
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

 

 

az NKA 204108/01640 azonosítószámú, 

 

az Országos Könyvtári Napok Vas megyei programjai 
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A könyvtárakban 2020 októberében hagyományosan megrendezésre kerülő 

rendezvénysorozat eseményei az Informatikai és Könyvtári Szövetség 30., illetve az Országos 

Könyvtári Napok 15. születésnapja köré szerveződtek. 
 

A „KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT - ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!” projekt keretében Vas 

megye könyvtári hálózata (megyei könyvtár, városi könyvtárak, Vas Megyei SZC Oladi 

Technikum Könyvtára, Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány), továbbá a KSZR 

szolgáltatásba bevont szolgáltatóhelyek a megyei könyvtár koordinálásával számos 

rendezvénnyel csatlakoztak az országos felhíváshoz, együttműködve a helyi oktatási, 

kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel (Büki Műszaki Klub, Büki Női Klub, 

celldömölki Honismereti Egyesület, körmendi Csaba József Honismereti Egyesület, Olad 

Városrészért Egyesület, sárvári Zenei Klub, szentgotthárdi Honismereti Klub, valamint 

Filmklub, Szombathelyi Szépítő Egyesület, vépi Filmklub). 
 

Elképzeléseinket a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 760.000,- Ft-

tal támogatta. 
 

A kapcsolódó pályázat elkészítését, a rendezvények szervezését, lebonyolítását a járványügyi 

korlátozások nagymértékben befolyásolták. Kevesebb könyvtár csatlakozott a felhíváshoz, 

kevesebb programot valósítottunk meg és a látogatók is óvatosabbak voltak, kevesebben 

keresték fel könyvtárainkat. A tervezett helyszínek, előadók, programok, célközönség 

tekintetében, több esetben történt változás. Az oktatási intézményekben alkalmazott korlátozó 

intézkedések miatt több, óvodás és iskolás korosztályt megszólító program maradt el, ahogy 

az éjszakai könyvtári kalandozásról is le kellett mondani mind a megyei könyvtárban (2019-

ben a Könyvtári éjszaka 27 programján 2.061 fő vett részt), mind a városi könyvtárakban 

(Bük, Sárvár). Az elmúlt években látogatóinknak a fele a 14 év alatti korosztályból került ki, 

az idén ugyanilyen arányban a 18-50 éves korosztály látogatta programjainkat. A 

rendezvényeken kiemelten figyeltünk a járványügyi előírásokra, az eddigieknél több online 

játékot, kvízt, könyvajánlót valósítottak meg a kollégák. 
 

Célunk minden évben az, hogy felhívjuk a figyelmet sokszínű tevékenységünkre, növeljük a 

könyvtárak népszerűségét, látogatottságát. 2020-ban a központi tematika remek lehetőséget 

biztosított arra, hogy olvasóink, illetve a rendezvényeink iránt érdeklődők jobban 

megismerjék munkánkat, a könyvtárosokat, szolgáltatásainkat. 
 

Az országos tematikához kapcsolódva, az alábbi típusú rendezvények valósultak meg: 

Ünnepeljünk együtt! kiállítás (Sárvár, Szombathely-BDK) 

Történelmi időutazás: online játék (Bük), vetélkedő (Bük, Körmend), kiállítás (Körmend) 

Nagy könyvtári beavatás: előadás (Vasvár), kiállítás (Körmend, Kőszeg, Sárvár, 

Szentgotthárd, Szombathely-SZC Könyvtára, Vasvár), könyvtárbemutató (Sárvár, 

Szentgotthárd), kreatív program (Bük, Körmend, Szentgotthárd, Szombathely-BDK, 

Szombathely-SZC Könyvtára, Vép), rejtvényfüzet (Körmend), vetélkedő (Körmend) 

Az én könyvtárosom: könyvtárosokkal beszélgetés (Sárvár, Vasvár), közös játék, vetélkedő 

élőben és online (Körmend, Szentgotthárd, Szombathely-BDK) 

Olvas az ország: bábelőadás (Kőszeg, Szentgotthárd), író-olvasó találkozó (Kőszeg), kiállítás 

(Szombathely-BDK, Szombathely-Siker Könyvtár), kötetbemutató (Bük, Celldömölk, 

Csepreg, Szombathely-BDK), mesehallgatás (Bük, Körmend, Szombathely-BDK, Vép), 

meseírás (Bük), irodalmi vetélkedő (Körmend), könyvajánló (Körmend, Szombathely-BDK, 

Szombathely-SZC Könyvtára, Vasvár), olvasásnépszerűsítő játék (Sárvár), rejtvényfüzet 

(Körmend, Szombathely-SZC Könyvtára), zenés irodalmi délután (Szombathely-BDK, Vép) 
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Irány a természet: fotópályázat (Bük), társadalmi munka a természetben (Szombathely-

BDK), túra (Csepreg, Körmend) 
 

A fenti témakörökön túl is érdekes előadásokat hallhattak vendégeink Boros Ferenc 

könyvtáros, amatőr dokumentumfilm rendezőtől, Horváth Imre karnagytól, Prof. Dr. Kovács 

László fizikatörténésztől, Meskó Krisztián filmes szakembertől, Dr. Nagy Beáta Magda 

klinikai szakpszichológus, szociológustól, Nagy Tamás informatikus szakember, szaktanártól, 

Pallósiné Dr. Toldi Márta szociológus, pedagógia szakos könyvtárostól, Paukovics László 

zenetanártól, Prenner-Zsolnai Rita mentálhigiénés szakembertől, Steigervald Krisztián 

generációkutatótól, Dr. Zágorhidi Czigány Balázs muzeológus, történésztől. 
 

Az irodalmi estek, író-olvasó találkozók sem hiányozhattak a programkínálatunkból. 

Népszerű írókat, költőket láttunk vendégül: Bán Mór, Csikásza Lajos, Fábián Janka, Fonyódi 

Tibor, Izolde Johannsen, Kapa Mátyás, Szalkayné Sárváry Hajnalka, Varga Tibor. 
 

Több helyszín hirdetett Könyves Vasárnapra is programot (22 program), továbbá 

kedvezményes, vagy ingyenes beiratkozást, az elfeledett dokumentumok késedelmi díj nélküli 

visszahozatalát. 
 

18 településen, 22 intézményben, 174  A regisztrált résztvevők száma  

programot valósítottunk meg:   5.801 fő volt az alábbi megoszlásban: 
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Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 

Bük 

 

október 5-11. Könyvturkáló  

résztvevők száma: 31 fő 

 

Az állományból kivont, leselejtezett dokumentumokhoz jelképes 

összegért juthattak hozzá az érdeklődők. 

 

október 5-11. Elkattintott pillanatok - fotópályázat 

résztvevők száma (pályázók és szavazók): 877 fő 

 

A felhívásban résztvevők digitális fotókat készítettek Bük utcáiról, 

tereiről. A beérkezett pályamunkákat online közönségszavazáson 

bírálták el. 

 

október 6. Örökségül kaptuk! – online 

helytörténeti játék 

résztvevők száma: 8 fő 

 

Feladványok a könyvtár fotóarchívumából 

válogatott fényképek alapján. 

 

október 6. Büki időutazás – helytörténeti 

vetélkedő 

résztvevők száma: 15 fő 

 

A Büki Műszaki Klub tagjai vettek részt a 

programon, mely múltidézésre és közös 

anekdotázásra is alkalmasnak bizonyult. 

 

október 7. Generációk harca – kötetbemutató 

résztvevők száma: 38 fő 

 

Steigervald Krisztián generációkutató humorral és rengeteg példával mesélt a különböző 

generációk jellegzetességeiről, világlátásáról, egymáshoz való viszonyáról, tavasszal 

megjelent kötete kapcsán. 

 

október 9. Kreatív asszonyok – kézműves 

foglalkozás 

résztvevők száma: 8 fő 

 

A Büki Női Klub tagjai könyvszobrokat 

készítettek könyvhajtogatási technikával. 

 

 

 

 

 

 



Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Könyvtára 

Bük 

 

október 5-11. Gyere be a könyvtárba a hét minden napján! 

résztvevők száma: 52 fő 

 

Az iskolai könyvtáros vezetésével az iskolai könyvtárban minden nap, más-más korosztály 

számára volt program: mesehallgatás, rejtvényfejtés, kézműves foglalkozás. 

 

október 7. Közhírré tétetik – meseíró verseny 

résztvevők száma: 40 fő 

 

    
 

 

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 

Kresznerics Ferenc Könyvtár 

Celldömölk 

 

október 6-11. Ingyenes beiratkozás  

Utolsó esély – késedelmi díj elengedése 
résztvevők száma: 77 fő 

 

október 6. Tiszteletadás Eötvös Loránd Ság hegyi gravitációs méréseinek - 

kötetbemutató 

résztvevők száma: 27 fő 

 

Prof. Dr. Kovács László 

fizikatörténész, főiskolai tanár 

előadása az Eötvös Loránd 

centenáriumi emlékév 

záróakkordjának is tekinthető. A tudós 

szerző – aki egyben a celldömölki 

Eötvös-kultusz egyik ébren tartója – 

nagy ívű áttekintést adott a 

könyvcímben szereplő téma minden 

vonatkozásáról. Számos kulisszatitkot 

ismerhettek meg a résztvevők a „fizika 

fejedelmének” torziós ingával történt észleléseiről, valamint annak helyi vonatkozásairól. 



október 9. „Itt ülök csillámló sziklafalon” 
résztvevők száma: 28 fő 

 

Varga Tibor kissomlyói származású esztéta, irodalomtörténész és költő volt a városi 

bibliotéka vendége. A celldömölki születésű barát és esztéta, Németh Andor „szemüvegén 

keresztül” elemezte József Attila számos versének valóságelemeken nyugvó költői képeit. 

 

október 11. Könyves Vasárnap - Könyvajándékok kisorsolása 

résztvevők száma: 14 fő 

 

A hagyományoknak megfelelően, a hét folyamán beiratkozott olvasók közül sorsolás útján 

egy fő Örökös Könyvtári Tag lett, illetve három személy részesült könyvjutalomban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár 

Csepreg 

 

október 5. Tündéri pillangók éneke – 

kötetbemutató  

résztvevők száma: 43 fő 

 

Szalkayné Sárváry Hajnalka helyi szerző 

mesekönyvének bemutatója, melyet zenés 

műsor keretében ajánlott az érdeklődőknek. 

 

október 10. A csepregi ősgesztenyés 

felfedezése a madárerdőben 

résztvevők száma: 15 fő 

 

Őszi túra a Betyár erdőbe, a helyi mesék, legendák földjére. 



Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 

Faludi Ferenc Könyvtár 

Körmend 

 

október 5-10. „Az igaz barátság titkai” – 

fotópályázat és kiállítás 

résztvevők száma: 139 fő 
 

Én és a macim címmel a pályázatot már 

szeptember 18-án meghirdették gyerekek 

számára. 
 

október 5-10. „…az egyetlen igaz 

varázslat” – rejtvényfüzet pályázat 

könyvekről, könyvtárakról 

résztvevők száma: 77 fő 
 

A pályázatot már szeptember 21-én 

meghirdették gyerekek számára. 

 

Elérhetősége: 

https://drive.google.com/file/d/13VuHOzuD1IsNKyUfBrcq0qhZMkblELTA/view?fbclid=Iw

AR0aLNJFeh6nPeADOw7lJT3aOh8mGFFwCBszdh1YQ5oFrQzReJQjPfQ2zdk 
 

október 5-11. Hasznosak voltak egykor – kiállítás a könyvtári munkát segítő tárgyakról, 

eszközökről 

résztvevők száma: 164 fő 

 

október 5-11. Egy szelet helyi múlt 

résztvevők száma: 25 fő 
 

A Rábavidék című folyóirat digitalizált változatának népszerűsítése és használatának 

bemutatása. 
 

október 5-11. Éld boldogan az életed! – 

online könyvajánló az életvezetésről 

résztvevők száma: 38 fő 

 

október 5-11. Az emberi élet mélységei – 

szépirodalmi online könyvajánló 

résztvevők száma: 36 fő 

 

október 5-11. Ötkarikás hőseink Dr. 

Hollerné Mecséri Annamária 

vezetésével – játék és vetélkedő (online 

és a helyszínen is) 

résztvevők száma: 82 fő 
 

Magyarok az olimpiákon. 

 

 Elérhetősége: 

https://docs.google.com/forms/d/1v35091mCBe0j4wRSIT9CGtLC1R0i0wcgHA6EeJYV8U

Q/viewform?edit_requested=true&fbzx=1338938661924939708&fbclid=IwAR1pRl3Asw4

MiTxayQwemiFX5dBGf9N33bK4iA7shJE8d41qYasGorY6gQs 

https://drive.google.com/file/d/13VuHOzuD1IsNKyUfBrcq0qhZMkblELTA/view?fbclid=IwAR0aLNJFeh6nPeADOw7lJT3aOh8mGFFwCBszdh1YQ5oFrQzReJQjPfQ2zdk
https://drive.google.com/file/d/13VuHOzuD1IsNKyUfBrcq0qhZMkblELTA/view?fbclid=IwAR0aLNJFeh6nPeADOw7lJT3aOh8mGFFwCBszdh1YQ5oFrQzReJQjPfQ2zdk
https://docs.google.com/forms/d/1v35091mCBe0j4wRSIT9CGtLC1R0i0wcgHA6EeJYV8UQ/viewform?edit_requested=true&fbzx=1338938661924939708&fbclid=IwAR1pRl3Asw4MiTxayQwemiFX5dBGf9N33bK4iA7shJE8d41qYasGorY6gQs
https://docs.google.com/forms/d/1v35091mCBe0j4wRSIT9CGtLC1R0i0wcgHA6EeJYV8UQ/viewform?edit_requested=true&fbzx=1338938661924939708&fbclid=IwAR1pRl3Asw4MiTxayQwemiFX5dBGf9N33bK4iA7shJE8d41qYasGorY6gQs
https://docs.google.com/forms/d/1v35091mCBe0j4wRSIT9CGtLC1R0i0wcgHA6EeJYV8UQ/viewform?edit_requested=true&fbzx=1338938661924939708&fbclid=IwAR1pRl3Asw4MiTxayQwemiFX5dBGf9N33bK4iA7shJE8d41qYasGorY6gQs


október 5. Erre is jó a régi könyv – 

könyvszobrok kiállítása 

résztvevők száma: 69 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

október 7. A játék a lényeg, valamint a tökkészítés – kézműves foglalkozás 

résztvevők száma: 10 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

október 7. A 30 éves Csaba József Honismereti Egyesület kiadványai - vitrinkiállítás 

résztvevők száma: 134 fő 

 

október 9. Mi tesz minket boldoggá, 

és mit mond ez magáról az életről? 

résztvevők száma: 20 fő 

 

Prenner-Zsolnai Rita mentálhigiénés 

szakember előadása. 

 

október 10. A 

gyermekkönyvtár legjei 

- játékos vetélkedő 

résztvevők száma: 41 

fő. 

 

Játék a szabadban és a 

gyermekkönyvtárban. 

 



október 10. Mesehősök kavalkádja – 

játékos vetélkedő 

résztvevők száma: 17 fő 

 

Kedvenc mai meseszereplőink. 

 

október 11. Könyves Vasárnap 

 

Beiratkozási akció 

résztvevők száma: 138 fő 

 

Könyvtári kótyavetye - könyvvásár az 

állományból kivont művekből 

résztvevők száma: 7 fő 

 

30 éves a Csaba József Honismereti 

Egyesület – játékos vetélkedő 

résztvevők száma: 18 fő 

 

Tudta-e Ön, hogy…? – játékos kvíz a 

könyvtárról 

résztvevők száma: 18 fő 

 

Míves könyvkötések 

résztvevők száma: 47 fő 

 

Melyik a legszebb kötésű könyv a 

könyvtárban? 

 

Könyvtárak és könyvtáros a 

műalkotásokban – játékos vetélkedő 

résztvevők száma: 15 fő 

 

A mi legjeink - érdekességek a városi 

könyvtár történetéből 

résztvevők száma: 17 fő 

 

„Adjon Isten jó éjszakát!” - játék a 

magyar népdalokról 

résztvevők száma: 16 fő 

 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja – mese 

és játék 

résztvevők száma: 17 fő 

 

„A szem a lélek tükre” – játékos 

vetélkedő 

résztevők száma: 16 fő 
 

A szegények orvosa és a szem egészsége. 

 



Irodalmunk jelesei – játékos vetélkedő 

résztvevők száma: 15 fő 

 

Olvasóink kedvencei játékos vetélkedő népszerű szerzőkről 

résztvevők száma: 22 fő 

 

Minek nevezzelek? – játékos irodalmi vetélkedő 

résztvevők száma: 22 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chernel Kálmán Városi Könyvtár 

Kőszeg 

 

október 7. Kincsek, értékek 

a könyvtárban – könyvkiállítás 

régi könyvekből 

résztvevők száma: 40 fő 

 

október 10. Történelmi 

regényírók és olvasók 

találkozója  

résztvevők száma: 55 fő 

 

A program vendége volt: Bán 

Mór, Csikásza Lajos, Fábián 

Janka, Fonyódi Tibor, Izolde 

Johannsen, Kapa Mátyás. 

 

október 11. Könyves 

Vasárnap 

 

Rendkívüli nyitva tartás, 

kedvezményes beiratkozás 

résztvevők száma: 97 fő 

 

Csipi-Csupi bábszínháza  

résztvevők száma: 32 fő 

 

Szamóca Színház zenés 

mesejátéka gyerekeknek. 

 

 

 

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 

Sárvár 

 

október 5-11. Az elmúlt 15 év 

– kiállítás  

résztvevők száma: 133 fő 

 

Az Országos Könyvtári 

Napokhoz kapcsolódó 

rendezvényekről készült fotók, 

plakátok, cikkek, tárgyak 

kiállítása, jeles előadók, 

események felidézése. 

 

 

 

 



október 6. Detektívsarok 

résztvevők száma: 57 fő 

 

A 10 éves jubileumát ünneplő Detektívsarok elnevezésű olvasásnépszerűsítő játék ünnepélyes 

eredményhirdetése, az új évad elindítása. 2020-ban a járványügyi helyzet miatt online 21 

csapat nevezett és próbálta ki nyomozói tehetségét a sárvári és a környékbeli általános 

iskolákból. 

 

 
 

október 7. Barangolás Hangszerországban 

résztvevők száma: 17 fő 

 

Paukovics László zenetanár a különféle hangszereket (hegedű, brácsa, cselló) zeneműveken 

keresztül mutatta be az érdeklődő Zenei Klub számára. 
 

október 8. „Könyvtárpártoló tevékenységért” 

résztvevők száma: 19 fő 

 

2012. óta minden évben az Országos Könyvtári Napok ideje alatt oklevélben részesülnek azok 

a személyek, akik adományaikkal, ötleteikkel támogatják az intézmény munkáját - hárman 

részesültek elismerésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



október 8. Nőszemközt Plusz 

résztvevők száma: 19 fő 

 

A programsorozat meghívott vendége ezúttal Molnár Zoltán, a sárvári könyvtár nyugalmazott 

igazgatója volt, aki felidézte pályafutását, lelkesen beszélt könyvtárosi munkájáról, a 

helyismereti kutatómunka szépségeiről, az intézmény könyvkiadói tevékenységéről, a Sárvári 

Hírlap szerkesztéséről. 

 

október 9. Könyvtárbejárás 

résztvevők száma: 21 fő 

 

A megjelentek három alkalommal a földszinttől a padlásig bejárták az intézmény termeit, 

miközben a könyvtár vezetője mesélt a különböző klubokról, programokról, a könyvtár által 

nyújtott lehetőségekről. Nagy érdeklődés övezte a könyvtári munkafolyamatok bemutatását, 

megismerkedtek a résztvevők a könyv megrendelésétől, adatainak feldolgozásán át a 

kölcsönző térbe kerüléséig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

 

október 5. Színes és szuperkönyvtáros 

résztvevők száma: 33 fő 

 

Az olvasók vidám könyvtári feladatokat (éneklés, 

filmek, irodalmi alkotások felismerése) kaptak a 

könyvtárosoktól. 

 

október 5. Kreatív könyvtáros – könyvekből 

készült kézműves alkotások készítése 

résztvevők száma: 20 fő 

 

október 7. Könyvtári retróságok – értékes régi 

könyvek kiállítása, bemutatása 

résztvevők száma: 20 fő 

 

október 7. Magyar Zenés filmek 
résztvevők száma: 22 fő 

 

Boros Ferenc könyvtáros, amatőr 

dokumentumfilm rendező filmtörténeti 

előadássorozatának harmadik része a 

Filmklub tagjai számára, a Csinibaba, a 

Mágnás Miska, a Made in Hungária, az 

István, a király és egyéb zenés filmeket 

érintette. 

 

 

 

október 9. Gyógyító történetek, gyógyító sorok - meglepetés történetek a könyvtárosoktól 

a felnőtt részleg olvasóinak 

résztvevők száma: 45 fő 

 

október 11. Könyves Vasárnap 

 

Bábelőadás 

résztvevők száma: 36 fő 

 

A Kalimpa Színház előadásában láthatták a 

gyerekek A királykisasszony cipője című 

zenés bábjátékot. 

 

 

 

 

 

 

 



Pável Ágoston Múzeum 

Szentgotthárd 

 

október 6. A könyvtár a tudásunk jövője - bepillantás a könyvtár és a Honismereti Klub 

helytörténeti munkájába 

résztvevők száma: 17 fő 

 

A helytörténeti adatgyűjtés, a digitalizálás, a kiállításrendezés lépéseinek bemutatása a 

sporttörténeti kiállításon keresztül. 

 

 

Berzsenyi Dániel Könyvtár 

Szombathely 

 

október 5-18. 140 évről 14 nap alatt 

résztvevők száma: 325 fő 

 

Könyvtártörténeti érdekességek a városi közkönyvtár megalapításának évfordulója kapcsán: a 

könyvtár munkatásai minden nap megosztottak egy-egy érdekes cikket, fotót, 

aprónyomtatványt a Facebookon és az Instagramon. 

 

október 5-10. Ki vagy te? Mi vagy te? Ki van a pult mögött – online kvíz 

résztvevők száma: 37 fő 

 

Kiderült, hogy az olvasók mennyire ismerik könyvtárosaikat. 

 

október 5. Gyógyító könyvek – kiállítás és tárlatvezetés 

résztvevők száma: 100 fő 

 

A könyvtár orvosi, gyógynövényes témájú ritka köteteiből, muzeális dokumentumaiból álló 

kiállítás. 

 

október 5. Könyvtárak és könyvtárosok mindenütt - tematikus olvasmányajánló kiállítás 

a felnőtt kölcsönzőtérben  

résztvevők száma: 20 fő 
 

október 5. Gondolta volna? - érdekességek a könyvtárról  
résztvevők száma: 39 fő 



október 5. „Minden, ami máskor nincs” - kiállítás 
résztvevők száma: 70 fő 
 

Válogatás a Berzsenyi Dániel Könyvtár Országos Könyvtári Napokkal kapcsolatos 

dokumentumaiból. 

 

október 6. Generációk harca. Hogyan értsük meg egymást? – kötetbemutató 

résztvevők száma: 50 fő 

 

Steigervald Krisztián generációkutató kötetbemutatóval egybekötött előadása. 

 

 
 

október 8. XXVI. Vas Megyei Könyvtári Nap – szakmai nap 

résztvevők száma: 70 fő 

 

Visszatérő rendezvényünket idén 26. alkalommal, Testi-lelki harmónia a könyvtáros 

hivatásban címmel szerveztük meg. Előadónk volt 

- Dr. Nagy Beáta Magda klinikai szakpszichológus, szociológus (Mi van a maszk 

mögött? Kihívások, stressz és megküzdés a munkában) 

- Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD szociológus, pedagógia szakos könyvtáros (A 

hivatásbeli önbecsülés ereje) 

- Horváth Imre karnagy (A zene gyógyító ereje) 

- Albert Zsuzsánna mesemondó, pedagógus (Mesét a léleknek).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

október 8. A szépnek legilletékesebb és 

leghűbb ápolói - kiállításmegnyitó 
résztvevők száma: 55 fő 

 

135 éves Szombathelyi Szépítő Egyesület. 

 

október 10. Szépíts velünk!  
résztvevők száma: 40 fő 

 

Társadalmi munka a Szent István parkban - 

együttműködve a Szombathelyi Szépítő 

Egyesülettel. 

 

október 11. Könyves Vasárnap 
 

Féléves kedvezményes beiratkozás és amnesztia 

kedvezményeket igénybe vevők száma: 95 fő 
 

Hol jártál báránykám? – kézműves foglalkozás 

résztvevők száma: 55 fő 
 

Nemezeléssel és őszi termésekkel várta az érdeklődőket Novák Ágota népijátszóház-vezető. 
 

Sipirc! - klasszikusok és kortársak papírszínházi köntösben 

résztvevők száma: 31 fő 



 

 
 

 

 

 

Ember a fán - zenés irodalmi délután Kollár-

Klemencz Lászlóval 

résztvevők száma: 50 fő 

 

 

Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány 

Szombathely 

 

október 8-22. „Több, mint kavics: 

kavicsképek üzenetekkel - 

kiállításmegnyitó 

résztvevők száma: 102 fő 

 

Harsányi Andrásné kavicsképei egy-egy 

magyar írótól, költőtől származó idézettel 

jelentek meg. A megnyitón fellépett 

Feriencsik László fagottművész, 

Szabó Tibor színművész, László 

András Benedek zeneiskolai 

növendék. 

 

 



Vas Megyei SZC Oladi Technikum Könyvtára 

Szombathely 

 

október 5-8. Könyvtári extrák  

résztvevők száma: 75 fő 
 

Érdekességek, feladatok a világ könyvtárainak, könyveinek 

történetéből.  
 

október 5. Vendégeink voltak - kiállítás 

résztvevők száma: 100 fő 

 

Dedikált könyvek a könyvtárban. 

 

október 6. Környezettudatos őszi játszóház 

résztvevők száma: 68 fő 

 

Őszi termésekből, használt anyagokból díszek, apró ajándékok készítése. 
 

október 7. Ez mind mi vagyunk – 

csoportos foglalkozás  

résztvevők száma: 52 fő 

 

Érdekességek a könyvtár életéből, 

dokumentumairól. 

 

október 7. Boldog óra! 

résztvevők száma: 56 fő 

 

Kedvenc kötetek bemutatása, ajánlása, 

közös olvasása. 
 

 

október 7. Különleges 

könyveink  

résztvevők száma: 77 fő 

 

Kuriózumok a könyvtár 

állományából. 

 

október 7. Könyvekbe veszett 

tárgyak 

résztvevők száma: 73 fő 

 

Kiállítás a könyvekben felejtett 

tárgyakból. 

 

október 9. Rejtélyek kavalkádja – Oladi teaház 

résztvevők száma: 148 fő 

 

Könyves akadályverseny gyerekeknek, majd eredményhirdetés. 

 



Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 

Vasvár 

 

október 5-10. Könyvturkáló 

résztvevők száma: 208 fő 

 

Az állományból kivont, leselejtezett dokumentumokhoz jelképes összegért juthattak hozzá az 

érdeklődők. 

 

október 5. Könyvtárunk 

jeles látogatói - kiállítás 

résztvevők száma: 142 fő 

 

október 5. Internetes 

védelem, biztonságos 

alkalmazás  

résztvevők száma: 22 fő 

 

Nagy Tamás informatikus 

szakember, szaktanár az 

Internet használat biztonságos 

alkalmazását, jelentőségét, 

szükségszerűségét mutatta be 

az érdeklődőknek. 

 

október 5. Könyvtári 

tulajdonbélyegzők könyvtári 

állományunkban - kiállítás 

résztvevők száma: 121 fő 

 

október 5. Regisztráljon 

ingyenesen könyvtárunkban 

résztvevők száma: 17 fő 

 

október 6., 7., 9. Mit 

meséljek a gyerekemnek?  

résztvevők száma: 80 fő 

 

Tanácsokat kaptak a gyerekek 

és szüleik, mit olvassanak 

együtt, egymásnak. 

 

október 6., 7., 9., 10. Hogyan 

keressem? - 

könyvtárhasználati tanácsok 

résztvevők száma: 117 fő 

 

 

 

 



október 7. Babák és a könyvtár – 

játszóház babáknak és mamáknak 

résztvevők száma: 15 fő 

 

október 9. Mit is olvassak? – 

olvasmányajánló beszélgetés 

résztvevők száma: 22 fő 

 

október 9. Meséljünk együtt! – 

mesék babáknak és mamáknak 

résztvevők száma: 52 fő 

 

október 11. Könyvtárak Vasváron 

résztvevők száma: 42 fő 

 

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs muzeológus, történész időutazásra vitte hallgatóságát a 

Vasváron élő domonkos szerzetesek középkori könyvtárától indulva a 21. századi múzeumi, 

rendtörténeti és városi könyvtár bemutatásáig. Könyvritkaságokkal, helyi kiadványokkal, 

évkönyvekkel, újságokkal, egykori képeslapokkal, iskolai füzetekkel ismerkedtek meg az 

érdeklők. 

 

 

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár 

Vép 

 

október 5. Filmklub  

résztvevők száma: 31 fő 

 

A helyi Mezőgazdasági Technikum, 

Szakképző Iskola kollégistái filmet néztek és 

beszélgettek Meskó Krisztián filmes 

szakemberrel. 

 

október 6. Mi dolgunk a világon? – zenés 

irodalmi foglalkozás 

résztvevők száma: 18 fő 

 

Pócza Nonsense András szövegíró, dalszerző, 

énekes zenélt és beszélgetett a szakképző iskola diákjaival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



október 7. Kézműves foglalkozás 

résztvevők száma: 23 fő 

 

    

október 8. Mesét a léleknek 

résztvevők száma: 22 fő 

 

Albert Zsuzsánna mesemondó, pedagógus az általános iskolásokat várta állatos mesével és 

kézműves foglalkozással. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendezvények a KSZR szolgáltatóhelyeken 

 

 

település program 
résztvevők száma 

(fő) 
 

október 5. 
 

Nemescsó 
A magyar népmesék világa - játékos 

foglalkozás és KönyvtárMozi vetítés 
10 

 

október 7. 
 

Andrásfa 
Égig érő fű - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
10 

Horvátzsidány 
A Kék meg a Sárga - Lázár Ervin meséje 

elevenedik meg Papírszínházban 
17 

Uraiújfalu 
Vad Magyarország - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
14 

 

október 9. 
 

Gór 
Csontváry - KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
6 

Ják 
A magyar népmesék világa - játékos 

foglalkozás és KönyvtárMozi vetítés 
22 

Nick 
Cigánymesék világa – játékos foglalkozás és 

KönyvtárMozi vetítés 
7 

Nick  
Meseautó – KönyvtárMozi vetítés és 

beszélgetés a filmről 
6 

 

 

Pillanatképek a KSZR szolgáltatóhelyek rendezvényeiről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajtóhírek 

 

Nyomtatott sajtóhírek: 

 

Gyógyító könyvek. In: Vas Népe, 65. évf. 237. sz. (2020. okt. 9.), p. 8. 

Gyógyító könyvek tárlata. In: Vas Népe, 65. évf. 233. sz. (2020. okt. 5.), p. 4. 

Nyitva a fiókkönyvtár: új kínálattal várják a rábasömjénieket. In: Vas Népe, 65. évf. 233. sz. 

(2020. okt. 5.), p. 8. 

Országos Könyvtári Napok. In: Média Reklámújság, 28. évf. 18. sz. (2020. október 2.), p. 2. 

Újabb mesekönyvét mutatják be. In: Vas Népe, 65. évf. 233. sz. (2020. okt. 5.), p. 6. 

Újra kinyit a fiókkönyvtár. In: Vas Népe, 65. évf. 234. sz. (2020. okt. 6.), p. 3. 

Vasárnapi ajándék: dalok a rengetegből. In: Vas Népe, 65. évf. 241. sz. (2020. okt. 14.), p. 8. 

 

Online sajtóhírek: 

 

http://sarvarvar.hu/orszagos-konyvtari-napok-sarvaron-2020-10-05 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vasarnapi-ajandek-dalok-a-rengetegbol-4341286/ 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/idoutazast-szerveztek-vetelkedore-hivtak-a-

muszaki-klubosokat-bukon-4335337/ 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szepitok-135-eve-az-egyesulet-tortenetet-

kiallitas-mutatja-be-a-bdk-ban-4332751/ 

https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/botanikai-es-orvosi-temaju-nyomtatvanyokbol-

nyilt-kiallitas-a-berzsenyi-daniel-konyvtarban-4329646/ 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nyitva-a-fiokkonyvtar-uj-kinalattal-varjak-a-

rabasomjenieket-4319437/ 

http://szentgotthard.hu/hu/kiemelt-hirek/boros-ferenc-filmtorteneti-sorozata-a-mora-

konyvtarban.html 
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Szakmai beszámolónk elérhető a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portál honlapján: 

 

http://www.bdmk.hu/Palyazataink/_Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok 

 

https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/2021/ 

 

 
 

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, 2021. január 20. 

 

 

A programok lebonyolításában közreműködő könyvtárak beszámolói alapján összeállította: 

 

 

Virághné Vámos Kitti 

          könyvtáros 

http://www.bdmk.hu/Palyazataink/_Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok
https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/2021/

