben élő munkatársa mutatta be 

A kegyelem érintése című frissen megjelent 

kötetét. A műben budapesti évtizedes utcai 

szolgálatának emlékeit dolgozta fel és szőtte 

bele egy részben fikciós regénybe. Az empátia 

és a segítőkészség által áthatott szemléletes 

korrajz egy olyan világba nyújt testközeli 

betekintést, amely kevesek számára ismert, bár 

társadalmi mindennapjaink szerves része. A bemutatón külön színfoltot jelentett Dr. 

Szodoray-Parádi Abigél könyv inspirálta művészi képeinek tárlata.  

 

 



október 8. Ki volt Anonymus?   

résztvevők száma: 22 fő 

Horváth Gábor egyháztörténész, a szegedi 

Gál Ferenc Egyetem tanára volt a Kresznerics 

Könyvtár vendége. A kutató mutatta be Ki 

volt Anonymus? című munkáját. Személyes 

hangvételű, a kutatás széles ívű hátterét 

megrajzoló előadásában a történészeket 

évszázadok óta lázban tartó rejtély meggyőző 

feloldását ismertette az érdeklődőkkel.  

 

 

 

Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár 

Csepreg 

 

október 6. kezai.hu  

résztvevők száma: 12 fő 

A program ismertetése, bemutatása. 

 

október 7. Gergye Rezső: Viru(lá)s 

– kötetbemutató  

résztvevők száma: 16 fő 

 

október 7. A bakelit varázsa: a nem 

lejárt lemezek  

résztvevők száma: 23 fő 

Komoly- és könnyűzene hallgatás régi 

bakelitlemezekről. 

 

október 7. Itt van az ősz, itt van újra 

résztvevők száma: 140 fő 

Mesefoglalkozások óvodásoknak, gesztenyés mesefigurák készítésével, zenehallgatással, 

filmvetítéssel. 

 

október 9. Gombos-Horváth 

Gabriella: Gombszemfalva – 

kötetbemutató  

résztvevők száma: 140 fő 

 

október 10. Könyves Vasárnap 

 

Híres filmkockák - Körhinta  

résztvevők száma: 12 fő 

Megemlékezés Törőcsik Mariról. 

 

 

 

 

 



Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 

Faludi Ferenc Könyvtár 

Körmend 

 

október 4-10. Gazdálkodj ÖKO-san!  

résztvevők száma: 209 fő 

Rejtvényfüzet pályázat a környezetvédelemről. 

 

október 4. Trianonon túl, Nyugat-

Magyarország az országos sajtóban (1918-

1922.) 

résztvevők száma: 57 fő 

Agg Richárd egyetemi hallgató előadása. 

 

október 5-10. Ki jön az Alfa-generáció után? 

résztvevők száma: 88 fő 

Bibliográfia nyomtatott és online formában. 

 

október 5., 7. M-Vitamin 

résztvevők száma: 43 fő 

Mesék az egészségről. Mesés-zenés foglalkozás. 

 

október 5. Lelki egészségünk megőrzése  

résztvevők száma: 174 fő 

Vitrinkiállítás. 

 

október 5. Biozöldség-termesztés és karanténkonyhakert 

résztvevők száma: 182 fő 

Vitrinkiállítás. 

 

október 6. Így ünnepeltek elődeink október 6-án 

résztvevők száma: 321 fő 

Hírek, cikkek a Rábavidékből online felületen, tallózás az 

1883-tól 1944-ig megjelenő újságban. 

 

október 6., 8. Egy csepp egészség 

résztvevők száma: 44 fő 

Ismeretterjesztő foglalkozás az egészségmegőrzésről gyerekeknek. 

 

október 6-10. A kert ezer arca - Amire 

büszke vagyok a kertemben 

résztvevők száma: 472 fő 

Fotópályázat. 

 

október 7., 10. Beiratkozási akció   

résztvevők száma: 205 fő 

 

október 7., 10. Moziba járni most is jó! 

résztvevők száma: 101 fő 

Beszélgetés és játék a filmek világáról. 



október 7. A Rákóczi utca változásai 

résztvevők száma: 1793 fő 

Online képbemutató a helytörténeti 

archívumból. 

https://www.facebook.com/pages/category/L

ibrary/Faludi-Ferenc-

K%C3%B6nyvt%C3%A1r-

2271942006379486/ 

 

október 7. „Flash-mob” a városban 

résztvevők száma: 184 fő 

A könyvtár kitelepül. Figyelemfelhívás a 

könyvtár szolgáltatásaira. 

 

október 7., 10. Körmendhez kötődnek  

résztvevők száma: 115 fő 

Jeles nagyjaink. Beszélgetés és vetélkedő. 

 

október 7. Hol járunk 

Magyarországon? 

résztvevők száma: 98 fő 

Kvízjáték. 

 

október 7. Itthon, Vas megyében 

résztvevők száma: 77 fő 

Játékos vetélkedő. 

 

október 7., 10. Mindannyiunk kincse 

résztvevők száma: 97 fő 

Természeti értékek az Őrségi Nemzeti Park területén. Játékos vetélkedő. 

 

október 8. Utcai kótyavetye 

résztvevők száma: 12 fő 

Vegye, vigye, olvassa... Szabad könyvválasztó. 

 

október 8. Belvárosi séta Körmenden   

résztvevők száma: 16 fő 

Hol, mi volt a belvárosban? Városi 

történelmi séta. 

 

október 10. Könyves Vasárnap 

 

Könyvtári kótyavetye  

résztvevők száma: 7 fő 

Könyvvásár a leselejtezett könyvekből. 

 

Védd magad! 

résztvevők száma: 27 fő 

A járványok elleni védekezés története. Játékos vetélkedő. 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Library/Faludi-Ferenc-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-2271942006379486/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Faludi-Ferenc-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-2271942006379486/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Faludi-Ferenc-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-2271942006379486/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Faludi-Ferenc-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-2271942006379486/


Ez volt Tokióban   

résztvevők száma: 31 fő 

Játékos vetélkedő. 

 

A trikolor és más zászlók 

résztvevők száma: 27 fő 

Játékos vetélkedő. 

 

Kalandra fel! 

résztvevők száma: 36 fő 

Játékos délelőtt a természetben. 

 

Kincsvadászat a Várkertben 

résztvevők száma: 22 fő 

Játékos akadályverseny. 

 

Kertész leszek! 

résztvevők száma: 28 fő 

Magyar költők megzenésített versei. 

 

Tulipán és társai 

résztvevők száma: 40 fő 

Origami foglalkozás. 

 

Sárga kockásliliom 

résztvevők száma: 35 fő 

Védett növények a környezetünkben. 

Játékos vetélkedő. 

 

Hol jártunk Magyarországon?   

résztvevők száma: 33 fő 

Kvízjáték. 

 

Nem esik messze az alma a fájától…   

résztvevők száma: 32 fő 

Játékok szólásokkal, közmondásokkal. 

 

Oroszlánkirály és társa 

résztvevők száma: 26 fő 

Játékos kvíz mesefilmekről. 

 

Rejtőzködő csomagolások 

résztvevők száma: 29 fő 

Környezetbarátok-e a 

csomagolóanyagok? Játékos vetélkedő. 

 

ÖKO-világ 

résztvevők száma: 34 fő 

Valóban védjük a környezetünket? Játékos vetélkedő. 

 



Úton Hetedhétországba… 

résztvevők száma: 18 fő 

Kirándulás a mesék birodalmába. Játékos 

vetélkedő. 

 

„Harap-utca három alatt…”   

résztvevők száma: 14 fő 

Weöres Sándor versei. 

 

Könyvtári amnesztia 

résztvevők száma: 2 fő 

Amnesztia a késedelmes olvasóknak. 

 

 

Chernel Kálmán Városi Könyvtár 

Kőszeg 

 

október 5-10. „Szívem tükre” – 

gyémántkép kiállítás 

résztvevők száma: 51 fő 

Debreceni Szilvia mutatkozott be 

képeivel. 

 

október 6. Kerekítő bábos 

baba-mama foglalkozás Törekyné 

Nagy Zsuzsannával  

résztvevők száma: 25 fő 

 

október 7. Kondora Beáta: 

Csutka manó kalandjai - 

kötetbemutató 

résztvevők száma: 20 fő 

 

október 9. Történelmiregény-

írók Kőszegen 

résztvevők száma: 25 fő 

A találkozó vendége volt Bán Mór 

és Cs. Szabó Sándor. Moderátor: 

Csiki István történész. 

 

október 10. Könyves Vasárnap 

 

Rendkívüli nyitva tartás, kedvezményes 

beiratkozás 

résztvevők száma: 45 fő 

 

 

 

 

 



Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár 

Répcelak 

 

október 5. Olvassunk együtt – Akik tollat fogtak: a Répce-vidék költőinek antológiája 

író-olvasó találkozó 

résztvevők száma: 25 fő 

A könyvbemutatóra több helyi 

költő elfogadta a meghívást, 

valamint jelen volt az antológia 

szerkesztője, Sági Ferenc is. A 

közönség szebbnél szebb verseket 

hallgathatott.  

 

október 6-8. Ovisok látogatása a 

könyvtárban 

résztvevők száma: 86 fő 

 

október 6. Hangszer-simogató 

résztvevők száma: 8 fő 

Fülöp Róbert segítségével hangszer-

simogatón vettek részt a zene szerelmesei, 

kicsik és nagyok, idősek és fiatalok 

egyaránt. Különböző hangszereket lehetett 

kipróbálni, a „simogatás” nagyon jól 

sikerült, folytatása következik.   

 

 

október 9. Idősek Világnapja 

résztvevők száma: 100 fő 

A település szépkorú lakói koncerten vettek 

részt. 

 

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 

Sárvár 

 

október 5-10. A segítő könyv  

résztvevők száma: 42 fő 

 

október 5. Detektívsarok 

résztvevők száma: 78 fő 

A rendezvény népszerűsége immár 

tizenegyedik éve töretlen. 25 csapat 

nevezett a helyi és a környékbeli 

általános iskolákból, hogy a nyomozási 

feladatokat megoldva a tanév végére 

kiérdemelje a mesterdetektív címet. A 

játékba való belépésként minden 

résztvevő készített tablót, plakátot vagy 

rajzot, amelyen bemutatták csapatukat.               

 



október 6. Egy zenemű – több előadás 

résztvevők száma: 27 fő 

Paukovics László, a Zenei Klub vezetője interaktív 

előadásra hívta a résztvevőket, Vivaldi: A négy évszak 

című hegedűversenye kapcsán.  

 

október 7. „Könyvtárpártoló tevékenységért” 

résztvevők száma: 34 fő 

2012. óta minden évben az Országos Könyvtári Napok 

ideje alatt oklevélben részesülnek azok a személyek, akik 

adományaikkal, ötleteikkel támogatják az intézmény 

munkáját – az idei évben négyen részesültek elismerésben. 

 

október 7. A könyv mint terapeuta 

résztvevők száma: 37 fő 

Lovász Adrienn gondolatait hallgathatták meg a jelenlévők 

a könyvek hatásáról: egy jó történet kiszakítja az olvasót a 

valóságból, a szürke hétköznapokból, csökkenti a stresszt 

és a szorongást. Az előadás témájához kapcsolódó 

könyvajánló is készült. 

 

október 8. Könyvtárbejárás 

résztvevők száma: 64 fő 

A megjelentek egy kellemes séta keretében a földszinttől a 

padlásig bejárták a könyvtár tereit, megtekintették a 

különgyűjteményeket, megismerkedtek a régi és az új 

dokumentumokkal, a különböző klubokkal, programokkal, 

a könyvtár által nyújtott lehetőségekkel. 

 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

 

október 5. Elménk gyógyítója, az olvasás 

résztvevők száma: 40 fő 

Egy könyv, amely hatással volt mentális 

egészségünkre a pandémia alatt – 

ajánlóbibliográfia. 

 

október 5. Alkalmazott módszerek a 

stresszkezelésben 

résztvevők száma: 45 fő 

Czeglédy Emőke egészségfejlesztő és lifecoach 

gyakorlati tudnivalókkal színesített előadása. 

 

október 5. A mese gyógyító ereje 

résztvevők száma: 67 fő 

Kovács Attila író humoros, interaktív előadása a könyvekről, az olvasásról. 



október 6. A könyvtárak 

múltidéző szerepe 

résztvevők száma: 34 fő 

A szentgotthárdi Honismereti Klub 

megújult honlapjának bemutatása. 

 

október 7. Könyvtárak a 

személyes kapcsolatokért 

résztvevők száma: 9 fő 

Szakmai délután. 

 

október 8. #onlinekönyvtáros 

résztvevők száma: 30 fő 

A könyvtár térhódítása az online térben avagy virtuális segítségnyújtás könyvtárosként: 

https://fb.watch/8wkUsH-L0l/ 

 

október 9. Az olvasás királya és királynője 

résztvevők száma: 3 fő 

A pandémia alatt legtöbbet 

kölcsönző olvasók 

megajándékozása. 

 

október 10. Könyves Vasárnap 

 

Minden út a könyvtárba vezet 

Ingyenes beiratkozás, késedelmi díj 

elengedése, diafilm vetítés, 

papírszínház mesélés. 

résztvevők száma: 54 fő 

 

 

Berzsenyi Dániel Könyvtár 

Szombathely 

 

október 4. XXVII. Vas Megyei Könyvtári Nap 

résztvevők száma: 70 fő 

Visszatérő rendezvényünket A jövő kihívásai: a könyvtár szerepe a fenntarthatósági szemlélet 

alakításában címmel szerveztük meg. 

 

https://fb.watch/8wkUsH-L0l/


Előadónk volt 

- Dr. Dubniczky Zsolt PhD főkönyvtáros 

(Könyvtár, fenntarthatóság, zöld 

könyvtár) 

- Pőcze Márta igazgató (Óbuda 

könyvtára: innováció, 

környezettudatosság, zöld szemlélet az 

Óbudai Platán Könyvtárban: zöld 

könyvtárunk az Ezüsthegyi Könyvtár) 

- Dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató 

(A kámoni fiókkönyvtár a 

fenntarthatóság útján) 
 

október 5. „Üdvözlet a magasból…” A pilóta és fotográfus Almásy László Ede (1895-

1951)  
résztvevők száma: 60 fő 

Bajzik Zsolt főlevéltáros előadása a Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubjának 

szervezésében. 
 

október 6. „Minden csak jelentés…” A 

velünk élő Berzsenyi 

résztvevők száma: 44 fő 

Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész online 

előadása. 

 

október 6. „Láttam minden időszakaszt 

/ S minden földi határt” - kiállítás 

résztvevők száma: 50 fő 

245 éve született, 185 éve halt meg 

Berzsenyi Dániel költő – válogatás a 

könyvtári dokumentumokból. 

 

október 7. A SZIKLA katalógus használatának bemutatása kiscsoportos formában 

résztvevők száma: 5 fő 

 

október 8. Ezt látni és hallani kell! Tűzzel, lélekkel 

résztvevők száma: 70 fő 

Horváth Imre karnagy komolyzenei előadása. 

 

október 8. Csak a zene van… - kiállítás 

résztvevők száma: 80 fő 

Szalvétakiállítás a Zene Világnapja 

alkalmából Bődi Lívia 

magángyűjteményéből. 

 

október 10. Könyves Vasárnap 

 

Libikóka  

résztvevők száma: 130 fő 

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés 

irodalmi délutánja. 



Hogyan került csillag az almába? 

résztvevők száma: 32 fő 

Papírszínházi mesék. 

 

Nyuszi az avarban 

résztvevők száma: 79 fő 

Kézműves délután Novák Ágota népi 

játszóházvezetővel. 

 

 

 

 

 

Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány 

Szombathely 

 

október 7. Karantén alatt készült - kiállítás 

résztvevők száma: 270 fő 

Az olvasók kézműves munkáiból összeállított kiállítást Nagy Éva nyugalmazott 

könyvtárigazgató nyitotta meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vas Megyei SZC Oladi Technikum Könyvtára 

Szombathely 

 

 

október 4. Tiszta lappal 

résztvevők száma: 70 fő 

 

október 5. Múltunk a jövőnk záloga 

résztvevők száma: 50 fő 

 

október 7. Lelki társunk a könyv 

résztvevők száma: 28 fő 

A közös olvasás varázsát az idei évben is megtapasztalták a 

résztvevők. 

 

október 8. A könyvtár mint tudásbázis 

résztvevők száma: 44 fő 

 

október 8. Együtt könnyebb! 

résztvevők száma: 26 fő 

 

október 10. Könyves Vasárnap 

 

Egyensúlyban a természettel 

résztvevők száma: 40 fő 

Őszi, elsősorban a természet kincsivel és újrahasznosított 

anyagok felhasználásával alkottak a résztvevők tárgyakat, 

ajándékokat. 

 

Kézen fogva 

résztvevők száma: 40 fő 

Az összeállított feladatok az együttműködésre, a 

könyvtárban való búvárkodásra alapoztak. 

 

Oladi teaház 

résztvevők száma: 54 fő 

Eredményhirdetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 

Vasvár 

 

október 4-9. Könyvturkáló folyóiratokkal fűszerezve  

résztvevők száma: 228 fő 

Válogatási lehetőség a leselejtezett könyvekből és folyóiratokból. 

 

október 4-10. Irodalmak, amelyek segítettek átvészelni a bezártságot 

résztvevők száma: 118 fő 

Könyvajánló karantén idejére. Olvasók ajánlásai alapján összeállított könyvlista, amely 

segített a bezártság leküzdésében. 

 

október 4-10. Gyerekek egymás közt 

résztvevők száma: 75 fő 

Mit ajánlanál társaidnak olvasásra. Kiállítás a kedvenc 

könyvekből gyerekek ajánlásával. 

 

október 4-10. Nyerhetsz, még ha késel is!  

résztvevők száma: 21 fő 

Késedelmes olvasók zsákbamacska ajándékok közül 

választhattak, amennyiben visszahozták a régen 

kikölcsönzött dokumentumkat. 

 

október 5-7. Kutass, keress a múlt emlékeiben  

résztvevők száma: 82 fő 

Értékgyűjtési technikák megismerése az Internet 

segítségével. 

 

október 6. Babák a könyvtárban  

résztvevők száma: 17 fő 

0-3 éves korú gyermekek és szüleik könyvtárlátogatása. 

 

október 6. Vasvár a digitális világban 

résztvevők száma: 58 fő 

Vasvár a mában. Vasvári történet a 21. század Vasváráról. 

 

október 8. Dekorálj falevelekkel, az ősz színeivel 

résztvevők száma: 35 fő 

Őszi dekorációk, képeslapok készítése. Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak az ősz 

jegyében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vépi Művelődési Ház és Könyvtár 

Vép 

 

október 5. Filmklub  

résztvevők száma: 42 fő 

A helyi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 

diákjai filmet néztek és beszélgettek Meskó Krisztián filmes 

szakemberrel. 

 

október 5. Aranyalmafa 

résztvevők száma: 17 fő 

Tündér Ilona és Árgyélus királyfi történetét ismerték meg és 

kézműveskedtek a Vadvirág Művészeti Óvoda gyermekei. 

 

október 6. Meseláda 

résztvevők száma: 20 fő 

Olvasásnépszerűsítő foglalkozás kézműveskedéssel. 

 

október 6. ÖKO vetélkedő 

résztvevők száma: 18 fő 

A programon a Hatos Ferenc Általános Iskola és 

Középiskola diákjai vettek részt. 

 

október 7. Mire jó a használt CD? 

résztvevők száma: 23 fő 

Ékszerek, könyvjelzők készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendezvények a KSZR szolgáltatóhelyeken 

 

település program 
résztvevők száma 

(fő) 

 

október 4. 

 

Felsőcsatár 
Magyar népmesék (A csillagszemű juhász) - 

KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a filmről 
19 

Kissomlyó Könyvtári ügyes kezek – kézműves foglalkozás 14 

Nemescsó 
A hetvenkedő sün - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
12 

Nemescsó 
Őszi szél (Vízipók csodapók) - KönyvtárMozi 

vetítés és beszélgetés a filmről 
12 

Nemescsó Mátyás kovács (Mesék Mátyás királyról) -

KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a filmről 
12 

Söpte A csillagszemű juhász – Meseláda foglalkozás 23 

Torony 
Mire jó egy lyukas zacskó? – Meseláda 

foglalkozás 
19 

Vasszécseny Egy magyar nábob - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
4 

 

október 5. 

 

Pácsony 
A helyi értékektől a Hungarikumokig – 

Gyöngyösi Zsuzsanna könyvtárigazgató előadása 
18 

Rum Újra a könyvtárban – könyvtári óra 26 

Sorkifalud A csillagszemű juhász – Meseláda foglalkozás 12 

Táplánszentkereszt 
Mire jó egy lyukas zacskó? – Meseláda 

foglalkozás 
25 

 

október 6. 

 

Pácsony Könyvtári ügyes kezek – kézműves foglalkozás 18 

Pecöl 
Keménykalap és krumpliorr (A tettes lépre megy) 

- KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a filmről 
8 

 

október 7. 

 

Egyházashollós A suszter manói – Meseláda foglalkozás 36 

Egyházasrádóc A suszter manói – Meseláda foglalkozás 114 

Felsőmarác 
Van megoldás a stresszre! – dr. Krekó Kata 

előadása 
9 

Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek – kézműves foglalkozás 11 

Oszkó Könyvtári ügyes kezek – kézműves foglalkozás 20 

Pácsony Utazás a Föld körül – Nagy Tamás előadása 17 

Rum A mi könyvtárunk – könyvtári óra 12 

Sorokpolány 
Magyar népmesék (A csillagszemű juhász) -

KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a filmről 
26 



Sorokpolány 
Magyar népmesék (Méhek a vonaton) -

KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a filmről 
26 

Sorokpolány 
Magyar népmesék (Kecskekatonaság) -

KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a filmről 
26 

 

október 8. 

 

Andrásfa 
Borok és borkultúra Magyarországon - Vízvári 

Sándor borász, sommelier előadása 
11 

Bérbaltavár 
Magyar népmesék (Ábelesz-kóbelesz) -

KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a filmről 
17 

Bérbaltavár 
Cigánymesék (A cigányasszony meg az ördög) -

KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a filmről 
17 

Gersekarát Könyvtári ügyes kezek – kézműves foglalkozás 12 

Gór 
Szent Péter esernyője - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
11 

Káld 
A Pendagron legenda - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
5 

Karakó 
Leo & Fred (Bújócska) - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
12 

Karakó 
Leo & Fred (Csend) - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
12 

Karakó 
Leo & Fred (Festés) - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
12 

Pecöl 

Keménykalap és krumpliorr (Éljen Bagaméri 

Elemér!) - KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a 

filmről 

16 

Peresznye 
Magyar népmesék (A szegény ember szőlője) -

KönyvtárMozi vetítés és beszélgetés a filmről 
16 

Peresznye 

Magyar népmesék (Szóló szőlő, mosolygó alma, 

csengő barack) - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 

16 

Peresznye 
Magyar népmesék (Pinkó) - KönyvtárMozi 

vetítés és beszélgetés a filmről 
16 

Rum 
Éjszakai könyvbaglyok találkozója – éjszakai 

játék a könyvtárban 
56 

Rum Őszi könyvbörze - könyvvásár 38 

Uraiújfalu 
A kékruhás kislány története - KönyvtárMozi 

vetítés és beszélgetés a filmről 
5 

 

október 9. 

 

Apátistvánfalva A három kismalac - diavetítés 10 

Sótony Robotika - előadás 11 

 

 

 

 

 



Pillanatképek a KSZR szolgáltatóhelyek rendezvényeiről 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajtóhírek 

 

Nyomtatott sajtóhírek: 

 

A könyvtár pártolásáért: az idén is díjazták azokat, akik sokat tettek értük. In: Vas Népe, 66. 

évf. 234. sz. (2021. okt. 8.), p. 3. 

Könyvtári hét mindenkinek. In: Vas Népe, 66. évf. sz. (2021. okt. 13.), 5. p.  

A környezetvédelem volt a kiemelt téma: családi nappal zárult a rendezvénysorozat. In: Vas 

Népe, 66. évf. 237. sz. (2021. okt. 12.), p. 8. 

Nem tudjuk megemészteni: nyers és kevesebb: Wildner Judit a könyvtár egészségklubjában. 

In: Vas Népe, 66. évf. 230. sz. (2021. okt. 4.), p. 10. 

Rendezvény. In: Vas Népe, 66. évf. sz. (2021. okt. 8.), 13. p.  

Számos programmal készültek Körmenden a könyves vasárnapra is. In: Körmendi Híradó, 19. 

évf. 14. sz. (2021. okt. 8.), p. 7. 

Történelmi regényeket írók a könyvtárban. In: Vas Népe, 66. évf. 236. sz. (2021. okt. 11.), p. 

5. 

Újraindul a könyvtári detektívjáték. In: Vas Népe, 66. évf. sz. (2021. okt. 2.), 16. p.  

 

 

Online sajtóhírek: 

 

https://www.vaol.hu/helyi-kultura/2021/10/bovult-a-repce-videki-antologia 

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/konyvtari-het-mindenkinek 

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/a-kornyezetvedelem-volt-a-kiemelt-tema-a-

kormendi-rendezvenysorozaton 

https://www.vaol.hu/kozelet/2021/10/tortenelmi-regenyeket-irok-a-konyvtarban 

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/a-rohano-eletmod-tonkretesz-minket-az-

egeszseges-taplalkozasrol-tartott-eloadast-wildner-judit-kerteszmernok 

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/a-konyvtar-partolasaert-sarvaron-az-iden-is-

dijaztak-azokat-akik-sokat-tettek-ertuk 

https://www.vaol.hu/hazai-kultura/2021/10/valtozatos-programok-varjak-a-csaladokat-az-

orszagos-konyvtari-napokon 

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/konyvtari-napok-a-bdk-ban 

http://www.kormend.hu/editor_up/KH/2021/KH_211008_40h14sz_14.56.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaol.hu/helyi-kultura/2021/10/bovult-a-repce-videki-antologia
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/konyvtari-het-mindenkinek
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/a-kornyezetvedelem-volt-a-kiemelt-tema-a-kormendi-rendezvenysorozaton
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/a-kornyezetvedelem-volt-a-kiemelt-tema-a-kormendi-rendezvenysorozaton
https://www.vaol.hu/kozelet/2021/10/tortenelmi-regenyeket-irok-a-konyvtarban
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/a-rohano-eletmod-tonkretesz-minket-az-egeszseges-taplalkozasrol-tartott-eloadast-wildner-judit-kerteszmernok
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/a-rohano-eletmod-tonkretesz-minket-az-egeszseges-taplalkozasrol-tartott-eloadast-wildner-judit-kerteszmernok
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/a-konyvtar-partolasaert-sarvaron-az-iden-is-dijaztak-azokat-akik-sokat-tettek-ertuk
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/a-konyvtar-partolasaert-sarvaron-az-iden-is-dijaztak-azokat-akik-sokat-tettek-ertuk
https://www.vaol.hu/hazai-kultura/2021/10/valtozatos-programok-varjak-a-csaladokat-az-orszagos-konyvtari-napokon
https://www.vaol.hu/hazai-kultura/2021/10/valtozatos-programok-varjak-a-csaladokat-az-orszagos-konyvtari-napokon
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/konyvtari-napok-a-bdk-ban
http://www.kormend.hu/editor_up/KH/2021/KH_211008_40h14sz_14.56.pdf


Szakmai beszámolónk elérhető a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portál honlapján: 

 

https://www.bdmk.hu/Kozerdeku_adatok/Palyazataink/Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok.

html 

 

https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolo-feltoltese/ 

 

 

 

A programok sikeres megvalósításához – a helyi szervező és koordinációs 

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

melyet együttműködő partnereink nevében ezúton is köszönünk! 

 

 

Szombathely, 2022. január 27. 

 

 

A programok lebonyolításában közreműködő könyvtárak beszámolói alapján összeállította: 

 

 

Virághné Vámos Kitti 

          könyvtáros 

 

 

 

 

 

 

https://www.bdmk.hu/Kozerdeku_adatok/Palyazataink/Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok.html
https://www.bdmk.hu/Kozerdeku_adatok/Palyazataink/Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok.html
https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolo-feltoltese/

