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Szakmai beszámoló az Országos Könyvtári Napok Veszprém megyei rendezvényeiről 

2021. október 4. – 2021. október 10. 

Együtt. Működik! – Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben 

 

Pályázati azonosító: 208108/00010 

 

2021. október 4. – október 10. között Veszprém megye könyvtárai is csatlakoztak az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napokhoz.  

A rendezvénysorozat tematikájához kapcsolódóan 85 település regisztrálta 286 

programját a központi honlapon. A rendezvényeken több mint 8500 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, és több esetben beszámolót is 

közöltek.  

 A rendezvényekről készült fényképek és a szakmai beszámoló az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár honlapján megtalálhatók. Fényképek: https://www.ekmk.hu/hu/fototar/orszagos-

koenyvtari-napok-2021-oktober-4-10 Szakmai beszámoló: https://www.ekmk.hu/hu/orszagos-

konyvtari-napok-2021 A szakmai beszámolót a http://hungaricana.hu portálra feltöltjük. 

 

Válogatás a rendezvénysorozat keretében szervezett programokból településenként: 

 

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka 

 

2021. október 4.: Programjaink 

nyitásaként VMK kiállítótermében 

tartottuk meg az Ajkai Századok c. 

helytörténeti folyóirat 2020. évi 

számának tavaly elmaradt bemutatóját. 

A megjelent tanulmányokat a szerzők 

ismertették, a programot a Jubilate Női 

Kar fellépése színesítette. 

2021. október 6.: A Bogáncs 

Gyermekkönyvtárban a Könyvfaló 

olvasópályázat eredményhirdetésére 

vártuk azokat a gyerekeket, akik 

hónapok óta lelkesen részt vettek 

pályázatunkon. A legjobbak könyvjutalomban részesültek, a jó hangulatról pedig a Molnár 

Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI tanulóiból 

szerveződött Romazuri Együttes gondoskodott.   

https://www.ekmk.hu/hu/fototar/orszagos-koenyvtari-napok-2021-oktober-4-10
https://www.ekmk.hu/hu/fototar/orszagos-koenyvtari-napok-2021-oktober-4-10
http://hungaricana.hu/
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2021. október 6.: Az OKN Egyensúlyban a természettel. c. témaköréhez kapcsolódva Ludvai-

Földesi Kata tartott előadást Dönts ÖKOsan! címmel az olcsó és környezettudatos háztartási 

praktikákról, háztartásunk zöldítéséről. 

2021. október 7.: A József Attila-díjas Grecsó Krisztián íróval találkozhattak egy kötetlen 

beszélgetés keretében olvasóink. A nagy érdeklődésre számot tartó, közvetlen hangulatú, 

őszinte találkozón Pávlicz Adrienn volt a beszélgetőtárs, lehetőség nyílt dedikációra és a 

kötetek megvásárlására is.  

2021. október 8.: Az Ajkai Kisgrafika Barátok Körének rendezvényére került sor a könyvtár 

folyosóján. Az Illusztris illusztrációk című tárlat megnyitóján Baranyai Ferenc és Pap Ferenc 

zenélt, közben Kapolcsi Kovács Csaba rajzokkal kapcsolódott az előadáshoz. 

2021. október 9.: Egész nap a családokat vártuk a könyvtárba. A felnőtt részlegben A QR-kód 

hálójában címmel játékos vetélkedővel készültünk: könyvtárunk helyismereti gyűjteményének 

különlegességeiből készített kiállítás segítségével lehetett érdekes fejtörőket megoldani. 

Bogáncs Gyermekkönyvtárunk is egész nap nyitva állt a családok előtt, nyomozóirodává 

alakulva vártuk a kis detektíveket. Érdekes könyvtárhasználati feladatok mellett 

kézműveskedésre is volt lehetőség: decoupage technikával készített hűtőmágnest és baglyos 

tárolótasakot készíthettek látogatóink. 

Kísérőprogramjaink is színesítették a hetet: Egész héten megtekinthető volt a Titkos 

kalendárium című Fekete István emlékkiállítás a gyermekkönyvtárban. 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 252 olvasó élt. 

 

 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi 

 

2021. október 4.: Robotika foglalkozás. A Molnárné Mile Anikó által vezetett foglalkozáson a 

gyerekek játékosan megismerkedtek a BEE robotok programozásával.  

2021. október 8.: Könyvfaló. Az előző évi olvasópályázat lezárása és az új évad nyitása. Az 

egész tanéven át tartó olvasópályázat játékos foglalkozással indult ebben az évben, melyet 

Szegedi Katalin tartott. A rendezvényen elején megtörtént a legtöbbet olvasó gyerekek 

értékelése. 



3 
 

2021. október 9.: Könyvtár a zöldben. Dankó Friderika könyvtáros vezetésével helyismereti 

sétán vehettek részt az érdeklődők. Az útvonal a Vöröskő Tanösvény volt. 

 

Lipták Gábor Városi Könyvtár, Balatonfüred 

 

2021. október 5.:A Rezeda 

család - országjáró 

könyvsorozat bemutatkozása. 

S. Németh József, a 

könyvsorozat egyik szerzője 

volt a vendégünk.  Képes 

előadásában bemutatta a 

gyerekeknek mind az eddig 

már megjelent, mind a 

tervezett köteteket. Mesélt a 

közös alkotás folyamatáról, 

annak nehézségeiről, valamint 

a könyvek témájának 

előkészítéséről is. A kísérő 

pedagógusok a program 

végére úgy döntöttek, hogy a következő tanévben feldolgozzák a sorozat egyik kötetét. 

2021. október 5. Szédítő Balaton és más regények Író-olvasó találkozó R. Kelényi Angelikával. 

Az olvasóink körében nagyon népszerű írónő személyében egy közvetlen, kellemes 

személyiséget ismerhettünk meg, aki a népszerű romantikus műfajba is rengeteg energiát és 

kutatómunkát fektet, hogy a története hiteles legyen. Két lelkes rajongójával kölcsönösen meg 

is ajándékozták egymást.  

2021. október 6. Ovimuzsika síppal, dobbal, nádihegedűvel. Az óvodás korosztály számára 

hoztak az előadók sok-sok ismert és kevéssé ismert gyermekdalt a magyar néphagyományból. 

A szórakoztató, gyermekeket megmozgató program közben a zenetanárokból álló együttes 

bemutatta hangszereiket is. A gyerekek sokféle (ütős, vonós, fúvós) hangszerrel ismerkedhettek 

meg, de fontos szerephez jutott a kicsik éneklési készsége is. A kellemes időtöltés mellett a 

program a gyerekek zenei érzékét, képességeit, ismereteit is fejlesztette.  

2021. október 7.: Könyvtári kreatívok – Papírfonás Az OKN része könyvtárunkban évek óta 

valamilyen, a papír újrahasznosítását célzó program, amelynek keretében könyvekből, 

folyóiratokból, hullámkartonból készítünk különféle dísztárgyakat. Idén megismerkedhettünk 

Magyar Lászlóné útmutatásai alapján egy új technikával: hogyan lehet újságpapírból fonott 

kosarat készíteni. Megtanultuk, hogyan készítsünk papírcsíkokból fonásra alkalmas pálcákat, 

azokat hogyan célszerű befesteni és részletes útmutatót kaptunk a felhasználható anyagokról, 

eszközökről. Az előre megcsavart és befestett pálcákból minden résztvevő elkészíthette a saját 

ceruzatartó kosarát. 

2021. október 8. A jövő könyvtára – fiatal író fiataloknak. Az előző évben nagy sikert aratott a 

középiskolások körében a számukra meghívott fiatal író előadása, így idén is kerestünk 

hasonlóan fiatal és fiatalok számára alkotó írót, hogy közelebb hozzuk e korosztályhoz is az 

olvasás és a könyvtár világát. Kollár Betti látogatott el hozzánk és beszélt arról, hogyan kezdett 

el írni, s miért döntött úgy, hogy a korábban csak online megjelenő írásait nyomtatásban is 

kiadatja. A 23 éves egyetemista személyében egy nagyon elhivatott és tudatos írót ismerhettünk 

meg. A programra mindkét helyi középiskolából érkeztek érdeklődő fiatalok. 
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2021. október 9.: Énekeljünk együtt! – Családi Ringató. Szombaton délelőtt a családokat vártuk 

közös éneklésre, mondókázásra. Rábaközi Rita védjegyes Ringató foglalkozásvezető 

elvarázsolta nem csak a babákat, de még a nagyszülőket és más családtagokat is. Közben az 

ölbeli játékok, a mesélés, a zenei fejlesztés fontosságára, az olvasóvá nevelés folyamatában 

betöltött szerepére is felhívtuk a figyelmet. A program végén az őszi immunerősítésről 

hallgathattunk kóstolással egybekötött előadást. 

2021. október 10.: Házak és gazdáik - Könyves vasárnapi séta. Évek óta hagyomány ez az őszi 

helytörténeti séta, amely alkalommal könyvtárosok a helytörténeti kiadványaink segítségével 

bemutatják a város különböző részeit. Ebben az évben a régi villák közül ismertünk meg 

néhányat. Az építtetőket, a régi tulajdonosokat, vagy a korabeli belső berendezéseket fotók és 

rajzok segítségével idéztük fel. Három épületet belülről is megcsodálhattunk, az egyikben maga 

a művész-tulajdonos mesélt a ház történetéről, a családról és az épület fenntartásának és 

felújításának nehézségeiről. 

 

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, Balatonfűzfő 

 

 

2021. október 4.: Író-olvasó találkozó 

Jámbor Eszterrel. Az írónő az 5 tornacsuka 

útinaplója könyvsorozat 3. kötetét mutatta 

be, melynek címe Itt-hon, ott-hon. 

Előadása során az olvasás fontosságára és 

a szabadidőre szánt idő a gyerekekkel volt 

központi téma. A gyerekeknek mesekönyv, 

a szülőknek iránytű, mert 

mindannyiunknak egy a célja: boldog 

gyermeket nevelni. A bemutató után 

könyvdedikálásra és könyvvásárlásra is 

lehetőség nyílt. 

2021. október 4.: „Mit üzen az égbolt?” Dr. Szabó Róbert előadásában. Az előadás során szó 

volt az égbolton látható látványosságokról, az égbolt és a csillagászat hasznáról, kozmikus 

környezetünkről, valamint arról, hogy hogyan és milyen módszerekkel dolgoznak a 

csillagászok a 21. században. Mit csinál egy csillagász? 
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Kultúrház és Könyvtár, Berhida 

 

2021. október 5. és 8.:Mesehallgató - papírszínházi mesemondás, mesefeldolgozás 

óvodásoknak. Szerettük volna a papírszínházi mesemondást megismertetni az óvodásokkal és 

az óvodapedagógusokkal. Erre az alkalomra Kollár Árpád Mire jó egy lyukas zacskó? című 

meséjét választottuk. A mese az újrahasznosítás igen aktuális kérdését járja körbe. A gyerekek 

csendben, nagy odaadással figyeltek a mesére, melynek meghallgatása/megtekintése után közös 
beszélgetés indult a témában, amiben a nagycsoportosok nagyon együttműködőek voltak. 

 

2021. október 5.: Olvasással a lelki egészégért – beszélgetés a biblioterápiáról. Az elmúlt 

időszak járványügyi intézkedései mély nyomott hagytak mindenkiben. Ezért szerettük volna 

megismertetni az érdeklődőket az irodalomterápia módszerével, hogy miként segítenek az 

irodalmi szövegek a lelki egészség fenntartásában. Az érdeklődés mérsékelt volt a téma iránt, 

a megjelenő korosztály a hatvan év felettiekből tevődött össze, összesen 7 fő érkezett, csak nők. 

Szerettük volna, ha többen csatlakoznak a negyven-ötven éves korosztályból, de így sem 

érezzük eredménytelennek rendezvényünket, mert novemberben, a megjelentek közös kérésére 

elindul egy irodalomterápiás csoport, remélhetőleg korosztályilag és nemileg heterogénebb 

összetételben. 

2021. október 6.: Aradi vértanúk nyomában – interaktív történelem óra ötödik osztályosoknak. 

Ezen az alkalmon játékos formában jártuk körbe a gyerekekkel a nemzeti ünnepeinket, az 

október 6-hoz kapcsolódó és az azt megelőző eseményeket. A diákok aktívan részt vettek a 

programon és mivel ez a korszak még nem az ötödikes tananyag része, sok új és később 

hasznosítható információval lettek gazdagabbak. A diákok a város általános iskolájából 

érkeztek könyvtárunkba. 

2021. október 7.:Szárnypróbálgatások – Simon Gerda és Simon Gyula, amatőr természetfotós 

kiállításának megnyitója. Apa és lánya közös kiállítása, melyben az édesapa természetfotói 

mellett lánya pasztellképei is helyet kaptak. A megnyitót a berhidai művészeti iskola ifjú 

növendékei csengettyű-játéka tette színesebbé. A kiállításmegnyitó harminc főt vonzott. 
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2021. október 9.: Családi kézműves műhely a könyvtárban – őszi dekorációk készítése. Nagy 

örömünkre 35 fő érkezett programunkra, köztük olyan gyerekek és szülők, nagyszülők is, akik 

eddig még nem voltak könyvtártagok. Jó hangulatban telt a délelőtt, sok szép mécses készült 

szalvétatechnikával, ajtódíszek és agyagcserép asztaldíszek. 

Peremarton 

2021. október 6.:Járványok egykor és ma – vetítettképes ismeretterjesztő előadás.  A témájában 

rendkívül aktuális előadás 11 főt vonzott, ismét csak a hatvan év feletti korosztályból. Az 

előadás végigvette, a teljesség igénye nélkül az évszázadok alatt lezajlott és a még napjainkban 

is zajló járványokat, azok jellemzőit, terjedésüket, gyógyításukat, mellőzve a súlyos statisztikai 

adatokat, az orvosi szakkifejezéseket, inkább a kevésbé köztudott részleteket hangsúlyozta ki. 

Az előadás sikerességét jelzi, hogy november hónapban, a berhidai nyugdíjasklubban újra 

előadásra kerül a klub vezetőjének kérésére. 

2021. október 6.: Aradi vértanúk nyomában – interaktív történelem óra ötödik osztályosoknak. 

Ezen az alkalmon játékos formában jártuk körbe a gyerekekkel a nemzeti ünnepeinket, az 

október 6-hoz kapcsolódó és az azt megelőző eseményeket. A diákok aktívan részt vettek a 

programon és mivel ez a korszak még nem az ötödikes tananyag része, sok új és később 

hasznosítható információval lettek gazdagabbak. A diákok a város általános iskolájából 

érkeztek könyvtárunkba. 

2021. október 7.: Kattints rá! – internethasználat nyugdíjasoknak. Szerettük volna elérni a 

nyugdíjas korosztályt és bevezetni az internethasználat rejtelmeibe, közhasznú információk 

fellelhetőségéhez segítséget nyújtani. Az előadás első része a Digitális Jólét Program nyújtotta 

lehetőségekről szólt, majd azokról a dolgokról, amelyekben könyvtárunk segítséget nyújthat. 

Az érdeklődés ugyan csekély volt, de konkrét kérések, kérdések érkeztek, melyeket figyelembe 

véve rendszeres, heti fogadóórát vezetünk be. 

2021. október 4-10.: Írók és költők nyomában – online irodalmi, időutazós játék kamaszoknak. 

A kamaszok irodalmi ismereteire alapozott online játék nem vonzott sok vállalkozó szellemű 

játékost. Talán a program népszerűsítésére kellett volna nagyobb hangsúlyt fektetnünk. 

 

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

 

2021. október 4.: A vörösiszap katasztrófa gyerekszemmel. A 11 évvel ezelőtt készült rajzok 

segítettek az akkori gyerekeknek a trauma feldolgozásában. A képek most visszakerültek 

Devecserbe. A kiállítást Trombitás Veronika nyitotta meg. 

2021. október 6.: Bosnyák Viktória rendkívül népszerű  a gyerekek és a fiatalok között. Ezúttal 

Dudás Győzővel, a könyvei illusztrátorával együtt beszélgettek a gyerekekkel a könyvekről és 

azok keletkezéséről. A közvetlen és vidám hangvételű találkozót nagyon élvezték a gyerekek. 

2021. október 7.: Az Utazó Digitális Élményközpont közreműködésével a gyerekek 

megismerkedhettek a programozás alapjaival, kipróbálhatták a virtuális valóság szemüveget, 

betekintést nyerhettek a robotika és a 3d nyomtatás világába. 

2021. október 8.: A „Biztonságban az online térben” című előadás keretében a rendőrség 

munkatársa az internet biztonságos használatára hívta fel a gyerekek figyelmét és hasznos 

tanácsokkal is ellátta őket. 
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Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa 

 

2021.október 4..:Mini digitális élményközpont: Játékos programozás robottal, 3D nyomtatás 

rejtelmei. A Kovácsné Ottó Krisztina által vezetett foglalkozásokon általános iskolás tanulók 

ismerkedtek meg a 3D nyomtatás és a robotprogramozás rejtelmeivel. 

2021.október 4..:Offline szülő - online gyerek. Digitális médiaműveltség szülőknek, 

nagyszülőknek. Polovitzerné Antal Mónika előadásának a személyes adatok védelme, az 

álhírek, a digitális identitás és az internet függőség volt a témája. 

2021.október 5.: Papp Dóra írónővel Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea beszélgetett. A kötetlen 

hangulatú beszélgetés moderátora az írónő életéhez, műveihez kötődő hívószavakkal indította 

el a beszélgetés egyes részeit.  Az írónő sok kortárs és klasszikus mű elolvasása után, 17 éves 

korában határozta el, hogy megír egy saját történetet, s egy fantasy-trilógia született az ötletből. 

A beszélgetés során elhangzott, hogy bár a könyvekben nagy hangsúlyt kap a zene, az alkotás 

folyamatában legalább ennyire fontos a szerző számára a csend.  

2021.október 6.: „Lépten-nyomon” Aczél Gergely interaktív foglalkozása a természetről 

gyerekeknek. A résztvevők egy történeten keresztül ismerték meg néhány erdei állat életmódját. 

Lehetőség volt erdei állatok prémjének, illetve egy kis szarvasagancsot is tanulmányozására is.  

2021.október 6.: „Az én könyvtáram” rajzpályázat, és „Olvasni bárhol lehet” fotópályázat 

díjátadása és a pályázó alkotások kiállítása. A rajzpályázaton 89 rajz és a fotópályázaton 97 

alkotás versenyzett egymással. A legjobbak díjazásban részesültek. 
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2021.október 7.: Mitől okos, az okos eszköz? Polovitzerné Antal Mónika ismeretterjesztő 

előadásán a digitális kor kihívásaira készítették fel időskorú résztvevőket. 

 

2021.október 7.: Író-olvasó találkozó Réti Lászlóval. Közreműködő: Horváth Andrea. 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. 

2021.október 8.:Volt egyszer egy Erkel klub”: múltidézés pápai fotóalbum alapján. A 

résztvevők a nagy múltú pápai Erkel Klubról emlékeztek meg Buzás Gyula vetített képes 

előadása során. 

2021.október 9.: Nagy-Kemendy Júlia: Az Anyacsalogató Hadművelet. Könyvbemutató, író-

olvasó találkozó.  

2021.október 9.: „Denevérek a Bakonyban” Mészáros Jóuzsef ismeretterjesztő előadása. A 

résztvevők a deneverékkel kapcsolatos tévhitekről hallhattunk izgalmas előadást. 

2021.október 9.: „Könyvkötő mesterek Pápán” című helyismereti séta Császár Csilla 

vezetésével. Az érdeklődök megismerhették a híres pápai könyvkötészeti helyszíneket. 

 

Kisfaludy Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Sümeg 

2021. október 5.: Tóth-Rompos Patrícia, a tapolcai zeneiskola pedagógusa, a kodályi 

alapelvekre épülő Ringatóval várta a sümegi anyukákat és babáikat egy közös éneklésre, 

mondókázásra, játékélményre.  

2021. október 5.:  Lukács Sándor önálló estjén vallomások hangzottak el a gyermekkoráról, 

mestereiről, színészi és magánéleti meghatározó pillanatairól.  

2021. október 6.: Soltis Lehel vetített, képes összeállításával az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc előzményeiről és vérbefojtásának eseményeiről kaptunk visszatekintést.  
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2021. október 7.: „Táncol-e gatyába’ Petőfi Sándor”  Nényei Pál rendhagyó irodalomórája. A 

budapesti pedagógus, drámaíró sajátos, humoros stílusával a verselemzés egy teljesen új 

megközelítésére hívta fel a figyelmet, ahol a kételkedésnek szinte kötelező szerep jut! 

2021. október 7.:Boldizsár Ildikó meseterapeuta izgalmas és megrendítő utazásra invitálta a 

jelenlévőket a „Boldogasszony bohóca” című meséjével, ahol többen is megtapasztaltuk a mese 

lelki és fizikai fájdalmat enyhítő erejét.  

2021. október 8.: Az Ajkáról érkező Bakony Csillagászati Egyesület képviselői zárták le  a 

sümegi rendezvénysorozatot az Űrbatyu küldetések hihetetlen kalandjaival. A szonda utazását 

az Oculus Quest II VR szemüvegein keresztül is követhettük, illetve az udvaron felállított 

távcsőbe pillantva a Jupiter és a Szaturnusz korongja mellett több mélyég-objektumot is 

megfigyelhettek vendégeink. 

 

Wass Albert Városi Könyvtár, Tapolca 

2021. október 5.: A 3-4. osztályosok biblioterápiás foglalkozáson, a 2. osztályosok pedig 

klubfoglalkozáson vehettek részt a gyermekrészlegben. A foglalkozások témája a 

környezetvédelem volt, különös tekintettel a vízkérdésre.  

2021. október 7.: A felső tagozatosok szintén klubfoglalkozás keretei között vettek részt Szilaj 

Rezső, a Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport vezetőjének előadásán, amely a tapolcai 

barlangok élővilágának témáját dolgozta fel. Ugyanebben a témában a felnőttek számára is 

tartott előadást Szilaj Rezső. A hazai barlangok mellett külföldi példákat is hozott az egyes 

barlangi életközösségek bemutatására. Kitért a barlangok környezeti tényezőire, növény- és 

állatvilágára a moszatoktól kezdve az egysejtűeken és laposférgeken át egészen a kétéltűekig 

és a hüllőkig. Felsorolta különleges sajátosságaikat. Előadását vetítettképes bemutatóval tette 

szemléletesebbé. 

2021. október 7.: Nagy sikert aratott a „Szupercsapat küldetésben – Generációk találkozása az 

online térben és a könyvtárban” címmel meghirdetett játék, amelynek célja az volt, hogy 

közelebb hozza egymáshoz a különböző korosztályokat – így például nagyszülőket és unokákat 

–, akik így együtt fedezhették fel a könyvtárat és együtt tanulhatták annak használatát. 

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

foglalkozások keretében feldolgozott témákhoz további irodalmat. A válogatást emellett a 

könyvtárosok segítették további tanácsadással, ajánlással. 

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. Ez utóbbi 

mérlege a következő: 20 olvasó iratkozott be újonnan a könyvtárba, 95 régi olvasónk pedig 

megújította az olvasójegyét. „Ajándékozz olvasójegyet!” akciónk keretei között bárki egyéves 

könyvtári tagsággal lephette meg azt, akit beiratkoztatott a könyvtárba. 

Az öt napon át tartó akció pozitív mérleggel zárult: sok olyan látogató fordult meg az 

intézményben, aki korábban soha nem használta a könyvtárat. A promóciós célú apró ajándékok 

– könyvjelzők, tollak, színes ceruzák stb. – szintén hozzájárultak az akció sikeréhez. 

 



10 
 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota 

 

2021. október 4.: "Hazátlanabb az én szavam a szónál..." címmel irodalmi estet rendeztünk 

Pilinszky János költő születésének 100. évfordulója alkalmából. Előadták a Veszprémi TIT 

Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai: Horváth Imre, Márta Attila, Rábai Zsanett, Sebestyén 

Erika és az előadást szerkesztő-rendező, Sz. csordás Éva. Közreműködött: Hajas Szilárd 

fuvolaművész 

2021. október 5.: FamilySearch Excelben címmel Budai László könyvtárvezető beszámolót 

tartott a könyvtár által feldolgozott várpalotai anyakönyvekből készített adatbázisok használati 

lehetőségeiről. 

2021. október 6.: Az aradi vértanúkra emlékeztünk ezen a napon. Treuer Imre önkormányzati 

képviselő megemlékező beszéde után koszorúzásra került sor az Alsóvárosi Temető, Gróf 

Zichy Béla '48-as nemzetőr sírjánál. Közreműködött Csizmadia Jolán (ének). 

2021. október 7.: Bezártság előtt és után címmel tartott előadást Domján-Koncz Eszter 

szakpszichológus, melynek során a koronavírus járvány pszichés következményeiről tudhatott 

meg többet az érdeklődő közönség. 

2021. október 8.: Főként a kisgyermekeket szólította meg az Országos Könyvtári Napok 

keretében rendezett könyves játszóház, ahol Csukás István: Süsü, a sárkány című meséjének 

meghallgatása után ujjbábokat készítettünk a gyerekekkel. 
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Békefi Antal Városi Könyvtár, Zirc 

2021. október 4.: Csaba Lilla játékos mese-délelőttjével indult a könyvtári hét 

rendezvénysorozata. Az „Egyszer volt, hol nem volt…” interaktív mesefoglalkozás tematikája 

Benedek Elek születésnapjához, a Népmese Napjához kötődik. A játékos mesefoglalkozáson 

részt vettek a Hóvirág óvodáscsoport és a Segítő Kezek Háza gondozottjai is, akik csakhamar 

a mesék birodalmában találták magukat, és önfeledten együtt mondókáztak, énekeltek, 

játszottak.  

A programsorozat a „mesék bűvöletében” folytatódott tovább, Téglás Mikós nyugalmazott 

herendi könyvtárigazgató csodálatos mesekönyv-gyűjtemény kiállításával gazdagította 

tereinket. A mesekönyvek közül a legrégibb Arany László magyar népmesegyűjteménye, 

melyet 1904-ben adtak ki, de a kiállított művek között szerepel Herczeg Ferenc 1930-as 

években megjelent meséskötete is.  

2021. október 5.:Tari Annamária klinikai pszichológus és pszichoterapeuta tartott előadást a 

könyvtári hét szellemiségéhez igazán illeszkedő témában: „Negatív érzelmek esetén védekezz 

olvasással” – hogyan segítenek a könyvek az érzelmi és mentális állapotunkon. Annamária 

hivatásának tekinti a fiatal korosztály érzelmi és mentális állapotának feltárását, elemzését, 

továbbá ennek a jövő szempontjából előremutató irányba történő mozdítását. Tari Annamária 

könyvei megtalálhatók a zirci Városi Könyvtárban.  

2021. október 7.: Kürti László Bella István-díjas, Balassi Bálint emlékkarddal kitüntetett költő, 

lapszerkesztő, filozófus, tanár tartott rendhagyó irodalomórát, az előadóterem ezúttal 

gimnazistákkal telt meg. Kürti Lászlóval a 2020-ban „Ahogy én öleltem” címmel megjelent  

verseskötetéről Kenyeres Anna, Varga Erzsébet és Maill Attila, a III. Béla Gimnázium, 

Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 11/A osztály tanulói beszélgettek. 

2021. október 7.: A Digitális Jólét Program (DJP) Hálózat mini digitális élményközpontja Az 

Országos Könyvtári Napok keretein belül a könyvtár DJP Pontjának Kovácsné Ottó Krisztina 

DJP-mentor volt a vendége. Az általános iskola 4. évfolyamos napköziseinek tartott előadás fő 

témái a 3D nyomtatás, játékos formában megismerkedhettek a robot programozás alapjaival, 

majd az internetes Kahoot-játék segítségével számot adtak az elsajátított ismeretekről. A DJP 

Hálózat minirobotját, Microbit együtt programozták be egy összetett feladatsorra.  

A pandémia óta még jobban előtérbe kerültek az online tartalmak, ezért online is elérhető 

helyismereti kvízzel készültünk. A kérdések a közvetlen környezetünket megjelenítő irodalmi 

művekre irányultak. A beküldők közül többen is hibátlanul oldották meg a játékos feladatot.  

2021. október 8.: Kattints rá! címmel nyílt tanácsadási napot hirdettünk, melynek keretében az 

alapfokú számítógép- és internethasználat során felmerülő problémákban nyújtottunk 

segítséget az érdeklődőknek. Kiemelt témák voltak: szövegszerkesztés, dokumentumformázás, 

az elkészült dokumentumok mentése, nyomtatása; feliratszolgáltatás bekapcsolása a videó-

megosztó portálon; idegen nyelvű oldalak automatikus fordítása; keresési technikák; 

helyismereti oldalak a világhálón. 

2021. október 8.: Pál Babette Szökés című regényének könyvbemutatójával zárult az Országos 

Könyvtári Napok programsorozata. A zirci kötődésű, elsőkönyves szerző regényében igaz 

történetet jelenít meg szüleiről, akik a nyolcvanas évek idején menekültek Erdélyből az 

Anyaországba a romániai diktatúra tragikus eseményei elől.  

 

 



12 
 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 

Központi Könyvtár:  

Kiállítások:  

Könyvtárak a járványhelyzetben - Egészségben és biztonságban a könyvtárban. Képes-

szöveges beszámolót készítettünk a 2020-2021-es pandémiás időszak alatti tevékenységünkről, 

újonnan bevezetett szolgáltatásainkról (ablakos és forgóajtós kölcsönzés, könyvek 

ózongenerátoros fertőtlenítése, maszkcsomagolás, belső munkálatok.) Az összefoglalást az 

intézmény facebook oldalán tettük közzé.  

Kiállítás az aradi vértanúk tiszteletére.A II. emeleti könyvkiválasztó térben helyeztük el 

könyvajánlónkat a 13 aradi vértanú mártírhalálának évfordulójára emlékezve. A kiállítás összes 

dokumentuma kölcsönözhető volt.  

Törőcsik Mari emlékére a könyvtár Zenemű- és médiagyűjteményében egész héten film-, 

hangoskönyv és olvasmányajánló várta a látogatókat. 

Kutyával az élet! Rajzpályázat és kiállítás gyerekeknek a felelős állattartás jegyében. Az állatok 

világnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázatra közel 300 pályamunka érkezett. Ezek 

mindegyike szerepelt azon a kiállításon, amely 2021 októberétől volt megtekinthető.  

 

Felnőtteknek szóló rendezvények 

 

2021.október 5.:A Meséld el!  – nyitott könyvklub keretében beszélgetésre invitáltuk 

olvasóinkat, melynek keretében a vírus okozta bezártság alatti könyv és film élményeiket 

oszthatták meg egymással és velünk. Az olvasás gyógyító és jótékony hatásairól, a különböző 

olvasási szokásokról, illetve a különféle olvasással kapcsolatos statisztikai adatokról is ejtettünk 
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néhány szót érdekességképpen Bár kevesen vettek részt az eseményen, mégis a végére 

kifejezett igény fogalmazódott meg a hasonló alkalmakra. 

2021.október 6.:A magyar filmkultúra gyöngyszemei. Törőcsik Mari emlékére az 1955-ben 

készült Körhinta című fekete-fehér filmdrámát vetítettük a könyvtár Közösségi terében. A 

vetítés előtt rövid beszámoló hangzott el a film létrejöttéről, a színésznő és a rendező életéről, 

munkásságáról. 

2021. október 7.: Olasz klub. Az olasz klub részeként Viva la libertá! – Éljen a szabadság! 

címmel vetítettünk egy kortárs olasz filmvígjátékot beiratkozott olvasóink számára eredeti 

nyelven, magyar felirattal. 

2021. október 8. 

Okosodjunk az okoseszközökkel! Skype, messenger, viber, facetime személyre szabott oktatást 

tartottunk androidos telefonnal rendelkező szépkorúaknak.  Kollégánk minden jelentkező 

nyugdíjassal minimum fél órát foglalkozott és válaszolt az okostelefonnal kapcsolatos 

kérdéseikre.  

2021. október 8.: Író- olvasó találkozó Karády Annával, A füredi lány című regény szerzőjével. 

Az írónő is Balatonfüreden él, ahol első regénye játszódik. A beszélgetőtárs Schreiber Márta 

volt, aki egy jó hangulatú beszélgetést moderált. A rendezvény alatt az olvasók is kérdezhettek, 

néhányan aláíratták a saját kötetüket.  

2021.október 9.: Túra a Tekeres Völgyben. A reggeli csípős idő ellenére néhány bátor, 

vállalkozó szellemű olvasónkkal már szikrázó napsütésben indultunk el túrázni. A Veszprém 

közelében található Tekeres Völgy legszebb szakaszát jártuk végig, melyet irodalmi fejtörőkkel 

és természetrajzi leírásokkal tettünk még izgalmasabbá a beiktatott pihenők alatt. Kosztolányi 

Dezső: Zsivajgó természet és Wohlleben, Peter: A fák titkos élete szolgált irodalmi csemegéül 

uzsonna időben.  

 

Gyerekeknek szóló programok: 
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2021. október 4-10.: állandó program: Ki tud többet a kutyákról? A gyerekeknek készített 

játékos feladatlap a gyerekek és felnőttek tudását tették próbára. A kutyák általános jellemezői, 

hallásuk, származásuk került a megválaszolandó kérések közé.  

2021. október 5:. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Ringató foglalkozás Bruckner Szabolcsné 

Rábaközi Ritával. A foglalkozás jó hangulatban telt, melyet a közös éneklés, a mondókák 

ritmusos ismétlése és rengeteg nevetés, tapsolás kísért.  

2021. október 5:. Játsszunk együtt! Társasjáték délután. A találkozó jó hangulatban telt el. A 

feladatok vicces, kreatív megoldásával: mutogatással, körülírással tartalmas 1 órát töltöttünk. 

2021. október 6-8.:Robotika workshop gyerekeknek Makai Rolanddal és Boleraczki Miklóssal. 

A foglalkozás során a diákok vonalkódokat olvastak be a robotokkal, utasításokat adtak, amit a 

robotok végrehajtottak, illetve saját pályát készítettek a robotok számára.  

2021. október 7.: Megosztok, tehát vagyok! Klausz Melinda előadása az internetbiztonságról 

gyerekeknek. Az előadás fő témája a közösségi média helyes használata: a facebook, és a twitter 

és a Messengeren elküldött képek biztonságos használata volt. Külön témaként merült fel az 

előadás alatt az internet influencerei és az internetes visszaélések világa is, mely mindenki 

számára hozott tanulságot. 

2021. október 7.: Társak a mindennapokban, a segítő kutyák! A kutyaterápiás foglalkozást 

Jánoska Anikó tartotta. A Doktor Mancsok Alapítvány kutyája valamennyi gyermekkel 

testközeli helyzetbe került, mindenki megérinthette, megölelhette. Különböző akadályokat, 

feladatokat teljesített, a gyermekek pedig utánozták. Fejlesztette a gyerekek figyelmét, 

kitartását, még a legmozgékonyabb gyermekeket is lekötötte.  
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2021. október 10. - 15-17 óra - Kutyás családi játszóház Kézműves foglalkozás Nemes Évával  

2021. október 10-én, vasárnap került megrendezésre a Gyermekkönyvtár foglalkoztató 

termében a 15-17 óra között a "Kutyás családi játszóház Kézműves foglalkozás Nemes Évával" 

elnevezésű programunk. A kézművel foglalkozáson 26 fő gyermek és 16 fő felnőtt vett részt. 

A résztvevők idén kedves kutyákat festettek Nemes Éva irányításával. Nagy lelkesedéssel 

festett minden résztvevő, így pöttyös, tarka és foltos kutyák is születtek. 

 

2021. október10.: Szülő  nagyszülő  unoka játékdélutánon több kisgyereket is 

megismertethettünk a magyar kártya egyszerűbb játékaival (piros papucs, színre szín), de 

előkerültek a népszerű Doble, Twister, Jenga, memória játékok mellett a klasszikus marokkó, 

sakk és különböző ügyességi játékok is. Volt ,aki játékötletekkel tele  ment haza, megköszönve, 

hogy kipróbálhatta ezeket a játékokat.  

 

2021. október 10. Könyves Vasárnap  

 

 

Könyvtári legek. Vasárnap köszöntöttük és megajándékoztuk a legfiatalabb és legöregebb, 

valamint a legtöbbet kölcsönző olvasónkat. A legidősebb olvasónk 94 éves volt, míg a 

legfiatalabb 7 hónapos és fiatal kora ellenére nagy figyelemmel kísérte az eseményeket. 

Érdekesség, hogy anyukája, aki sokat és szívesen olvas kedvenc írójáról T.S. Eliotról nevezte 

el gyermekét.  

Solo. Spischák Dávid rendhagyó szólókoncertjén különböző korú, műfajú és hangulatú zenéket 

hallhattunk a zenész és zenetörténész Spischák Dávidtól. A saját szerzeményeket érdekes 

történetekkel egészítette ki.  
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Könyvtári hétpróba Janikovszky Éva Bertalan és Barnabás című meséje alapján. Családi 

vetélkedő. A résztvevőknek a meséhez kapcsolódóan időrendi sorrendet kellett 

meghatározniuk, keresztrejtvényt megoldaniuk, igaz és hamis állítások közül kellett dönteniük, 

stb.  

A kamaszok és a TikTok. Klausz Melinda képes előadása felnőtteknek. A téma a TikTok világa, 

az internetes visszaélések, a meggondolatlan képküldés, és a felnőttek számára is szükséges 

digitális detox volt. Az előadásban "helyet" kapott az adathalászat, és az internetfüggőség 

fogalma, az esetleges "kilábalás" lehetősége is.  

Csilla origami dekoráció - origami az egész családnak Kézműves foglalkozás Mészáros 

Csillával. Origami és 3D origami technikával virágokat, kiskutyát és egyedi tervezésű 

ajándékot hajtogattak az érdeklődő részvevők.  

 

Cholnoky lakótelepi Könyvtár 

 

A Ringató foglalkozáson a már 

megszokott magas színvonalon és vidám 

hangulatban zajlott, a dalok és mondókák 

mellett a gitár és a hegedű is megszólalt. 

"A földkerekség táncai" táncháznak a 

pandémia után csak kevés résztvevője 

volt, de ennek ellenére a részt vevők így 

is jól érezték magukat.  

 

 

Dózsavárosi Könyvtár: 

A Dózsavárosi Könyvtárban 

az OKN tematikájának 

megfelelően a 

közösségfejlesztésre, 

egészségmegőrzésre és a 

környezetünk védelmére 

fókuszáltunk a 

programjainkkal. A 

veszélyeztetett állatokról 

készítettünk egy online 

totót, amelyet egész héten ki 

lehetett tölteni. 

Az egészség megőrzését 

szolgálta az Etka jóga 

bemutató foglalkozás, a 

nordic walkingról szóló 

előadás, valamint a 

szombati veszprémvölgyi séta.   

Október 7-én Csatári Éva vidám, mozgásos drámafoglalkozása a részvevő 3. osztályosok 

körében nagy sikert aratott. A legtöbb érdeklődőt azonban Kálmán Róbert repülőmodellekről 
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szóló előadása vonzotta, ahol a 3D nyomtatást és 3D szkenner működését is megismerhették 

vendégeink.  

Szombati újrahasznosító játszóházunkban PET palackokból, tetrapakból, kartonpapírból 

készítettünk többek között pingvint, malacperselyt, madáretetőt és működő autót. A jó 

hangulatú kézműves foglalkozásunkon családok, gyerekek, nagyszülők vettek részt.  

 

Március 15. úti Könyvtár 

 

2021. október 4.: „Kiállítás az ablakban” sorozat keretében: Tiszteletadás az aradi vértanúk 

előtt. A kiállítás 7 napig volt látható. Történelmi tárgyú könyveket, visszaemlékezéseket, 

levelezéseket és kivágatokat mutattunk be az érdeklődő közönségnek. A kiállítás az utcafrontról 

is megtekinthető volt, így nemcsak a könyvtárba betérők számára adott információt.  

2021. október 4.: Családi kézműves foglalkozás. Kovács Gabriella foglalkozásvezető előre 

egyeztetett tematika (őszi dekorációk, kincses doboz és könyvjelző, hűtőmágnes) alapján 

előkészítette az elkészítendő tárgyak bemutató darabjait, valamint a nagyobb egységeket is 

75%-os készültséggel hozta a foglalkozásra. Ezzel a módszerrel a kisgyermekek is 

sikerélményhez jutottak, mivel a bonyolultabb technikákat könnyebben sajátították el.  

2021. október 5.: Beszélgetések a Könyvtárban” sorozatunk keretében: Mit olvastunk a 

pandémia idején? A résztvevők jó hangulatú beszélgetés keretében vitatták meg az elmúlt 

másfél év nehézségeit. Többen kifejtették, hogy a könyvtár, mint biztos pont, sokat segített 

átvészelni a pandémiát. Fontosnak tartották, hogy új, innovatív megoldásokkal biztosították a 

kölcsönzés lehetőségét, de nagyon hiányolták a könyvtári programokat, foglalkozásokat. Volt, 

aki a böngészést, az önálló válogatás lehetőségének hiányát említette, de a résztvevők 

egyetértettek abban, hogy az olvasás a magány leküzdésében fontos tevékenység volt.  
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2021. október 7.: Okosan az okos eszközökkel - Az adathalászattól a bűncselekményekig. 

Bűnmegelőzési előadás. A Veszprém Városi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársa, 

Frankó Marianna rendőrfőhadnagy részletesen, életszerű példákkal illusztrálva a veszélyeket. 

A résztvevők között örömmel fogadtunk két általános iskolást is, akik ugyan később érkeztek, 

de értő figyelemmel hallgatták a beszélgetést. 

2021. október 8.: " A könyvtár vár! - Biztonság, tudás, játék" - Mit kínál egy fiókkönyvtár? 

Komplex könyvtári foglalkozás 3. osztályos tanulóknak. 

2021. október 9.: „A Rezeda család kalandjai”. Interaktív könyvbemutató a Kukkantó Baráti 

Kör Egyesülettel és a szerzővel. . A Kukkantó Baráti Kör Egyesület tagjai szüleikkel, 

nagyszüleikkel érkeztek a könyvbemutatóra. Külön érdekesség volt, hogy egy kislány 

édesapjával közösen olvasott fel részleteket a most bemutatott kötetekből. A beszélgetést 

játszóház zárta, szókirakó, puzzle és kézműveskedés és kölcsönzési lehetőség marasztalta a 

résztvevőket. 

 

Válogatás a sajtóvisszhangból: 

Programajánló. Október 4-10. hétfő-vasárnap== Veszprémi 7 Nap,26. évf. 38. sz. (2021. szept. 

30.) p. 10-11. 

OKN programok a megyei könyvtárban és a fiókkönyvtárakban. 

 

Hirdetés. Október 4-10. hétfő-vasárnap== Veszprémi 7 Nap,26. évf. 38. sz. (2021. szept. 30.) 

p. 10-11. 

OKN programok a megyei könyvtárban és a fiókkönyvtárakban. 

 

Könyvtári ünnep ==Napló, 77. évf. 224. sz. (2021. szept. 27.) p. 4. 

Sümeg – Könyvtári Napok programjai. 

 

Megbocsátanak  == Napló, 77. évf. 224. sz. (2021. szept. 27.) p. 4. 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár amnesztiát hirdetett. 

 

A megbocsátás hetei (2021.09.20.) 

A várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtárban minden október 12-ig keletkező késedelmi díjat 

elengednek. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-megbocsatas-hetei-5024456/ 

(Letöltés: 2021.09.24.) 

 

Tóth B. Zsuzsa: Programok a könyvtárban ==Napló, 77. évf. 230.sz.(2021.okt.4.) p.2. 

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum programjai. 

 

Virág Rita, B: Könyvtári napok== Napló, 77. évf. 230.sz.(2021.okt.4.) p.11. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-megbocsatas-hetei-5024456/
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A balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár programjai. 

 

Rendezvény. Pápa-Várpalota-Sümeg-Zirc== Napló, 77. évf. 231. sz. (2021. okt.5.) p. 8. 

A Jókai Mór Városi Könyvtár, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Kisfaludy Művelődési Központ 

és a zirci városi könyvtár OKN-es programjai. 

 

Tóth B. Zsuzsa: Az elűzött álom. Az aradiak emlékére ==Napló, 77. évf. 231. sz. (2021.okt. 5.) 

p. 11. 

A sümegi Kisfaludy Művelődési Központ Országos Könyvtári Napok rendezvényei 

 

Bényi-Virág Rita: A mesék lélektani hatása == Napló, 77. évf. 231. sz. (2021.okt. 5.) p. 11. 

Balatonfűzfő Vágfalvi Ottó Művelődési Ház programja 

 

Juhász-Léhi István: Könyvbemutató == Napló, 77. évf. 231. sz. (2021.okt. 5.) p. 11. 

Pál Babette Szökés című könyvének bemutatója a Békefi Antal Városi Könyvtárban, Zircen. 

 

Rimányi Zita: Olasz klub. Író-olvasó találkozó == Napló, 77. évf. 233. sz. (2021.okt.7.) p. 4. 

Rövidhírek Olasz klub és A füredi lány című könyv bemutatójáról. 

 

Molnár Sándor: Könyvtári napok == Napló, 77. évf. 233. sz. (2021.okt.7.) p. 11. 

Grecsó Krisztián író-olvasó találkozója, kiállítás-megnyitó, családi programok Ajkán . 

 

Rendezvény. Sümeg-Tihany-Zirc== Napló, 77. évf. 234. sz. (2021. okt.8.) p. 9. 

A Kisfaludy Művelődési Központ és a sümegi, zirci városi könyvtár OKN-es programjai. 

 

Kelemen Gábor: Mesekönyvek kiállítása ==Napló, 77. évf. 237. sz. (2021. okt. 12.) p. 11. 

Mesék bűvöletében címmel nyílt kiállítás Téglás Miklós mesekönyvgyűjteményéből a Békefi 

Antal Városi Könyvtárban. 

Beszélgetés a bezártság élményeiről (2021.10.04.) 

 

Meséld el! címmel október 5-én, kedden 16.30-tól azokról a könyv- és filmélményeikről 

beszélgethetnek a résztvevők az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, a könyvkiválasztó térben, 

amelyek segítettek nekik a koronavírus miatti bezártságot elviselni, átvészelni. 

https://www.veol.hu/programajanlo/beszelgetes-a-bezartsag-elmenyeirol-5071088/ 

(Letöltés 2021.10.05.) 

 

A mesék lélektani hatása (2021.10.04.) 

https://www.veol.hu/programajanlo/beszelgetes-a-bezartsag-elmenyeirol-5071088/
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A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ is 

csatlakozott az országos könyvtári napokhoz. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-mesek-lelektani-hatasa-5071055/ 

(Letöltés 2021.10.05.) 

 

Könyvbemutató (2021.10.04.) 

 

Pál Babette zirci írónő Szökés című regényének bemutatójára kerül sor október 8-án 17 órától 

a Békefi Antal Városi Könyvtárban. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvbemutato-2-5069960/ 

(Letöltés 2021.10.05.) 

 

Szépkorúak egyeteme (2021.10.04.) 

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár október 7-én 14 órakor tartja Szépkorúak 

Szabadegyeteme sorozatának első előadását. 

https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/szepkoruak-szabadegyeteme-5069915/ 

(Letöltés 2021.10.05.) 

 

Ringató babának és mamának (2021.10.04.) 

 

A sümegi városi könyvtár emeleti olvasótermében bemutató Ringató foglalkozást tart Tóth-

Rompos Patrícia október ötödikén, kedden 10 órától. 

https://www.veol.hu/programajanlo/ringato-babanak-es-mamanak-5071190/ 

(Letöltés 2021.10.05.) 

 

A természet szeretetére tanít a bakonypölöskei porta (2021.10.02.) 

Riport Mészáros József denevérkutatóval, a bakonypölöskei Mészi Porta vezetőjével.A pápai 

Jókai Mór Városi Könyvtárban október 9-én, szombaton 11 órától hallgathatják meg Mészáros 

József Denevérek a Bakonyban című előadását az érdeklődők. 

https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-termeszet-szeretetere-tanit-a-bakonyi-porta-
5065499/ 

(Letöltés 2021.10.05.) 

 

Zirci TV hírműsora (2021. szeptember 24.) Országos Könyvtári Napok – 19.30 perctől 20.36-

ig 
https://www.youtube.com/watch?v=W3N3-D0l5qo 

Zirci TV hírműsora (2021.október 1.) Országos Könyvtári Napok – 20.58 perctől 22.13-ig 
https://www.youtube.com/watch?v=VyVs1XbECTk 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-mesek-lelektani-hatasa-5071055/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvbemutato-2-5069960/
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/szepkoruak-szabadegyeteme-5069915/
https://www.veol.hu/programajanlo/ringato-babanak-es-mamanak-5071190/
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-termeszet-szeretetere-tanit-a-bakonyi-porta-5065499/
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-termeszet-szeretetere-tanit-a-bakonyi-porta-5065499/
https://www.youtube.com/watch?v=W3N3-D0l5qo
https://www.youtube.com/watch?v=VyVs1XbECTk
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Hogyan süssünk otthon? (2021.09.30.) 

 

A Hidegkúti Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Kovászos kenyér – Hogyan süssünk 

otthon című előadására várja az érdeklődőket a Kultúrházba október 6-án, 17 órára. 

A program a Hidegkúti Könyvtári, Információs és Közösségi Hely szervezésében, a 

Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

támogatásával valósul meg. 

https://www.veol.hu/programajanlo/hogyan-sussunk-otthon-5057876/ 

(2021.10.05.) 

 

Könyvtári napok Balatonalmádiban (2021.10.01.) 

https://www.veol.hu/programajanlo/konyvtari-napok-balatonalmadiban-5057927/ 

(Letöltés 2021.10.05.) 

 

Programok a könyvtárban (2021.09.25.) 

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok 

eseményeihez. 

https://www.veol.hu/programajanlo/programok-a-konyvtarban-5042654/ 

(Letöltés 2021.10.05.) 

 

Országos Könyvtári Napok Veszprém 2021 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-orszagos-konyvtari-napok-veszprem.html 

(Letöltés 2021. 10. 06.) 

 

Országos Könyvtári Napok – EKMK és fiókkönyvtárai 

https://www.veszpremtv.hu/2021/10/05/orszagos-konyvtari-napok-5/ 

(Letöltés: 2021. 10. 06.) 

 

Könyvtári napok (2021.10.06.) 

 

Az ajkai könyvtár programjai 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvtari-napok-2-5077247/ 

(Letöltés: 2021. 10. 06.) 

 

Díjazzák a legjobb pályázókat (2021.10.06.) 

Az én könyvtáram című rajz-, valamint az Olvasni bárhol lehet című fotópályázat díjait adják 

át október 6-án, szerdán 16 órakor a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban. 

https://www.veol.hu/programajanlo/hogyan-sussunk-otthon-5057876/
https://www.veol.hu/programajanlo/konyvtari-napok-balatonalmadiban-5057927/
https://www.veol.hu/programajanlo/programok-a-konyvtarban-5042654/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-orszagos-konyvtari-napok-veszprem.html
https://www.veszpremtv.hu/2021/10/05/orszagos-konyvtari-napok-5/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvtari-napok-2-5077247/
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https://www.veol.hu/programajanlo/dijazzak-a-legjobb-palyazokat-5072219/ 

(Letöltés: 2021. 10. 06.) 

 

Elkezdődtek az őszi könyvtári napok 

http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/6446-elkezdodtek-az-oszi-konyvtari-
napok?fbclid=IwAR0fdVP5KSDzpMLrdsiGYbZpGpXj6g6_9z2lTmj2KaK6kKK5uqKuVESrb3o 

(Letöltés: 2021. 10. 06.) 

 

Ismeretterjesztő előadás 

Offline szülő, online gyerek – Digitális műveltség szülőknek, nagyszülőknek címmel tartott 

ismeretterjesztő előadást Polovitzerné Antal Mónika szakmai vezető, a Digitális Jólét Program 

mentora hétfőn a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban. 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ismeretterjeszto-eloadas-5072261/ 

(Letöltés: 2021. 10. 07.) 

 

Író-olvasó találkozó Pápán 

A több mint húszéves rendőri múlttal rendelkező Réti László íróval beszélget Horváth Andrea 

riporter, a Médiacentrum munkatársa október 7-én, csütörtökön 17 órakor a Jókai Mór Városi 

Könyvtárban. 

https://www.veol.hu/programajanlo/iro-olvaso-talalkozo-papan-5072240/ 

(Letöltés: 2021. 10. 07.) 

 

Veszprémben működik az ország első kutyabarát megyei könyvtára 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/veszpremben-mukodik-elsokent-az-orszag-elso-
kutyabarat-megyei-konyvtara-5083391/ 

(Letöltés: 2021. 10. 08.) 

 

Már a kutyák is könyvtárba járnak (2021.10.07.) 

Az ország első megyei hatókörű kutyabarát könyvtárává vált az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár. 

https://www.vehir.hu/cikk/61965-mar-a-kutyak-is-konyvtarba-jarnak 

(Letöltés: 2021. 10. 08.) 

 

Kutyabarát intézmény lett a megyei könyvtár 

https://www.veszprem.hu/hirek/kultura/8092-kutyabarat-intezmeny-lett-a-megyei-koenyvtar 

(Letöltés: 2021. 10. 08.) 

 

https://www.veol.hu/programajanlo/dijazzak-a-legjobb-palyazokat-5072219/
http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/6446-elkezdodtek-az-oszi-konyvtari-napok?fbclid=IwAR0fdVP5KSDzpMLrdsiGYbZpGpXj6g6_9z2lTmj2KaK6kKK5uqKuVESrb3o
http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/6446-elkezdodtek-az-oszi-konyvtari-napok?fbclid=IwAR0fdVP5KSDzpMLrdsiGYbZpGpXj6g6_9z2lTmj2KaK6kKK5uqKuVESrb3o
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ismeretterjeszto-eloadas-5072261/
https://www.veol.hu/programajanlo/iro-olvaso-talalkozo-papan-5072240/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/veszpremben-mukodik-elsokent-az-orszag-elso-kutyabarat-megyei-konyvtara-5083391/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/veszpremben-mukodik-elsokent-az-orszag-elso-kutyabarat-megyei-konyvtara-5083391/
https://www.vehir.hu/cikk/61965-mar-a-kutyak-is-konyvtarba-jarnak
https://www.veszprem.hu/hirek/kultura/8092-kutyabarat-intezmeny-lett-a-megyei-koenyvtar
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Helyismereti séta 

Könyvkötő mesterek Pápán címmel vezet városi sétát Császár Csilla helyismereti könyvtáros 

az Országos Könyvtári Napok keretében október 9-én, szombaton 14 órától. 

https://www.veol.hu/programajanlo/helyismereti-seta-5072294/ 

(Letöltés: 2021. 10. 08.) 

 

„Az én könyvtáram” rajzpályázat, és „Olvasni bárhol lehet” fotópályázat díjátadása és a pályázó 

alkotások kiállítása 

http://vtvpapa.hu/index.php?op=hirado 

(Letöltés: 2021.10.08.) 

 

Könyvfalók Ajkán 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvfalok-ajkan-5085599/ 

Október 6-án az Országos Könyvtári Napok programjai között került megrendezésre az ajkai 

Bogáncs gyermekkönyvtár Könyvfaló című olvasópályázatának eredményhirdetése 

(Letöltés: 2021.10.08.) 

 

Denevérkutató előadása 

Mészáros József denevérkutató tart ismeretterjesztő előadást gyerekeknek Denevérek a 

Bakonyban címmel október 9-én, szombaton 11 órakor a Jókai Mór Városi Könyvtárban. 

https://www.veol.hu/programajanlo/deneverkutato-eloadasa-2-5072288/ 

(Letöltés: 2021.10.08.) 

 

Kovács Erika: Kutyabarát könyvtár ==Napló, 77. évf. 235.sz. (2021.okt.09.) p.1., 2. 

Az OKN programjai keretében kutyabarát hellyé avatták az Eötvös Károly Megyei Könyvtárat. 

 

Rimányi Zita: Koncert == Napló, 77. évf. 235. sz. (2021.okt.9.) p. 2 

David Spischak koncertje az az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Rimányi Zita: Játékos délután == Napló, 77. évf. 235. sz. (2021.okt.9.) p. 2 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár vasárnapi programja. Rövidhír. 

 

Laskovics Márió: Denevérkutató előadása== Napló, 77. évf. 235. sz. (2021.okt.9.) p. 2 

Rövidhír. Pápa OKN program.  

 

Kutyabarát könyvtár  

https://www.veszpremtv.hu/2021/10/08/kutyabarat-konyvtar/ 

https://www.veol.hu/programajanlo/helyismereti-seta-5072294/
http://vtvpapa.hu/index.php?op=hirado
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvfalok-ajkan-5085599/
https://www.veol.hu/programajanlo/deneverkutato-eloadasa-2-5072288/
https://www.veszpremtv.hu/2021/10/08/kutyabarat-konyvtar/
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(letöltés: 2021.10.09.) 

 

Cseh Zoltán: Kutyabarát lett a megyei könyvtár ==Veszprémi 7 Nap 26. évf. 40. sz. (2021. okt. 

14.) p. 9. 

 

Laskovics Márió: Romantikus fantasy és realista regények == Napló, 77. évf. 242. sz. (2021. 

okt. 18.) p. 11. 

Papp Dóra író-olvasó találkozó volt a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban. 

 

Tóth B. Zsuzsa: A csillagok titkait kutatták== Napló, 77. évf. 247.sz. (2021.okt.25.) p.4. 

A Bakonyi Csillagászati Egyesület előadása a sümegi könyvtárban. 

 

Bakonyi csillagászok tartottak nagy sikerű élménybeszámolót Sümegen 

A Bakonyi Csillagászati Egyesület a sümegi Kisfaludy művelődési központban, a könyvtárban 

tartott élménybeszámolót az érdeklődőknek az Űrbatyu-küldetések hihetetlen kalandjairól. 

https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/bakonyi-csillagaszok-tartottak-nagy-sikeru-
elmenybeszamolot-sumegen-5128673/ 

(letöltés: 2021.10.25.) 

 

Országos Könyvtári Napok Zircen, színes és tartalmas programokkal== Zirc és Vidéke, Új 

folyam 4. évf. 12.sz. (2021.okt.15.) p.1., 4. 

 

Kovács Erika: Interaktív mesedélután gyerekeknek, szülőknek== Napló, 77. évf. 253.sz. 

(2021.nov.2.) p.16. 

 

Meghitt tartalmas esték: meséljünk a gyermeknek (2021.10.28.) 

 

Az Országos Könyvtári Napok keretében, a népmese napjához kapcsolódva, Icinke-picinke 

címmel interaktív mesedélutánt szervezett Balatoncsicsón Gyarmati Rózsa helybeli könyvtáros. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/meghitt-tartalmas-estek-meseljunk-a-gyermeknek-
5138936/ 

(letöltés: 2021.11.03.) 

 

Soponyai Ilona: Újra együtt – Országos Könyvtári Napok 2021 == Önkormányzati Híradó, 28. 

évf. 9.sz. (2021.november) p. 8. 

Berhida könyvtári hírei. 

 

 

https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/bakonyi-csillagaszok-tartottak-nagy-sikeru-elmenybeszamolot-sumegen-5128673/
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/bakonyi-csillagaszok-tartottak-nagy-sikeru-elmenybeszamolot-sumegen-5128673/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/meghitt-tartalmas-estek-meseljunk-a-gyermeknek-5138936/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/meghitt-tartalmas-estek-meseljunk-a-gyermeknek-5138936/




 






