Országos Könyvtári Napok

2016. október 3–9.
Könyves Vasárnap – október 9.
Veszprém város
könyvtárainak programfüzete

Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Cholnoky lakótelepi Könyvtár
Dózsavárosi Könyvtár
Március 15. úti Könyvtár

Kiállítások
Október 4-én, kedden 16.30 órakor
Mozaikok a Veszprém megyei
vízszolgáltatás történetéből
című tárlatot megnyitja:
Kugler Gyula,
a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója
(Megtekinthető október 9-éig
a könyvtár nyitvatartási idejében.)

egész héten
Minél zöldebben!
Tematikus könyvajánló
a II. emeleten lévő kiválasztó térben

205 éve született Liszt Ferenc
a 19. század egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője
Zene- és olvasmányajánló
a könyvtár Zenemű- és médiagyűjteményében

Leg-Leg-Leg
Legkisebb, legnagyobb, legrégebbi könyveinkből
láthatnak összeállítást a könyvtár II. emeletén a kiválasztó térben

Mirr-Murr, Oriza Triznyák és a többiek atyja
Csukás István tiszteletére az életmű bemutatása,
kiállítással és könyvajánlóval a gyermekkönyvtárban

Október 3., hétfő
18 órakor Kisfaludy Teremben
Észt filmek - ingyenes vetítés
A temetőőr lánya
című észt filmdrámát láthatják
A vetítés észt nyelvű, magyar felirattal.
A feliratot
az Észt Intézet bocsátotta rendelkezésünkre

Október 4., kedd
16.30 órakor a III. emeleti közösségi térben
A magyar filmkultúra gyöngyszemei
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára emlékezve
a Szerelem című film vetítése

16.30 órakor
a gyerekkönyvtár foglalkoztató termében
Veszprémi Alkotók Klubjának
nyílt foglalkozása
16.30 órakor
a könyvtár földszinti kisgalériájában
Mozaikok a Veszprém megyei
vízszolgáltatás történetéből
című kiállításmegnyitó
A tárlatot megnyitja:
Kugler Gyula,
a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója
(Megtekinthető október 9-éig
a könyvtár nyitvatartási idejében.)
ezt követően

17 órától a dr. Nagy László Teremben
Csőbe terelt források
avagy vízkérdések és válaszok
című jublieumi kiadvány bemutatója
A kötetet ismertetik a szerzők:
Kovács Győző és Laki Pál

Október 5., szerda
14 órakor a Kisfaludy Teremben
A balatóniai lovagregények nyomában
Kötetlen beszélgetés Jeney Zoltán íróval
Csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges
a 88/424-011/107-es melléken.

16.30 órakor az Amerikai Kuckóban
Kids Club
Játékos olvasásnépszerűsítő angol nyelvű foglalkozás
6–12 éves gyermekeknek

16.30 órakor a III. emeleti közösségi térben
Emlékkönyv
A Veszprémi Királyi Törvényszék története
1872–1945
című kötetet bemutatják
dr. Nagy Ibolya Adél, dr. Jagudits Katalin,
a Veszprémi Törvényszék bírósági titkárai

17 órától a Kisfaludy Teremben
Német Klub
A Sztálingrád című filmet tekinthetik meg az érdeklődők
német nyelven, magyar felirattal

Október 6., csütörtök

16 órakor a III. emeleti közösségi térben
Vörös pöttyös olvasópályázat díjátadó

16.30 órától az Amerikai Kuckóban
English Conversation Club
Angol nyelvű olvasásnépszerűsítő foglalkozás,
kötetlen beszélgetés

17 órakor a Kisfaludy Teremben
Francia klub
A klub keretében Az új barátnő
című filmet vetítjük
francia nyelven, magyar felirattal.

Október 7., péntek
10 órától a gyermekkönyvtárban
Ásványvarázslat
Ismerkedés az ásványok, kőzetek varázslatos világával
Bősz Imre segítségével

10.45 órakor a gyermekkönyvtárban
Vedd ölbe és énekelj!
Ringató foglalkozás babáknak és mamáknak

12 órakor a gyermekkönyvtárban
Népek meséi
Hallgassanak meséket magyar, angol, német,
francia, olasz, lengyel, orosz és észt nyelven!

15 órakor a Kisfaludy Teremben
A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat
legújabb számának bemutatója
16 órakor a Daiquiri Kávézóban
Kotyogó titkok
Irodalmi kávéház
felolvasással, beszélgetéssel
Vendégünk: Hujder Balázs, barista

17.30 órakor a Kisfaludy Teremben
Az „5 órai tea” – Könyvklub
vendége Fábián Janka
Beszélgetőtársa: Farkasné Molnár Csilla

Október 8., szombat
10 órától a gyermekkönyvtárban
Ébresszük fel együtt Csipkerózsikát!
Vidám családi 7próba
a Csipkerózsika című mese alapján

12 órától a gyermekkönyvtárban
Törp-kilométerek
Családi futóverseny
Családok jelentkezését várjuk
(legalább 3 fővel) rövid, vidám futásra!
Gyülekező a gyermekkönyvtárban

13 órától a gyermekkönyvtárban
Megnyílik a könyvtári Bütykölde!
Családi kézműves foglalkozás

Október 8., szombat
10–16 óra között a földszinten
Bemutatkozik
a Küngösi Szent Kinga Éléstára Manufaktúra
Helyi termékek és egészséges élelmiszerek
kedvelőit várja kóstolóval és vásárral

14 órakor a III. emeleti közösségi térben
A másság szigetein
Japán irodalom európai szemmel
Nyeste Zsolt
japanológus, irodalmár előadása

15 órakor a III. emeleti közösségi térben
Egy lány, egy 14 kg-os táska,
több mint 800 km
El Camino zarándokút
Horváth Hajnalka élménybeszámolója

10–16 óra között a földszinten
Gyalogolj könyvtárból könyvtárba!
Várjuk a fiókkönyvtárból érkező családokat,
akik teljesítették sétájukat
és kitöltötték a kapott feladatlapot

Könyves Vasárnap – október 9.
Nyitvatartás 10–19 óra között
Ezen a napon ingyenes beiratkozás,
amnesztia
10–19 óra között
a könyvtár földszintjén
Bemutatkozik
a Küngösi Szent Kinga
Éléstára Manufaktúra
Helyi termékek és egészséges élelmiszerek
kedvelőit várja kóstolóval és vásárral

10–19 óra között
az Amerikai Kuckóban
Rendkívüli nyitvatartás,
angol nyelvű társasjátékok
minden korosztálynak,
angol nyelvű rajzfilmvetítés gyerekeknek

10.30-tól 12 óráig
és 13.30-tól 15 óráig a III. emeleten
PC-fortélyok idősebbeknek
Személyre szabott tanácsadás, segítségnyújtás
várja az érdeklődőket
Jelentkezni a minitanfolyamra
szeptember 30-áig személyesen lehet
a II. emeleti Olvasószolgálati kollégáknál

Könyves Vasárnap – október 9.
Nyitvatartás 10–19 óra között
Ezen a napon ingyenes beiratkozás,
amnesztia

14–16 óra között
a könyvtár nyilvános tereiben
Nyomoz a család! 2 – A család visszatér
Izgalmas vetélkedő a könyvtár olvasószolgálati tereiben

15 órától a gyermekkönyvtár olvasótermében
Az idő, mint ajándék
Előadás és beszélgetés az időnkkel való jó sáfárkodásról
Makó Judit coach vezetésével

16 órától a Kisfaludy Teremben
GreCSÓKOLlár
Zenés irodalmi est
Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László
közreműködésével

17 órától a III. emeleti közösségi térben
A Nagy Háború konyhája
Palkóné Jády Melitta
vetített képes előadása, könyvbemutatója
Az első világháború hátországának élelmezési,
étkezési helyzetének bemutatása
a helyi és az országos sajtó segítségével

Könyves Vasárnap – október 9.
Nyitvatartás 10–19 óra között
Ezen a napon ingyenes beiratkozás,
amnesztia

Gyermekprogramok a gyerekkönyvtárban
10 órától
Hangolj rá!

Műhely jellegű zeneterápiás foglalkozás
kicsiknek és nagyoknak Fülemile Judit vezetésével

11 órától
Középpontban a papír

Múltidéző képeslapok készítése
Csutka Ilda népi iparművész segítségével

14 órától
Varázsvarrás

Készítsünk zokniból munyinyunyit
Nemes Éva textilmérnökkel

16 órától
BB Magic

Barnus és Bendegúz mágikus tini-bűvészműsora

17 órától
Hurrá! Áll a vár!

Családi kártyavárépítő verseny

17 órától
Csocsóbajnok kerestetik!

Estébe nyúló csocsópárbaj a legkitartóbbaknak

Cholnoky lakótelepi Könyvtár
Veszprém, Rózsa u. 48.
Tel.: 88/403-903
Honlap: http://www.ekmk.hu/index.php/fiokkoenyvtarak

Egész héten: díjtalan könyvtári beiratkozás,
amnesztia a késedelmes olvasóknak,
képes természetismereti totó kitöltése
Október 3. hétfőtől
Csukás István: Pom-Pom meséi
Festéktüsszentő Hapci Benő, Madárvédő Golyókapkodó,
Ásító Szörnyeteg – olvasópályázat meghirdetése

Október 3. hétfő 14 órától
Mesetár
drámapedagógiai foglalkozás 4. osztályosoknak
Sz. Pintér Rozália vezetésével

Október 5., szerda
10 órától
Szutyejev: A három cica
Kamishibai papírszínházi előadás,
kézműves foglalkozás óvodásoknak

Október 6., csütörtök
14 óra
Emlékezés az aradi tizenhárom vértanúról
és kézműves foglalkozás 4. osztályosoknak
H. Vass Ildikó segítségével

Október 8., szombat
10- 14 óráig
Gyalogolj könyvtárból könyvtárba!
Szombati sétára invitáljuk Önt és családját
Tegyen néhány lépést az egészségéért
és ismerje meg lakóhelyéhez legközelebb eső könyvtárat,
válaszoljon kérdéseinkre,
majd induljon el gyalogosan a megyei könyvtárba!

Dózsavárosi Könyvtár
Veszprém, Szent István u. 73.
Tel.: 88/329-207
Honlap: http://www.ekmk.hu/index.php/fiokkoenyvtarak

Egész héten: díjtalan könyvtári beiratkozás,
amnesztia a késedelmes olvasóknak
Október 4., kedd 14 óra
Öko kézműves foglalkozás, vetélkedő
Foglalkozások általános iskolások részére

12–18 óra között
Ökológiai lábnyom

A teszt kitöltését a könyvtár látogatóinak ajánljuk

Október 5., szerda

10 órakor Kitágul a határ
14 órakor Mesetár

Zenés gyermekműsor és mesefoglalkozás, hangszerbemutató
Tóth László zenepedagógus vezetésével

Október 6., csütörtök 10 óra
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Ringató foglalkozás

Október 7., péntek 16.30 óra
Veszprémi települési értéktár bemutatása,
a Dózsa György Általános Iskola
Iskolatörténeti Gyűjteménye
Kiállítás és ismertető előadás

Október 8., szombat
10- 14 óráig
Gyalogolj könyvtárból könyvtárba!
Szombati sétára invitáljuk Önt és családját

Tegyen néhány lépést az egészségéért és ismerje meg lakóhelyéhez
legközelebb eső könyvtárat, válaszoljon kérdéseinkre,
majd induljon el gyalogosan a megyei könyvtárba!

15 óra
Nálatok laknak-e háziállatok?

Mesés kézműves foglalkozás
a veszprémi Agórával közös rendezvény

Március 15. úti Könyvtár
Veszprém, Március 15. u. 1/a.
Tel.: 88/428-431
Honlap: http://www.ekmk.hu/index.php/fiokkoenyvtarak

Október 8-án, szombaton
díjtalan könyvtári beiratkozás,
amnesztia a késedelmes olvasóknak
Október 3–6 között
Bálint Ágnes vándorkiállítás
Az írónő munkássága, műveit bemutató kiállítás

Október 7-től
Millenniumi képeslapok
Balogh Gyula képeslapgyűjtő kiállítása

Október 4., kedd 8 óra
Óvjuk a világunkat!
Foglalkozás a Természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
alkalmából felső tagozatos diákoknak

Október 5., szerda 17 óra
Szent Márton élete és kultusza
dr. Borián Elréd bencés tanár előadása

Október 6., csütörtök 9–17 óra között
Versekkel emlékezünk
Az aradi vértanúk és az 56-os forradalom tiszteletére

Október 8., szombat
10- 14 óráig
Gyalogolj könyvtárból könyvtárba!
Szombati sétára invitáljuk Önt és családját
Tegyen néhány lépést az egészségéért és ismerje meg lakóhelyéhez
legközelebb eső könyvtárat, válaszoljon kérdéseinkre,
majd induljon el gyalogosan a megyei könyvtárba!

15–18 óra
Olvass, mesélj, játssz velünk!
Játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások, meseolvasás

Egész héten
Október 3–9. (hétfő-vasárnap)
Online kvízjátékok
Leg, leg, leg
Németország legjei
Brit-totó
Kérdések Nagy-Britannia legjeiről
A magyar filmkultúra gyöngyszemei
A magyar filmtörténeti sorozat ismert
és kevésbé ismert filmjeiről kérdez a játék
Nem csak gyerekeknek
Kvízjáték a 80 éves Csukás István
rajz- és bábfilmjeiből
Csukás István: Pom-Pom meséi
Festéktüsszentő Hapci Benő,
Madárvédő Golyókapkodó,
Ásító Szörnyeteg – online olvasópályázat meghirdetése
Lépj egy zöldet!
Internetes totó az ökolábnyomról
Az online játékok honlapunkról érhetők el:
http://www.ekmk.hu

