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Szakmai beszámoló az Országos Könyvtári Napok Veszprém megyei rendezvényeiről 

2022. október 3. – 2022. október 9. 

Esély – egyenlőség - könyvtár 

 

Pályázati azonosító: 208108/00122 

 

2022. október 3. – október 9. között Veszprém megye könyvtárai is csatlakoztak az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napokhoz.  

A rendezvénysorozat tematikájához kapcsolódóan 69 település regisztrálta 228 

programját a központi honlapon. A rendezvényeken több mint 6800 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/fototar-2022/orszagos-koenyvtari-napok-2022 Szakmai 

beszámoló: https://www.ekmk.hu/hu/orszagos-konyvtari-napok-2022 A szakmai beszámolót a 

http://hungaricana.hu portálra feltöltjük. 

 

Válogatás a rendezvénysorozat keretében szervezett programokból településenként: 

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka 

 

 

https://www.ekmk.hu/hu/orszagos-konyvtari-napok-2022
http://hungaricana.hu/
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2022. október 3.: Programjaink nyitásaként elsőként az óvodásokat vártuk egy interaktív 

mesedélelőttre. K. László Szilvia írónő tartott mesés, verses zenés foglalkozást.  

2022. október 4.: Berg Judit József Attila-díjas írót köszönthettük a Bogáncs 

Gyermekkönyvtárban. Az írónő a gyerekek kérdéseire válaszolva beszélt arról, hogy is 

születik meg egy mese, milyen alkotói folyamat során kapnak nevet és jellemet a szereplők. A 

rajongó kis olvasók megtudhatták, hogy az írónőnek nagy inspirációt jelent saját családja és 

négy gyermeke, hisz az ő növekedésükkel, fejlődésükkel együtt kezdődött írói karrierje is. A 

gyerekek rengeteg kérdése után volt lehetőség dedikálásra és közös fotók készítésére is. 

2022. október 5.:  Az állatok 

esélyei című témaköréhez 

csatlakozva az ajkai Buksi-sulit 

láttuk vendégül, akik két terápiás 

kutyával, Mesével és Legoval 

látogattak el a könyvtárba. A 

kutyákkal foglalkozó trénerek 

először bemutatták a kutyákat, 

elmondták, hogy mennyi mindenre 

megtaníthatók az állatok és hogyan 

történik egy terápiás kutya 

képesítéssel rendelkező állat 

kiképzése.  A bemutató során a 

kutyák számtalan feladatban 

bizonyították, hogy mennyire tökéletesen tudnak engedelmeskedni a gazdáiknak és szinte 

hihetetlen feladatokat (pl. számolás) is megoldottak. 

2022. október 6.:-Az Agórán vendégünk volt a Petőfi-busz, a Petőfi Irodalmi Múzeum 

ingyenes mozgó vándorkiállítása. A buszon előzetes regisztrációval múzeumpedagógiai órára 

vártuk az általános- és középiskolák diákjait, de minden érdeklődő egyénileg is felfedezhette a 

Petőfi emlékév tiszteletére létrehozott tárlatot.  

2022. október 6.:  Az Ajkai Kisgrafika Barátok Körének rendezvényére került sor. A Betűtől a 

könyvjegyig c. kiállítást - mely Radó Andrásné ex-libris gyűjteményének legértékesebb 

darabjaiból áll – Radó László, a Tihanyi Bencés Iskola igazgatója nyitotta meg, 

közreműködött a Hársfa trió.  

2022. október 7.: Az olvasóink körében rendkívül népszerű  könyvtrilógia, A füredi lány 

szerzőjét, Karády Annát vártuk egy író-olvasó találkozóra. A sok érdeklődőt vonzó, közvetlen 

hangulatú beszélgetést követően a szerző szívesen dedikálta köteteit is.  

2022. október 8.: A Bogáncs Gyermekkönyvtárunk egész nap nyitva állt a családok előtt: 

„Nálatok laknak-e állatok?” címmel egy állati jó napot tölthettek el a gyerekek a könyvtárban. 

Kicsiket és nagyokat különböző játékos feladatok, vetélkedők várták. Az érdekes 

könyvtárhasználati feladatok mellett kézműveskedésre is volt lehetőség: zsenília-cicákat, 

mókás csipeszállatokat, dekorgumi kilincsakasztókat készíthettek látogatóink. 

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 239 olvasó élt, közülük 28 fő új beiratkozó volt. 
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Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi 

 

2022. október 7.: Könyvfaló Záró/nyitó rendezvény. Az egész éven át tartó olvasópályázat 

játékos foglalkozással indult/zárult ebben az évben is. A résztvevő gyerekek lelkesen olvastak 

és gyűjtötték a Baglyokat, amelyeket záró rendezvény keretében beválthatták játékokra. A 

rendezvényen elején megtörtént a legtöbbet olvasó gyerekek értékelése, majd jaz egész 

délutánon át tartó játék következett.  

 

2022. október 8.: Dr. Bujáky Miklós Könyvbemutatója. Bujáky doktor Balatonalmádiban és 

Veszprémben is talán az egyik legnépszerűbb állatorvos. Az ő történeteit szívesen olvassák és 

hallgatják az emberek. Beszélgető partnere Csányi Vilmos volt.  

 

Lipták Gábor Városi Könyvtár, 

Balatonfüred 

 

2022. október 4.: Baba-mama Klub alakuló 

foglalkozás. Egy fiatal védőnő 

kezdeményezésére alakult meg a csoport. Ezen 

a kezdő alkalmon munkatársunk is részt vett, 

és az anyukáknak az olvasás és a mesélés 

fontosságáról, s annak az olvasóvá nevelés 

folyamatában betöltött szerepéről beszélt. 

Többen azonnal be is íratták a könyvtárba 
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babáikat. Hetente fognak találkozni egymással a könyvtárban. Vezette: Mucsi-Péringer Anita 

védőnő, édesanya 

2022. október 4.: „És ha nem dobsz hatost..” Schäffer Erzsébet író, újságíró volt a vendégünk 

egy nagyon jó hangulatú, szívmelengető előadásra és beszélgetésre. Nagyon érdekes 

történeteket hallhattunk olyan emberekről, akik valamilyen hendikeppel indultak az életben és 

mégis megőrizték jókedvüket, optimizmusukat, nem adták fel a sokszor küzdelmes életüket. 

Az est végén az írónő kedvelői könyveket vásárolhattak és személyes bejegyzéseket kaphattak 

könyveikbe Schäffer Erzsébettől. Veszprémből, Várpalotáról, Farkasgyepűről, sőt még 

Kecskemétről is érkeztek érdeklődők a balatonfürediek közé. 

2022. október 5.:  „Velünk élő csodák” Vasuta Gábor saját fotói segítségével mutatta be a 

környezetünkben élő madarakat. Szó esett a téli madáretetés fontosságáról, a madárbarát 

kertekről, a gyerekek által is végezhető madárvédelemről, valamint a madármegfigyelés 

szépségeiről. A gyerekek is mesélhettek saját madarakkal kapcsolatos élményeikről, és 

komoly kérdéseket tettek fel az előadónak, amelyekre szakszerű válaszokat is kaptak. 

2022. október 6.: Családi Kerekítő  Évek óta ad helyet könyvtárunk a Kerekítő 

foglalkozásoknak, ahol ölbeli játékokkal, mondókákkal, dalokkal, mozgásos játékokkal 

találkozhatnak a kicsik. Egyszerre van hatással a gyermek anyanyelvi, érzelmi és mozgásos 

fejlődésére. Kedvcsináló alkalmat kínáltunk ezen a héten azoknak a szülőknek és 

gyerekeknek, akik eddig még nem ismerték ezt a lehetőséget, valamint megismertettük őket a 

könyvtárunk kínálta programokkal, szolgáltatásokkal is, amelyek segíthetik a kisgyermekek 

fejlődését. Vezette: Varsányiné Fizl Kata Kerekítő foglalkozásvezető. 

2022. október 6.: Könyvtári kreatívok – Papír-újrahasznosító foglalkozás Az OKN része 

könyvtárunkban évek óta valamilyen, a papír újrahasznosítását célzó program, amelynek 

keretében könyvekből, folyóiratokból, hullámkartonból készítünk különféle dísztárgyakat. 

Idén prospektusból, azaz a megmaradt Balatonfüredi Kalauzból készítettek a jelenlévők 

egyszerű papírsünt. A kisebbeknek ugyan elkélt a szülői segítség, de a nagyok könnyedén 

elkészítették az őszi időszakra oly jellemző állatot. Középiskolások, felnőttek és egy teljes 

család vett részt a programon. Vezette: Szabóné Faragó Szilvia könyvtáros 

2022. október 7. : "A könyvek születése, avagy hogyan írj könyvet?" A középiskolás 

korosztály számára a Fiatal Írók Szövetségének segítségével tudtuk meghívni Soltész Béla 

fiatal írót, egyetemi oktatót, aki megismertette őket egy könyv megszületésének folyamatával. 

Az érdeklődő diákok sok kérdést tettek fel a témával kapcsolatban, így kötetlen beszélgetés 

alakulhatott ki köztük. Több ifjú vers- és prózaíró is ült a teremben, akik nagyon örültek az 

előadó által ismertetett lehetőségeknek, hogy hogyan fejleszthetik írásművészetüket. 

2022. október 8.: Családi jóga A családi jóga az a program, ahol egymásra hangolódnak a 

családtagok, kicsit leteszik a hétköznapi terheket, felszabadulnak. A páros és csoportos 

gyakorlatok során megtapasztalhatták a résztvevők az érintés csodáját, egymásra kölcsönösen 

odafigyeltek, sokat mozogtak, észrevétlenül, mesét eljátszva erősítették a testüket, nyújtották 

az izmaikat, koncentrációs gyakorlatokat végeztek, relaxáltak, és sokat játszottak. Vezette: 

Lakatos Dóra kulturantropológus, jógaoktató 

2022. október 8.: A Balatonfüredi Ebmenhely bemutatkozása Az Ebmenhelyről 

megtudhattuk, hogy az elkötelezett állatjólétet képviseli, legfontosabb feladata, hogy 

gondoskodjon az elhagyott és néha súlyosan bántalmazott kutyákról. Jelenleg több 

önkéntesük is van (kutyakozmetikusok, állatjogi aktivisták, családok), akik rendszeresen 

segítenek. Céljuk, hogy megmutassák a helyi diákoknak és családoknak a menhely feladatait, 

hogy milyen nagy felelősség kutyát tartani. A szóban elmondottakat két gyönyörű mentett 

kutya segítségével erősítették meg. Vezette: Gáspár Ákos önkormányzati képviselő 
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2022. október 8.:Családi Ringató Szombaton 

délelőtti, utolsó programként a családokat vártuk 

közös éneklésre, mondókázásra. Rábaközi Rita 

Ringató védjegyes 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. 

2022. október 9.: Könyves vasárnapi séta a Jókai-

kilátóhoz irodalmi idézetekkel Évek óta 

hagyomány ez az őszi helytörténeti séta, amely alkalommal könyvtárosok a helytörténeti 

kiadványaink segítségével bemutatják a város különböző részeit. Ebben az évben felkerestük 

a Jókai-kilátót, ahonnan gyönyörű körpanoráma tárul a látogatók elé. A megerőltető 

hegymászást többször is megszakítottuk egy-egy kis pihenőre, amit Jókai Balatonról és 

Balatonfüredről szóló írásainak részleteivel tettünk színesebbé. Vezette: Tóthné Wittmann 

Borbála könyvtáros 

2022. október 4-8.: Akció az Ebmenhely támogatására. Egész héten tápot, konzervet és 

takarókat gyűjtöttünk a kutyusoknak.  

 

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, Balatonfűzfő 

 

2022. október 5.: „A múlt ismerete a jövő esélye” író-olvasó találkozó, könyvbemutatóval 

egybekötött dedikálás Karády Anna írónővel. A beszélgetés során elhangoztak íróasztalfiók 
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titkok, a trilógia története (A Füredi Lány, A Füredi Földesúr, A Füredi Gyermek), történelmi 

háttere. Továbbá időutazás, amelyben szó volt, mennyire fontos a múltunk ismerete, hogy 

tudjuk építeni a jövőnket, hiszen nincs új a nap alatt. Olvasói kérdésekkel zárult a rendezvény, 

majd ezt követően dedikálás vette kezdetét. 

2022. október 8.: „Szombatoló OKN módra” családi társasnap a könyvtárban. A könyvtár a 

közösség egészére tekint és játékra hívta az olvasóit, látogatóit. A játékos Szombatolón a 

klasszikus könyvtári hangulat egészen átértelmeződött, a generációk találkozása során 

hangsúlyt kapott a varázsa és a közösségépítő hatása.  

 

Kultúrház és Könyvtár, Berhida 

 

2022. október 3.: Játszva a könyvtárban – könyvtárhasználati óra kisiskolásoknak. Ez 

alkalommal második osztályosok érkeztek hozzánk, akik nagyon lelkesek és érdeklődőek 

voltak. Szó esett arról, hogy mire jó egy könyvtár, mi mindent lehet csinálni egy könyvtárban, 

milyen könyveket találhatnak a polcokon és milyen rendben. Mindenki készíthetett magának 

egy őrjegyet, majd szabadon nézelődhettek és vehettek le könyvet a polcról, amit elvonulva 

egyedül vagy közösen nézegettek. Ez mindig nagyon jó hangulatban telik, mert a gyerekek 

rettentő lelkesek, érdeklődőek, kíváncsiak és úgy viselkednek, mintha egy cukorkaboltban 

válogatnának. Örülnénk, ha a szülők megadnák a lehetőséget és időt gyermeküknek, hogy újra 

és újra ilyen csillogó szemmel válogathassanak a polcokon. 

2022. október 4.: Az állatok esélyeivel foglalkoztunk a Veszélyeztetett állatok című 

programunk során. Vidám kvízes vetélkedővel, és játékos nyomozással kapcsolódhattak a 

gyerekek a témához.. 
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2022. október 4.: Családkutatás modern eszközeivel ismerkedhettek az érdeklődők. A 

családkutatás rendkívül népszerű napjainkban és a digitális világnak hála, egyre több 

elektronikus forrás segíti a magánembereket az önálló kutatásban. Sümeginé Hegyi Ilona 

Adelheid osztotta meg saját tapasztalatait a kezdő kutatókkal, előadását konkrét esetek 

elbeszélésével színesítette. A résztvevők száma meglepően alacsony volt, tekintettel arra, 

hogy a településen most van kibontakozóban valamiféle helytörténeti kutatás, bár egymástól 

elszigetelt módon. 

Október 5.: Internet-biztonsággal kapcsolatos előadást tartottunk az Ady iskola felsőtagozatos 

diákjainak. Napjainkban ez kulcsfontosságú kérdés, nem lehet elég korán tudatosítani 

gyermekeinkben, hogy az internetnek és különösen a közösségi oldalaknak milyen veszélyei 

vannak. Borsos Dávid rendőr főtörzsőrmester kiválóan megtalálta a hangot a gyerekekkel, a 

több mint egy órásra sikeredett programon feszült figyelemmel hallgatták, majd kérdeztek is. 

2022. október 7.: Intézményünk Szárnypróbálgatások kiállítás-sorozatában helyi, amatőr 

alkotókat szólítunk meg és adunk 

lehetőséget bemutatkozásra a nyilvánosság 

előtt. Ez alkalommal Plank Csaba 

természetfotóival ismerkedhetett meg a 

nagyszámú közönség. 

2022. október 8.: Kézművesműhellyel 

vártuk a családokat a tudatos vásárlás 

jegyében, melynek során textiltáskát 

lehetett textilfestékkel díszíteni, félliteres 

PET palackból tolltartót készíteni. Mindig 

nagy öröm látni együtt alkotni a szülőket, 

nagyszülőket gyerekeikkel, unokáikkal! 

 

 

 

Peremartongyártelep 

 

2022. október 3.: Játszva a könyvtárban – 

könyvtárhasználati óra kisiskolásoknak. Ez 

alkalommal második osztályosok érkeztek 

hozzánk, akik nagyon lelkesek és 

érdeklődőek voltak. Szó esett arról, hogy 

mire jó egy könyvtár, mi mindent lehet 

csinálni egy könyvtárban, milyen könyveket 

találhatnak a polcokon és milyen rendben. 

Mindenki készíthetett magának egy 

őrjegyet, majd szabadon nézelődhettek és 

vehettek le könyvet a polcról, amit 

elvonulva egyedül vagy közösen 

nézegettek.  
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Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

2022. október 3.:  M. Mester Katalin Leporolt igaz gyöngyök című könyvének bemutatóján  a 

könyvben szereplő, ill. régebbi írásaiban szereplő „igazgyöngyök” kerültek bemutatásra. Az 

esten zenei élményt a somlóvásárhelyi Lyra Énekegyüttes nyújtott a közönségnek.  

2022. október 5.: Németh Andrásné Farkas Gabriella: Települési értékek megismertetése az 

alfa-generáció nyelvén című könyvének bemutatóján vehettek részt az érdeklődők.  

2022. október 7.: A nyughatatlan lélek Kisfaludy Sándor című színházi előadásra várták az 

érdeklődőket a szervezők.  A zenés-táncos mű a 250 éve született Kisfaludy Sándor életéről 

szól, sümegi és tapolcai amatőr színjátszók előadásában, N. Horváth Erzsébet rendezésében. 

A darab zenéjét Márió, a harmonikás szerezte, míg a táncos jeleneteket a Szabó Csaba vezette 

Tördemic Néptáncegyüttes tagjai mutatják be. 

A héten többször is lehetőség volt a Digitális Jólét Program 3D nyomtatójának kipróbálására. 

A QrcsavarGo interaktív játékkal az Esterházy kastélyt lehet felfedezni.  

 

Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa 

 

2022.október 3-9.: Huszárok Pápán: 30 éves a 

Pápai Huszár Egyesület. A jubiláló Pápai 

Huszár Egyesület történetét és a városban 

egykor állomásozó hetes huszárok emlékét 

őrző relikviákat mutatta be a kiállítás. A 

tablók mellett a történelmi játékokon hasznát 

egyenruhákból és fegyverekből is válogattak a 

tárlatra. 

2022.október 3-9.: 70 év képekben – 70 éves 

a Jókai Mór Városi Könyvtár – kiállítás. A 

könyvtár folyosóján könyvtártörténeti fotókiállítást állítottunk össze. Az összeállítás online 

formában is elérhető a könyvtár facebook oldalán.  

2022.október 3.: E-Közszolgáltatások az interneten: ügyfélkapu, EESZT - informatikai 

előadás. Polovitzerné Antal Mónika szakmai vezető az elektronikus ügyintézésről, kiemelten 

az EESZT-rendszerről tartott előadást az érdeklődőknek. 

2022. október 4.: Találkozó Dr. Bujáky Miklós állatorvossal, az Egy állatorvos történetei  

nem csak állatokról és a Folytassa Doki! c. kötetkek írójával. A beszélgetés középpontjában 

az állatok és az emberek kapcsolatai álltak. Közreműködött Horváth Andrea, a Médiacentrum 

munkatársa 

2022. október 7.: Aszimmetria – fiatal felnőttkor megélése. Középiskolás tanulók hallhattak a 

fiatal felnőttkor megéléséről slam poetry formában. Közreműködő: Varga Vencel, Varga 

György Róbert 

2022. október 7.: Titkok és történetek egy mázlista riporter naplójából. Író-olvasó találkozó 

Pió Mártával és Varga Andrással. 
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Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár  

2022. október 4.: Vig Balázs 

gyerekíró varázsolta el a 

vendégeinket. Történetei gyerekekről 

szólnak gyerekeknek, türelemről, 

türelmetlenségről, bántásokról, 

elfogadásról, arról, hogy nem baj, ha 

nem megy valami, nem vagyunk 

ügyesek valamiben, másban 

bizonyosan azok vagyunk. 

Rendhagyó, modern, néha abszurd, 

néha tabukat döntögető történetek.  

2022. október 6.: Találkozó Kovács 

Attilával, számos gyermek-és ifjúsági 

regény alkotójával.  Emlékezetes, 

élménydús, tanulságos esemény  

részesei lehettek a résztvevők. 

Sajátos időutazás részesei lehettünk, 

miközben Petőfi Sándor életével, 

verseivel, Szendrey Júlia 

gondolataival ismerkedtünk, a szerző 

Petőfi korába repített vissza. 

Délutánonként közel 200 gyermek 

vett részt rendezvényeinken: 

népmesei hétpróbával, könyvtári 

nyomozással, kézműves 

foglalkozásokkal, papírszínházzal, 

ovi-sarokkal vártuk látogatóinkat. Meghirdettük a Ki a legügyesebb pétfürdői 

gyermekkönyvtáros játékunkat. Elkészült a könyvtári életfa mellé a FÖLD, szintén 

termésekből, magokból. Sokan tartottak velünk a helytörténet kódolva kalandban is. Gyűltek 

a tallérok, hisz minden teljesített feladatért idén is átvehették a gyerekek a jól megérdemelt 

tallérokat.  

2022.október 9.:  A könyves vasárnapon a délelőtti kézműveskedést, könyvsüni- hajtogatást, 

őszi díszek készítését követően gyermek- és felnőttolvasóinkat köszöntöttük könyvtári 

ünnepségünkön. Meghívott vendégeink kedves olvasóink voltak, akik sok éve könyvtári 

tagok, rendszeres kölcsönzők a pétfürdői könyvtárban. Végül a tallérgyűjtő gyereksereg 

válthatta be a hét folyamán gondosan gyűjtögetett tallérjait ajándékokra.  
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Kisfaludy Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Sümeg 

 

2022. október 8.: Abigél titkai. Piros Ildikó előadása. Szabó Magda 105. születési 

évfordulójára emlékezve tartalom és érzelem gazdag utazáson vehettünk részt.. Az esten nagy 

gonddal összeválogatott töredékek szólaltak meg Szabó Magda csodálatos életművéből. Az 

előadáson felvillantak az írónő életútjának legjelentősebb állomásai, kiemelkedő alkotásaiból 

hallhattunk idézeteket. A meghatóan személyes hangvételű előadáson megismerhettük az 

írónő különböző életszakaszaiban tett vallomásait, melyek megerősítettek bennünket erkölcsi 

tisztaságáról, megingathatatlan hitéről, s megtudhattuk, hogy mi volt számára a legfontosabb 

érték az éltben.  
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Wass Albert Városi Könyvtár, Tapolca 

 

2022. október 4.: A vállalkozó kedvűek Hangodi László történész-muzeológust kísérhették 

végig a településen egy helyismereti-helytörténeti jellegű városismereti séta keretében. Ennek 

állomásain a történész különböző történelmi korszakokban tett képzeletbeli kirándulás 

segítségével mutatta be a rég- és közelmúlt Tapolcáját a program résztvevőinek. A 

hallgatóság tagjai betekintést nyerhettek a település római és barokk kori életébe, 

megismerkedtek a békebeli és a háborús arcával (15-17. századi várostromok, 1848/49. évi 

forradalom és szabadságharc, II. világháború stb.), de az előadásból a tapolcai cigány 

zenetörténet, a betyárvilág, mi több, az egykori helyi bordélyok sem maradtak ki. 

2022. október 4.: Alsó és felső tagozatos csoportok, osztályok vettek részt Pletykák, hírek, 

álhírek címmel tartott foglalkozáson. A téma feldolgozása során szó esett többek között arról, 

mi tekinthető hitelesnek, milyen forrásokat érdemes használni, mi a könyvek előnye és 

hogyan érdemes használni az internetet. A pletyka témájához kapcsolódva elhangzott és 

szintén feldolgozásra került játékos formában A pletykás asszonyok című népmese. 

2022. október 4.: Utoljára látható! címmel szabadulószoba nyílt a gyermekrészlegben. Ennek 

témája a már kihalt és a veszélyeztetett állatok volt. Ötfős csapatok indultak a játékban, 

amelynek során a Vörös Listára felkerült állatokhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati 

feladatokat kellett megoldani játékos formában, némi ügyességgel, a rendelkezésre álló 

információk alapján. 

2022. október 5.: A Tapolcai Természetjárók vetítettképes előadása alkalmával a hallgatóság 

megismerhette a helyi természetjárás, túrázás múltját (egészen a 19. századig visszamenőleg) 

és betekintést nyerhetett a jelenébe Für Ágnes, a szervezet vezetője előadása segítségével. 

Pacsai Bálint, az egyesület tagja számtalan fotó segítségével szemléltette a túrákat, 



12 
 

kirándulásokat, amelyeken a természetjárók részt vettek. Kiemelt témaként szerepelt 

előadásában a Balaton-felvidék, amelynek különböző vidékeit, tájait kivétel nélkül bejárták a 

tapolcai túrázók. 

2022. október 5.: Felső tagozatosok részvételével zajlott a Vissza a jövőbe! című foglalkozás, 

amely az azonos című filmre épült. A foglalkozás a következő kérdéskört járta körül és 

dolgozta fel: gyarapodhat-e a tudásunk a múlt ismerete nélkül, milyen irányba alakul az 

emberiség jövője, hogyan befolyásolják azt a gépek, a mesterséges intelligencia, hogyan 

gazdálkodunk a rendelkezésre álló energiaforrásokkal, illetve mi a helyzet a klímaváltozással. 

Szó esett még olyan tudósokról, mint pl. Stephen Hawking, Albert Einstein, Leonardo da 

Vinci. A foglalkozást játékos vetélkedő zárta. 

2022. október 6.: A Tapolcai Méhész 

Egyesület képviseletében Bogdán 

Ferenc és Scher Péter tartott előadást 

a méhek életéről. Bevezetésként szó 

esett arról, mióta méhészkedik az 

ember, mire szolgál a kaptár és a 

védőfelszerelés. A hallgatóság tagjai 

megtudhatták, hogyan működik a 

méhek közössége, hányan élnek 

együtt, kik a család tagjai, mi az 

anyaméh szerepe és hogyan szervezik 

meg a munkát. Elhangzott sok 

érdekesség is (pl. mi a méhek 

táncának szerepe, mekkora 

sebességgel repül egy méh és 

mekkora utat tesz meg életében). Az előadáshoz kapcsolódva számtalan kérdés hangzott el a 

hallgatóság részéről. A program zárásaként többféle mézet kóstolhattak a résztvevők. 

2022. október 7.: Szilaj Rezső múzeumpedagógus a tapolcai Haraszton kalauzolta a 

résztvevőket egy túra keretében. Ennek alkalmával ennek a területnek a természeti értékeit 

vette górcső alá. Bevezetőjében a Haraszt létrejöttéről beszélt, illetve azokról a természeti és 

egyéb tényezőkről, amelyek Tapolcának ezt a részét alakították és alakítják a mai napig. A 

továbbiakban a növényzetről és az állatvilágról esett szó, különös tekintettel egyes ritka 

fajokra (pl. növények, rovarok, bogarak). A túra alkalmával sor került kőzetmintavételre is. 

Az Országos Könyvtári Napok eseménysorozat az idei évben pozitív mérleggel zárult: az új 

beiratkozók mellett sokan megújították könyvtári tagságukat, emellett rég kikölcsönzött 

könyvek kerültek vissza polcainkra. 
 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota 

2022. október 4.: Esélyek a családban címmel tartott előadást Domján-Koncz Eszter család és 

párkapcsolati tanácsadó szakpszichológus, mely során főként a nők és a gyermekek hátrányos 

helyzetéről, és ennek a társadalmi problémának a lehetséges leküzdési lehetőségeiről esett 

szó. A rendezvényen közreműködött Domján Dávid. 
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2022. október 5.: Kormos Anett humorista, író volt a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vendége 

kedd délután. Az író-olvasó találkozón az újságíró sajátos humorral mesélt az életéről, 

munkájáról, valamint az esten szóba került az esélyegyenlőség témaköre is. Kormos Anett 

beszélgetőtársa Bregócs Zsuzsanna, az író régi barátja volt. 

2022. október 6.: Az aradi vértanúkra emlékeztünk ezen a napon. A nemzeti gyásznapon 

Várpalotán, a Thury téren található 1848-as emlékműnél tartottunk főhajtást, ahol DR. 

Galambos István, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának történésze mondott beszédet. 

Közreműködött Csizmadia Jolán és Dreska Éva, akik az alkalomhoz illő népdalcsokrot 

állítottak össze. 

2022. október 7.: Főként a kisgyermekeket szólította meg az Országos Könyvtári Napok 

keretében rendezett könyves játszóház, ahol Szegedi Katalin Lenka című meséjének 

meghallgatása után különféle anyagokból elkészítettük a gyerekekkel és szüleikkel a 

felolvasott történet főszereplőjét, Lenkát. 
 

Békefi Antal Városi Könyvtár, Zirc 

 

2022. október 1.: Az előrehozott nyitórendezvényen a pápai kötődésű Molnár Lajos, Dulity-

díjas festő- és grafikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás, melyet dr. Hermann István, a pápai 

Jókai Mór Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója nyitott meg. A bravúros 

rajzkészségéről tanúskodó grafikai munkák, íróportrékkal átszőtt festménycsokor, valamint a 

jellegzetes magyar településforma, a tanya nehézségeinek megelevenedését a romló 

kapubejárat vagy az égbe süllyedő tanyáért fohászkodó gyászruhás anyóka képében is 

megcsodálhatta az érdeklődő közönség. A festő- és grafikusművész kiemelkedő alkotásai, a 
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három első szent (Szt. István, Szt. Imre, Szt. Gellért) monumentális portréi is helyet kaptak a 

tárlat anyagában. Nagyon szépen fejezi ki a művész lelkületével a világjárvány idején átélt, az 

embert, az életet sújtó fájdalmat, félelmet. A témában jelentősek a művész által a pandémia 

időszakában alkotott pápai utcarészlet-grafikái is. A kiállításmegnyitót irodalmi összeállítás is 

színesítette. A verseket az alkotóművész, Molnár Lajos előadásában hallgatták meg a 

jelenlévők. Az esemény jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult.  

2022. október 3.: A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Hóvirág Csoportjának gyermekei 

érkeztek a Könyvtárba. A látogatás célja elsődlegesen az volt, hogy az óvodások közelebbről 

is megismerkedhessenek a helyi Bibliotékával és a könyvek világával. A könyvtárismereti 

foglalkozás mesehallgatással kezdődött, Csaba Lilla közreműködésével. A történetek 

nemcsak a szavakon, hanem a diafilmek képein keresztül is megelevenedtek a gyermekek 

számára. A könyvtári foglalkozáson a sok-sok olvasmány közül természetesen elsősorban a 

Gyermeksarok mesekönyvei kerültek előtérbe. De a gyermekek életkorához igazodva, Jámbor 

Adrienn könyvtáros a nagyobbaknak és a kisebbeknek is ajánlott külön-külön további 

köteteket, így például ismeretterjesztő és mondókás könyveket.  

 

2022. október 3.: A zirci olvasóközönség körében is népszerű „Rizsporos Hétköznapok” c. 

könyvsorozat szerzője, dr. Budai Lotti blogger, regényíró és nőtörténeti kutató volt az 

intézmény vendége. Az eredetileg jogot végzett Lottit a divattörténet és a történelem iránti 

rajongása terelte az írás felé, majd egyre inkább a nőtörténelem került érdeklődésének 

középpontjába, mely témakörhöz szorosan kapcsolódott a zirci író-olvasó találkozó is. A 

könyvtári előadásának tárgyköre –„A női szexualitás története” – a következő altémára 

összpontosult: „Az apaági leszármazás, az ún. patrilineáris leszármazás hatása a női 

szexualitásra”. E terület a főként nőkből álló, érdeklődő közönséget mind lelkileg, mind 

szellemileg megmozgatta, mely rámutatott a múlt s a jelenkor jelenségeire is. Utóbbi spontán, 

kötetlen beszélgetést is életre hívott.  
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2022. október 7.:-Závada Péter 

kortárs költőt, drámaírót láttuk 

vendégül, akivel az ún. 

„Rendhagyó irodalomóra” 

program keretében ismerkedhetett 

meg közelebbről a III. Béla 

Gimnázium, Művészeti 

Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola három 

osztályának kilencven diákja. Az 

irodalomórán Závada Pétert egy 

gimnáziumi hölgykoszorú – 

Kenyeres Anna, Kiss Sarlott 

Melani és Varga Erzsébet – 

diákok kérdezték pályájának 

indulásáról, az írás melletti 

kezdeti elköteleződéséről. „Kicsengetés” előtt a költő versolvasással is megajándékozta a 

diákokat, akik a program után szeretettel körbefogták őt, hogy egy-egy verseskötetét 

személyesen dedikálhassa számukra.  

 

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 

Központi Könyvtár:  

Online kvíz: Te mit tudsz a gyermekjogokról? A kvíz kitöltői teljesebb képet kaphattak a 

gyermekjogok világáról: a Gyermekjogi Egyezményről, az UNICEF-ről, a gyermek 

magánéletéről, a gyerekmunkások világáról.  

 

Felnőtteknek szóló rendezvények 

2022. október 7.: Fókuszban az épület. Kelecsényi 

Kristóf művészettörténész és műemlékvédelmi 

szaktanácsadó előadása Schmahl Henrik építész 

munkásságáról és a veszprémi Jószágkormányzóság 

épületéről.  

2022. október 7.: Szécsi Zoltán Pál építész, egyetemi 

docens előadása az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

épületének 1998-as átépítéséről, bővítéséről és 

jelenlegi felújításáról. 
 

2022. október 5-től: Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

120/70  

– Épület- és könyvtártörténeti kiállítás 

A könyvtár kisgalériájában volt megtekinthető a 

helyismereti gyűjteményben található fotók, 

aprónyomtatványok, plakátok segítségével 

összeállított tárlat. A két részből álló kiállítás 
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egyrészt a 120 éves épületet, a Püspöki Jószágkormányzóság történetét, épületét mutatta be, 

másrészt a 70 éves Veszprém Megyei Könyvtár életét, változásait szemléltette.  

A megnyitót követően jó hangulatú találkozón vehettek részt a megyei könyvtár nyugdíjasai.  

 

2022. október 4.: Bemutatkozik az Állatvédő Egyesület Veszprém / Adománygyűjtés az 

állatokért. 2022.10.04-én könyvtárunkban bemutatkozott az Állatvédő Egyesület Veszprém. 

Az egyesület elnöke, Böröczky Veronika mesélt a menhelyről, az ott élő állatokról, az 

önkénteskedésről és az örökbefogadás menetéről. A bemutatón részt vett Lulu kutya is, aki a 

menhelyről szerencsésen gazdisodott (gazdára talált) pár évvel ezelőtt. 

 

 

A program kiegészítéseként egész héten át tartó adománygyűjtést is szerveztünk a 

menhelynek. Szerencsére sokan adakoztak, sok tárgyi és pénzadomány gyűlt össze, amit az 

állatok ellátására és az új állatotthon építésére tudnak fordítani. 

2022.október 4.: Az állatok esélyei egy ember uralta világban. A program során dr. Kenyeres 

Zoltán zoológus elemezte az ember álltavilágra gyakorolt múltbéli és aktuális hatásait. 

Bemutatta, hogy az egyénnek milyen lehetőségei vannak az állatvilág sokféleségének 

megőrzésében. Ábrákkal illusztrált előadásában az érdeklődőknek könyveket is ajánlott a 

témával kapcsolatban. Az előadás végén a résztvevők is hozzászóltak az elhangzottakhoz és 

feltették kérdéseiket.  

2022. október 5.: Esély az emberi méltósághoz, esély a kultúrához időskorban is!  Szépkorú 

látogatóink voltak a VKKT. Egyesített Szociális Intézmény II számú Idősek Otthonából. 

Kellemes hangulatban telt a program, bemutattuk nekik a könyvtárat, az idősek beiratkoztak.. 

A beiratkozott idősek ígéretük szerint visszajárnak majd hozzánk, mi pedig a jövőben 

rendszeresen kijárunk az otthonba, hogy a nehezen mozgó lakótársaikat is ellássuk 
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olvasnivalóval. Szemmel láthatóan nagyon örültek a programnak, jól érezték magukat és 

hálásak voltak, hogy gondoltunk rájuk. A résztvevők könyvajándékot is kaptak.  

2022. október 6: Az American Corner angol nyelvű Conversation Club programján a 6 

résztvevő amerikai nyelvtanárirányításával beszélgetett az egyenlő esélyek témájáról, kitérve 

az oktatás, gyermekjogok, nemek közötti egyenlőség, rasszizmus és akadálymentesség 

kérdésére. 

 

2022.október 8.: KIJUBE jótékonysági koncert. A veszprémi székhelyű KIJUBE zenekar 

adott jótékonysági koncertet a könyvtár Kisfaludy termében, mellyel a szintén veszprémi 

Útkereső Alapítvány a Gyermekekért fogyatékos gyermekei számára gyűjtött adományt. 

Kellemes, családias hangulatban zajlott az esemény és sokan adakoztak az alapítvány javára.  

2022. október 8.: Harmóniában a természettel. A Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület Veszprém Megyei Helyi Csoportjának közreműködésével madárgyűrűzési 

bemutatón vehettek részt látogatóink a Gulya-dombon. A gyűrűzés során 25 madarat sikerült 

bemutatni, többek között: szén-, kék-, búbos-, fenyves- és barátcinegét, csuszkát, őszapót, 

sárgafejű királykát. Az érdeklődőknek lehetőségük volt néhány könyvtárunkban megtalálható 

madarász könyvbe is belelapozni. A program felejthetetlen élményt nyújtott a kisgyerekes 

családoknak, és az idősebb résztvevőknek egyaránt.  

2022. október 8.: Éjszaka Könyvtárban.  Egy igazán hangulatos és kalandos, éjszakába nyúló 

szombat estét töltöttünk el csupa szimpatikus diák társaságában. Voltak itt rejtelmek, 

megoldásra váró feladatok, vicces-mókás helyzetek és minden, ami belefért. Mindenki 

nagyon jól szórakozott és talán kicsit tanult is valamit. Fő célunk az olvasásfejlesztés volt, 

illetve, hogy megerősítsük őket abban, hogy mennyire jó könyvtárba járni. Minden pillanatát 

élvezték a diákok és mi is.  
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2022. október 9. - Könyves Vasárnap 

Játsszunk együtt! Vasárnap a helyi 

Családi Társasjáték Egyesület 

közreműködésével különböző ügyességi, 

gyorsasági, versengő, kooperatív és party 

játékokat próbálhattak ki az érdeklődők. 

Tapasztalt játékmesterek segítették az 

eligazodást a számtalan játék között, 

illetve az adott játékokban. A több mint 

50 résztvevővel zajló eseményen minden 

korosztály megtalálta magának a 

kikapcsolódást, szórakozást nyújtó 

játékot és megtapasztalhatta a közös, 

személyes játék örömét.  

Mindenki! Könyves vasárnap vendégünk 

volt Vass Norbert, a Mindenki! című 

könyv szerkesztője és Török Ádám 

fuvolista, énekes, dalszövegíró, a Mini 

együttes alapítója és frontembere. A 

hangulatos beszélgetésen szó esett a 

magyar beat és rock aranykoráról, 

legendás koncertjeiről és bemutatták a 

Mindenki! című könyvet.  A délutánt élő 

zenei betétek is színesítették. A 

rendezvény végén a közönség is 

feltehette kérdéseit, majd a találkozó 

dedikálással, közös fotózással zárult. 

 

Gyerekeknek szóló programok: 

2022. október 4.:  A gyermekek és fiatalok jogai, esélyei.  Klára előadása. . Az előadás fő 

témája a gyermekjogok témaköre volt. Az előadó játékos formában, csoportos feladatokkal és 

sok példával vezette rá a diákokat, hogy mihez van joguk gyermekként. A pedagógus 

lendületes, gyakorlatias előadásmódja érdekessé tette a 45 perces időtöltést. 

2022. október 4.:  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.  

2022. október 5.: Védd 

meg magad az interneten! 

A Snapchat és a TikTok 

veszélyei. Klausz Melinda 
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közösségi média specialista előadása. A fő téma a közösségi média helyes használata volt: a 

TikTok, Snapchat megfelelő kezelése. Külön témaként merült fel az előadás alatt a virtuális 

térben eltöltött idő mennyisége, a digitális detox hasznossága, az internet influencerei és az 

internetes visszaélések világa is, az előadás mindenki számára hozott tanulságot.  

2022. október 6.: Találkozz Travellel, a terápiás kutyával! A foglalkozást Jánoska Anikó 

vezette, aki négy éve foglalkozik kutyaterápiával. Két golden retrieverje van, Abbey és 

Winnie, akik a Doktor Mancsok Alapítvány tagjai.A terápiás bemutató alatt a kutya 

valamennyi gyermekkel testközeli helyzetbe került, mindenki megérinthette, megölelhette. 

Különböző akadályokat, feladatokat teljesített, a gyermekek pedig utánozták. A foglalkozás 

fejlesztette a gyerekek figyelmét, kitartását, még a legmozgékonyabb gyermekeket is 

lekötötte. 

2022. október 9. - Könyves Vasárnap 

10:00 - A Szilágyi Harangegyüttes 

bemutatója. Albertné Balogh Márta, a 

Szilágyi Harangegyüttes vezetője, és 

11 diákja bemutató koncertet adott a 

könyvtárban. A bemutatóra érkező, 

érdeklődő közönség számos gyönyörű 

zenerészletet hallgathatott meg.  

 

10:00-12:00 - Könyvtári hétpróba. Az 

Olvasásfejlesztő családi vetélkedőn 

résztvevő családok A szerencsét 

próbáló királyfi című népmese alapján 

készült könyvtári hétpróbán méretették meg magukat, tudásukat. A vetélkedőn a családok 

érdekes és szórakoztató feladatokat oldhattak meg. A mese kapcsán időrendi sorrendet kellett 

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

hogy melyik a helyes.  

13:00-15:00 - Családi játszóház. 

Őszi kézműves foglalkozás Nemes 

Évával - gyöngyözés, bőrékszer-

készítés, textiljáték készítés. A 

látogatók Nemes Évával kismadarat 

festhettek az őszi kézműves 

foglalkozás keretén belül. Az 

Aranyhaj műhelynap foglalkozásán 

bőrből karkötőt, a gyöngyözés 

eredményeként csodaszép 

nyakláncot készítettek, textilbabát is 

készíthettek. A résztvevők magukkal 

vihették az elkészített tárgyakat. 
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Cholnoky lakótelepi Könyvtár 

2022. október 6.: Ringató foglalkozás 

Rábaközi Ritával. A rendszeres 

könyvtári foglalkozásra ezúttal olyanokat 

is vártak, akik nem ismerik még ezt a 

programot. 

2022. október 7.: Könyvbemutató – 

Tarja Kauppinen: A rendszer ellensége – 

humoros közéleti kalandregény.  Az 

írónő elmondta, hogy szépirodalomnak 

szánja, amit ír, bár első könyve – egy 

másik könyvkiadónál – nem ennek 

megfelelő stílusú borítót kapott. A mű 

egy elképzelt országban játszódik, de 

nem ifjúsági fantasy, inkább érettebb felnőtteknek szól, akiknek vannak már történelmi 

tapasztalataik.Az írónő beszélgetőtársa egy rendszeres olvasója, Homolya-Halápi Tímea volt.  

2022. október 7.: Te is tudsz táncolni! – Táncház (Timár Veronikával) – különböző népek 

könnyen tanulható körtáncai. Jó hangulatú rendezvény volt, Sorra kerültek francia, ír, dél-

amerikai, magyar, angol, izraeli, görög és délszláv táncok.  

 

Március 15. úti Könyvtár 

 

2022. október 3-9.: Kiállítás az ablakban – Az aradi vértanúk. A kiállítás anyagát könyvekből, 

dokumentumokból, kivágatokból állítottunk össze.  
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2022. október 3.: Kalandozás a gyermekjogok világában” interaktív könyvtári foglalkozás 

Zongor Klára vezetésével. 

2022. október 4.: Családi könyvtári délután A családok számára meghirdetett komplex 

program keretében, dekor gumiből, spatulából, kartonból készültek apró ajándékok. A 

promóciós anyagokat is beillesztettük a kínálatba, örömmel választották a gyermekek a 

tasakokat, naptár-könyvjelzőket.  

 

 

Válogatás a sajtóvisszhangból: 

  

Szijártó János: Könyvtári Napok Sümeg == Napló, 78. évf. 230. sz. (2022. okt. 03.) p. 4. 

Rövidhír sümegi programokról 

 

Juhász-Léhi István: Az állatok esélyei == Napló, 78. évf. 230. sz. (2022. okt. 03.) p. 5. 

Az állatok esélyei egy ember uralta világban Kenyeres Zoltán zoológus előadása az EKMK-

ban. Rövidhír 

 

Jákói Bernadett: Családi délután == Napló, 78. évf. 230. sz. (2022. okt. 03.) p. 5. 

Aszófő OKN programjai. Rövidhír 

 

Az Országos könyvtári Napok Várpalotai rendezvényei == Várpalotai Hírek, 10. évf. 34. sz. 

(2022. szept. 30.) p. 7. 

Programajánló 

 

Könyvtári napok Berhidán (2022.10.03.) 

https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/konyvtari-napok-berhidan 

(letöltés: 2022.10.03.) 
 

Rimányi Zita: Könyvtári napok== Napló, 78. évf. 221. sz. (2022. szept. 22.) p. 3. 

Az Országos Könyvtári Napok zirci programjai. Rövidhír. 

 

Tóth B. Zsuzsanna: Visszavárják a könyveket==Napló, 78.évf. 225.sz.(2022.szept.27.) p.3. 

A tapolcai könyvtár nem kér késedelmi díjat október 4-9-ig. Rövidhír. 

 

Tisler Anna: Illusztrációk könyvekhez == Napló, 78. évf. 226. sz. (2022. szept. 28.) p. 16. 

A városi könyvtár országos könyvtári napok alkalmából rendezett gyermekprogramjairól 

rövid ismertető. 

 

Juhász-Léhi István: Könyvtári programok==Napló, 221.sz. (2022.szept.22.) p.4. 

Az Országos Könyvtári Napok Veszprémi programjairól. Rövidhír. 

 

Horváth Virág: Támogathatják az állatvédőket==Napló, 78.évf. 225.sz.(2022.szept.27.) p.3. 

A megyei könyvtárban bemutatkozik a veszprémi Állatvédő Egyesület. 

 

Juhász-Léhi István: Rejtelmes éjszaka a könyvtárban == Napló, 78. évf. 227. sz. (2022. szept. 

29.) p. 6. 

 

Tóth B. Zsuzsa: A természetjárók élményei == Napló, 78. évf. 227. sz. (2022. szept. 29.) p. 6. 

https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/konyvtari-napok-berhidan
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Az állatok esélyei egy ember uralta világban (2022.10.01.) 

A fenti címmel tart előadást Kenyeres Zoltán zoológus október 4-én, kedden 17 órától 

az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

https://www.veol.hu/programajanlo/2022/10/az-allatok-eselyei-egy-ember-uralta-vilagban 

(letöltés: 2022.10.03.) 

 

Éjszaka a könyvtárban (2022.09.28.) 

Izgalmas feladatokkal és néhány elemlámpával várja a fiatalokat, a 14-18 éves korosztályt 

Veszprémben az Eötvös Károly Megyei Könyvtár október 8-án, szombaton 19.30-kor. 

https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/09/ejszaka-a-konyvtarban 

(letöltés: 2022.10.03.) 

 

Programajánló: Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár is csatlakozik az Országos könyvtári 

napokhoz  (2022.09.26.) 

https://www.veol.hu/programajanlo/2022/09/programajanlo-az-eotvos-karoly-megyei-

konyvtar-is-csatlakozik-az-orszagos-konyvtari-napokhoz 

(letöltés: 2022.10.03.) 

 

Adománygyűjtés a veszprémi állatvédő egyesület részére (2022.09.25.) 

Október 4-én, kedden 16 órakor bemutatkozik az Állatvédő Egyesület Veszprém az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár (EKMK) amfiteátrumában. 

https://www.veol.hu/helyi-eletstilus/2022/09/adomanygyujtes-a-veszpremi-allatvedo-

egyesulet-reszere 

(letöltés: 2022.10.03.) 

 

Rimányi Zita: Könyvtári napok ==Napló, 78.évf. 231.sz. (2022.okt.4.) p.6. 

Berhida is csatlakozott az OKN-hez. 

 

Nyugdíjasoknak szóló előadásokkal kezdődött az OKN Pápán == VTV Pápa Híradó 

2022.10.04.  

https://youtu.be/hFMHsERBir4?list=PL7EF56D02C16324FC  
 

Szijártó János: Író-olvasó találkozó==Napló, 78.évf. 231.sz. (2022.okt.5.) p.3. 

OKN rendezvény a csabrendeki könyvtárban. Rövidhír. 

 

Író-olvasó találkozó Csabrendeken (2022.10.05.) 

Gajdos Erika Tímea írónő lesz a csabrendeki könyvtár vendége az Országos Könyvtári 

Napokhoz kapcsolódóan. A Színek, fények, élmények című könyvsorozat bemutatója október 

5-én, szerdán 18 órakor kezdődik a községi könyvtárban. 

https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/iro-olvaso-talalkozo-csabrendeken 

(letöltés: 2022.10.06.) 

 

Visszatérő jövevények – az aranysakál (2022.10.03.) 

A Hidegkúti Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Visszatérő jövevények – az 

aranysakál című előadásának ad otthont október 4-én (kedd) 18 órától. Az előadó Dénes Péter 

lesz. 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/helyi-eletstilus/2022/10/visszatero-jovevenyek-az-aranysakal 

https://www.veol.hu/programajanlo/2022/10/az-allatok-eselyei-egy-ember-uralta-vilagban
https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/09/ejszaka-a-konyvtarban
https://www.veol.hu/programajanlo/2022/09/programajanlo-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-is-csatlakozik-az-orszagos-konyvtari-napokhoz
https://www.veol.hu/programajanlo/2022/09/programajanlo-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-is-csatlakozik-az-orszagos-konyvtari-napokhoz
https://www.veol.hu/helyi-eletstilus/2022/09/adomanygyujtes-a-veszpremi-allatvedo-egyesulet-reszere
https://www.veol.hu/helyi-eletstilus/2022/09/adomanygyujtes-a-veszpremi-allatvedo-egyesulet-reszere
https://youtu.be/hFMHsERBir4?list=PL7EF56D02C16324FC
https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/iro-olvaso-talalkozo-csabrendeken
https://www.veol.hu/helyi-eletstilus/2022/10/visszatero-jovevenyek-az-aranysakal
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(letöltés: 2022.10.06.) 

 
Egy állatorvos történetei - nem csak állatokról == VTV Pápa Híradó 2022. 10. 05.  

https://youtu.be/rjkUr5QShfs?list=PL7EF56D02C16324FC 

 

Marton Attila: Könyvtári napok==Napló, 78.évf. 234.sz.(2022.okt.7.) p. 2. 

Az EKMK programjairól. Rövidhír. 

 

Programajánló == Veszprémi 7 Nap, 28. évf. 38. sz. (2022. okt.6.) p. 7-8. 

Az EKMK programjairól. 

 

Juhász-Léhi István: Geotúra indul a tanösvényen==Napló, 78.évf. 234.sz.(2022.okt.7.) p. 

Balatonakali  OKN-es programjáról. Rövidhír. 

 

Előadás Zircen: Az igazságtalanságok miatti sérelmek gyógyíthatók, ha megértjük az 

eredetüket (2022.10.06.) 

Budai Lotti írónő előadása Zircen, az Országos Könyvtári Napokon. 

https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/eloadas-zircen-az-igazsagtalansagok-miatti-

serelmek-gyogyithatok-ha-megertjuk-az-eredetuket 

(letöltés: 2022.10.07.) 

 

Programajánló ==Napló, 78.évf. 235.sz.(2022.okt.8.) p. 16. 

Benne az EKMK programjairól. Rövidhír. 

 

Varga Vencel író-olvasó találkozója a pápai OKN-en.==VTV Pápai Híradó 2022.10.07. 

https://www.youtube.com/watch?v=FnZ3LYvxOu4&list=PL7EF56D02C16324FC 

 (2022.10.08.) 

 

Kelemen Gábor: Nők és katonák is dolgoztak a föld alatt == Napló, 78. évf. 236. sz. p. 6. 

Hofferné Hanich Erika Tisztelet az elődöknek, emlékül a jövőnek című bányászati témájú 

könyvének bemutatója volt Zircen, az országos könyvtári napok keretében. 

 

Könyvvel tisztelegnek a dudari bányászok emléke előtt (2022.10.07.) 

Hofferné Hanich Erika Tisztelet az elődöknek, emlékül a jövőnek című, bányászati témájú 

könyvét a zirci Békefi Antal Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok 

programsorozat keretében mutatta be. 

https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/konyvvel-tisztelegnek-a-dudari-banyaszok-

emleke-elott 

(letöltés: 2022.10.10.) 

 

Geo-túra a tanösvényre (2022.10.07.) 

Az Országos Könyvtári Napok keretein belül, "Esély az egészséges élethez" programhoz 

csatlakozva várják az érdeklődőket egy vezetett geo-túrára a Vulkán hegyi 

tanösvényre október 8-án (szombat) 14 órakor. A túravezető Sárdy Julianna, a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park munkatársa lesz. Indulás a Halom hegyi kilátó Mencshelyi 

parkolójából. 

https://www.veol.hu/programajanlo/2022/10/geo-tura-a-tanosvenyre 

(letöltés: 2022.10.10.) 

https://youtu.be/rjkUr5QShfs?list=PL7EF56D02C16324FC
https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/eloadas-zircen-az-igazsagtalansagok-miatti-serelmek-gyogyithatok-ha-megertjuk-az-eredetuket
https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/eloadas-zircen-az-igazsagtalansagok-miatti-serelmek-gyogyithatok-ha-megertjuk-az-eredetuket
https://www.youtube.com/watch?v=FnZ3LYvxOu4&list=PL7EF56D02C16324FC
https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/konyvvel-tisztelegnek-a-dudari-banyaszok-emleke-elott
https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/konyvvel-tisztelegnek-a-dudari-banyaszok-emleke-elott
https://www.veol.hu/programajanlo/2022/10/geo-tura-a-tanosvenyre
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Rumini és a többiek - Író-olvasó találkozó Berg Judittal  

Ajka TV Híradó 2022.10.07. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_O4D8OjgcE 

(letöltés 2022. 10. 10.)  

 

Jákói Bernadett: Láthatatlan uzsonna és logikai játékok == Napló, 78. évf. 237. sz. (2022. okt. 

11.) p. 16. 

Aszófőn a helyi Családbarát Közösség a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei 

Egyesületének tagjaival őszi esélyegyenlőségi programot szervezett.  

 

Tisler Anna: Ex librisek a múzeumban == Napló, 78. évf. 238. sz. (2022. okt. 12.) p. 2. 

Betűtől a könyvjegyig címmel nyílt kiállítás Ajkán az Országos Könyvtári Napok keretében. 

Rövidhír. 

 

Hetvenéves jubileumot ünnepeltek==Veszprémi 7 Nap, 28. évf. 34.sz.(2022.okt.13.)p.3. 

A cikk az Országos Könyvtári Napok rendezvényeiről és a 70 éves megyei könyvtárakat 

köszöntő ünnepi emlékülésről szól. 

 

Szijártó János: Detektívek kalandjai. Nívós könyvtári programok kicsiknek és nagyoknak == 

Napló, 78. évf. 140. sz. (2022. okt. 14.) p. 3.  

A sümegi könyvtár szervezte OKN programok beszámolója. 

 

Szijártó János: Az erdő furcsa lényei == Napló, 78. évf. 142. sz. (2022. okt. 17.) p. 4.  

A sümegi könyvtár szervezte OKN programok beszámolója. 

 

Szijártó János: „Átröpülök hosszában hazámon”== Napló, 78. évf. 142. sz. (2022. okt. 17.) p. 

4.  

Sümegen járt a Petőfi-busz az OKN keretében. Rövidhír. 

 

Tóth B. Zsuzsa: Színes könyvtári napok==Napló, 78. évf. 143. sz. (2022. okt. 18.) p. 1.,4.  

Országos Könyvtári Napok Ajkán. 

 

Szabó Péter Dániel: Akkor szeret jó fej lenni, ha van kedve hozzá ==Napló, 78. évf. 249. sz. 

(2022. okt. 25.) p. 4. 

A várpalotai Krúdy Gyula könyvtár Kormos Anett újságírót látta vendégül az Országos 

Könyvtári Napok egyik programján. 

 

Kormos Anett akkor szeret jó fej lenni, ha van kedve hozzá (2022.10.25.) 

Személyes hangvételű és igen jó hangulatú író-olvasó találkozón látta vendégül a 

közelmúltban Kormos Anett újságíró-humoristát a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár. 

A rendezvény az OKN keretében valósult meg. 

https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/kormos-anett-akkor-szeret-jo-fej-lenni-ha-van-

kedve-hozza 

(letöltés: 2022.10.26.) 

 

Négyszögletű Kerek Erdő a sümegi könyvtárban (2022.10.15.) 

Lázár Ervin Kossuth-díjas író életét, munkásságát, műveit és személyes tárgyait bemutató 

kiállítás nyílt a közelmúltban Sümegen az Országos könyvtári napok jegyében a városi 

https://www.youtube.com/watch?v=j_O4D8OjgcE
https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/kormos-anett-akkor-szeret-jo-fej-lenni-ha-van-kedve-hozza
https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/kormos-anett-akkor-szeret-jo-fej-lenni-ha-van-kedve-hozza
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könyvtár gyermekrészlegén, ahol több mint két héten át fogadták a csoportokat, iskolai 

osztályokat. 

https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/negyszogletu-kerek-erdo-a-sumegi-konyvtarban 

(letöltés: 2022.10.26.) 

 

A jó versnek titka van 

Rendhagyó irodalomóra Závada Péterrel Zircen, az OKN keretében. 

https://zirc.hu/aktualis/hirek/jo-versnek-titka-van 

(letöltés: 2022.10.26.) 

 

Egy rizsporos hétköznap a könyvtárban 

Budai Lotti előadása Zircen, az OKN keretében. 

https://zirc.hu/aktualis/hirek/egy-rizsporos-hetkoznap-konyvtarban 

(letöltés: 2022.10.26.) 

 

Látványos alkotások a könyvtár falán 

Molnár Lajos Dulity-díjas festő- és grafikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Békefi 

Antal Városi Könyvtár közművelődési termében, az Országos Könyvtári Napok 

programsorozat keretében.  
https://zirc.hu/aktualis/hirek/latvanyos-alkotasok-konyvtar-falan 

(letöltés: 2022.10.26.) 

 

Király Anita: Országos Könyvtári Napok programok Lovason == Lovasi Hírek, 18. évf.10.sz. 

(2022.október) p. 6. 

 

Köszönjük az NKA támogatását, bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló 

rendezvénysorozatok megvalósítására. 

 

Veszprém, 2022. december 8.  

 

 

 Schreiber Márta 

 igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

https://www.veol.hu/helyi-kultura/2022/10/negyszogletu-kerek-erdo-a-sumegi-konyvtarban
https://zirc.hu/aktualis/hirek/jo-versnek-titka-van
https://zirc.hu/aktualis/hirek/egy-rizsporos-hetkoznap-konyvtarban
https://zirc.hu/aktualis/hirek/latvanyos-alkotasok-konyvtar-falan




NEMZETI KULTURÁIIS ALAP

Könywárak és Levéltárak Kollégiuma

P á|y ázati azonosító : 20B7OB / 0 0 72Z

Nyilatkozat

az uniós állami támogaási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyúitandó
támogatásra történő alkalmazhatóságáról

Alulírott Dr, Baranyai Tamás |pá|yáző képviseletére jogosult] az Eötvös Károly Megyei Könyvtár

|pá|yáző neve] képviseletében eljárva kijelentem, hogy az általam megvalósított tevékenység
tekintetében az Európai Unió működésérő| sző|ő szerződés 107, cikkének [1) bekezdésében
említett állami támogaüís fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2076/C 262/0I) 34.
pontiában meghatározott, az alábbiakban felsorolt feltétel teliesült:

- a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, az általam
benyújtott pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán piaci bevételeim nem érik el
működési költségek legalább felét.

|elen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam benyújtott beszámolóban a

fenti feltétel telesülését alátámasztó tényeket körülményeket és bizonyítékokat helyszíni
ellenőrzés esetén rendelkezésre bocsátom, továbbá a pénzügyi elszámolás során a támogatott
tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket jogcímek szerinti bontásban, részletesen
bemutatom.

Kelt: Veszprém,2022, december 8.



NEMZETI KULTURALIS ALAP

Könyv tárak és Levéltárak Kollégiuma

P á|y ázati azonosító : 2O81O8 / OO I22

NyiIatkozat

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezettrészére nyúitandó
támogatásra történő alkalmazhatóságáról

Alulírott Dr. Baranyai Tamás fpálryáző képviseletére jogosult] a Eötvös Károly Megyei Könyvtár

|pályáző neve] képviseletében eljárva kijelentem, hogy az általam megvalósított tevékenység
tekintetében az Európai Unió működéséről sző|ő szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében
említett államí támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2076lC 262/0' 196.
pontiában meghatározott, az alábbiakban felsorolt feltétel teliesült:

- a támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatásokat elsősorban magyar
állampolgárok veszik igénybe, ezért a támogatásban részesített tevékenység más
tagállamok piacaira és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorol.

|elen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a feltétel telesülését alátámasztó
tényeket, körülményeket és bizonyítékokat a szakmai beszámolóban részletesen bemutatom az

alábbiak szerint:

t, A támogatott tevékenység megvalósítási helyénei< (helyszíneinek) ismertetése,
2, A támogatott tevékenység céljának ismertetése, és a megvalósulás körülményeinek

bemutatása [a programmal elérendő cél', a megvalósításban résztvevők a szolgáltatást
igénybe vevők körének ismertetése),

Kelt: Veszp rém, 2022, december B.



 


