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A gyermekkönyvtár egész héten 
elérhető programjai:

Számodra milyen a kutyabarát könyvtár?
Rajzpályázat
Rajzold le nekünk, hogyan töltenéd az időt 
könyvtárunkban, ha a kutyáddal jönnél 
kölcsönözni!

Te mit tudsz a gyermekjogokról?
Online kvíz 

70 évesek a megyei könyvtárak

70 év – 70 ajándék
Könyvtárunk 70 éves születésnapja alkalmából a 
város különböző pontjain ajándékkal lepjük meg 
az arra járókat.

70 év – 70 gondolat
2022. október 3-tól kezdődően megosztjuk 
városunk ismert embereinek, valamint 
olvasóinknak, látogatóinknak könyvtárunkról írt 
rövid gondolatait a közösségi médiában.

Iratkozzanak be a kedvezmény hetében! 
Beiratkozási lehetőség nagy kedvezménnyel 
16-70 év közötti látogatóink a Központi 
könyvtárban nyitvatartási időben egész héten 
500 Ft-ért válthatják meg könyvtári tagságukat.
 
AMNESZTIA: a fiókkönyvtárakban egész héten, 
a nyitvatartási időben, a Központi könyvtárban 
csak vasárnap

...................................................

...................................................



Kiállítások
 
     Kisgaléria
2022. október 5. 15:00

Eötvös Károly Megyei Könyvtár 120/70 
Épület- és könyvtártörténeti kiállítás

A kiállítást megnyitja: Balogh Ferencné
nyugalmazott igazgatóhelyettes
A könyvtár gyűjteményéből válogatott 
fényképekkel, aprónyomtatványokkal és 
kiadványokkal felidézzük az épület 120 
éves, valamint a megyei könyvtár 70 éves 
történelmének hétköznapjait és emlékezetes 
pillanatait.

      II. emeleti könyvkiválasztó tér
2022. október 3-9.

Könyv- és DVD-kiállítás 
az esélyegyenlőség jegyében
Kiállításunkba olyan könyveket és filmeket 
válogattunk össze, amelyek segíthetik a közönség 
érzékenyítését a különböző hátrányos helyzetű 
csoportok megismerésével, illetve segíthetik az 
érintett személyek mindennapjait.

      Március 15. úti Könyvtár
2022. október 3-10.

Aradi vértanúk
kiállítás könyvekből, dokumentumokból, 
kivágatokból

...................................................



Adománygyűjtés az 
Állatvédő Egyesület Veszprém részére

      Központi könyvtár, földszint
2022. október 4-9.

Az Állatvédő Egyesület Veszprém részére várjuk 
az adományokat. 
Amikre mindig szükség van: nedves- és 
szárazeledel, kölyök (junior), idős (senior) és 
hypoallergén kutyaeledel, valamint
macskatáp (kölyök, diabetic hypoallergén), 
csomósodó macskaalom vagy pellet, 
tisztítószerek, kutyapelenka.

...................................................



2022. október 3. hétfő

       Március 15. úti Könyvtár
10:00 - Kalandozás a gyermekjogok 
világában
Interaktív könyvtári foglalkozás alsó tagozatos 
gyermekeknek

2022. október 4. kedd

Gyerekeknek szóló programjaink:

       Kisfaludy Terem
8:00 - A gyermekek és fiatalok 
jogai, esélyei
Zongor Klára előadása

       Kisfaludy Terem
10:00 - Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Ringató foglalkozás Bruckner Szabolcsné 
Rábaközi Ritával

Felnőtteknek szóló programjaink:

       Amfiteátrum
16:00 - Bemutatkozik az 
Állatvédő Egyesület Veszprém
Az egyesület tagjai mesélnek a menhelyről, 
a működésükről, az állatok helyzetéről, és 
hogy milyen adományoknak örülnének, 
mire van szükségük a számukra rendezett 
adománygyűjtésen és a hétköznapokban.

...................................................



       Kisfaludy Terem
17:00 - Az állatok esélyei egy ember  
uralta világban
Dr. Kenyeres Zoltán zoológus előadása

       Március 15. úti Könyvtár
16:00 - Családi könyvtári délután
Helyismereti kvíz, kapcsolódó kézműves 
foglalkozással

2022. október 5. szerda

Gyerekeknek szóló programjaink:

       Kisfaludy Terem
10:00 - Védd meg magad az interneten!
A Snapchat + TikTok veszélyei
Klausz Melinda előadása

Felnőtteknek szóló programjaink:

       Kisfaludy Terem
15:30 - A 70 éves megyei könyvtár 
nyugdíjas dolgozóinak találkozója

2022. október 6. csütörtök

Gyerekeknek szóló programjaink:

       Kisgaléria
16:30 - Találkozz Travellel, 
a terápiás kutyával! 
A foglalkozást vezeti: Jánoska Anikó

...................................................

...................................................



Felnőtteknek szóló programjaink:

       American Corner Veszprém
16:30-17:30 - Let’s talk! Conversation Club
Angol nyelvű társalgási klub 
Fejlesszék angol nyelvi készségeiket aktuális és 
globális témákról beszélgetve, amerikai tanárral!

       Kisfaludy Terem
17:00 - Francia klub
A „Különleges életek” című film vetítése 
francia nyelven, magyar felirattal.
Egy újabb érzékeny film az Életrevalók alkotóitól, 
mely az autisták és az őket önfeláldozó módon 
segítők életét mutatja be.

       Cholnoky lakótelepi Könyvtár
10:15 - Ringató
Zenés családi foglalkozás Rábaközi Ritával.

2022. október 7. péntek

       Kisfaludy Terem
15:00 - Fókuszban az épület
Kelecsényi Kristóf  művészettörténész és 
műemlékvédelmi szaktanácsadó előadása 
Schmahl Henrik építész munkásságáról és a 
veszprémi Jószágkormányzóság épületéről.

Szécsi Zoltán Pál Pro Architectura-díjas 
építésznek, a BME egyetemi docensének előadása 
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 1998-as és 
jelenlegi felújításáról.

...................................................



       Kisfaludy Terem
18:00 - Kijube koncert
Ingyenes koncert a downtempo/trip-hop/ 
elektronikus zene világából, melyen saját 
szerzeményű dalok hangzanak el magyar és 
angol nyelven, köztük egy versfeldolgozás is. 
Adománygyűjtés az Útkereső Alapítvány a 
Gyermekekért részére.

       Cholnoky lakótelepi Könyvtár
17:00 - Könyvbemutató
Tarja Kauppinen Bekezdés-díjas írónó A rendszer 
ellensége c. közéleti kalandregényét a humor, 
kaland és a történelem kedvelőinek ajánljuk.

18:00 - Te is tudsz táncolni!
Könnyen tanulható körtáncok, különböző népek 
vidám zenéire
Foglalkozásvezető: Timár Veronika

2022. október 8. szombat

       Könyvkiválasztó tér
19:30 - Éjszaka a könyvtárban
A kaland rátok vár!
Töltsetek el a könyvtárban néhány órát az 
éjszakából!  Izgalmas feladatokkal és néhány 
elemlámpával várunk Titeket. 
Társasjáték is lesz „könyvtár módra”, picit jobban 
megismerhetitek a könyvtárhasználat rejtelmeit, 
és ami a legizgalmasabb, hogy mindezt sötétben 
tesszük majd!
Végül ajándékkönyvek is gazdára találnak.
Jelentkezni a következő email címeken lehet: 
szkandrea@ekmk.hu, bjkinga@ekmk.hu

...................................................



       Gulya-domb 
(Találkozás: az állatkert bejárata előtti parkolónál)
10:00-15:00 (folyamatosan lehet csatlakozni) 
Harmóniában a természettel!
Madármegfigyeléssel egybekötött madárgyűrűzés 
és séta az MME Helyi Csoportjának 
együttműködésével
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 20 236 37 66
A program rossz idő esetén elmarad!

2022. október 9. 
Könyves Vasárnap
Nyitvatartás: 9:00-18:00

Gyerekeknek szóló programjaink:

       Olvasóterem
10:00 - A Szilágyi Harangegyüttes 
bemutatója

       Olvasóterem
10:00-12:00 - Könyvtári hétpróba
Olvasásfejlesztő családi vetélkedő

       Kisfaludy Terem
13:00-15:00 - Családi játszóház
• Őszi kézműves foglalkozás Nemes Évával 
• Aranyhaj műhelynap: gyöngyözés, bőrékszer-

készítés, textiljáték készítés

 

...................................................



Felnőtteknek szóló programjaink:

       Amfiteátrum
Esőhelyszín: Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény
10:00-16:00 - Szobanövény cserebere
A szobanövényekből sosem elég – vagy épp 
mindig túl sok a szaporulat.
Hozzák el fölösleges növényeiket és cseréljék 
olyanra, ami otthon hiányzik! 
Kérjük, hogy csak egészséges növényeket 
hozzanak!

       Olvasóterem
13:00-18:00 - Közös társasjátékozás 
a Családi Társasjáték Egyesület 
együttműködésével
Felhőtlen kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak 
a társasjátékok világában. 
Tapasztalt játékmesterek segítenek eligazodni az 
ügyességi, gyorsasági, versengő, kooperatív és 
party játékok között egyaránt! 

       Kisfaludy Terem
17:00 - Mindenki!  
A magyar beat és rock korszaka
Hangulatos beszélgetés a magyar beat és 
rock korszakáról zenei betétekkel, valamint 
a Mindenki! című könyv könyvbemutatója. 
Vendégünk: Karácsony János


