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Országos Könyvtári Napok – 2014. október 13-20. 
 
Találkozzunk a könyvtárban! - az Országos Könyvtári Napok ez évi szlogenjével indítottuk könyvtári 
rendezvényeinket a büki városi könyvtárban. A központi témakörökhöz kapcsolódva kínáltuk a 
különböző korosztály érdeklődésére számon tartott programjainkat.  

 
2014. október 13-20. 
KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK 

 50%-os kedvezményes beiratkozási lehetőség 

 amnesztia – a késedelmes olvasók ezúttal büntetés nélkül hozhatták vissza könyveiket 
 

 2014. október 14.  
HOGYAN ÉLJÜNK EGYÜTT ÉTELALLERGIÁNKKAL? – A sokféle program mellett, a könyvtári hét egyik 

hívószava az egészség volt. Ez alkalomból kapott meghívást 
András Mónika dietetikus, aki gluténmentes ételekkel 
érkezett a büki könyvtárba előadást tartani. Az 
ételkóstolóval tarkított beszélgetés rávilágított arra, hogy 
lisztérzékenységgel és más ételallergiával is együtt lehet 
élni, méghozzá változatos étrendet kialakítva. A dietetikus 
hölgy fetasajtból, céklából, magvakból, barnarizsből, saját 
készítésű paleolit kenyérből összeállított ételeket, 
pástétomokat, süteményeket kóstoltatott a jelenlévőkkel. A 
könyvtárban erre az alkalomra külön sarkot alakítottunk ki, 
az állományunkban található, a témához illő egészségügyi, 
gasztronómiai kötetekből.  

 
2014. október 15. 
HOGYAN SEGÍT A BÜKI TUDÁS(TÁR)HÁZ? – 2. osztályosok felhasználó képzése 

Az egyhetes rendezvénysorozat egyik legfőbb célja az volt, 
hogy megismertessük a könyvtárat, mint a tudás színterét. 
Az iskolás gyerekeket láttuk vendégül, akiknek bemutattuk, 
hogy hogyan használják a könyvtár online katalógusát. 
Betekintést nyerhettek a tájékozódás, tanulás különféle 
módszereibe, információforrásaiba. Játékos feladatok útján 
ismertettük meg velük a könyvtárat, illetve annak hasznos 
felhasználását. Eközben a gyerekek felismerték, hogy a 
bibliotéka számukra remek közösségi helyként is szolgál, és 
jelzéseik alapján visszatérő látogatói lesznek a büki 
tudás(tár)háznak.  
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MOCORGÓ 1-2. – dalos foglalkozások 
A legkisebbekre is gondolva Mocorgó 1-2. címmel Tóth 
Viktória tartott foglalkozásokat 1-3 és 3-5 évesek számára. 
Ölbéli játékokkal, mondókákkal, énekekkel, sok-sok fejlesztő 
vidám feladattal várta a kicsiket, akik még anyukájukkal 
érkeztek „mocorogni”. Ezek az együttlétek, a játékos 
alkalmak megteremtik azt a harmóniát a szülők és a 
gyermekek között, amelyek az egészséges személyiség 
kialakulását erősítik. 
 
 
 

2013. október 16.  
A GRAFOLÓGIA REJTELMEI – Zsolnai Rita grafológus látogatott el könyvtárunkba, aki a grafológia 

rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket. Előadása során kitért 
magára a grafológiára, mint tudományra. Részletezte a 
különböző írásképek jelentését. Elmondta, hogy egyes betűk 
megformálásának milyen szerepe van, és hogy mást jelent, 
egy női és egy férfi betűírás is. Kivetített példákkal segítette a 
hallgatóságban megértést. Az aláírások küllemének 
jelentéséről ejtett néhány szót, kielemezve közben a 
jelenlévők aláírását is. Természetesen hozzátette azt is, hogy 
egy-egy ilyen előadáson való elemzett írás nem ad teljes 
képet az adott személyről, ehhez hosszabb vizsgálatok és 
elemzések szükségesek.  
  

2013. október 17. 
„A könyvek sokkal valódibbak, ha kint olvasol”  
A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár új szabadtéri közösségi terére, az Átriumba, terveztük 
pénteki programjainkat, ám a zord esős idő miatt a rendezvények beszorultak a kultúra falai közé. 
Mit sem vesztett ezzel sokszínűségéből. 
 
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA – Ezúttal az óvodás korosztálynak kedveztünk egy délelőttön át. Az 

eredetileg a szabadba tervezett programokat a rossz időjárás 
áthúzta, ám a picik a természeti elemekkel dacolva, 
esőkabátot, gumicsizmát húzva jöttek el hozzánk, a 
könyvtárba. Két-két csoportban, több mint nyolcvan 
óvódással játszottunk párhuzamosan, több helyszínen. Míg az 
egyik csoportot a Négyszögletű Kerekerdőbe” kalauzoltuk, 
aminek a művelődési ház színházterme adott otthont, ahol 
gesztenyekeresésben és különböző sportos játékokon vettek 
részt, addig a másikak felszálltak az általunk képzelt 
„Mesevonatra” és a könyvtárba indultunk tovább, azaz 
„Meseországba, a Könyvek Birodalmába”.  
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A könyvtárban egy kis játék után, meseolvasás, éneklés következett, majd minden kisgyerek egy 
általa választott könyvet nézegethetett a nekik kialakított gyerekkuckóban. A kicsik szép élményekkel 
tértek vissza ovijukba ezután.  
 
KREATÍVAN, ÚJRAHASZNOSÍTVA – Mire jó egy darab feleslegessé vált ing, ruhadarab, műanyag 

flakon? Nem szemétre való, ez már biztos. Nagyon-nagyon 
jól lehet belőlük pénztárcát készíteni, ami saját részre és 
ajándékként is felhasználható. Személyes tárgy is, hiszen a 
gyermeki kezek által kel életre. Így történt Bükön is a 
kreatív játszóházban ezen az októberi pénteken. A játék 
mellett a gyerekek környezettudatos életre nevelését 
tűztük ki célul, amelyhez egy játszóház igazán jó alkalmat 
biztosít.   
 
 
 
 

MOCORGÓ TANODA – Tóth Viktória nemcsak a legkisebbeknek tartott foglalkozásokat, hanem az 
iskolába készülő óvodásoknak is. Játékosan megismertetve 
velük az előttük álló nagy megpróbáltatást, azaz az iskolába 
készülést, többek között az ellentétek, irányok, az évszakok 
jellemzéseinek gyakorlásával. Mindezt sok-sok humorral, 
ügyességgel, játékkal. 
 
A büki városi könyvtár olvasói és munkatársai köszönik a 
támogatást, amely segítette a színes könyvtári programok 
megvalósulását. 
 
 
 

Bük, 2014. október 20. 
 
        Haizler Lászlóné s. k. 
        intézményvezető-helyettes 


