
FALUDI FERENC KÖNYVTÁR 

9900 Körmend, Batthyány u. 4. 

 

 

A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár ez évben is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz. 

 

A helyi programsorozat keretében kiemelt figyelmet szenteltünk az „Élő emlékezet – múltunk 

értékei” területnek, városunk ez évben ünnepelte fennállásának 770. évfordulóját. IV. Béla király 

1244. október 28-án kelt oklevelében adományozta Körmendnek a városi kiváltságot. 

Így e jelen évforduló keretében szerveztük a Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári 

Napok helyi rendezvényeit. 

 

Kiemelt célunk volt a program keretében a lakosság és a könyvtárhasználók széles rétegének 

megszólítása és bevonása mellett a könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése és az új kínálat 

megismertetése. Az új szolgáltatásaink a helytörténeti fotónegatív gyűjteményünk vagyis az 

archívum már digitalizált és számítógépes adatbázisban feltárt a honlapunkon elérhető részének 

népszerűsítése és használatának elsajátítása „Időutazás a városban” címmel. 

A kiállításunk is e gyűjteményrészt reprezentálta. 

 

A programok a gyermek és a felnőtt korosztály külön-külön is megtekinthető, de évről évre a 

legnépszerűbbnek a Könyves Vasárnap családi rendezvényei számítanak. Ami komplexen kicsik 

és nagyok egyaránt nyújt kínálatot és közös élményeket. 

 

A pályázati támogatást e nap családi vetélkedőjének díjazásához használtuk fel. 

 

A hét során 43 különböző programon 1126 fő résztvevő volt. 68 fő új tag regisztrálta magát. 

 

 

Mecsériné Doktor Rozália s. k. 

könyvtárvezető 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖNYVES VASÁRNAP KÖRMENDEN 
- A 770 ÉVES VÁROS TÖRTÉNETÉNEK JEGYÉBEN - 

A FALUDI FERENC KÖNYVTÁRBAN 

2014. október 19-én 13 órától 
 
A játékos családi délután programja: 
 

o Az újra várossá válás útján. Az építkezések évtizede című fotókiállítás 

o  Most mutasd meg! 

o  Könyves kótyavetye 

o  Időutazás a városban  

 Ismerd meg a könyvtári fotókereső által nyújtott lehetőségeket 

o  Várostól városig. Játékos családi időutazás a város történelmében  

o  770 éve város Körmend. Kvízjáték 

o  Okostelefon és információkeresés 

o  Szeretem a könyvtáram. Időutazás a könyvtár történetében 

o Ügyes kezek. Apró ajándékok készítése papírból 

o Állati találósdi 

o  Ahol a kurta farkú malac túr.  Játék a népmesékkel 

o  Rába a mi folyónk. A folyó élővilágáról 
 

A délután folyamán: MEGBOCSÁTÁS A KÉSEDELMES OLVASÓK SZÁMÁRA! 

 
INGYENES BEIRATKOZÁS!  VÁRJUK TAGJAINK SORÁBA! 

 
A program a Vas megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

keretében valósul meg. 
 

 

http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33242
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33648
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33657
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33651
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33661
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33820
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33861
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33662
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33664
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33868
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33869
http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=33877

