
Éjszaka
a könyvtárban

Rendkívüli nyitvatartás
különleges programokkal

a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
az Országos Könyvtári Napok keretében!

2015. október 10-én, szombaton

24 óráig

A programokon való részvétel érvényes olvasójeggyel
vagy ingyenes látogatójeggyel DÍJTALAN!

Olvasójegy és ingyenes látogatójegy a helyszínen váltható
előzetesen vagy a rendezvény ideje alatt.

Helyszín: Szombathely, Dr. Antall József tér 1.



18 órától
Szamárfül/technika – Kézműves foglalkozás csak felnőtteknek

18, 20 és 22 órakor – regisztrációval (3*15 fő)
Kalandozások Savariensiában – A „helyismeret” titkai

18, 20 és 22 órakor – regisztrációval (3*15 fő)
Rejtett kincseink – Különleges, régi könyvek titkai

19 és 21 órakor – regisztrációval (2*25 fő)
Könyvtárgaléria – Festmények, szobrok, grafikák nyomán

20 és 22 órakor – regisztrációval (2*25 fő)
Zörejtől zenéig – Zeneműtári játék

20 órától
Rejtvényfejtés zseblámpával – Kincskereső játék

20-tól 22 óráig
Esti mese – Mazsolától Babócáig – Diafilmvetítés

22-től 24 óráig
Éjszakai mese – Mesék éjszakáról, fényről, félelemről

23 órakor
Pincétől a padlásig – Könyvtári séta

A szombat éjszakai programok egy részére
a korlátozott létszám miatt előzetes regisztráció javasolt.

Regisztráció – telefon: 94/513-542, e-mail: konyvtarej@bdmk.hu

19 és 21 órakor – regisztrációval (2*15 fő)
A könyv új ruhája – Látogatás a könyvkötészetben

A minket körülvevő zajok, zörejek, zenék "sokszínű" kavalkádja mindennapjaink része, létezésük
természetes, hiányuk megdöbbentő erejű lenne. Érdemes hát több figyelmet szentelni rájuk.
Felismerjük világunk hangjait? Játék értékes nyereményekért Boros Ferenc zeneműtárossal.

------

Könyvek újragondolva. Lássuk, mi készülhet a már nem olvasott kötetekből!
Aki a trükköket, technikákat megmutatja: Nagy Marianna Zsuzsanna.

------

A vállalkozó kedvű gyerekek zseblámpával, a könyvtár eldugott tereiben kutatva tudják megválaszolni
a gyermekkönyvtárban kézhez kapott kérdéseket. Minden helyes megfejtőnek jutalom jár!

------

Látta már könyvtárunk 1482-es kiadású Ptolemaeus könyvét? Most belepillanthat.
Legféltettebb kincseinket megmutatja Szabó Márta "régikönyves" könyvtáros.

------

Látott már hajtogatócsontot, aranyozógépet vagy gerincdomborítót munka közben? Ha nem, itt a helye.
Egy hagyományos kézi könyvkötő műhelyt fedezhet fel Fessler Gabriella könyvkötő segítségével. 

------

Bolyongjunk együtt a könyvtárban őrzött képzőművészeti alkotások között. Várják Önöket többek között
Kass János, Mészáros József, Gyulai Líviusz és Szántó Piroska alkotásai. A sétát vezeti: Bozzai Judit.

------

Időutazás a könyvtár helyismereti gyűjteményének mélyén Szalainé Bodor Edit könyvtárossal.
------

Csak erős idegzetűeknek! Mesélnek: Zsigri Mária és vállalkozó kedvű olvasóink.
------

Akik a meséket mondják: Zsigri Mária és Tóthné Gyuricza Ágnes.
------

A jól ismert könyvtár kevésbé jól ismert zugairól mesél Horváthné Kupi Ildikó.

Nyomdai munka: Szombathelyi Egyházmegyei Karitász - Digitális Nyomda


