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1. Rövid összefoglaló (max. 2000 karakter)  

a. sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján) 

 

Intézményünk gyorsan és hatékonyan reagált a járványhelyzetre, és a használói 

igényekhez az új jogszabályok által korlátozott körülmények között is a lehetőségeknek 

megfelelően alkalmazkodott.  

A nyári egyhónapos zárás helyett egész nyáron nyitva tartottunk, csak a harmadik emeleti 

olvasótermet zártuk le a nyári hőség miatt. 

A távhasználatban jelentős volt a növekedés, a Helyismereti Gyűjtemény által kezelt 

Topotékát is nagyobb érdeklődés övezte a korábbinál. 

A járvány és a bezárás miatt a legtöbb használati mutató nem éri el a korábbi szintet, ám 

a tárgyév mutatóit a vírushelyzet olyan mértékben befolyásolta, hogy azokat 

összehasonlítani korábbi évek eredményeivel, valamint ez alapján trendeket megállapítani 

irreleváns lenne. 

 

b. tárgyévi innovációk, innovatív lépések 

 

A pandémia miatt az újítási szándékok elsősorban a virtuális térben jelentkezhettek. A 

helytörténeti gyűjtemény által a centenáriumi emlékévhez kapcsolódó online kiállítás, 

illetve a honlapon és a közösségi médiában meghirdetett, interaktivitást feltételező online 

játékok, programok sorolhatók ide. 

Könyvcsomagokat állítottunk össze és kidolgoztuk az ablakos kölcsönzés szabályait. 

Szabályoztuk az otthoni munkavégzést. 

Nyáron egy olvasósátrat helyeztünk ki, hogy a szabadban lehetőséget adjunk a helyben 

olvasásra. 

Három iskolai könyvtárban helyeztünk el letéti állományt, hogy a gyerekeknek a 

zárvatartás alatt is biztosíthassuk a könyvtári könyvek használatát.  

 

c. az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények 

 

A jogszabályok által elrendelt zárvatartás és a nyitvatartás ideje alatti korlátozó 

intézkedések miatt a szolgáltatások helyben használata, a könyvtári rendezvények, 

foglalkozások száma számottevően csökkent. Az év jelentős részében nem tudtunk olyan 

szolgáltatást biztosítani, amely pénzbefizetést feltételez, pl. beiratkozás, késedelmi díjak 

beszedése, könyvtárközi kölcsönzés.  

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és az azzal járó hangulatromlás és a személyi 

változások is negatív irányban hatottak. Bizonyos részlegeken komoly kihívást jelentett a 

fluktuáció, valamint a szakképzett utánpótlás hiánya.  

 

2. Stratégiai célok végrehajtása (max. 1500 karakter)  

a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által 

Könyvtárunk működtetésének egyik legfontosabb alapelve, hogy közösségi tér, 
találkozóhely funkcióját megtartsa, és minden korosztály számára vonzó szolgáltatásokat 
biztosítson a szabadidő hasznos, kulturált és értékes módon való eltöltése, az 
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információszerzés és az élethosszig tartó tanulás területén. 2020-ban ez a járvány miatt 
jelentős mértékben sérült: az összejövetelek és a rendezvények meghiúsultak. 
A könyvek közbeszerzése újabb nehézségeket okozott. A tervezett állományellenőrzés 
zökkenőmentesen zajlott. 
Az épület lehangoló külső-belső állaga, a veszélyes forgóajtó, a nyáron használhatatlan 
olvasóterem 2020-ban sem változott. A lépcsőház falépcsőinek felcsiszolása és lakkozása 
megkezdődött karbantartónk jóvoltából, és megvalósult a füstérzékelők cseréje is. A 
minőségfejlesztés terén történtek komoly lépések, bár a tervezettnél lassabban haladtunk. 

 

b. a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését 

A TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 A helyi identitás és kohézió erősítése. Közösségfejlesztés 
Veszprém város településrészein című projektben az Agóra Veszprém Kulturális Központtal 
közösen konzorciumi partnerként veszünk részt. 
Az intézmény EKF stratégiáját elkezdtük kidolgozni, de pályázati lehetőség még nem 
adódott. 
Az OKN-t beadott pályázat nélkül valósítottuk meg. NKA-pályázat fedezte a biztonságos 
szolgáltatáshoz felszerelt plexifal költségét. 

 

3. Szervezet (max. 1500 karakter)  

 

Bár a szervezeti struktúra változtatásának szükségessége felmerült, az egyéb kihívásokkal 

terhelt évben végül nem került erre sor.  

A fluktuáció tekintetében ez az év sem hozott áttörést. Nyolc munkatársunk döntött idén 

a távozás mellett. Egy munkatárs veszélyeztetett várandósság miatt esett ki a napi 

munkából, a központi könyvtárból két további kollégánk egy-egy fiókkönyvtárban folytatja 

munkáját. 

A központi könyvtárból távozók között hárman is középvezetők voltak, pótlásuk komoly 

kihívást jelentett.  

 

 

a. kompetenciafejlesztés (32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek 

továbbképzéséről alapján) 

17 munkatársunk vett részt akkreditált képzésen, ill. felsőfokú továbbképzésen.  

 1 fő a Kodolányi János Egyetem Könyvtári szakember 2 féléves szakirányú továbbképzésén 

szerzett oklevelet. 

 10 fő a Könyvtári Intézet (KI) által szervezett Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási 

technikákkal – 30 órás akkr. képzés 

 1 fő KI által szervezett Könyvtári vezetési ismeretek – 120 órás akkr. képzés  

 1 fő a KI által szervezett A szerzői jog a könyvtárakban – 30 órás akkr. képzés  

 2 fő a KI által szervezett Segédkönyvtáros – akkr. képzést kezdte el. 

 2 fő a Közösségfejlesztés gyakorlata – 120 órás akkr. képzés  

1 fő biblioterápiás képzését munkaidő-kedvezménnyel támogattuk. Minden kollégánk 
részt vett az éves tűz- és munkavédelmi, valamint adatvédelmi képzésen, ill. sokan a 
rendszergazdánk által tartott folyamatábra-kezelő képzésen is. Több munkatársunk 
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önképzése is folyamatos, pl. a közösségi média használata és online programfelületek 
használata terén.  

 

4. Infrastruktúra (max. 1500 karakter)  

a. fizikai terek állapotának változása 

Karbantartó munkatársunk elkezdte lecsiszolni és égéskésleltető bevonattal újralakkozni a 
menekülési útvonalként is szolgáló lépcsőházi falépcsőt. A földszinti rész hírlapolvasó 
részlege munkaszervezési és biztonsági okokból beljebb költözött. A Helyismereti 
gyűjtemény irodája átrendezésre került, a könyvkiválasztó tér pedig egy újabb polcsorral 
bővült.  

 
b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

Az IKT eszközpark állománya – az okostelefonok és egy fényképezőgép kivételével – 
elöregedőben van.  

 
c. egyéb infrastruktúra 

Az előző években is említett problémák 2020-ban sem oldódtak meg. Az Iskola utca felőli 

fal vizesedése változatlanul nyomasztó teher az intézményen, hiszen a munkatársaink zárt 

időszakban is ki vannak téve az egészségkárosító, dohos környezetnek, és az omladozó 

belső vakolat látványa sem szívderítő. Az épület külső vakolata szintén méltatlanul 

elhanyagolt állapotban van, az omlásveszély miatt kordonnal elkerített rész is csúfítja az 

épületet. Nyáron ismét le kellett zárni a 3. emeleti olvasótermet a hőség miatt. A főbejárat 

forgóajtója, amely évek óta cserére vár, szintén változatlan állapotban, akadozva fogadja 

a látogatókat. A társasházi fiókkönyvtárakban változatlanul komoly probléma a beázás, 

amely könyvtár állagára és a gyűjtemény épségére is károsító hatású. A dózsavárosi 

fiókkönyvtár tereinek jelentős része felújításra, festésre, nyílászáró-cserére szorul.  

 

5. Gyűjteményi információk (max. 3000 karakter) 

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

 

A gyűjteményfejlesztés során figyelembe vesszük a helyi igényeket, dezideráta 

jegyzékeket. A könyvbeszerzés túlnyomórészt közbeszerzés keretében történt, ami 

változás az előző évekhez képest. A többi könyv kötelespéldányként vagy ajándék gyanánt 

(pl. Goethe Intézet, magánszemélyek, intézmények), illetve NKA támogatás és a Márai-

program révén került állományunkba. 2020-ban 11,855 dokumentummal gyarapodtunk. 

Sor került tervszerű apasztásra is, valamint a később kialakítandó utcakönyvtár számára is 

elkülönítettünk több doboznyi könyvet. Az év során 16,961 dokumentumot vezettünk ki 

az állományból. A folyóirat-beszerzés akadozott, mert a járvány miatt néhány folyóirat 

megszűnt, mások szüneteltették a megjelenést. A helyismereti folyóiratoknál az elégtelen 

kötelespéldány-szolgáltatás is probléma volt. Az aprónyomtatványok beérkezése a 

településekről szintén megoldatlan probléma, igaz, idén sok rendezvény elmaradt.  

A gyűjtemény elhelyezésében történt változások a helyismereti gyűjteményt, a 

könyvkiválasztó tér fantasztikus könyveit, illetve a folyóirat-olvasót érintették. A Március 

15. úti Könyvtárban egy belső raktári, ill. egy kamaszoknak elkülönített állomány 

létrehozására került sor. 
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b. gyűjteményfeltárás 

 

A pandémia miatt időlegesen otthoni munkavégzésre kényszerültek kollégáink, ám a 

dokumentumok állományba vétele, formai és tartalmi feltárása tervszerűen zajlott. 2020-

ban 10,584 rekordot rögzítettünk az Aleph integrált rendszerben. A MOKKA közös 

katalógusba 7,519 rekordot töltöttünk fel.  

Az országos és helyi lapok figyelése napi feladat, a megyére vonatkozó cikkek – 4,716 db – 

bibliográfiai leírása az Aleph rendszerben került rögzítésre. A helyismereti gyűjtemény 234 

képet töltött fel metaadatokkal együtt a Topotékára.  

 

c. állományvédelem 

 

A központi könyvtárban állományba vett könyvekbe biztonsági mágnes csík került. A 

helyismereti gyűjtemény 25 féle megyei települési lapot köttetett be.  

A gyengébb minőségű könyvek javításra szorulnak. Amit tudtunk, azt házilag 

megjavítottuk, amit nem lehetett, kivontuk az állományból, helyettük új példányokat 

szereztünk be. 

A muzeális dokumentumok, régi folyóiratok, sok régi könyv is rendkívül rossz állapotban 

van. Több muzeális dokumentum restaurálásra és/vagy fertőtlenítésre szorul. 

A helyismereti kutatószoba egyik fala továbbra is omlik, nedves, ami káros mind a 

dokumentumokra, mind a dolgozók egészségére. Fontos lenne a rendszeres fertőtlenítő 

festés. A szellőztetés sem megoldott; a rossz állapotú ablakok, melyek kinyitása csak 

munkavédelmi szempontból szabálytalan módon lehetséges, nem teszik ezt lehetővé. 

 

d. digitalizálás 

 

Állományvédelmi célból 252 szöveges és 2 képdokumentumot digitalizáltunk.  

A Napló 1957–2019 közötti számai jelen van az ADT-n, de igény mutatkozna az 1945 előtti 

Veszprém megyei lapok digitalizált változatára is, melyek a könyvtár állományában 

megtalálhatók részben papír alapon, ill. a mikrofilmes állomány szinte teljes egészében 

lefedi az időszakot.  A két fő probléma, hogy 1. ezeknek az anyagoknak a nagy része 

restaurálásra szorulna, 2. szükség lenne egy olyan felületre, ahol a digitalizált anyagokhoz 

minél többen hozzáférnek.  

 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) (max. 5000 karakter)  

a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei 

Iskolai tehetséggondozást segítő, a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett 
fejlesztő programunk kettő volt, Baljós árnyak címmel. Nyugdíjasok számára 1 programot 
szerveztünk, a Magyar filmkultúra gyöngyszemei címen (38 fő). Egyéb programjainkból 
kiemelnénk a Zenei klubot, amelyet 4 alkalommal tartott egy külsős (49 fő). Amikor a 
személyes találkozás nem volt megoldható, zenei hírlevéllel történt a kapcsolattartás. 
A gyermekkönyvtár által 24. alkalommal meghirdetett Országos Mesevetélkedőre 22 
általános iskola 83 csapata jelentkezett 332 fővel. 2020. február végéig a hatból két 
fordulóra került sor. A márciusi bezárás miatt nem folytatódhatott és a második hullám 
miatt nem írtuk ki ősszel sem a vetélkedőt. 
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A nyári szünetre is 3 korcsoportban hirdettünk irodalmi pályázatot, amelybe a városi 
iskolák mellett a kisebb településeken élő gyerekek is bekapcsolódtak. 
Az OKN keretében is hirdettünk olvasópályázatokat az iskolásoknak. A szünidőben két 
turnusban hirdettük meg nyári táborunkat, amelynek megszervezésébe első alkalommal 
vontunk be nem gyerekkönyvtárosokat is. A Március 15. úti Könyvtárban külön sarkot 
rendeztünk be a gyerekek számára szőnyeggel, kisméretű ülőbútorokkal.  

 

b. helyben elérhető szolgáltatások 

 

A 2020-ban kínált helyben elérhető szolgáltatásainkat változatlanok voltak: 
szaktájékoztatás, számítógép-, wifi- és katalógushasználat, digitális szolgáltatások, 
kölcsönzés, helyben olvasás (folyóiratok, napilapok, könyvek), könyvtárközi kölcsönzés, 
különböző adatbázisok (pl. ADT), társasjátékok használata, kiállítások stb., ám a járvány 
második hulláma alatt – igazodva a kormányzati előírásokhoz – ismét szüneteltetnünk 
kellett ezek egy részét. Játékszigetünk március közepe óta zárva tartott, mert nem tudtuk 
biztosítani a játékok folyamatos fertőtlenítését. 
A telephelyek közötti átkölcsönzés működött egész évben, a könyvtárközi kölcsönzés a 
postaköltség behajtásának problémája miatt szünetelt az év egy részében.  
Központi könyvtárunkban októbertől lehetővé vált a bankkártyás fizetés.  

 

c. távolról elérhető szolgáltatások 

 

A hosszabbítás, mint szolgáltatás a járvány ideje alatt átalakult, és minden olvasónak 
egyformán, központilag hosszabbítunk. A telefonos és e-mailen történő előjegyzés 
időlegesen szünetelt, mert a járvány miatt nem tudtuk garantálni, hogy az igényelt 
dokumentumok időben visszakerülnek. Ami változatlan maradt, az a „Gyarapítsunk 
együtt”, a Hungaricana, a Topotéka és a MeRSZ.  
Egész évben elérhető volt online katalógusunk, fogadtuk az email-es és telefonos 
könyvkéréseket. Naponta töltöttünk fel Facebook oldalainkra könyvajánlókat, konkrét 
elképzeléssel nem rendelkező használóinknak könyvcsomagokat összeállításával 
próbálkoztunk.  
A helyben használat tilalma miatt jóval kevesebb irodalomkutatási kérést kapott a 
helyismereti részleg. Ezeket e-mailben és telefonon egyaránt teljesítettük. 

 

 

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 

 

A pandémia miatt az állandó klubtalálkozók jelentős része elmaradt. Magyar filmkultúra 

gyöngyszemei rendezvény 1 alkalommal volt 38 fő, olasz és francia klub egyaránt 4 

alkalommal, 67-67 fő részvételével. Francia társalgási klubon 3 alkalommal volt összesen 

19 fő. Az Én könyvtáram mintaprogram keretében szervezett könyvtárhasználati 

vetélkedőn 22 fő vett részt. A könyvtárhasználati foglalkozások száma tizedére csökkent. 

Zenés baba-mama foglalkozás ötször került megrendezésre 55 fő részvételével. 

Digitális kompetenciafejlesztési, nem formális képzéseink száma 66%-kal, a résztvevők 

száma 25%-kal nőtt. 

A helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen 26 

(466 résztvevő), a kiállítások száma 77 volt (6.419 látogató).  
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A gyermekkönyvtár rendezvényei, kézműves foglalkozásai a járvány miatt tömegesen 

hiúsultak meg.  Csak az OKN keretén belül tudtunk két családi rendezvényt (Könyvtári 

7Próba, kézműves játszóház) megszervezni. A kortárs irodalom jeles gyerekíróival 

tervezett kötetlen beszélgetések közül is csak Kalapos Éva és Gévai Csilla meghívása 

válhatott valóra. Négyszer került sor az Olvasókert megrendezésére.  

 

 

e. online felületek (honlap, közösségi média) 

 

A járvány miatt könyvtárunk csak időszakosan volt látogatható. A távhasználatok száma 
növekedett 2019-hez képest. Honlapunkra 178,991-szer kattintottak. 
A bezárások idején a kapcsolattartás érdekében a korábbinál is nagyobb hangsúlyt 

helyeztünk az online jelenlétre. Az egyes részlegek Facebook oldalai és az Instagram 

oldalaink közvetítették olvasóink felé a kiállításainkat, feladványainkat, fotó- és 

rajzpályázatainkat, könyv-, diafilm- és hangoskönyv ajánlóinkat, megemlékezéseinket, 

járványügyi információkat és egyéb érdekes, hasznos tartalmakat. Ezekre és YouTube, 

Flipsnack, Twitter feltöltéseinkre, a honlapunkon található, rendszeresen frissített 

információkra 1,011,052 kattintás érkezett. 

Virtuálisan csatlakoztunk az Internet Fiestához, az OKN-hez, a Közösségek hetéhez, 

gyermekkönyvtárosaink online játékra hívták olvasóinkat, illetve rajzpályázatot hirdettek 

óvodásoknak és alsósoknak. 

Az Amerikai Kuckó is a virtuális térben működött az év nagy részében. 

 

f. területi ellátás 

 

7. Minőségirányítás (max. 1500 karakter)  

a. használói elégedettségmérés 

2020. évben az intézmény minőségfejlesztési projektbe kezdett. 15 munkatársunk vett 
részt minőségi önértékelés tréningen, majd megalakult egy minőségfejlesztést előkészítő 
és koordináló csoport E-Start 2020 projektnévvel. A projekt feladata KMÉR alapján a 
könyvtári önértékelés. 
A projektben résztvevő 5 munkacsoport közül a Kommunikációs és primer csoport 2020. 
szept. 10. és nov. 11. között egy 10 kérdésből álló felhasználói elégedettség- és 
igényfelmérést végzett a könyvtárra vonatkozóan, amely papír alapon, valamint a könyvtár 
honlapján, Facebook oldalán online is elérhetővé vált. A felmérés kiértékelésének 
eredménye a projekt szakmai dokumentációjában megtalálható. 
A Marketing munkacsoport a könyvtár vonzáskörzetéhez tartozó iskolák pedagógusait 
szondáztatta meg egy elektronikus kérdőívvel. A város összes általános iskolájába és 
óvodájába kiküldött kérdőívet 13 személy küldte vissza. A válaszadók 83,3%-a maximálisan 
elégedett, további 8,3%-uk elégedett volt a gyermekkönyvtár szolgáltatásainak és 
rendezvényeinek színvonalával, a többiek „azt kapták, amit vártak”. Kivétel nélkül 
mindannyian ajánlanák ismerőseiknek, kollégáiknak ezeket a rendezvényeket és 
szolgáltatásokat. 
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b. önértékelés 

2020 januárjában az összes részlegre felkérés érkezett az intézményvezető részéről egy, az 
adott részleget érintő SWOT analízis elkészítésére. A beérkezett értékelések képezték az 
alapját a később kidolgozásra kerülő intézményi SWOT elemzésnek, amely a 
minőségfejlesztési projekt egyik sarkalatos pontját képezte. 

 
c. települési könyvtárak minősítésének koordinációja, előkészítése (1997. évi CXL 

törvény 66. §. j) pontja alapján) 

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok (max. 1000 karakter)  

Helyismereti témában kiállításokhoz, bejegyzésekhez, évfordulókhoz számos 
mikrokutatást végeztek munkatársaink, illetve egy online kiállítás anyagát is 
összeállították, de érdemi könyvtártudományi kutatás nem történt intézményünkben a 
tárgyév idején.  
Megújult a katalógushasználati útmutatónk, amelynek olvasóink jó hasznát vették a 
könyvtári zárás időszakában. 

 

9. Partnerségi együttműködések (max. 1500 karakter)  

 

a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási 

együttműködés és az önkéntesség 

 
A jogviszonyváltással kapcsolatban is együttműködtünk szakmai partnereinkkel, az MKE-
vel és az IKSZ-szel. A megyei hatókörű városi könyvtárak vezetői többször találkoztak 
személyesen és a virtuális térben is.  
A városi közgyűjteményekkel kölcsönösen segítjük egymást, elsősorban a helytörténet 
területén.  
A város civil szervezetek rendezvényeinek helyet adunk, azokon előadóként is 
közreműködünk. Kiemelt partnerünk a Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és 
Önkéntes Ház. 
Gyerekkönyvtárunk a napi kapcsolatban áll a köznevelési intézményekkel. A 
járványhelyzet alatt is törekedtünk ennek fenntartására. 
A fenntartó VMJV önkormányzati képviselői mellett Ovádi Péter országgyűlési képviselővel 
is egyeztettünk.  
A KSZR révén a megyebeli települések polgármesterei és könyvtárosai közül is többel 
erősödött a kapcsolat. 
A járványhelyzet nem kedvezett az önkéntességnek és az iskolai közösségi szolgálatnak 
sem. Önkénteseink jelentős része idősebb, így az ő munkájukra 2020-ban kevésbé 
támaszkodhattunk. A közösségi szolgálat esetében a felére esett vissza a diákok száma, és 
időben is egyenetlen volt az eloszlás. A korábbiakhoz képest arányaiban nagyobb lett a 
nyári és őszi rendezvényeket segítők száma. 
Agóra Veszprém Kulturális Központ (A „TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés 
Veszprém város településrészein” című projektben konzorciumi partnerek vagyunk) 
Az EKF projektre való felkészülés keretében is bővült a kapcsolati háló (Veszprém-Balaton 
2023 Zrt.)  
Intézményünk a DJP Kézai Simon projektjének egyik helyszíne. 
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10. PR/marketing/kommunikáció eredményei (max. 1000 karakter)  

a. a könyvtár megjelenése médiumokban 
 

A helyi sajtó követett minden változást, amely szolgáltatásainkban bekövetkezett. 
Nyomtatásban, online, hanganyagon és TV-híradásokban is tudósítottak programjainkról, 
nyári táborunkról, ill. a zárásról, újranyitásról, új szolgáltatások bevezetéséről, sőt 
minőségfejlesztési törekvéseinkről is. 

 
b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, 

kommunikáció) 

Szolgáltatásaink propagálásában nagy segítséget jelentettek a közösségi média általunk 
szerkesztett oldalai és a naprakész honlap.  Hirdetőfal, hírlevelek, elektronikus és 
nyomtatott formában kiküldött értesítők is szolgálják a rendezvények szélesebb körű 
megismerését. 
A minőségfejlesztés keretében egységes címaláírást vezettünk be levelezésünkben új 
arculat létrehozására.  
Marketing-bejárásokat tartottunk, ahol munkatársaink és külsősök vizsgálták a 
szolgáltatásba bevont tereket, hogy feltárják, milyen lépéseket kell tennünk a 
hatékonyabb működés érdekében. A Marketing munkacsoport által indított 
„Ötletzuhatag” is ezt a célt szolgálta. 
Elkezdtük a felkészülést egy modernebb honlap létrehozására is. 

 

 

11. A megyei hatókörű városi könyvtár a megye területén működő települési könyvtárakat 

érintő állami feladatairól szóló összefoglaló (max. 3500 karakter)  

a. a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 

elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokról 

A kötelespéldányok beszolgáltatása a tárgyévben nem volt annyira zökkenőmentes, mint 
korábban. Ez a bizonytalanság részben a pandémiával magyarázható, részben pedig a 
kötelespéldány-szolgáltatással kapcsolatos változások hírének hatásával. 
A digitalizálással kapcsolatos feladatok számbavételére az intézményvezető az illetékes 
helyismereti gyűjtemény vezetőjét kérte fel, aki feltérképezte és prioritási sorrendbe 
állította a digitalizálandó dokumentumcsoportokat. 
A MOKKA közös katalógusba rekordok felküldése az Aleph új verziójára való átállás miatt 
egy ideig nem működött, a hibát azonban sikerült elhárítani, így végül az összes rekord 
feltöltésre került. Az új rekordok mellett azok a rekordok is bekerültek a közös katalógusba, 
amelyek bibliográfiai leírásában adatot módosítottunk. Sajnos maga a MOKKA rendszere 
is akadozik, rekordjaink nem minden esetben jelennek meg keresési eredményként. A 
MOKKA közös katalógusba 7,519 rekordot töltöttünk fel. 
Továbbléptünk a megyebeli nyilvános települési könyvtárak beszámolóival és 
munkaterveivel kapcsolatos feladataink ellátásában, és elektronikus dokumentumként 
hozzáférhetővé tettük azokat.  

 

b. a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 

kapcsolatos feladatokról 
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2020 ebből a szempontból is rendkívüli év volt. A megyebeli könyvtárak vezetőinek 
személyes jelenléttel járó megbeszélései részben elmaradtak, de e-mailben, telefonon, 
online csatornákon folyamatos volt a kapcsolattartás. 
Ezen a területen is érződnek a nem megfelelő szakmai utánpótlás okozta problémák. 
Október közepe óta nincs a megyei könyvtárban módszertani feladatokkal foglalkozó 
munkatárs, így a települési könyvtárakban dolgozó kollégáknak nehézséget okoz, hogy 
kikhez forduljanak a kérdéseikkel. 
Bár pályázatot 2020-ban nem nyújtottunk be, de koordináltuk az Országos Könyvtári 
Napok rendezvényeinek megszervezését.  

 

c. a települési könyvtárak tevékenységét segítő 2020-ban nyújtott szolgáltatásokról 

Tekintettel a statisztikai adatszolgáltatás változására, felhívtuk a települési könyvtárak 
vezetőinek figyelmét az adatlap szerkezeti és tartalmi változásaira, valamint segítséget 
nyújtottunk a kitöltéshez is.  
Kiemelt szerepe volt a jogviszonyváltással kapcsolatos információk és segédletek 
egymással történő megosztásának. Az online EMMI munkaértekezleteken elhangzottakat 
minden alkalommal továbbítottuk valamennyi intézménynek. 
A beszámolók és a munkatervek elkészítésekor folyamatosan segítséget nyújtottunk a 
felmerülő problémák megoldásában. Az elkészült anyagokat elemeztük, ahol szükséges 
volt, javaslatot tettünk a változtatásra. 
Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő pályázatokra. 
Az egyik könyvtári szakértőnk felkérésre részt vett igazgatói pályázatok véleményezésében 
és elbírálásában.  
Ahol szükséges volt (pl. könyvtáros-váltás esetén), kollégáink gondoskodtak a könyvtári 
alapismeretek átadásáról és az elektronikus katalógus használatának betanításáról.  

 

d. az iskolán kívüli könyvtári továbbképzés és szakképzés végzéséről 

Intézményünk nem lát el szakképzési feladatot, de mentoráltuk az OKJ-s segédkönyvtáros 
tanfolyamot végzők szakmai gyakorlatát. A Könyvtári Intézet egy akkreditált 
tanfolyamának a helyszíne a könyvtárunk volt.  

 

e. a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációjáról, az ennek keretében 

megtett javaslatokról 

Több Veszprém megyei település is részt vett az NKA könyvtárfejlesztési pályázatán. 
Könyvtári szakértőnk minden esetben helyszíni szaktanácsadást végzett, folyamatosan 
konzultált a pályázat készítése során a települések vezetőivel és a könyvtárosokkal, majd 
előkészítette a szakvéleményt. A nyertes pályázatok között három Veszprém megyei volt.  

 

f. a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos 

elvégzett feladatokról 

A Helyismereti Gyűjtemény a Topotéka felületén 234 képet publikált. Ezen felül más 
helyismereti dokumentum nem vált elérhetővé elektronikus formában.  

 

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról (max. 2000 karakter) 1996 





Intézmény Mutatók Számadatok Oszlop1

Eötvös Károly Megyei Könyvtár I. Szolgáltatási feladatok

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 42

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 9777

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 409774

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 10121

2.3. A tárgyévi látogatók száma 23681

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 178991

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 5

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 85

6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 1029

7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 356

8. A könyvtárban használható, nem nyílt hozzáférésű adatbázisok száma 8

9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 4

9.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 629127

10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 202934

11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma 0

12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

12.1. Könyv 82504

12.2. Időszaki kiadvány 1466

12.3. AV-dokumentum 1156

12.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 3423

12.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0

13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 153

14. A megyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) 

tanácsadások száma
2

15. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 0
15.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 1

16. A könyvtár által szervezett

16.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma 39

16.1.1. a képzéseken résztvevők száma 1913

16.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma 43

16.2.1. a képzéseken résztvevők száma 2165

16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 1

16.3.1. a képzéseken résztvevők száma 13

16.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 14

16.4.1. a résztvevők száma 274

16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok
26

16.5.1. a programok résztvevőinek száma 543

16.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0

16.6.1. a programok résztvevőinek száma 0

16.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 0

16.7.1. a programok résztvevőinek száma 0

16.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett 

fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma
66

16.8.1. a programok résztvevőinek száma 1263

16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 42

16.9.1. a programok résztvevőinek száma 813

17. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0

18. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 50

19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 5318 4541

20. A használói elégedettség-mérések száma 3

20.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 100

21. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma 0

22. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött megállapodások száma
40; 18

23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 24

24. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 18

25. A megyei hatókörű városi könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma 41653

II. Gyűjteményfejlesztés

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

1.1. Könyv (db) 9387

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 3

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 3

1.5. Hangdokumentum (db) 0

1.6. Képdokumentum (db) 36

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 1137

1.8. E-könyv (db) 0

Egyéb dokumentum (db) 1705

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként

Könyv (db) 17943

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 2



Kartográfiai dokumentum (db) 99

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0

Hangdokumentum (db) 0

Képdokumentum (db) 0

Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 15

E-könyv (db) 0

Egyéb dokumentum (db) 6

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 376

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 3326

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 2967

6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 389

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 339

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 44556

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 13

III. Gyűjteményfeltárás

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 10584

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 7519

3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek 0

4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma 0

5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 0,225

6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 0,75

7. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma 99

IV. Tudományos kutatás

1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 0

2. Tudományos kutatások száma 0

3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában megjelent publikációk száma
0

4. Idegen nyelvű publikációk száma 0

5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 0

6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma 0

7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 3

8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma 43

9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma 1; 255

10. A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma 3

11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma 144

V. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, 

rendezvények száma összesen
436

1.1. a résztvevők száma 20085

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 1

2.1. a résztvevők száma 255

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 106

3.1. a látogatók száma 11368

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 29

4.1. a résztvevők száma 534

5. A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények 672

5.1. a résztvevők száma 15759

6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 5737

VI. Állományvédelem

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült dokumentumok száma
431

2. Muzeális dokumentumok száma 628

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma 397

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 4532
6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma 9



Intézmény Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus

Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár 

Általános 

tájékoztatás és 

kölcsönzési 

adminisztráció

Szitási Zsuzsanna: Játék a színekkel Kisgaléria könyvtári időszaki kiállítás

Fehérné Turi Mária: Időutazás képekben Kisgaléria könyvtári időszaki kiállítás

Bertalan Rózsa festőművész tanár emlékkiállítás Kisgaléria könyvtári időszaki kiállítás

Maczky László fotóművész: Veszprém éjjel-nappal Kisgaléria könyvtári időszaki kiállítás

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár dolgozóinak alkotásaiból Kisgaléria könyvtári időszaki kiállítás

Szitási Zuszanna: Belső tájakon Kisgaléria könyvtári időszaki kiállítás

Olvasókert (2020.08.10.) Külső helyszín - Színházkert egyéb rendezvény

Olvasókert (2020.08.17.) Külső helyszín - Színházkert egyéb rendezvény

Olvasókert (2020.08.24.) Külső helyszín - Színházkert egyéb rendezvény

Olvasókert (2020.08.31.) Külső helyszín - Színházkert egyéb rendezvény

Országos Könyvtári Napok szombat (2020.10.11.) EKMK egyéb rendezvény

Amerikai Kuckó 

/American Corner
Mental Health - Molly Ryan Fulbright ösztöndíjas előadása Noszlopy Gáspár Gimnázium egyéb rendezvény

EDUCATIO felsőoktatási kiállítás Hungexpo Budapest egyéb rendezvény

English Conversation Club American Corner egyéb rendezvény

Karriernap: Study in the USA előadás Ipari Szakközépiskola egyéb rendezvény

Téli kézműveskedés American Corner egyéb rendezvény

English Conversation Club American Corner egyéb rendezvény

Pályázatíró workshop Amerikai Nagykövetséggel American Corner egyéb rendezvény

Hungarikum, Ameri-kum: What Makes Something National - Jessica 

Storey-Nagy Fulbright ösztöndíjas előadása
Lovassy László Gimnázium egyéb rendezvény

Hungarikum, Ameri-kum: What Makes Something National - Jessica 

Storey-Nagy Fulbright ösztöndíjas előadása
Vetési Albert Gimnázium egyéb rendezvény

English Conversation Club + kvíz American Corner egyéb rendezvény

English Conversation Club American Corner egyéb rendezvény

Tervezői gondolkodás workshop gyerekeknek SKOOL Alapítvánnyal Kisfaludy terem EKMK egyéb rendezvény

English Conversation Club + kvíz American Corner egyéb rendezvény

Filmvetítés: "Green Book" dr. Nagy László terem EKMK egyéb rendezvény

Amerika Nap: Study in the USA előadás
Szabó Magda Magyar-Angol 

Kéttannyelvű Ált. Isk. Budapest
egyéb rendezvény

Tanulj, alkoss, játssz: kreatív STEM és társasjáték program American Corner egyéb rendezvény

English Conversation Club American Corner egyéb rendezvény

Amerika Hét Pannon Egyetem Konferencia

Amerika Hét iskola program: Civil Affairs Team Lovassy László Gimnázium egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény

Study in the USA előadás Online - Google Meet egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény

Study in the USA előadás Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény



Embassy Talks: interjú Lauren Perlaza kulturális attaséval Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény

Tanulj az USA-ban! - közös program a követség Youth Council csoportjával Online - Facebook LIVE egyéb rendezvény

Embassy Talks: interjú Emma Nagy diplomatával Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

Embassy Talks: interjú David Newton diplomatával Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény

Embassy Talks: interjú a Civil Affairs Team katonáival Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

FLEX ösztöndíj: interjú Bodnár Levente korábbi ösztöndíjassal Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

FLEX ösztöndíj: interjú Zántó Réka korábbi ösztöndíjassal Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

5 lépés az amerikai egyetemekre - Keress és találj Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény

5 lépés az amerikai egyetemekre - Gondold át az anyagiakat Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény

Halloween novellaíró pályázat Online egyéb rendezvény

5 lépés az amerikai egyetemekre - Állítsd össze a jelentkezést Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

Virtual Conversation Club Online - Google Meet egyéb rendezvény

5 lépés az amerikai egyetemekre - Intézd a vízumot Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

5 lépés az amerikai egyetemekre - Készülj a nagy útra Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

EducationUSA Europe Virtual LL.M. Tour - virtuális jogi börze Online - Zoom egyéb rendezvény

Nemzetközi Oktatás Hete: Bemutatkoznak az American Cornerek Online - Facebook LIVE egyéb rendezvény

Tanulj Amerikában Fulbright ösztöndíjjal! Online - Google Meet egyéb rendezvény

Klein ösztöndíj - előadás a University of the South hallgatóival Online egyéb rendezvény

Ünnepi élményeim az USA-ban: interjú Both Fióna korábbi FLEX 

ösztöndíjassal
Online - Instagram LIVE egyéb rendezvény

Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár 

Gyermek- és Ifjúsági 

könyvtár Ringató Gyerekkönyvtár

Családok számára meghirdetett 

rendezvény

Ringató Gyerekkönyvtár

Családok számára meghirdetett 

rendezvény

Mesevetélkedő Ajka könyvtár

Olvasási kompetenciafejlesztés, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzés

Mesevetélkedő Kisfaludy terem

Olvasási kompetenciafejlesztés, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzés

Mesevetélkedő Veszprém, Báthory

Olvasási kompetenciafejlesztés, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzés



Mesevetélkedő Tapolca könyvtár

Olvasási kompetenciafejlesztés, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzés

Mesevetélkedő Kisfaludy terem

Olvasási kompetenciafejlesztés, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzés

Ringató Gyerekkönyvtár

Családok számára meghirdetett 

rendezvény

Ringató Gyerekkönyvtár

Családok számára meghirdetett 

rendezvény

Ringató Gyerekkönyvtár

Családok számára meghirdetett 

rendezvény

Ringató Gyerekkönyvtár

Családok számára meghirdetett 

rendezvény

Író- olvasó találkozó Kisfaludy terem

Olvasási kompetenciafejlesztés, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzés

Ringató Gyerekkönyvtár

Családok számára meghirdetett 

rendezvény

Író- olvasó találkozó Kisfaludy terem

Olvasási kompetenciafejlesztés, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzés

Könyvtári nyári tábor Gyerekkönyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény

Könyvtári nyári tábor Gyerekkönyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény

Családi 7Próba Gyerekkönyvtár

Családok számára meghirdetett 

rendezvény

Madármarasztaló kézműves nap Gyerekkönyvtár

Családok számára meghirdetett 

rendezvény

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kézműves foglalkozás Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kézműves foglalkozás Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Mesefoglalkozás Gyerekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Téli foglalkozás Gyerekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás



Farsangi foglalkozás Gyerekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kézműves foglalkozás Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kézműves foglalkozás Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Mesefoglalkozás Gyerekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kézműves foglalkozás Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Mesefoglalkozás Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kézműves foglalkozás Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Első világháború - 10 épület 10 történet  Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Kölcsönzés Gyerekkönyvtár Iskolai tehetséggondozás

Húsvéti foglalkozás Gyerekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Elsősök hónapja Gyerekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Tavaszi foglalkozás Gyerekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Híres írók költők Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Itt a farsang Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Hans Christian Andersen Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Kirándulj és túrázz! Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Kilátótúra Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Jeles napok Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Bálint Ágnes Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Csukás István: Téli tücsök meséi Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Kezdő olvasóknak ajánljuk Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Ünnepváró, kreatív kézműves könyvek Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Karácsonyváró könyvek Gyerekkönyvtár Időszaki kiállítás

Vitrin-kiállítás a család jegyében Online Egyéb

Egy nap Egy mese Egy kérdés Online Egyéb

Virágkavalkád - interaktív játék Online Egyéb

Alkossatok velünk! - tavaszi interaktív felhívás Online Egyéb

Víz világnapja - Interaktív felhívás Online Egyéb

Virágkavalkád - interaktív játék Online Egyéb

Egy nap Egy mese Egy kérdés Online Egyéb

Egy nap Egy mese Egy kérdés Online Egyéb

Egy nap Egy mese Egy kérdés Online Egyéb

Egy nap Egy mese Egy kérdés Online Egyéb

Virágkavalkád - interaktív játék Online Egyéb

Egy nap Egy mese Egy kérdés Online Egyéb

Egy nap Egy mese Egy kérdés Online Egyéb

Tavaszi bakancslista Online Egyéb

Virágkavalkád - interaktív játék Online Egyéb

Virágkavalkád - interaktív játék Online Egyéb



Virágkavalkád - interaktív játék Online Egyéb

Virágkavalkád - interaktív játék Online Egyéb

Közösségek Hete - felhívások, játékok Online Egyéb

Virágkavalkád - interaktív játék Online Egyéb

Nyári olvasópályázatok három korcsoport részére Online Egyéb

Könyv - Gerinc - Történet - Legyél Te is történetíró interaktív pályázat 

felhívás Online Egyéb

Őszi selfie-pillanatok - Bakancslista az egész családnak Online Egyéb

Őszi olvasópályázatok három korcsoport részére Online Egyéb

Könyvvel könnyebb # gyógyít a betű # gyógyít a könyv -feladatlap Online Egyéb

Hallgasson gyermekével hangoskönyvet - ajánló és kvízjáték Online Egyéb

Az én könyvtárosom rajzpályázat Online Egyéb

Ti ajánlottátok - könyvajánlások Online Egyéb

Könyv - Gerinc - Történet - Legyél Te is történetíró interaktív pályázat Online Egyéb

Nektek ajánljuk - könyvajánló Online Egyéb

Könyvajánló - szótagolós mesekönyvek Online Egyéb

Könyvajánló - Nagybetűs szint Online Egyéb

Könyvajánló - 1. szint - Most én olvasok sorozat Online Egyéb

Könyvajánló - 2. szint - Most én olvasok sorozat Online Egyéb

Könyvajánló - 3. szint - Most én olvasok sorozat Online Egyéb

Könyvajánló - 4. szint - Most én olvasok sorozat Online Egyéb

Adventi vers - kollégánk előadásában - videó Online  digitális kompetenciafejlesztés

Olvasószolgálat
Adventi vers - kollégánk előadásában - videó Online  digitális kompetenciafejlesztés

Adventi vers - kollégánk előadásában - videó Online  digitális kompetenciafejlesztés

Bál a havason című könyvből felolvas kollégánk - videó Online  digitális kompetenciafejlesztés

Irodalmi értékeink a Kárpát-medencében Online digitális kompetenciafejlesztés

Karácsonyi kézműves képeslapok készítéséről - videó Online digitális kompetenciafejlesztés

Könyvcím-activity - interaktív játék Online digitális kompetenciafejlesztés

Közösségek Hete - Sportkivíhás Online digitális kompetenciafejlesztés

Közösségek Hete - Szomszédolás - Videó interaktív hozzászólásokkal Online digitális kompetenciafejlesztés

Közösségek Hete- Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Közösségek Hete- Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Közösségek Hete- Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Közösségek Hete- Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés



Közösségek Hete- Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Közösségek Hete- Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Közösségek Hete- Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Kvízjáték François Ozon filmművészetéről
Online digitális kompetenciafejlesztés

Magyar kultúra napja - totó
Online digitális kompetenciafejlesztés

Olasz irodalmi kvíz
Online digitális kompetenciafejlesztés

Olvass a MEK-en és játssz velünk!
Online digitális kompetenciafejlesztés

Országos Könyvtári Napok - Be van ez a környék "Bujtorozva" kvíz Online digitális kompetenciafejlesztés

Országos Könyvtári Napok - Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Országos Könyvtári Napok - Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Országos Könyvtári Napok - Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Országos Könyvtári Napok - Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Országos Könyvtári Napok - Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Országos Könyvtári Napok - Könyvcím-activity Online digitális kompetenciafejlesztés

Országos Könyvtári Napok - Mennyire ismeri Cholnoky Jenőt kvíz Online digitális kompetenciafejlesztés

Trianon 100 megemlékezés - összetartozunk - videó Online digitális kompetenciafejlesztés

Veszprém megye természeti kincsei - online kvíz Közössége Hete Online digitális kompetenciafejlesztés

Tüzikék foltvarró Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Meditációs csoport Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Francia klub Kisfaludy Terem

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9

Soós Attila előadás Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Bod Péter Könyvtárhasználati Vetélkedő Olvasóterem Egyéb - 3.5

Baljós árnyak Közösségi tér Iskolai tehetség - 3.12

A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér Nyugdíjas korosztály - 3.13

Tüzikék foltvarró Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Olasz klub Kisfaludy Terem

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9



Meditációs csoport Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Kollár-Klemencz László: Ember a fán Kisfaludy Terem Olvasásfejl -3.6

Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9

Soós Attila előadás Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Francia Társalgási Klub Közösségi tér

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9

Baljós árnyak Közösségi tér Iskolai tehetség - 3.12

Tüzikék foltvarró Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Meditációs csoport Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Beszélgetés Révész Sándorral Kisfaludy terem

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Börczi István meditáció és felolvasás Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Soós Attila előadás Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Tüzikék foltvarró Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9

Ringató Közösségi tér Egyéb - 3.5

Tüzikék foltvarró Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Francia klub Kisfaludy Terem

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9

Pannon Unifest Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Kulturális Örökség Napja épületvezetés

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Ringató Közösségi tér Egyéb 3.5

Francia Társalgási Klub Közösségi tér

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9

Olasz klub Kisfaludy Terem

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9

Tüzikék foltvarró Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Ringató Közösségi tér Egyéb 3.5

Olasz Klub Kisfaludy Terem

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9

Sherlock Holmes nyomában családi vetélkedő Közösségi tér Könyvtárhasználati - 3.7

Ringató Közösségi tér Egyéb - 3.5

Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9



Tüzikék foltvarró Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Pannon Unifest Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

Francia klub Kisfaludy Terem

Egyéb - személyiségfejlesztő  

3.9

Ringató Közösségi tér Egyéb - 3.5

Tüzikék foltvarró Közösségi tér

Könyvtárban szervezett 

közösségi programok 

„Nincs időm olvasni” facebook kihívás könyvajánló                                                          

Januári téma: Olvassunk valami franciát!                                    Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

70 éves Vámos Miklós Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Filmajánló Kern András születésnapja alkalmából (Zeneműtár) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

100 éve született Federico Fellini (Zeneműtár) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Elhunyt Terry Jones, író, színész  (Zeneműtár) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

70 éve hunyt el George Orwell Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

„Nincs időm olvasni” facebook kihívás könyvajánló                                                          

Februári téma: Egy könyv, aminek a címében a szív szó szerepel   Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

In memoriam Bohumil Hrabal Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Ajánlás Oscar-díjas filmjeinkből (Zeneműtár) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Elhunyt Andorai Péter színész  (Zeneműtár) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Elhunyt Kirk Douglas színész (Zeneműtár) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

A film forog tovább - Könyvajánló a filmművészet nagyjairól Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Megemlékezés Fjodor M. Dosztojevszkij halálának évfordulójáról Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

208 éve születettt Charles Dickens Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Könyvajánló Oravecz Imre születésnapja alkalmából Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

75 éves Földes László "Hobo" (Zeneműtár) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

In memoriam Szobotka Tibor Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Híres múzsák és közismert írófeleségek naplói, történetei, 

visszaemlékezései Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Nőnapi könyvajánló: Női témájú regények - nem csak nőknek Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

100 éve született Boris Vian francia író Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Könyvajánló az irodalmi Nobel-díjas íróktól (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Kortárs magyar irodalom (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Zenei könyvek (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Vörös pöttyös könyvek (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Nyitott Akadémia (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

27 éve hunyt el William Golding Nobel-díjas író Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

133 éve született Karinthy Frigyes Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

50 éve hunyt el Fekete István Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Könyvajánló az irodalmi Nobel-díjas íróktól (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Zenei könyvek (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Vörös pöttyös könyvek (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Kortárs magyar irodalom (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

203 éve született Jane Austin Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Könyvajánló Füst Milán születésének évfordulója alkalmából Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

„Nincs időm olvasni” facebook kihívás könyvajánló                                                          

Augusztusi téma: Egy könyv, amiben a művészeteké a főszerep Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás



Hírességek életrajzai - érdekességek a világtörténelemből 

(szakirodalmi ajánló) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Könyvajánló Hermann Hesse halálának évordulóján Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Cseh Tamásra emlékezünk - CD, DVD és könyvajánló Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

100 éve született Charles Bukowski Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

65 éve hunyt el Thomas Mann Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

"Nincs időm olvasni" facebook kihívás könyvajánló                                          

Szeptemberi téma: Egy könyv, ami a jövőben játszódik Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Érdekességek az állat- és növényvilágból - Etológusok és 

természettudósok írásai Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

In memoriam Szepes Mária Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Könyvajánló Lev Tolsztoj születésének évfordulóján Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

74 éves lenne Freddie Mercury (könyv- CD és DVD ajánló a 

Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

60 éves Colin Firth  Oscar-díjas angol színész (DVD ajánló a 

Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

110 éve született Faludy György Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

50 éve halt meg Jimi Hendrix (könyv- CD és DVD ajánló a 

Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

90 éve született Ray Charles (CD és DVD ajánló a Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

30 éve hunyt el Alberto Moravia olasz író Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

50 éve halt meg Erich Maria Remarque Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

75 éve hunyt el Bartók Béla (CD, DVD és könyvajánló a 

Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

99 éves lenne Jancsó Miklós filmrendező (könyv és DVD ajánló a 

Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

96 éve született Marcello Mastroianni (DVD ajánló a Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

27 éve hunyt el William Golding Nobel-díjas író Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

133 éve született Karinthy Frigyes Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

50 éve hunyt el Fekete István Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Könyvajánló az irodalmi Nobel-díjas íróktól (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Nyitott Akadémia (állandó) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Október 1. A zene világnapja - zenei témájú könyvajánló Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Régi utazók kalandjai - Ajánló a Magyar Földrajztársaság 

Könyvtárának gyűjteményéből Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

80 éves lenne John Lennon - Könyv és CD ajánló (Zeneműtár) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Kiállítás Parti Nagy Lajos születésének évfordulóján Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

139 éve született P.G. Wodehouse brit író - könyvajánló Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

78 éves lett Nádas Péter író Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Hangoskönyv és könyvajánló Polcz Alaine születésnapja alkalmából Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

77 éves Catherine Deneuve francia színésznő (DVD ajánló a 

Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Könyv-, hangoskönyv és filmajánló az 1956-os forradalom 

évfordulóján (Zeneműtár) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

58 éves Darvasi László (Szív Ernő) - könyvajánló az író műveiből Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás



68 éves Roberto Benigni olasz filmrendező (DVD ajánló a 

Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

In memoriam Kosztolányi Dezső - 84 éve hunyt el az író, költő Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

"Nincs időm olvasni" facebook kihívás: Egy könyv, ami 

gyerek/kamasz szemszögéből íródott Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

30 éve hunyt el Alberto Moravia olasz író Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

50 éve halt meg Erich Maria Remarque Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

75 éve hunyt el Bartók Béla (CD, DVD és könyvajánló a 

Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

99 éves lenne Jancsó Miklós filmrendező (könyv és DVD ajánló a 

Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

96 éve született Marcello Mastroianni (DVD ajánló a Zeneműtárban) Olvasószolgálati tér Időszaki kiállítás

Veszprém Megyei 

Helyismereti 

Gyűjtemény

Könyvtárbemutató
Veszprém Megyei Helyismereti 

Gyűjtemény
 könyvtárhasználati foglalkozás

Mesélő könyv és könyvtáros
Veszprém Megyei Helyismereti 

Gyűjtemény

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény

Eötvös Károly sírjának koszorúzása Veszprém, Alsóvárosi temető

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény

Praznovszky Mihály előadása Közösségi tér

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény

Saly Noémi előadása Közösségi tér

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény

Betyáros szabadulószoba
Veszprém Megyei Helyismereti 

Gyűjtemény

családok számára meghirdetett 

rendezvény

Veszprémi Szemle  bemutató Kisfaludy Terem

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény

Balatoni impressziók előadás Közösségi tér

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény

Betyáros szabadulószoba
Veszprém Megyei Helyismereti 

Gyűjtemény

családok számára meghirdetett 

rendezvény

Jókai kiállítás Olvasószolgálati tér könyvtári időszaki kiállítás

Március 15-i kiállítás Olvasószolgálati tér könyvtári időszaki kiállítás

Balaton kiállítás Olvasószolgálati tér könyvtári időszaki kiállítás

Koller, Hornig, Ranolder 3 püspök kiállítás Olvasószolgálati tér könyvtári időszaki kiállítás

Kulturális Örökség Napja
Veszprém Megyei Helyismereti 

Gyűjtemény
egyéb rendezvény

Virtuális kiállítás- És az élet ment tovább - Vp megyei hírek az első 

világháború végétől a trianoni békediktátum aláírásáig
Online könyvtári időszaki kiállítás

Internet fiesta - Veszprémi séta - térben és időben kvíz Online

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény



EKMK 
Könyvtári minőségbiztosítási megbeszélés Kisfaludy Terem

Egyéb - Intézményi dolgozók 

számára 

TOP pályázat - projektmegbeszélés Nagy László Terem egyéb rendezvény

Magyar Könyvtárosok Egyesülete - közgyűlés Kisfaludy Terem egyéb rendezvény

Helyismereti folyóirat szerkesztésével kapcsolatos megbeszélés - 

Veszprém Szemle
Nagy László Terem egyéb rendezvény

Digitális Jólét Projekt megbeszélés Nagy László Terem egyéb rendezvény

Intézményen belüli képzés Kisfaludy Terem
Képzés - Intézményi dolgozók 

számára szervezett 

Adatvédelmi oktatás - Hanganov Kisfaludy Terem
Képzés - Intézményi dolgozók 

számára szervezett 

Minőségi önértékelés a gyakorlatban - tréning Nagy László Terem
Képzés - Intézményi dolgozók 

számára szervezett 

Konstruktív konfliktuskezelés - tanfolyam Kisfaludy Terem
Képzés - Intézményi dolgozók 

számára szervezett 

Tölgyesi József kötetbemutató Kisfaludy Terem Olvasásfejlesztő - egyéb

Józan Ész Társaság fizikai témájú előadása Nagy László Terem Személyiségfejlesztő - egyéb 

Wallenberg vetélkedő Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő - egyéb-

iskolások számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Beszélgetések, előadások a 

könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub
Kisfaludy Terem

Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Honismereti Egyesület közgyűlés Kisfaludy Terem Személyiségfejlesztő -egyéb

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára



Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Beszélgetések, előadások a könyvtárban - Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő -egyéb-

nyugdíjasok számára

Észt filmvetítés Kisfaludy Terem Személyiségfejlesztő-egyéb 

Intézményi közösségépítő rendezvény Budapest
Személyiségfejlesztő-egyéb-

intézményi dolgozók

Intézmények közötti közösségépítő rendezvény Veszprém , Szilágyi E. Ált. Isk.
Személyiségfejlesztő-egyéb-

intézményi dolgozók

Intézmény közösségépítő rendezvénye Nagy László Terem
Személyiségfejlesztő-egyéb-

intézményi dolgozók

Könyvtári minőségbiztosítási beszámolónap Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő-egyéb-

intézményi dolgozók

Könyvtári minőségbiztosítási beszámolónap Kisfaludy Terem
Személyiségfejlesztő-egyéb-

intézményi dolgozók

Dózsavárosi 

Könyvtár
Mérhető megtakarítások. Csalán előadás EKMK Dózsavárosi Könyvtár Egyéb; Nyugdíjas korosztály

Mackónap EKMK Dózsavárosi Könyvtár Egyéb, Családok

Kiállítás mackós könyveinkből EKMK Dózsavárosi Könyvtár Kiállítás

Ovis csoport látogatása EKMK Dózsavárosi Könyvtár
Egyéb, Egyéb célcsoportok, 

nem akkreditált képzés

Internet Fiesta: mesterséges intelligenciák EKMK Dózsavárosi Könyvtár

Egyéb, Digitális 

kompetenciafejlesztés, 

családok, nem akkreditált 

képzés

Mesterséges intelligenciák 2. EKMK Dózsavárosi Könyvtár

Egyéb, Digitális 

kompetenciafejlesztés, 

családok, nem akkreditált 

képzés

On-line kvíz - Fekete István élete EKMK Dózsavárosi Könyvtár

Egyéb, Digitális 

kompetenciafejlesztés, 

családok, nem akkreditált 

képzés

Isaac Asimov könyvei könyvtárunkban EKMK Dózsavárosi Könyvtár Kiállítás

Nyári mesetábor EKMK Dózsavárosi Könyvtár

Egyéb, Személyiségfejlesztő; 

Iskolások(tehetséggondozás); 

Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Kiállítás: 100 éve született Faludy György EKMK Dózsavárosi Könyvtár Kiállítás

Ki Ő? Kvíz - online EKMK Dózsavárosi Könyvtár
Egyéb, Digitális 

kompetenciafejlesztés 

Versek állatokról - kvíz gyerekeknek - online EKMK Dózsavárosi Könyvtár
Egyéb, Digitális 

kompetenciafejlesztés 



Irodalmi értékeink a Kárpát-medencében - kvíz - online EKMK Dózsavárosi Könyvtár
Egyéb, Digitális 

kompetenciafejlesztés 

Kvízek felnőtteknek EKMK Dózsavárosi Könyvtár
Egyéb, Digitális 

kompetenciafejlesztés 

Színezd ki! - Folytasd az elkezdett verssorokat! EKMK Dózsavárosi Könyvtár
Egyéb, Digitális 

kompetenciafejlesztés 

Melyik versben, mondókában szerepel a kiszínezendő állat? EKMK Dózsavárosi Könyvtár
Egyéb, Digitális 

kompetenciafejlesztés 

Március 15. úti 

Könyvtár
Kerekítő 1 - Mondókák, ölbéli játékok csecsemőknek Március 15. úti Könyvtár

Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Kerekítő 2 - Mondókák, ölbéli játékok kisgyermekeknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

"Beszélgetések a könyvtárban"-Napsugár nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Beszélgetések a könyvtárban"-Erzsébet nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Éremgyűjtők klubja Március 15. úti Könyvtár Képeségfejlesztő

Sakk klub Március 15. úti Könyvtár Képeségfejlesztő

Kerekítő 1 - Mondókák, ölbéli játékok csecsemőknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Kerekítő 2 - Mondókák, ölbéli játékok kisgyermekeknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

"Beszélgetések a könyvtárban"-Erzsébet nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Színek bűvöletében" kiállítás Március 15. úti Könyvtár Kiállítás

Kiállítás szépkorúaknak - Sédvölgye nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Kiállítás

Mérhető megtakarítások, Csalán egyesület előadása Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Montenegró - vetített képes előadás Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Beszélgetések a könyvtárban"-Aranyeső nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Kerekítő 1 - Mondókák, ölbéli játékok csecsemőknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Kerekítő 2 - Mondókák, ölbéli játékok kisgyermekeknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

"Beszélgetések a könyvtárban"-Napsugár nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Könyvtárhasználati foglalkozás óvodásoknak - Bóbita óvoda Március 15. úti Könyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

"Beszélgetések a könyvtárban"-Erzsébet nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Éremgyűjtők klubja Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

Önkormányzati képviselői fogadóóra - fórum Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Segítőszolgálat: tények, tevékenységek ismertetése Március 15. úti Könyvtár
Információkeresési ismereteket 

nyújtó

Kerekítő 1 - Mondókák, ölbéli játékok csecsemőknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Kerekítő 2 - Mondókák, ölbéli játékok kisgyermekeknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Könyvtárhasználati foglalkozás óvodásoknak - Bóbita óvoda Március 15. úti Könyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

"Beszélgetések a könyvtárban"-Erzsébet nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Harmónia- relaxációs foglalkozás időseknek Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

Kukkantó Baráti Kör - gyermekfoglalkozás Március 15. úti Könyvtár Vetélkedő

Kerekítő 1 - Mondókák, ölbéli játékok csecsemőknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=84935
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=84932


Kerekítő 2 - Mondókák, ölbéli játékok kisgyermekeknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

"Beszélgetések a könyvtárban"-Napsugár nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Beszélgetések a könyvtárban"-Erzsébet nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Könyvtári óra SNI-s tanulóknak (Bárczi Iskola) Március 15. úti Könyvtár Könyvtári óra

Éremgyűjtők klubja Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

Egészségmegőrző torna időseknek Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Sokarcú Izrael" - vetített képes előadás Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Kerekítő 1 - Mondókák, ölbéli játékok csecsemőknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Kerekítő 2 - Mondókák, ölbéli játékok kisgyermekeknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

"Beszélgetések a könyvtárban"-Erzsébet nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Éremgyűjtők klubja Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

Önkormányzati képviselői fogadóóra - fórum Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Egészségmegőrző torna időseknek Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Nyugat-Balkán - Albánia" - vetített képes előadás Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Kerekítő 1 - Mondókák, ölbéli játékok csecsemőknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Kerekítő 2 - Mondókák, ölbéli játékok kisgyermekeknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

"Nyugat-Balkán - Délszláv tájakon" - vetített képes előadás Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Nyugat-Balkán - Bosznia-hercegovina" - vetített képes előadás Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Nyugat-Balkán - Barangolás Szlovéniában" - vetített képes előadás Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Harmónia- relaxációs foglalkozás időseknek Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

Egészségmegőrző torna időseknek Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Kerekítő 1 - Mondókák, ölbéli játékok csecsemőknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Kerekítő 2 - Mondókák, ölbéli játékok kisgyermekeknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

"Beszélgetések a könyvtárban"-Napsugár nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Beszélgetések a könyvtárban"-Erzsébet nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Éremgyűjtők klubja Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

Egészségmegőrző torna időseknek Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Kerekítő 1 - Mondókák, ölbéli játékok csecsemőknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Kerekítő 2 - Mondókák, ölbéli játékok kisgyermekeknek Március 15. úti Könyvtár
Olvasást és szövegértést 

fejlesztő

Könyvtári óra SNI-s tanulóknak (Bárczi Iskola) Március 15. úti Könyvtár Könyvtári óra

Éremgyűjtők klubja Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

"Beszélgetések a könyvtárban"-Napsugár nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Éremgyűjtők klubja Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

Helyi közösségi egyeztetés Március 15. úti Könyvtár Egyéb

"Beszélgetések a könyvtárban"-Napsugár nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Helyi közösségi egyeztetés Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Éremgyűjtők klubja Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

Harmónia- relaxációs foglalkozás időseknek Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő

"Beszélgetések a könyvtárban"-Napsugár nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár Egyéb

Éremgyűjtők klubja Március 15. úti Könyvtár Képességfejlesztő



Kádárta 

Könyvtárpont
Régi idők mozija Kádárta Közösségi Ház

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény

Régi idők mozija Kádárta Közösségi Ház

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény

Régi idők mozija Kádárta Közösségi Ház

könyvtári helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvény



Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van) Oszlop1

Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár 

Horváth Virág: Változatos programok== Napló, 76. évf. 6.sz.

(2020. jan.8.), p.3.

Mátyus Tamás: Könyvtárak == Veszprémi 7 Nap, 25. évf.

50.sz. (2019.dec. 19.), p. 4.

Mátyus Tamás: Megjelent a negyedik Veszprémi Szemle ==

Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 50.sz. (2019.dec. 19.), p. 5.

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf.

50.sz. (2019.dec. 19.), p. 16

Marton Attila: Koszorúzással indult az Endrődi-emlékév ==

Napló, 76. évf. 14.sz. (2020. jan.17.), p.3.

Balla Emőke: Honismereti egyesület ülése == Napló, 76. évf.

14. sz. (2020. jan.17.), p.11.

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 1.

sz. (2020.jan. 9.), p. 14.

Horváth Virág: Különlegességek == Napló, 76. évf. 18. sz.

(2020. jan. 22.), p. 4.

Őrsi Ágnes: Képmesék == Séd, 5.évf. 6.sz. (2019), p. 21.

Éltető Erzsébet: A regény arról, ami velünk történik == Séd, 

5.évf. 6.sz. (2019), p. 22.

Horváth Virág: Gyászba borult a megyei könyvtár == Napló,

76. évf. 19.sz. (2020.jan. 23.), p. 6.

Marton Attila: Festő a színek bűvöletében == Napló, 76. évf.

19.sz. (2020.jan. 23.), p. 6.

Horváth Virág: Egressy Zoltánnal találkozhatnak == Napló,

76. évf. 19.sz. (2020.jan. 23.), p. 11.

Juhász-Léhi István: Közgyűjteményi örökségünk == Napló,

76. évf. 24.sz. (2020.jan. 29.), p. 1., 3.

Őrsi Ágnes: Ízek, ötletek, fortélyok == Napló, 76. évf. 24.sz.

(2020.jan. 29.), p. 12.

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 2.

sz. (2020. jan. 16.), p. 14.

Mátyus Tamás: Zenei klub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 2. sz.

(2020. jan. 16.), p. 14.

Mátyus Tamás: Filmklub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 2. sz.

(2020. jan. 16.), p. 14.

Balla Emőke: Mackónap a Dózsavárosban == Napló, 76. évf.

25.sz. (2020.jan.30.), p. 6.

Horváth Virág: Egressy Zoltán lesz a mai vendég == Napló,

76. évf. 25.sz. (2020.jan. 30.), p. 11.

Káposztás Vivien: Kihívások és feladatok várják az új

könyvtárigazgatót == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 3. sz. (2020.

jan. 23.), p. 5.

Mátyus Tamás: Filmklub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 3. sz.

(2020. jan. 23.), p. 13.

Mátyus Tamás: Író-olvasó == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 3. sz.

(2020. jan. 23.), p. 13.

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 3.

sz. (2020. jan. 23.), p. 13.

Mátyus Tamás: Akvarellek a könyvtárban == Veszprémi 7

Nap, 26 évf. 3. sz. (2020. jan. 23.), p. 15.

Mátyus Tamás: Író-olvasó == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 4. sz.

(2020. jan. 30.), p. 4.

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 4.

sz. (2020. jan. 30.), p. 12.

Mátyus Tamás: Nyugdíjasok ünnepsége == Veszprémi 7

Nap, 26 évf. 4. sz. (2020. jan. 30.), p. 15. 

Mátyus Tamás: Közgyűjteményi nap és tárlat == Veszprémi

7 Nap, 26 évf. 4. sz. (2020. jan. 30.), p. 28. 

Mátyus Tamás: Ötletpályázat a kulturális kínálat bővítésére

== Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 5. sz. (2020. febr. 6.), p. 12. 

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 5.

sz. (2020. febr. 6.), p. 13. 

Balogh Ferencné: Kilencvenéves a szakma nagy öregje ==

Napló, 76. évf. 33. sz. (2020.febr.08.), p. 11.

Mátyus Tamás: Előadás == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 6. sz.

(2020. febr. 13.), p. 14.

Mátyus Tamás: Időutazás régi korokba == Veszprémi 7 Nap,

26 évf. 6. sz. (2020. febr. 13.), p. 15.



Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 6. sz.

(2020. febr. 13.), p. 8.

Mátyus Tamás: Filmvetítés== Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 6.

sz. (2020. febr. 13.), p. 8.

Marton Attila: Zenés irodalmi délután == Napló, 76. évf.

43.sz. (2020. febr. 20.), p. 11.

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás == Veszprémi 7 Nap, 26 évf.

7. sz. (2020. febr. 20.), p. 2.

Mátyus Tamás: Életút == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 7. sz.

(2020. febr. 20.), p. 7.

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 7. sz.

(2020. febr. 20.), p. 13.

Mátyus Tamás: Irodalmi est == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 7.

sz. (2020. febr. 20.), p. 14.

Mátyus Tamás: Zenei klub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 7. sz.

(2020. febr. 20.), p. 14.

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 7.

sz. (2020. febr. 20.), p. 14.

Marton Attila: Beszélgetés Révész Sándorral == Napló,

76.évf. 49.sz. (2002.febr. 27.), p. 6.

Marton Attila: Dalok természet és ember viszonyáról ==

Napló, 76.évf. 49.sz. (2002.febr. 27.), p. 16.

Mátyus Tamás: Eötvös-napok == Veszprémi 7 Nap, 26 évf.

8. sz. (2020. febr. 27.), p. 13.

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 8.

sz. (2020. febr. 27.), p. 13.

Mátyus Tamás: Könyvtárhasználati versenyt tartottak ==

Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 8. sz. (2020. febr. 27.), p. 17

Marton Attila: Több műfajban is alkotott == Napló, 76. évf.

55. sz. (2020. márc. 5.), p. 6.

Balla Emőke: Az észtek mernek nagyot álmodni == Napló,

76. évf. 55. sz. (2020. márc. 5.), p. 6.

Horváth Virág: Eötvös-napok == Napló, 76. évf. 55. sz.

(2020. márc. 5.), p. 6.

Horváth Virág: Petőfi a hazafiság példája == Napló, 76. évf.

57.sz. (2020. márc. 7.), p. 3.

Mátyus Tamás: Zene és próza a könyvtárban == Veszprémi

7 Nap, 26 évf. 9. sz. (2020. márc. 5.), p. 11.

Mátyus Tamás: Eötvös-napok == Veszprémi 7 Nap, 26 évf.

9. sz. (2020. márc. 5.), p. 13.

Mátyus Tamás: Észt napok == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 9.

sz. (2020. márc. 5.), p. 14.

Mátyus Tamás: Szemle == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 10. sz.

(2020. márc. 12.), p. 2.

Mátyus Tamás: Petőfi ittjártára emlékeztek == Veszprémi 7

Nap, 26 évf. 10. sz. (2020. márc. 12.), p. 3.

Programajánló == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 10. sz. (2020.

márc. 12.), p. 10.

Emlékezés a veszprémi művész-tanárra == Veszprémi 7

Nap, 26 évf. 10. sz. (2020. márc. 12.), p. 13.

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 10.

sz. (2020. márc. 12.), p. 14.

Marton Attila: Könyvtári kiállítás == Napló, 76. évf. 61. sz.

(2020. márc. 12.), p. 6.

Horváth Virág: A könyvtár felkészült a járványveszélyre ==

Napló, 76. évf. 61. sz. (2020. márc. 12.), p. 11.

Balla Emőke: Észt filmvetítés sem lesz == Napló, 76. évf. 62.

sz. (2020.márc.13.), p. 4.

Marton Attila: Politikus, irodalmár, jogász és hazafi==

Napló, 76. évf. 63. sz.(2020. márc.14.), p.3.

Milló Ildikó: Kínai képek, élmények == Napló, 76. évf. 64. sz.

(2020.márc.16.), p. 12.

Bertalan Melinda: Legyen a könyvtár a város nappalija!==

Ecoport, 2020 1. sz. (2020), p. 41. 

Mátyus Tamás : Főhajtás a megyei könyvtár névadója előtt

== Megainfo Vidékjáró Magazin, 2.évf. 11.sz.

(2020.márc.26.), p. 1,4.



Mátyus Tamás: Zárva tartanak a város kulturális

intézményei == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 12. sz. (2020.

márc. 26), p. 15.

Mátyus Tamás: Könyvtárak == Veszprémi 7 Nap, 26 évf. 13.

sz. (2020. ápr. 2), p. 14.

A magyar kultúra napja - Kiállításokkal, koncerttel, 

szabadtéri színházi programmal készülnek Veszprémben

https://vehir.hu/cikk/54246-a-magyar-

kultura-napja-kiallitasokkal-koncerttel-

szabadteri-szinhazi-programmal-keszulnek-

veszpremben

A konyhai műteremből a kiállítótérbe
https://vehir.hu/cikk/54214-a-konyhai-

muterembol-a-kiallitoterbe 

Ezekkel a programokkal készül a magyar kultúra napjára 

Veszprém

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/programok-soraval-keszul-a-magyar-

kultura-napjara-veszprem-3282198/

A magyar kultúra napja - Kiállításokkal, koncerttel, 

szabadtéri színházi programmal készülnek Veszprémben

https://vehir.hu/cikk/54246-a-magyar-

kultura-napja-kiallitasokkal-koncerttel-

szabadteri-szinhazi-programmal-keszulnek-

veszpremben

Veszprém Város Önkormányzata a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából az alábbi programokra hívja Önt és családját

https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/h

irek/programajanlo/7131-kult

Kincsek és elfeledett történetek a könyvtárból
https://vehir.hu/cikk/54303-kincsek-es-

elfeledett-tortenetek-a-konyvtarbol

A kulturális kínálat gazdagításáról ötleteltek
https://vehir.hu/cikk/54403-a-kulturalis-

kinalat-gazdagitasarol-otleteltek

Díjazták a kreativitást. Pályamunkák kínálatbővítésre és

közösségépítésre a veszprémi pályázaton..

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/palyamunkak-kinalatbovitesre-es-

kozossegepitesre-a-veszpremi-palyazaton-

3303756/

Ötleteltek a kulturális kínálat gazdagításáról

https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/h

irek/kulturalis-hirek/7151-oetleteltek-a-

kulturalis-kinalat-gazdagitasarol

 „Legyél te is újító”
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/legyel-

te-is-ujito/

Innovato-R ötletpályázat eredményhirdetés
https://innovator.veszpremvaros.hu/innovat

o-r-otletpalyazat-eredmenyhirdetes/

Egressy Zoltán, József Attila-díjas író járt Veszprémben – 

villáminterjú

https://vehir.hu/cikk/54408-egressy-zoltan-

jozsef-attila-dijas-iro-jart-veszpremben-

villaminterju

LEGENDÁS ÉNEKES VENDÉGESKEDIK A MÁRCIUS ELEJÉN A 

VESZPRÉMI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
http://mezradio.hu/hir.php?id=2692

DALOK TERMÉSZET ÉS EMBER VISZONYÁRÓL. Versek és 

novellák is elhangzottak Kollár-Klemencz László zenés estjén 

Veszprémben

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/versek-es-novellak-is-elhangzottak-

kollar-klemencz-laszlo-zenes-irodalmi-estjen-

veszpremben-3631284/

Aprócska, törékeny asszony, akit minden érdekelt. 
https://vehir.hu/cikk/54762-aprocska-

torekeny-asszony-akit-minden-erdekelt

Petőfi Sándorra emlékeztek Veszprémben

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/petofi-sandorra-emlekeztek-

veszpremben-3647226/ 

Petőfi máig példakép. 
https://vehir.hu/cikk/54801-petofi-maig-

peldakep

Petőfi Sándorra emlékeztek Veszprémben

https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/h

irek/kozeleti-hirek/7200-petfi-sandorra-

emlekeztek-veszpremben

Veszprémben járt Petőfi
https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/veszpremben-jart-petofi/

Eötvös-napok

https://www.veol.hu/hasznos/programok-

rendezvenyek-veszprem-megyeben-

2000153/

KSZR hír

Kovács Erika: Elűzték a telet Alsóörsön== Napló, 76. évf.

56.sz. (2020. márc. 6.), p. 6.   -Alsóörs

KSZR hír

Kovács Erika: Felújított közösségi ház ünnepélyes átadása

== Napló, 76. évf. 11. sz. (2020.jan. 14.), p. 1.,4. -

Paloznak

KSZR hír

Juhász-Léhi István: Élő zene, tánc == Napló, 76. évf. 30. sz.

(2020. febr. 5.), p. 3.  - Bakonybél

KSZR hír

Jákói Bernadett: Családi farsangolás == Napló, 76. évf. 47.

sz. (2020. febr. 25.), p. 11.  - Aszófő
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KSZR hír

Kovács Erika: Dinamikus fejlődés és munka a paloznaki

bibliotékában == Napló, 76. évf. 48. sz. (2020. febr. 26.), p.

12. - Paloznak 

KSZR hír

Borsos Renáta Magdolna: Bakonyi kalandozások== Napló,

76. évf. 56.sz. (2020.márc.06.), p. 3.  - Magyarpolány

KSZR hír

Juhász –Léhi István: A közösségi élet színterei == Napló, 76.

évf. 111.sz. (2020. máj. 13.), 4.p.  - Jásd

KSZR hír

Szendi Péter: Vert csipkébe álmodott formák és

motívumok== Napló, 76. évf. 140.sz. (2020. jún. 17.), p. 12. -

Alsóörs

KSZR hír

Kovács Erika: Ismét nyitva van a könyvtár== Napló, 76. évf.

147.sz. (2020.jún.25.), p. 3. - Alsóörs

KSZR hír

Szendi Péter: Megnyílt a könyvtár == Napló, 76. évf. 150.sz.

(2020.jún.29.), p. 12.  - Lovas

Mátyus Tamás: A névadóra emlékeztek. A megyei könyvtár

névadójára emlékeztek== Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 11.

sz.(2020. március 19.), p.1., 12.

Mátyus Tamás: Könyvtárak == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 15.

sz.(2020. április 16.), p. 8.

Marton Attila: Könyvtári kölcsönzés előzetes egyeztetéssel

== Napló, 76. évf. 121. sz. (2020. máj. 25.), p. 1., 4.

Mátyus Tamás: Könyvtárak == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 19.

sz.(2020. máj.14.)

Mátyus Tamás: Könyvtárak == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 20.

sz.(2020. máj.21.)

Káposztás Vivien: Online programok a századik évfordulón

== Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 21.sz. (2020. máj. 28.), p. 9.

Tedd színesebbé a nyarat! == Veszprémi 7 Nap, 26. évf.

22.sz. (2020. jún. 04.), p. 8.

Mátyus Tamás: Könyvtárak == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 22.

sz.(2020. jún.04.) p. 16.

Mátyus Tamás: Emlékezés határon túli születésű alkotókkal

és veszprémiekkel == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 23.

sz.(2020. jún.11.), p. 15.

Mátyus Tamás: Könyvtár == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 23.

sz.(2020. jún.11.), p. 17.

Mátyus Tamás: Szemle== Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 23.

sz.(2020. jún.11.), p. 17.

Marton Attila: Könyvtárnyitás == Napló, 76. évf. 141. sz.

(2020. jún. 18.), p. 1., 4.

Juhász-Léhi István: Innovatív célok==Napló, 76. évf. 145.sz.

(2020.jún.23.), p. 12.

Juhász-Léhi István: Szemle-bemutató a szokott

helyszínen==Napló, 76. évf. 147.sz. (2020.jún.25.), p. 6

Farkasné Molnár Csilla: Melyiket a négyezerből? == Séd, 6.

évf. 2.sz.  (2020), p.27-28.

Ladányi Ibolya: Ég az erdő== Séd, 6. évf. 2.sz.  (2020), p.2.

Polgármesteri közlemény intézmények zárvatartásáról  
https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/h

irdetmenyek/koronavirus/7214-0314

Óvintézkedések Veszprémben: bezárnak a bölcsődék és 

óvodák

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/ovintezkedesek-veszpremben-

bezarnak-a-bolcsodek-es-az-ovodak-

3662010/

Zárvatartás alatt is igyekszik segíteni a diákoknak a megyei 

könyvtár

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/zarvatartas-alatt-is-igyekszik-segiteni-

a-diakoknak-a-megyei-konyvtar-3676662/

Eötvös Károlyra emlékeztek veszprémi sírjánál

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/eotvos-karolyra-emlekeztek-

veszpremi-sirjanal-3661590/

Koszorúzás- megemlékezés a Petőfi-emléktáblánál
http://www.veszpremkukac.hu/koszoruzas-

megemlekezes-a-petofi-emlektablanal/

Szünetel a kölcsönzés
https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/szunetel-a-kolcsonzes/

Lehet kölcsönözni
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/lehet-

kolcsonozni/
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Előzetes egyeztetés után már lehet könyvet kölcsönözni 

Veszprémben

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/elozetes-egyeztetes-utan-mar-lehet-

konyvet-kolcsonozni-veszpremben-3798864/

Ismét kölcsönözhetünk olvasnivalót a könyvtárból
https://www.vehir.hu/cikk/55700-ismet-

kolcsonozhetunk-olvasnivalot-a-konyvtarbol

Továbbra is zárva tart a megyei könyvtár

https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/tovabbra-is-zarva-tart-a-megyei-

konyvtar/

Trianon 100  – megemlékezések Veszprémben 
https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/h

irek/programajanlo/7332-trianon

Trianon 100 – megemlékezések a békediktátum aláírásának 

évfordulóján

http://www.veszpremkukac.hu/trianon-100-

megemlekezesek-a-bekediktatum-alairasanak-

evfordulojan/

Újranyit a veszprémi könyvtár, három nap „karantén” vár a 

visszavitt könyvekre

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/ujranyit-a-konyvtar-harom-nap-

karanten-a-visszavitt-konyveknek-3851834/

Önértékelési programot indított a Veszprém megyei 

könyvtár – Szakmai minősítést nyerne el az intézmény
http://www.mezradio.hu/hir.php?id=2975

Újra nyitva a könyvtár
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/ujra-

nyitva-a-konyvtar/

Bemutatták a Veszprémi Szemle legújabb számát

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/bemutattak-a-veszpremi-szemle-

legujabb-szamat-3861851/

Fokozatosan újra kinyithatnak a veszprémi intézmények

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/fokozatosan-ujra-kinyitnak-a-

veszpremi-intezmenyek-3863546/

A polgármester közleménye a veszélyhelyzet 

megszűnésével

https://www.vehir.hu/cikk/56039-a-

polgarmester-kozlemenye-a-veszelyhelyzet-

megszunesevel-kapcsolatban

Hivatalosan is vége a veszélyhelyzetnek

https://www.veszport.hu/tartalom/cikk/porg

a_gyula_veszhelyzet_megszunese_koronaviru

s_jarvany

Büszkék lehetünk összetartó közösségünkre

http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-

hirek/item/5478-buszkek-lehetunk-

osszetarto-kozossegunkre

Újra találkozhattak a Szemle írói és olvasói

https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/h

irek/kulturalis-hirek/7371-ujra-talalkozhattak-

a-szemle-iroi-es-olvasoi

Újra találkozhattak a Szemle írói és olvasói
https://www.vehir.hu/cikk/56019-ujra-

talalkozhattak-a-szemle-iroi-es-olvasoi

Mátyus Tamás: Újra kinyitnak a városi könyvtárak == 

Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 24. sz.(2020. június 18.), p. 16.

Mátyus Tamás: Könyvtár == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 25. 

sz.(2020. június 25.), p. 16.

Mátyus Tamás: Újranyitnak a veszprémi kulturális 

intézmények == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 25. sz.(2020. 

június 25.), p. 4.

Marton Attila: Az olvasó is javasolhat == Napló, 76. évf. 164. 

sz. (2020. július 15.) p. 1., 4.

Marton Attila: Látogatható a helyismereti gyűjtemény == 

Napló, 76. évf. 177. sz. (2020. július 30.) p. 3.

Mátyus Tamás: Bővülő könyvtári szolgáltatások == 

Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 31. sz. (2020. augusztus 6.) p. 28.

Mátyus Tamás: Bezárnak == Napló, 76. évf. 189. sz. (2020. 

aug. 13.) p. 4.

Kovács Gáborján: Egressy Zoltán == Séd, 6. évf. 3.sz.  (2020), 

p.38-39.

Őrsi Ágnes: Lapbemutató újra közönséggel == Séd, 6. évf.

4.sz.  (2020), p.18-19.

Marton Attila: Leselejtezett könyvek vására == Napló, 76. 

évf. 196. sz. (2020. augusztus 22.) p. 3.

Mátyus Tamás: Könyvtárak == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 34. 

sz. (2020. augusztus 27.) p. 13.

Juhász-Léhi István: Könyvtár: mint korábban == Napló, 76. 

évf. 210. sz. (2020. szeptember 8.) p. 3.
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http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/5478-buszkek-lehetunk-osszetarto-kozossegunkre
https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kulturalis-hirek/7371-ujra-talalkozhattak-a-szemle-iroi-es-olvasoi
https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kulturalis-hirek/7371-ujra-talalkozhattak-a-szemle-iroi-es-olvasoi
https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kulturalis-hirek/7371-ujra-talalkozhattak-a-szemle-iroi-es-olvasoi
https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kulturalis-hirek/7371-ujra-talalkozhattak-a-szemle-iroi-es-olvasoi
https://www.vehir.hu/cikk/56019-ujra-talalkozhattak-a-szemle-iroi-es-olvasoi
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Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 

36. sz. (2020. szeptember 10.) p. 13.

Mátyus Tamás: Elismerés a pedagógusnak. Elismerés a 

nyugdíjas pedagógusoknak == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 37. 

sz. (2020. szeptember 17.) p. 1., 4.

Mátyus Tamás: Szemle == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 37. sz. 

(2020. szeptember 17.) p. 16.

Mátyus Tamás: Kötelező és ajánlott is a maszkhasználat == 

Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 37. sz. (2020. szeptember 17.) p. 

16.

Mátyus Tamás: Szemle == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 38. sz. 

(2020. szeptember 24.) p. 14.

Mátyus Tamás: Könyvtári napok október elején == 

Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 38. sz. (2020. szeptember 24.) p. 

15.

Mátyus Tamás: Digitális tudásbővítés Veszprémben == 

Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 38. sz. (2020. szeptember 24.) p. 

21.

Újra nyitva a megyei könyvtár 
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/ujra-

nyitva-a-megyei-konyvtar/

Folyamatosan bővíti könyvállományát a megyei bibliotéka

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/az-

olvasok-javaslatait-is-figyelembe-veszi-a-

megyei-konyvtar-3910175/

Olvasókert a könyvtárnál
https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/olvasokert-a-konyvtarnal/

Múltidéző séta. 275 éve lett Veszprém vármegye főispánja 

Padányi Bíró Márton

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/multidezo-seta-275-eve-lett-

veszprem-varmegye-foispanja-padanyi-biro-

marton-4015673/

Megújult terekkel és biztonsági szabályokkal tartják meg a 

veszprémi mesefesztivált

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/megujult-terekkel-es-biztonsagi-

szabalyokkal-tartjak-meg-a-veszpremi-

mesefesztivalt-4027706/

Nagy Károly kapta a dr. Borsi Lőrinc érmet és oklevelet

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/nagy-karoly-kapta-a-dr-borsi-lorinc-

ermet-es-oklevelet-4027685/

A Kulturális Örökség Napjai
https://veszprem.hu/hirek/programajanlo/74

73-kult

Feltárultak Veszprém kulturális örökségének szépségei 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/feltarultak-veszprem-kulturalis-

oroksegenek-szepsegei-4052267/

A Kulturális Örökség Napjai Veszprémben
http://8200.hu/index.php/programok/item/5

631-kulturalis-orokseg-napjai-veszpremben

Megjelent a legfrissebb szemle
https://www.vehir.hu/cikk/57187-megjelent-

a-legfrissebb-szemle

KSZR hír

Szendi Péter: Színes program a falunapon. Kiállítások, főzés 

és szoboravatás a háromnapos rendezvényen == Napló, 76. 

évf. 172. sz. (2020. júl. 24.), p. 9. - Paloznak

KSZR hír

Kovács Erika: Gyerekszínházi előadás == Napló, 76. évf. 178. 

sz. (2020. júl. 31.) p. 3.  - Alsóörs

KSZR hír

Szendi Péter: Sok látogatója van a helyi könyvtárnak. Az őszi 

programokat már megrendezik == Napló, 76. évf. 189. sz. 

(2020. aug. 13.) p. 11. - Felsőörs

KSZR hír

Tóth B. Zsuzsa: Megújul a művelődési ház == Napló, 76. évf. 

203. szám (2020. aug. 31.) p. 6. - Nyirád

KSZR hír

Szalai Nóra: Nyárzáró piknik == Napló, 76. évf. 213. szám 

(2020. szept. 11.) p. 12.  -Nagyesztergár

KSZR hír

Kovács Erika: Felújították a könyvtárat. Megújult a kultúra 

zánkai fellegvára : Csaknem harmincmilliót költöttek a 

könyvtárra == Napló, 76. évf. 222. sz. (2020. szept. 22.) p. 1, 

3.  - Zánka

Marton Attila: Életrajzok fókuszban== Napló, 76. évf. 230. 

sz. (2020. okt. 01.) p. 6.

Mátyus Tamás: Zenei klub == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 40. 

sz. (2020. okt. 08.) p. 14.

Marton Attila: Kulturális kínálat. Kiállítás is színesíti a 

könyvtári napok programját == Napló, 76. évf. 238. szám 

(2020. okt. 10.) p. 3.

Programajánló hirdetések == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 39. 

sz. (2020. október 1.) p. 9., 11.
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https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/multidezo-seta-275-eve-lett-veszprem-varmegye-foispanja-padanyi-biro-marton-4015673/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/multidezo-seta-275-eve-lett-veszprem-varmegye-foispanja-padanyi-biro-marton-4015673/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/multidezo-seta-275-eve-lett-veszprem-varmegye-foispanja-padanyi-biro-marton-4015673/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/megujult-terekkel-es-biztonsagi-szabalyokkal-tartjak-meg-a-veszpremi-mesefesztivalt-4027706/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/megujult-terekkel-es-biztonsagi-szabalyokkal-tartjak-meg-a-veszpremi-mesefesztivalt-4027706/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/megujult-terekkel-es-biztonsagi-szabalyokkal-tartjak-meg-a-veszpremi-mesefesztivalt-4027706/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/megujult-terekkel-es-biztonsagi-szabalyokkal-tartjak-meg-a-veszpremi-mesefesztivalt-4027706/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nagy-karoly-kapta-a-dr-borsi-lorinc-ermet-es-oklevelet-4027685/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nagy-karoly-kapta-a-dr-borsi-lorinc-ermet-es-oklevelet-4027685/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nagy-karoly-kapta-a-dr-borsi-lorinc-ermet-es-oklevelet-4027685/
https://veszprem.hu/hirek/programajanlo/7473-kult
https://veszprem.hu/hirek/programajanlo/7473-kult
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/feltarultak-veszprem-kulturalis-oroksegenek-szepsegei-4052267/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/feltarultak-veszprem-kulturalis-oroksegenek-szepsegei-4052267/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/feltarultak-veszprem-kulturalis-oroksegenek-szepsegei-4052267/
http://8200.hu/index.php/programok/item/5631-kulturalis-orokseg-napjai-veszpremben
http://8200.hu/index.php/programok/item/5631-kulturalis-orokseg-napjai-veszpremben
https://www.vehir.hu/cikk/57187-megjelent-a-legfrissebb-szemle
https://www.vehir.hu/cikk/57187-megjelent-a-legfrissebb-szemle


Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 

41. sz. (2020. okt. 15.) p. 14.

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás== Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 

41. sz. (2020. okt. 15.) p. 14.

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 

42. sz. (2020. okt. 22.) p. 4.

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás== Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 

42. sz. (2020. okt. 22.) p. 4.

Mátyus Tamás: Az önkormányzatiság harminc évét 

ünnepelték = Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 42. sz. (2020. okt. 

22.) p. 18-19.

Mátyus Tamás: Kiállítás = Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 43. sz. 

(2020. okt. 29.) p. 13.

Mátyus Tamás: Korlátozások a könyvtárlátogatásban = 

Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 44. sz. (2020. nov. 5.) p. 13.

Mátyus Tamás: Balatoni sorsok, helyek, történetek = 

Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 44. sz. (2020. nov. 5.) p. 15.

Mátyus Tamás: Újraindult a könyvkölcsönzés és a 

könyvvisszavétel = Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 47. sz. (2020. 

nov. 26.) p. 14.

Mátyus Tamás: Elkészült a legújabb Szemle = Veszprémi 7 

Nap, 26. évf. 48. sz. (2020. dec. 3.) p. 14.

Juhász-Léhi István: Átvehető a folyóirat== Napló, 76. évf. 

290.sz.(2020. dec. 11.) p. 11.

Marton Attila: Lehet még kölcsönözni == Napló, 76. évf. 

295. sz. (2020. dec. 17.) p. 2.

Mátyus Tamás: Szemle = Veszprémi 7 Nap, 26. évf. 50. sz. 

(2020. dec. 17.) p. 4.

Marton Attila: Megőrzik a fényképeket. Cél az ország 

digitális családi albumának létrehozása. Napló, 76. évf. 304. 

sz. (2020. dec. 30.) p. 2.

Megjelent a Veszprémi Szemle legújabb száma- Életrajzok a 

fókuszban

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/megjelent-a-veszpremi-szemle-

legujabb-szama-eletrajzok-a-fokuszban-

4076563/

Érzékenyítés
https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/erzekenyites/#more-37696

Életrajzok, értékek tára
https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/eletrajzok-ertekek-tara/

Szombatig tartanak az országos könyvtári napok programjai 

a megyeszékhelyen 
http://www.mezradio.hu/hir.php?id=3210

Könyvbemutató: Szűz a gyermekkel, Szent Annával és egy 

szamárral

http://www.veszpremkukac.hu/konyvbemuta

to-szuz-a-gyermekkel-szent-annaval-es-egy-

szamarral/

Országos Könyvtári Napok
https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/orszagos-konyvtari-napok-4/

Kiállítás is színesíti a könyvtári napok programját 

Veszprémben

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/kiallitas-is-szinesiti-a-konyvtari-napok-

programjat-veszpremben-4100185/

Foglalkozása könyvtáros, alteregója művész
https://www.vehir.hu/cikk/57477-

foglalkozasa-konyvtaros-alteregoja-muvesz

Szigorít a könyvtár
https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/szigorit-a-konyvtar/

Polgármesteri tájékoztató
https://www.veszprem.hu/hirdetmenyek/kor

onavirus/7564-polgarmesteri-tajekoztato

Buszmegállókban, parkolókban és a belvárosban is hordani 

kell a maszkot Veszprémben

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/buszmegallokban-parkolokban-es-a-

belvarosban-is-hordani-kell-a-maszkot-

veszpremben-4175980/ 

Újraindult a megyei könyvtári kölcsönzés

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/ujraindult-a-megyei-konyvtari-

kolcsonzes-4219546/

Megjelent az idei utolsó Szemle
https://www.vehir.hu/cikk/58091-megjelent-

az-idei-utolso-szemle

Átmeneti könyvtári szolgáltatások 
https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/atmeneti-konyvtari-szolgaltatasok/
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https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ujraindult-a-megyei-konyvtari-kolcsonzes-4219546/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ujraindult-a-megyei-konyvtari-kolcsonzes-4219546/
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Európa Kulturális Fővárosa: segíti a felkészülést a Veszprém-

törvény 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/europa-kulturalis-fovarosa-segiti-a-

felkeszulest-a-veszprem-torveny-

Az EKF beruházásainak felgyorsításában segít az új 

„Veszprém-törvény”

https://www.vehir.hu/cikk/58343-az-ekf-

beruhazasainak-felgyorsitasaban-segit-az-uj-

veszprem-torveny

Veszprém Törvény – Ingatlanokkal gazdagodik a város és a 

főegyházmegye

http://www.veszpremkukac.hu/veszprem-

torveny-ingatlanokkal-gazdagodik-a-varos-es-

a-foegyhazmegye/

Kézai Simon Program: cél az ország digitális albumának 

létrehozása 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-

kultura/kezai-simon-program-cel-az-orszag-

digitalis-csaladi-albumanak-letrehozasa-

4288567/

 Az idei utolsó Szemle 
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/az-idei-

utolso-szemle/

Belső tájakon – bemutatjuk Szitási Zsuzsanna vizuális és 

környezetkultúra tanárt

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/belso-

tajakon-bemutatjuk-szitasi-zsuzsanna-vizualis-

es-kornyezetkultura-tanart/#more-39744

Minősítésre pályáznak 
https://www.veszpremtv.hu/tv-

musor/minositesre-palyaznak/

KSZR hír

Laskovics Márió: Rendezvényekkel a közösségért== Napló, 

76. évf., 230. sz. (2020. okt. 01.), p. 3.  -  Nóráp

KSZR hír

Laskovics Márió: Gyógynövényes előadás== Napló, 76. évf., 

232. sz. (2020. okt. 03.), p. 3. - Béb

KSZR hír

Laskovics Márió: Huszártárlat == Napló, 76. évf., 234. sz. 

(2020. okt. 06.), p. 4. -  Bakonyszűcs

KSZR hír

Juhász-Léhi István: Legóból építenek könyvtárat== Napló, 

76. évf., 235. sz. (2020. okt. 07.), p. 4.  - Hidegkút

KSZR hír

Laskovics Márió: Libás bohóckodás == Napló, 76. évf., 237. 

sz. (2020. okt. 9.), p. 4. - Nemesvita

KSZR hír

Kovács Erika: Fotókiállítás == Napló, 76. évf. 238. szám 

(2020. okt. 10.) p. 4. - Nagyteve

KSZR hír

Horváth Virág: Új életre kelnek kezei között a régi könyvek 

== Napló, 76. évf. 239. sz. (2020. okt. 12.), p. 11.  - 

Peremarton-gyártelep

KSZR hír

Egy hétnyi játszóház == Hárslevél, 17. évf. 6.sz. (2020. 

augusztus-szeptember)p. 4-5. - Hárskút

KSZR hír

Tóth B. Zsuzsa: Érdekességek a meteoritokról== Napló, 76. 

évf., 242. sz. (2020. okt. 15.), p. 4. – Gógánfa

KSZR hír

Szendi Péter: Kalandosak, izgalmasak == Napló, 76. évf. 246. 

sz. (2020. okt. 20.) p. 11. – Felsőörs

KSZR hír

Szendi Péter: Kortárs szerzők meséi == Napló, 76. évf. 250. 

sz. (2020. okt. 26.) p. 11. - Felsőörs
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Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2020. évi tény

Az intézmény finanszírozási bevételei 449838

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 449838

– ebből fenntartói támogatás 117184

– ebből felhasznált maradvány 33823

– ebből központi költségvetési  támogatás 140200

– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás 150648

– ebből pályázati támogatás 6342

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 6342

Az intézmény működési bevételei 29249
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 6985

Egyéb bevétel 22264
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként 479087

Személyi juttatás 194842

Munkaadókat terhelő összes járulék 34803

Dologi kiadás    142382

Egyéb kiadás 107060



Munkaügyi adatok 2020. január 1-i állapot szerint 2021. január 1-i állapot szerint

Összlétszám 52 50

Ebből vezető vagy magasabb vezető 9 8

Távollévők 1 2

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel 24 23

Középfokú szakképesítéssel 3 4

Egyéb felsőfokú végzettséggel 6 5

Egyéb munkakörben foglalkozatottak

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel 3 3

Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 6 5

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek
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