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A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár idén is 

csatlakozott az Országos Könyvtári Napok elnevezésű rendezvényhez három programelemmel. 

A korábbi évekhez hasonlóan az idén ősszel is megrendeztük az immár negyedik éve sikeres Tini 

galopp vetélkedőt a Könyves Október keretén belül, a TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú 

„Tudásdepo-Expressz” könyvtári projekt fenntartási programjaként. Ezen a napon a pályázatban 

együttműködő általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulóit valamint a középiskolák 9-10. 

évfolyamos tanulóit láttuk vendégül. A rendezvény 2014. október 15-én zajlott le, egész napos, 

információszerzés, forrásfeltárás lesz városi séta keretében. 

Szintén ezen a napon nyitottuk meg az Utazó olvasó című kiállítást. A kiállítás rövid leírása a 

következő: 

„A naponta ingázó és tömegközlekedő utasok között mindig nagy dilemmát okoz a lehető 

leghasznosabb időkihasználás. Habár évek óta kongatják a vészharangokat, a papíralapú olvasás 

eltűnéséről – és bizonyos tendenciák valóban jelen vannak – mégis a kiállított fényképek nem a 

könyvek eltűnését igazolják. A fotók a legkülönbözőbb műfajú, stílusú könyvekben elmerülő 

utasokat örökítették meg, a villamoson, metrón, vagy éppen buszos utazásaik során. A blog, 

amelynek képeiből válogattak a kiállítás létrehozói szintén az „Utazó Olvasó” nevet viseli. Juhász 

István, fotós munkájának gyümölcsével most azonban nem csak digitálisan, a közösségi 

platformon, hanem kézzel fogható formában is találkozhatnak az érdeklődők.” Forrás: 

http://www.prherald.hu/2013/09/utazo-olvaso/ 

A kiállítást 9.00 órakor dr. habil. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi docens és Pávlicz 

Adrienn a Néprajzi Múzeum könyvtárosa nyitotta meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria 

Egyetemi Központ aulájában. A kiállítást 2014.10.31-ig tekinthették meg az érdeklődők. 

A harmadik programelemmel szintén a fiatalabb korosztályt céloztuk meg. Míg a tanulók egy 

része „galoppozott” a városban, addig a többiek egy rendhagyó irodalom órán vehettek részt a 

Savaria Slam Poetry szervezésében Alkotó Hallgatók címmel. 

A slam poetry egy több évtizedes gyökerekkel rendelkező élő verselési műfaj, mely a rapből, a 

költészetből valamint a dzsesszköltészetből alakult ki az Egyesült Államokban, Magyarországon 

az utóbbi néhány évben lett igazán ismert és kedvelt. A Savaria Slam Poetry 2012 őszén alakult 

szombathelyi egyetemistákból, azóta is minden hónapban megtartják a klubestjüket, valamint 

számos más helyen való fellépésen és konferencián is túl vannak már. 



A Savaria Slam Poetry tagjai ezen a napon egy különleges interaktív műsorral készültek, amely 

nagy sikert aratott a fiatalok körében. 

 

 

Szombathely, 2014. november 26. 

 

Janzsóné Sipos Melinda s. k. 

könyvtáros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


