
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

az NKA 3508/01180 azonosítószámú, 

Vas megye könyvtári hálózatának kapcsolódása 

az Országos Könyvtári Napok programsorozatához  

című pályázathoz 

 

Vas megye nyilvános könyvtári hálózata (megyei könyvtár, városi könyvtárak, 

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára, Oladi Általános 

Művelődési Központ Könyvtára, Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány) - ahogy azt az 

elmúlt években is tette – számos programmal csatlakozott az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség kezdeményezéséhez, az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. A 

programok megvalósítása a már jól bevált módon, a megyei könyvtár koordinációjával zajlott. 

Könyvtáraink programkínálatukkal kapcsolódtak az idei év tematikájához (Találkozzunk a 

könyvtárban!). A rendszeresen visszatérő akciók (kedvezményes beiratkozás, késedelmi díj 

elengedése, rendkívüli nyitva tartás, ingyenes internet, Könyvtárak éjszakája, stb.) mellett a 

színes és sokrétű programkínálat az olvasás fontosságára, népszerűsítésére helyezte a 

hangsúlyt. Az előző évek sikerei miatt folytattuk a Baba-, a Kölyök- és a Tiniolvasó 

programokat is, továbbá többféle korosztálynak szerveztünk közös rendezvényeket. 

Idei évben a XX. Vas Megyei Könyvtári Nap szervezője a Berzsenyi Dániel 

Könyvtár, házigazdája a kőszegi Chernel Kálmán Városi könyvtár volt. Programunkon most 

is olyan témát dolgozunk fel, amely könyvtártípustól függetlenül, a megye teljes könyvtáros 

társadalmát érdekelheti, érintheti.  

Október 13-i rendezvényünk helyszíne a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 

Lovagterme volt. Kőszeg város képviseletében Básthy Béla alpolgármester üdvözölte az 

egybegyűlteket. 

 

 



Kialakított tradíciónkat követve köszöntöttük a térség községi könyvtáraiban hosszú évek, 

évtizedek óta kitartó, lelkiismeretes munkát végző kollégákat. Emléklapot és virágot vehetett 

át Kendik Zoltán nemescsói, Merics Lajosné bozsoki könyvtáros és Németh Attiláné 

kőszegszerdahelyi nyugalmazott könyvtáros. 

 

 

 

Idei szakmai napunkat A szövegértés és az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei 

családon kívüli környezetben címmel hirdettük meg.  

Sándorné Bogáth Margit szakpszichológus a problémamegoldó képességről, az 

intelligenciáról, az intelligencia fejleszthetőségéről, a konfliktusok kezeléséről, a 

boldogságtanulásról tartott mindenki számára hasznos és tanulságos bevezető előadást.  

Ezt követően Vas megyei sikeres szövegértést fejlesztő programokat ismertünk meg, melyek 

tapasztalatai a mindennapi munkában, könyvtári foglakozásokon is jól hasznosíthatók.  

 

 



Kolonits Lászlóné óvodavezető (Szombathelyi Vadvirág Óvoda) az óvodás korosztály 

körében végzett megfigyeléseikről, tapasztalataikról beszélt, milyen módszerekkel 

fejleszthető közösségben és családon belül a gyerekek memóriája, koncentrációs képessége, 

kommunikációja, logikus gondolkodása. 

Ördögné Kovács Mónika mestertanár (NymE Savaria Egyetemi Központ) középiskolások 

számára kidolgozott tananyagot mutatott be, melyben mesék, rajzfilmek, novellák, filmek 

segítségével a gyerekek kisvállalkozásokkal kapcsolatos ismeretei bővültek, gyakorolták az 

önálló problémamegoldást, a pozitív, alkotó gondolkodást, az önálló kérdésfeltevést. 

 

 

 

Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD szociológus, könyvtáros (Berzsenyi Dániel Könyvtár) a 

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolával partnerségben lebonyolított képzést ismertette, 

melyen a diákok szövegértési, önismereti és társas kapcsolati kompetenciáit is fejlesztették. 

Kissné Rentkó Zsuzsanna könyvtáros (Chernel Kálmán Városi Könyvtár) a kőszegi városi 

könyvtár sokszínű, több korosztályt is megszólító olvasásnépszerűsítő programjairól, 

rendezvényeiről tartott korreferátumot. 

A szakmai program után idegenvezetővel megtekintettük a felújított és kiállító 

teremmé alakított koronaőrző bunkert, valamint Kőszeg történelmi belvárosát, felújított tereit, 

látnivalóit, érdekességeit. 

Az „Összefogás” egy hete alatt Vas megye 49 településén 250 program valósult 

meg, rendezvényeinken összesen 8041-en vettek részt. 

 

 



Életkor szerint 14 év alattiak 4042 

14-18 év 787 

18-50 év 2051 

50 év felett 1161 

Célközönség szerint Baba 20 

Kölyök 97 

Tini 35 

Felnőtt 91 

Nyugdíjas 7 

Programtípusok szerint kiállítás 18 

internetes játék, vetélkedő 62 

előadás, beszélgetés 85 

internetes szolgáltatás bemutatása 25 

egyéb program 60 

Témakör szerint Élő emlékezet, múltunk értékei 60 

Okoskönyvtár 32 

Együtt az egészségünkért! 17 

Olvas az ország! 74 

Megosztott örömök 67 

 

A programok sikeres megvalósításához – a helyi szervező és koordinációs 

tevékenység mellett – elengedhetetlenül fontos volt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, 

melyet együttműködő partnereink nevében ezúton is köszönünk. 

 

 

Szombathely, 2014. december 10. 

 

Virághné Vámos Kitti s. k. 

         könyvtáros 


