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Sárvár 

 

Könyvtárunk minden évben csatlakozik az Országos Könyvtári Napokhoz. Idén minden 

korosztály számára változatos programokat kínáltunk. 

 

Október 14-én Detektívsarok című játékunk nyitotta a rendezvénysorozatot. Ez a felső 

tagozatos diákok számára hirdetett, havonta nyomozási feladatokat adó játék ebben az évben a 

sárvári rendőrkapitányság nyomozóinak segítségével indult. A diákok megismerkedhettek a 

nyomozási technikákkal, az ujjlenyomatvétellel, illetve rabosított fotó is készült a csapatok 

tagjairól. A játékra idén 39 csapat (152 fő) jelentkezett és versengett hónapról hónapra, hogy 

májusra minél jobb nyomozóvá váljon. 

 

Ugyanezen a napon került sor a „Könyvtárosok gyűjtötték, készítették. Képek, könyvek, 

dísztárgyak” című kiállítás megnyitójára is. A tárlat saját otthoni tárgyakból állt össze. An 

látogatók a tárlókban fényképalbumokat, vizitkártyákat, kosárfonó- és egyéb kézműves 

technikával készült tárgyakat, neves művészek eredeti aláírásai fedezhették fel. 

 

Október 15-én a legkisebbeknek Gerbert Judit tartott ringató foglalkozást. A gyerekeknek 

kis ajándékcsomaggal is kedveskedtünk. 

 

Délután a helyi gimnázium diákjának, Pipics Jánosnak a könyvbemutatójára vártuk az 

érdeklődőket. A Sylvester Könyvbarátok Klubjának keretében az első kötetes költővel 

egykori tanára, Farkas Jánosné beszélgetett. 

 

Október 16-án köszöntöttük azt a három személyt, akik adományaikkal és ötleteikkel 

önzetlenül támogatták intézményünk munkáját. „Könyvtárpártoló tevékenységért” elismerő 

oklevélben részesült Berkovicsné Kálmán Mária, Gönczölné Szalai Brigitta és Dávid Ferenc. 

 

Ezután Szántóné dr. Balázs Edit egyetemi docens Lukács Erzsébet fotóinak felhasználásával a 

vas megyei zsidó emlékhelyekről tartott előadást, kiemelve a sárvári vonatkozásokat. 

Felidézhettük a városunkban élt zsidók szerepét, a ma már nem létező, illetve a megmaradt 

épületeket és megtekinthettük a háború után a mártírok emlékére állított művek fotóit is.  

 

A könyvtári hét ismét sikeres volt, hiszen a különböző rendezvényeken több mint ötszáz fő 

vett részt, összesen 119-en iratkoztak be, illetve újították meg tagságukat, 38 fő esetében 

pedig eltekintettünk a késedelmi díj megfizetésétől. 

 

 

Sárvár, 2014. december 1. 

 

 

Bődi Piroska s. k. 

igazgató-helyettes 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

14. (kedd )15 óra: 

Nyomozzunk együtt!  A Detektívsarok című játék megnyitója 

 

17 óra: 

Könyvtárosok gyűjtötték. Képek, könyvek, emlékek című kiállítás megnyitója 

 

15. (szerda) 10 óra: 

Ringató.  Dalok, versek mondókák Gerbert Judittal 

 

       17 óra: 

Felhős utakon. Pipics János kötetének bemutatója a Sylvester Könyvbarátok Klubjában. 

A szerzővel Farkas Jánosné beszélget. 

 

16. (csütörtök )17 óra: 

Vas megyei zsidó emlékhelyek. Szántóné Dr. Balázs Edit egyetemi docens előadása 

Lukács Erzsébet fotóinak felhasználásával. 

 

17. (péntek) 16.45 óra: 

„Könyvtárpártoló tevékenységért” –  elismerő oklevelek átadása 

 

17 óra: 

"Ősz az idő, Szent Mihály nap közeledik..."  Őszi gazdasági határnapok a paraszti   

kultúrában. Hámori Balázs etnográfus előadása 

  

 

A program egész ideje alatt 50 %-os beiratkozási és ingyenes internetezési lehetőséget  

biztosítunk, valamint eltekintünk a késedelmi díj megfizetésétől. 

 

A rendezvény támogatója a Vas Megyei KSZR, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 
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