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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI KÖNYVTÁRAK 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
 
A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza 

meg. A megyei könyvtár ellátja: 

a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,  

b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és  

c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá 

d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 

73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott 

feladatokat, 

e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI 

rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

A feladatok bemutatása a beszámolóban: 

 
I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS 

ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ 

INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

 
Szakpolitikai célok 2016. évben: 

 

a) a „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése, melynek célja  

- a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez szükséges 

értékekhez való hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások révén a kulturális 

értékekhez való hozzáférés növelése; 

 

 

A 2016. évre megfogalmazott munkatervünkkel összhangban az Eötvös Károly Megyei 

könyvtár, mint az egyik leglátogatottabb kulturális intézmény Veszprém megyében, 

biztosította a kulturális alapellátást a lakosság számára. A szolgáltatások, a helyszínek (fizikai 

közösségi terek) a könyvtárhasználókat szolgálják:  

- központi könyvtár 

- fiókkönyvtárak  

- könyvtárpont 

- egyéb városrészi és megyebeli szolgáltató helyek. 

Továbbra is problémát jelentett, hogy Jutaspuszta városrészben nem megfelelő az 

infrastruktúra, a fűtés elégtelensége miatt sokszor nem nyitott ki a helyi személyzet. A 

korszerű könyvtári ellátást 2017-ben más, innovatív módon kívánjuk megoldani.  

Kádárta városrész könyvtári ellátása 2016-ban még az eredeti helyszínen, a részönkormányzat 

irodájában zajlott. Talán 2017-től már új helyszínen történhet, itt is korszerű szolgáltatásokkal 

készülünk. 
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Online szolgáltatásaink biztosítják az egyenlő esélyű hozzáférést, a digitális tartalmak, a helyi 

értékek feltárása, programjaink, képzéseink mind a felhasználókat szolgálják. 

Távoli szolgáltatásaink elérhetők a megye kistelepülésein élők számára is. A KSZR keretében 

a szolgáltató helyeken biztosítjuk a nyilvános könyvtári ellátást. Könyvtárközi kölcsönzéssel 

2016-ban több mint kétezer dokumentumot közvetítettünk. 

 

 

b) a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek 

részeként többek között 

- a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató közösségi programok 

megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának 

emeléséért. 

 

 

A megyei könyvtár küldetése, hogy a székhelyén és az ellátott kistelepüléseken is közösségi 

helyet/teret biztosítsunk a lakosságnak. Szervezett programjainkon egyre többen vesznek 

részt, állandó közönség is szerveződött.  

Az elmúlt években egyre inkább megmutatkozik az igény a közösségi tevékenységekre, így 

intézményünkben is jellemző az állandó kis közösségek erősödése. Könyvtárunk nemcsak 

helyszínt, teret ad a közösségek fejlődéséhez, hanem aktívan részt is vesz az emberek 

bevonásában. Zenei, Francia, Német klub, valamint 5 órai könyvklub működik sikeresen, és 

szolgálja az ide járók nyelvi, zenei, anyanyelvi kompetenciafejlesztését, segíti 

kikapcsolódásukat és támogatja közösségi integrációjukat. 

 

Egyre többször vették igénybe helyiségeinket, tereinket civil szervezetek, szerveződések, a 

felmerülő igényeket igyekeztünk kielégíteni. Sajnos technikai lehetőségeink nem optimálisak, 

a képzett munkaerő is hiányzik (technikus). Bár év elején egy több százezer Ft-os 

hangtechnikai beruházást tudtunk megvalósítani, még ez sem felel meg a magasabb 

igényeknek. Fiókkönyvtárainkban a nyugdíjas klubok jelenléte színesíti a mindennapokat. 

Könyvtárosaink empátiával, segítőkészen működnek együtt velük, segítik tevékenységüket. 

Nagy öröm, hogy baba-mama klubok is újraszerveződtek, könyvtárosaink kreatív ötleteikkel 

hozzájárulnak a szabadidő eltöltéséhez. A 2016. évi tevékenységünk hozzájárult, hogy a 

hozzánk betérők életminősége javulhatott. 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlését Veszprémben tartották. 

Intézményünk a Pannon Egyetem Központi Könyvtárával és az MKE Veszprém Megyei 

Szervezetével közösen szerveztük meg a közel 800 fős szakmai találkozót. A Vándorgyűlés 
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jelmondata. Kapcsolat - Könyvtár - Együttműködés: Felelősséggel a sikeres közösségekért. 

Munkatársaink elkötelezett hozzáállása is segítette a sikeres rendezvényt. A Vándorgyűlés 

honlapját http://vandorgyules.ekmk.hu/   nagyon sokan látogatták, minden fontos információt 

közzétettünk. 

 

c) A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési 

könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E 

feladatok megjelentek a nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszerben nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban.  

 

2016-ra Veszprém megyében 198 kistelepüléssel volt érvényes megállapodásunk a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben (KSZR). A kistelepülések ellátását a városi 

könyvtárakkal együtt végezzük, de ettől az évtől a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 

Házat már nem tudtuk bevonni a szolgáltatások megszervezésébe.  

A kistelepüléseken tervszerűen végezzük a fejlesztéseket, a 2016. év eredményesnek 

mondható, pályázatok és egyéb források bevonásával több mint 20 kistelepülési szolgáltató 

hely újult meg, sok helyen végeztünk állományrendezést, és kiváló programokat szerveztünk 

a lakosságnak. 

 

A kulturális tartalmak elérése, az ezekhez való hozzáférés használóink számára a könyvtári 

állományok, valamint sokrétű szolgáltatásaink révén biztosított. Intézményünk nemcsak a 

város lakóinak nyújt segítséget, hanem - az ODR szolgáltatásunkon és a Kistelepülési 

Szolgáltató Rendszeren keresztül - a legkisebb településen élők számára is lehetővé teszi az 

információk és értékek elérését, az egyenlő hozzáférést. 

 

d) A fenntartó által meghatározott feladatok: kulturális kínálatbővítés, részvétel a helyi 

programok, rendezvények szervezésében, támogatásában. 

 

 

2016-ban Veszprém Iszkaszentgyörggyel közösen nyerte el a Finnugor Népek Kulturális 

Fővárosa címet. Számtalan program helyszíne volt a megyei könyvtár is. A helyszín 

biztosításán túl olvasópályázatot hirdettünk, tanulmányutat szerveztünk, északi filmeket 

vetítettünk és szorosan együttműködtünk a Veszprémi Magyar-Finn Egyesülettel és az Észt 

Kulturális Intézettel.  

Egyéb szakmai és kulturális kapcsolataink is erősödtek, a társszervezetekkel szorosabbra 

fűztük a kapcsolatokat. 
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II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

2016. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításai, az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások. 

Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését. 

 

 

Jelentős szervezeti változások nem történtek, de a nyugdíjba vonulások miatt új munkatársak 

érkeztek intézményünkbe, valamint belső átcsoportosításokat és munkakör módosításokat 

kellett végrehajtani. Terveink szerint a felsőfokú könyvtáros szakképesítéssel rendelkezőknél 

1 fővel bővítettük volna a létszámot, de sajnos a többszöri pályáztatás után sem sikerült 

szakembert találni. Ugyanakkor 1 fő új, középfokú végzettséggel rendelkező könyvtári 

szakembert tudtunk alkalmazni. Kulturális programszervező is érkezett a megyei könyvtárba, 

reméljük, hogy ez a terület is jó színvonalon működik a jövőben. 

4 munkatársunk részmunkaidőben dolgozik, ami mindkét fél számára elfogadható és 

eredményes. 

4 munkatársunk vette igénybe a nők 40 éves jogosultsági idő utáni kedvezményes nyugdíjba 

vonulási lehetőségét. Két munkatársunk távol van, GYED-en, egy kolléga közalkalmazotti 

jogviszonya egészségügyi alkalmatlanság miatt szűnt meg év közben. További 4 

közalkalmazott jogviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, mindnyájan jobb anyagi 

ajánlatot kaptak, volt, aki a versenyszférában, volt, aki a köznevelésben helyezkedett el. A 

távozó könyvtári szakemberek helyét pályázat útján próbáltuk betölteni: 6 új kolléga érkezett 

szakmai területre, köztük ketten részmunkaidőt vállaltak, új takarító munkatársunk lett és a 

már említett kulturális szervező kolléga is munkába állt novemberben. 

A „nyugdíjazási kedv” folytatódik az előzetes beszélgetések szerint. Ha nem jönnek új 

szakemberek, nagyon nehéz helyzetbe kerül az intézmény, a korösszetétel nem túl biztató: az 

50-es éveikben járó munkatársaknak még sokat kell(ene) a munkaerőpiacon dolgozniuk, az 

utánuk jövő generációk, különösen a fiatalok pedig fontolgatják a pálya elhagyását. A 2017. 

évre ígért kulturális illetménykiegészítés kis mértékben javította a várakozásokat, de a 

minimálbér és a garantált minimum emeléséből adódóan (összecsúsztak a fizetések) sok 

feszültség keletkezhet. 

A közfoglalkoztatás keretében 5 munkatársat kerestünk, de 2016-ban csak 3 főt tudtak 

kiközvetíteni. Könyvtári kulturális közfoglalkoztatásban intézményünk 2016-ban részt vett 1 

fővel. 
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 Létszám 

  

2015. tény 2016. terv 
2016. évi 

tény 

Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 
50,5 50,5 50,5 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 9 9 9 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 33 34 32 

átszámítva teljes munkaidőre 32,25 33,25 31,25 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 10 9 11 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
9,25 8,25 10,25 

Egyéb felsőfokú 
összesen  1 1 2 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 2 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 44 44 45 

átszámítva teljes munkaidőre  
42,5 42,5 43,5 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 0 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  8 8 7 

átszámítva teljes munkaidőre 8 8 7 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 
8 8 7 

átszámítva teljes munkaidőre  

8 8 7 

Összes létszám:  50,5 50,5 50,5 

Foglalkoztatott természetes személy (fő) 52 52 52 
- ebből teljes foglalkoztatásban (fő) 48  48 

- ebből részfoglalkoztatásban (fő) 4 4 4 
Önkéntesek száma  98 50  
Közfoglalkoztatottak száma    5 5 3 

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 

lakosságának száma) 
42,5/346647 

0,0001226 

42,5/349584 

0,0001215 

43,5/349584 

0,0001244 

 

Az Általános Tájékoztatás és Kölcsönzési Adminisztráció részlegen történt szervezeti átalakítások 

pozitívan befolyásolták a részleg munkáját. 2016. március 1-től Magasházi Virág az addigi heti 20 

órás munkarend helyett 30 órában folytathatta munkáját.  2016. augusztus 1-től tovább növekedett 

a részlegen Földy Ágnes és Magasházi Virág munkaideje, az addigi 30 órás foglalkoztatás helyett 

mindketten 40 órában folytatták munkájukat. A Könyvtár-informatikai és Gyűjteményszervezési 

csoportból, valamint a Kistelepülési Szolgáltató csoportból kölcsönzési feladatokat ellátó kollégák 

száma szeptembertől 8 főről 10 főre emelkedett. A mátrix beosztás segíti a napi munkavégzést, de 

a két „beugró” csoport számára a saját feladatellátásuk megszervezését nehezíti. Ugyanakkor 

elmondható, hogy erősödött a munkatársak egymás iránti tisztelete, a másik dolgozó munkaköri 

feladatainak ismerete elősegíti az együtt gondolkodást. 

 



8 

 

A Könyvtár-informatikai és Gyűjteményszervezési csoportban is több személyi változás történt. 

Teiermayer Andrea május 17-étől átkerült a Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjteménybe. 

Az ő feladatait Nagy Veronika, az Olvasószolgálat munkatársa vette át, aki augusztus 15-ig 

tartozott csoportunkhoz. Szeptember 1-jétől új munkatárs érkezett, Domokos Anna. Az ő 

feladata elsősorban a tartalmi és formai feltárás volt, valamint a sajtófigyelés a megyei és 

országos periodikákból, cikkek rögzítése az Aleph-ben. 

A feldolgozó munkát az első negyedévben egy közfoglalkoztatott, augusztusban pedig két 

diák diákmunkásként segítette.  Az év során két középiskolai tanuló végezte a csoportban a 

közösségi munkáját. Mindkét diák az NKA-könyvek feldolgozásában segített. 

Az elmúlt évben több személyi változás is történt a Gyermek- és Ifjúsági Könyvtárban. Nyár 

végén Vaskorné Reitmesz Andrea kolléganőnk a Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjteménybe 

került. Helyére érkezett Nagy Veronika, aki december végéig dolgozott a gyermekkönyvtárban. 

Dr. Mohosné Danyi Eszter 2016 szeptemberétől részmunkaidőben, heti 20 órában dolgozott a 

gyermekkönyvtárban. Ez egy 0,5 fős létszámfejlesztést jelentett.  2017. január 1-jétől a 

részmunkaidő helyett teljes foglalkoztatásban dolgozik a kolléganő, Nagy Veronika visszakerült 

az Olvasószolgálatba. A 0,5 fő álláshelyet átcsoportosítottuk más részlegre. 

A többszörös személycsere megnehezítette az előre tervezhető és kiszámítható munkát az év 

második felében, de sajnos ezekre a beavatkozásokra szükség volt. Bízunk benne, hogy a 

mostanra kialakult munkatársi gárda megfelelő kompetenciákkal rendelkezik, együttműködik 

egymással, mert ez szükséges a sokrétű és összetett gyermekkönyvtári feladatok ellátásához. 

 

A Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjteményben is 2016-ban sok személyi változás történt. 

Két felsőfokú végzettségű, nagy tapasztalattal rendelkező szaktájékoztató ment nyugdíjba. 

Édes Gyuláné február 6-tól, Vereskuti Klára július 14-től kezdte munkavégzés alóli 

felmentési idejét. 2016. február 15-től Szabóné Vörös Györgyi csoportvezető személyes okok 

miatt 4 órában dolgozik. Január 13-tól július 31-ig közfoglalkoztatottként Szalkai Zsófia vett 

részt a csoport munkájában. Intézményen belüli áthelyezéssel került a helyismereti 

gyűjteménybe 2016. május 17-től Teiermayer Andrea 6 órás foglalkoztatással, 2016. június 

29-től Vaskorné Reitmesz Andrea 8 órás munkakörben. Augusztus 15-től Soponyai Ilona 

került pályázat útján 8 órában a csoporthoz. Mindhárman szaktájékoztatói feladatokat látnak 

el felsőfokú végzettséggel. Az új kollégák betanulása egyszerre nagy feladat volt a csoport 

számára. A sok személyi változás miatt március 1-től csökkentett nyitva tartással működött a 

részleg.  
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Fiókkönyvtárak 

 

Március 15. Úti Könyvtár 

2016. januártól augusztus12-ig felmondási idejét töltötte Horváth Lilla.  A Cholnoky 

Lakótelepi Könyvtár munkatársa Kreiszné Ambrus Rita a hét 2-3 napján a Március 15. úti 

Könyvtárban is dolgozott. Szeptemberben 1 fővel működött a könyvtár. Október 1-től került a 

könyvtár állományába Kovács Ildikó, s így megoldódott a létszámgond. A könyvtár munkáját 

sok diák segítette közösségi munkával. Önkéntes munkával a nyugdíjas klubtagok, illetve a 

családi rendezvényeken a könyvtár volt munkatársai is részt vettek. A szeptemberi kiállítás 

sikeréhez egy pedagógus önkéntes munkával járult hozzá. 

 

Cholnoky Lakótelepi Könyvtár 

2016. augusztus 1-vel Gueth Zsófia munkatárs került a könyvtárba. 2016. szeptember 1-vel 

Kreiszné Ambrus Rita távozott az intézménytől, ő a köznevelésben, tanítóként folytatta a 

munkát. 

 

Dózsavárosi Könyvtár 

Személyi változások nem történtek, két kolléga végzi a munkát. Több önkéntes segítő 

munkáját köszönjük, hiszen nélkülünk nehezebb lett volna egy-egy program megszervezése, 

lebonyolítása.  

 

2016-ban előkészítettük a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat módosítását, amely 

2017. január 1-jétől hatályos. Jelentős változás, hogy komplex beiratkozási csomagot 

dolgoztunk ki, valamint a Zenei- és médiagyűjtemény, valamint az egyéb digitális hordozók 

dokumentumait kezelési költségek nélkül kölcsönözhetik használóink. A tervezett SZMSZ 

módosítást feladattorlódás miatt 2017-re halasztottuk.  

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS 

 

1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése  
(Alapfeladatok – kiegészítő tevékenységek szöveges ismertetése) 

 

Az Alapító Okiratban foglaltakat az intézmény teljesítette 2016-ban. Az irányító szervtől és a 

központi költségvetésből kapott forrásokat a törvényben foglaltaknak megfelelően használtuk fel. 

 

1.1. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja 
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2013 óta stabil a dokumentum beszerzésünk. Minden évben igyekeztünk a legkedvezőbb, 

legnagyobb árkedvezményt nyújtó könyv-nagykereskedelmi cégekkel szerződni. A 

helyismereti dokumentumok beszerzése sajnos egyre nehezebb, a könyvkereskedelmi 

forgalomba nem kerülő műveket – ha nem kötelespéldány – nagyon nehéz megtalálni. Egyre 

nő az elektronikusan kapott plakátok és aprónyomtatványok száma. Ezeket a helyismereti 

gyűjtemény munkatársai archiválják.  

 

Gyermekkönyvtárunk is folyamatosan készít dezideráta jegyzéket, melyet olvasóink igénye 

alapján állítunk össze. A pontos igényfelmérést nagymértékben segíti a gyermekkönyvtárban 

elhelyezett olvasói „Kívánságlista”, amire a gyerekek felírhatják azokat a könyvcímeket, 

amelyeket szeretnének könyvtárunkból kikölcsönözni 

2016-ban a rendelkezésre álló forrásokat igyekeztünk maximálisan kihasználni. A központi 

költségvetésből biztosított keret mellett az Országos Dokumentumellátási rendszer (ODR) 

keretében és az Érdekeltségnövelő támogatásból, valamint az NKA és Márai programból is 

jelentős gyarapodást értünk el. Ebben az évben is kaptunk könyveket a Goethe Intézettől, a 

Budapesti Francia Intézettől valamint a nemzetiségi ellátás keretében az Országos 

Idegennyelvű Könyvtártól. A tervezettnél nagyobb mértékben tudtuk állományunkat 

gyarapítani, több mint 13 000 új dokumentum beszerzésére került sor. Ez 2 500 egységgel 

több, mint amit a tavalyi évben terveztünk. Igyekeztünk minél szélesebb körben kielégíteni az 

olvasói igényeket, ezért a népszerűbb kiadványokat több példányban is megvásároltuk. A 

beszerzés továbbra is az egyes részlegek és a fiókkönyvtárak javaslatainak figyelembe 

vételével, valamint olvasói javaslatok („Gyarapítsunk együtt!”) alapján, központilag történt.  

A folyóiratokat, országos napilapokat továbbra is egy évre fizettük elő, így biztosítottuk a 

folyamatos ellátás. Az esetlegesen kimaradó számokat reklamáltuk, a korábbi évfolyamok 

hiányzó számait felkutattuk és beszereztük. 

A Cholnoky, a Dózsavárosi és a Március 15. úti könyvtárak teljes állománya kereshető az 

Aleph rendszerben. A Jutas lakótelepi könyvtárban megtörtént a selejtezés, a maradó 

állomány feldolgozása azonban áthúzódik a 2017. évre, de itt komoly problémák vannak 

minden évben, más megoldást kell keresnünk a lakosság ellátására. 

A formai és tartalmi feltárás a terveknek megfelelően zajlott. Az új dokumentumok 

feldolgozása 1-2 napon belül megtörtént, így az olvasók szinte a könyvesbolti megjelenéssel 

egy időben hozzájuthattak a legfrissebb olvasmányokhoz. 
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Fiókkönyvtárak esetében ez az idő 4-5 napra növekedett, attól függően, hogy az autó mikor 

tudta kiszállítani. Továbbra is előfordult, hogy a fiókkönyvtári kolléga személyesen vitte el a 

néhány darabos csomagot. 

Napi szinten végeztük a megyei és országos periodikák sajtófigyelését, a helyi vonatkozású 

cikkek rögzítését az Aleph rendszerben. 

Az Olvasószolgálattal, a Gyerekkönyvtárral és a fiókkönyvtárakkal együttműködve 

folyamatos volt az állomány selejtezése. Az általuk elő- és elkészített listákat folyamatosan 

egyeztettük a leltárkönyvekkel, azokból és az elektronikus katalógusból kivezettük. A törölt 

dokumentumok 99%-a könyv volt. 

A kötelespéldányok szolgáltatása érdekében folyamatos kapcsolatban voltunk a nyomdákkal. 

A saját gyűjtőkörünkbe tartozó könyveket állományba vettük, a más könyvtárak gyűjtőkörébe 

tartozókat postán küldtük tovább az adott intézménynek. Csere címen egyedül a Magyar 

Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára küldött helyi témájú kiadványokat.  

2016-ban 4 alkalommal töltöttünk fel rekordokat a MOKKA-ba, jóval többet, mint amennyit 

terveztünk. Mivel a MOKKA irányelvei alapján végezzük a feltárást, az ellenőrző listában 

elvétve akadt egy-egy kisebb hiba. Ezeket azonnal javítottuk, újraküldtük.  

Továbbra is gyarapítjuk a nemzetiségi állományt. A nemzeti és etnikai kisebbségi lakosságot 

érintő beszerzések 2016-ban a tervezettnél jóval nagyobb mértékben valósultak meg.  

A minőségbiztosításra nagy hangsúlyt fektettünk. Az egyes munkafolyamatokban 

bekövetkező változásokat csoport szinten megbeszéltük, az eljárásrendeket ezeknek 

megfelelően módosítottuk, frissítettük. 

 

 

1.1.1. Állománygyarapítás 

 

2016-ban összesen 13 065 új dokumentummal bővült a könyvtár állománya. Továbbra is a 

vásárlás volt az elsődleges beszerzési forrás. A központi költségvetésből 6 472 egység került 

beszerzésre. Érdekeltségnövelő támogatásból 428, ODR támogatásból 243 dokumentumot 

vásároltunk. A Goethe Intézettől 155, a Budapesti Francia Intézettől 21, az Országos 

Idegennyelvű Könyvtártól 39 új dokumentumot kaptunk ajándékba. Az Amerikai Kuckóban 8 

könyvvel gyarapodott a Steverson gyűjtemény. Jelentős, 729 db volt az egyéb ajándékba 

kapott könyvek, hangzó- és képdokumentumok száma. Csere útján 20 új könyvet kaptunk a 

Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárától. A tavalyi évhez képest csökkent a 
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kötelespéldány szolgáltatás, idén 380 könyv került állományba ebből a forrásból. A Nemzeti 

Kulturális Alaptól 3 371, a Márai programból 334 egységet leltároztunk be. Egyéb forrásból 

(pl. NKA egyedi, átleltározás, olvasói térítés, saját előállítás) 858 dokumentum került az 

online katalógusba.  

 

A feldolgozott, tárgyévben kiadott dokumentumok száma típusonként: 

Dokumentum 

típusa 

Központi 

Könyvtár 
Agóra 

Fiókkönyvtárak 

Gyulafirátót Kádárta Összesen Cholnoky 

ltp. 
Dózsa 

Márc. 

15. u. 

Jutas 

ltp 

Könyv 9 480 6 550 1 037 901 9 172 44 12 199 

Kotta 50 
       

50 

Kartográfiai 20 
 

1 
     

21 

Kézirat 103 
       

103 

Audio CD 67 
       

67 

Hangoskönyv 

CD 
139 

  
6 24 

   
169 

DVD 414 
       

414 

Diafilm 4 
       

4 

Képeslap 31 
       

31 

Fotó 6 
       

6 

Elektronikus 

dokumentum 
1        1 

Összesen 10 299 6 551 1 043 925 9 172 44 13 065 

   

Dokumentumok száma a beszerzés forrása szerint: 

Beszerzés forrása Dokumentumok száma 

Vétel 6473 

ÉNT 428 

ODR 243 

Ajándék 729 

Ajándék / Goethe Intézet 155 

Ajándék / Budapesti Francia Intézet 21 

Ajándék / Országos Idegennyelvű Könyvtár 39 
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Ajándék / Steverson (AMC) 8 

Kötelespéldány 380 

Csere 20 

Márai Program 334 

NKA  3371 

Egyéb 1044 

 

A tervszerű állománygyarapítás a Gyűjtőköri - és apasztási szabályzatnak megfelelően zajlott. 

A beszerzés során igyekeztünk pótolni a korábbi évek elmaradásait, az állományból kivont 

példányok helyett pedig újabb kiadású köteteket vásároltunk. Folyamatosan figyeltük az 

olvasói igényeket és ezek ismeretében is bővítettük állományunkat. Továbbra is több 

példányban szereztük be a népszerű, sokak által keresett műveket, így egyre szélesebb körben 

tudtuk kielégíteni az olvasói igényeket.  

Könyvek 

A 2016. évi könyvbeszerzés 93%-a, 12 199 db, könyv típusú dokumentumokra irányult, 

leltári értéke 36,5 millió forint. A beszerzés több mint fele vétel útján történt. A Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásából 3 371, a Márai Programból pedig 311 kötettel bővült az 

állomány. Az ODR – és az Érdekeltségnövelő támogatásból 653 kötetet vásároltunk. Jelentős 

volt az ajándékba (egyéb jogcímen) kapott könyvek száma is, 1044. Sajnos a kötelespéldány 

szolgáltatás ebben az évben elmaradt az előző évekhez képest, 380 kötetet vettünk 

állományba. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárától 20 db könyvet 

kaptunk, melyért cserébe saját kiadású kiadványokat adtunk. 

Folyóiratok 

2016-ban is az olvasói igényeknek megfelelő, az általuk megszokott és kedvelt folyóiratokat 

biztosítottuk. A megrendelt papír alapú folyóiratok száma kicsit csökkent, ebben az évben 357 

féle folyóirat 364 példánya volt olvasható a könyvtárban, ezt kiegészítette a Veszprém 

Megyei Helyismereti Gyűjteménybe járó 103 nyomtatott és 115 elektronikus példány. Az 

NKA támogatásával 28 féle, zömmel határon túli színvonalas művészeti, kulturális folyóiratot 

tudunk kínálni olvasóinknak.  Az Amerikai Kuckóban 21 féle angol nyelvű folyóirat állt az 

angol nyelvet kedvelő és használó olvasók rendelkezésére. 

A kötelespéldány szolgáltatás sajnos kicsit akadozik, előfordult, hogy adott folyóiratból csak 

év végén, rosszabb esetben csak következő év elején kaptuk meg az összes számot. Ezekre a 

kiadványokra csak esetlegesen számíthatunk. 
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Kartográfiai dokumentumok 

2016-ban összesen 21 kartográfiai dokumentummal bővült az állomány, ebből 1-t a Cholnoky 

fiókkönyvtárba, 20 példányt pedig a központi könyvtárba irányítottunk. 

Nyomtatott zenei dokumentumok 

Az előző évekhez képest növeltük a beszerzett kották, partitúrák számát. Egy kotta kivételével 

- mely helyi vonatkozása miatt a Helyismereti gyűjteménybe került - ezek a dokumentumok a 

Zeneműtárba kerültek. 

Hangdokumentumok 

A bakelit lemezek nagymértékű selejtezése miatt folyamatosan pótoljuk a zenei 

dokumentumokat. Ebben az évben 67 audio CD-t vásároltunk, ennek egyik fele a 

gyermekkönyvtári, másik fele pedig a zeneműtári gyűjteményt gyarapította.  

Évről évre egyre népszerűbbek olvasóink körében a hangoskönyv CD-k. 2016-ban 169 

„könyvet” vásároltunk, melyből 38 db a Zeneműtárba, 84 db a Gyerekkönyvtárba, 17 db a 

Német gyűjteménybe, 24 db a Március 15. úti Könyvtárba, 6 db pedig a Dózsavárosi 

Könyvtárba került.   

Képdokumentumok 

Annak ellenére, hogy az interneten gyakorlatilag minden film fellelhető, letölthető, 

megnézhető, még mindig van igény DVD-k kölcsönzésére. A Zeneműtár részére 234, a 

Gyerekkönyvtár részére 136, az Amerikai Kuckó részére 20 filmet leltároztunk be. 9 db helyi 

vonatkozású filmet a Helyismereti gyűjteményben helyeztünk el. Ugyancsak a Helyismereti 

gyűjteménybe került 31 helyi vonatkozású képeslap és 6 db fénykép. 

Elektronikus dokumentumok 

Egyre kevesebb igény mutatkozik CD-R típusú dokumentumok beszerzésére, ezért ezt a 

típusú dokumentumot nem gyarapítjuk. Az az egyetlen kiadvány, amit 2016-ban szereztünk 

be, a Német gyűjteménybe került. 

Egyéb dokumentumok 

A helyismereti dokumentumok közé került az a 103 kézirat, amit 2016-ban vettünk 

állományba. További 575 aprónyomtatvánnyal, 59 plakáttal és 3 falinaptárral gazdagodott ez 

a gyűjtemény. 
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1.1.2. Feldolgozás, állományfeltárás 

Az új dokumentumok állományba vétele és feltárása, valamint a selejtezésre szánt 

dokumentumok törlése folyamatosan, a terveknek megfelelően zajlott.  2016-ban is folytattuk 

a tervszerű állományapasztást. A központi könyvtár állományából 8 810 db könyv, 669 

folyóirat, 7 db térkép, 1 kotta, 28 hangkazetta, 6 db Audio CD, 1-1 db CD-R, Video, DVD, 

valamint 34 diafilm került törlésre. A Dózsavárosi Könyvtár gyűjteményéből 1 006 kötetet, a 

Jutas lakótelepi Könyvtáréból 1 187-t, a Március 15. úti Könyvtáréból pedig 1 721 kötetet 

selejteztünk le, leginkább elhasználódás miatt.  

 

A Jutas Lakótelepi Könyvtár gyűjteményének átvizsgálása megtörtént, az Olvasószolgálatban 

dolgozó munkatársak segítségével a könyveket lepakoltuk, a maradó állományt a könyvtári 

rendnek megfelelően visszapakoltuk a polcokra. Mivel a könyvtár állománya a Dózsavárosi 

Könyvtár leltárkönyvében szerepel, a kivezetést, a lista elkészítését az ottani kollégák 

végezték. 

2016-ban a MOKKA adatbázisba 4 alkalommal, összesen 12 047 rekordot küldtünk. Jelenleg 

151 104 kiadványunk kereshető a közös katalógusban. 

Végeztük a sajtófigyelést, a helyi vonatkozású cikkek bibliográfiai leírását rögzítettük az 

Aleph rendszerben. 

A Könyvtár-informatikai és Gyűjteményszervezés csoport minden munkatársa részt vett a 

feldolgozásban, így a felmerülő problémákra együtt kerestük a megoldást. Továbbra is 

nyitottak vagyunk a változásra, ha erre kerül sor, azt közösen megbeszéljük, s ha szükséges 

azt az eljárásrendekben is módosítjuk, rögzítjük.  

 

1.1.3. Állománygondozás, rendelkezésre bocsátás 

 

2016-ban a könyvtár több forrásból is gyarapodó állománya miatt az állománygondozásra 

fordított idő is megnőtt. A nyilvános terekben igyekszünk a könyveket nem zsúfoltan tartani, 

a könnyebb használhatóság és átláthatóság érdekében. Az év során folyamatosan karban 

tartottuk az állományt, a kevésbé használtakat az ún. „átmenő állományba” irányítottuk, 

onnan pedig tervszerűen selejteztünk, válogattunk.  16 törlési jegyzéket készítettünk, 7854 

dokumentum került törlésre a felnőtt gyűjteményből. A jó állapotú, fölös dokumentumainkat 

2 fölöspéldány jegyzéken ajánlottuk fel a könyvtárak számára. A jegyzékeinkről az Országos 

Széchenyi Könyvtár is igényelt néhány dokumentumot. 
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A raktárban található, elavult, töredék évfolyamokban meglévő, olvasók által már nem 

keresett, bekötött és tékában tárolt folyóirataink közül is selejteztünk 44 címet, amely 

következtében több polcfolyóméternyi hely szabadult fel a friss állomány elhelyezéséhez. A 

dokumentumokhoz való hozzáférést azonban ezen túl is biztosítjuk, adatbázisokból, illetve 

könyvtárközi kölcsönzésen keresztül. 

 

2016-ban a Könyvtárpont- Agóra számára a felnőtt részlegből 200 db könyvet válogattunk le 

és adtunk át, míg a növekvő alapterületű kádártai könyvtári szolgáltató helynek 637db 

könyvet válogattunk le a saját állományunkból és irányítottunk át. (Ez utóbbi azonban a 

munkálatok elhúzódása miatt még nem került át Kádártára.) 

 

1.1.4. Ellenőrzés, állományvédelem 

A központi könyvtár kölcsönözhető könyv típusú (könyv, kotta, térkép…)dokumentumaiba a 

feldolgozás során biztonsági mágnescsíkot ragasztottunk, ami biztosítja a lopásvédelmet. 

Mivel a DVD, CD, CD-R, hangoskönyv állomány ezzel a megoldással nem védhető, ezeket a 

típusú dokumentumokat csak őrjegy kitöltésével, aláírásával kölcsönözhették az olvasók. Az 

értékesebb, kölcsönözhető dokumentumokat - szintén védelmi szempontból - nem a 

kölcsönzői térben helyeztük el, hanem a védett raktári állományban, ahonnan látogatóink 

őrjegy kitöltése után szabadon kölcsönözhették.  

Sajnos a mai nyomdatechnika nem igazán alkalmas a komolyabb igénybevételre. A népszerű, 

sokak által kölcsönzött kiadványok hamar tönkremennek, ezeket megpróbáltuk házilag 

javítani, de komolyabb sérülések esetén már tehetetlenek voltunk, ezeket ki kellett vonni az 

állományból.  

Folytattuk a helyismereti vonatkozású videofilmek, képeslapok, fényképek, folyóiratok 

digitalizálását. 2016-ban 16 video, 1 555 fénykép és 132 képeslap védelmét biztosítottuk 

ebben a formában. 

Az IKR-ben a gépi, ún. „régi kóddal” szereplő dokumentumok ellenőrzését is elkezdtük 

ebben az évben, amely több mint 6000 leltári tétel vizsgálatát jelenti. A legyűjtött, 

szépirodalomba tartozó tételek nagy részét átvizsgáltuk, a szakirodalmi tételek ellenőrzése a 

2017-es évre került át.  
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A kallódó dokumentumok ez évben is sok feladatot adtak. Amennyiben nem találjuk a 

keresett dokumentumot, „Kallódó” státuszba tesszük, és rendszeresen ellenőrizzük, majd 

bizonyos idő elteltével kivonjuk az állományból.  

Az olvasónk által igen kedvelt tematikus kiemelések, és a földszinti böngésző is megosztja az 

egységes elrendezésű állományt, így nagy körültekintést kíván a szaktájékoztatóktól az 

olvasói kérések teljesítése. 

A könyvpiacon kapható könyvek kötése, minősége gyakran nem felel meg a könyvtári 

kívánalmaknak, van, hogy néhány kölcsönzés után lapjaira hullik. Igyekszünk javíttatni (de 

kötészetünk és szakemberünk erre a feladatra nincs), illetve dezideráta jegyzékek útján 

pótolni a használhatatlanná vált a dokumentumokat. Ezek azonban további költséget 

jelentenek az intézménynek. 

Sajnos olvasóink sem mindig vigyáznak a kölcsönzött dokumentumok épségére, gyakran 

érkeznek vissza elázott, pecsétes könyvek. 

 

 
1. 2. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. Részt 

vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 
 

 

Az ODR tevékenységen keresztül biztosítjuk mind a saját olvasóink, mind más könyvtárak 

használói számára a könyvtári dokumentumok használatát, elérését. Állományunk teljességgel 

elérhető az ODR-MOKKA Katalógus felületén 

Napi szinten végeztük a megyei és országos periodikák sajtófigyelését, a helyi vonatkozású 

cikkek rögzítését az Aleph rendszerben. A korábbi gyakorlatnak megfelelően folytattuk könyv 

típusú dokumentumaink feltöltését a MOKKA adatbázisba. 4 alkalommal, összesen 12 047 

rekordot küldtünk. Mivel munkánkat a közös katalógus alapelvei alapján végezzük, hibás 

leírások nem kerülhettek az adatbázisba. Ha mégis, akkor azokat javítottuk, a következő 

feltöltésnél újra küldtük.  Jelenleg 151 104 dokumentumunk kereshető a közös katalógusban. 

 

 

1.3. A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában 

 

A digitális írástudás elsajátításához számítógépes tanfolyamokkal segítjük használóinkat. 

2016-ban több tanfolyamot is tartottunk az idősebb korosztály számára. 

Forráshiány miatt nem terveztünk infrastruktúra fejlesztést. Gépparkunk öregszik, a 6-7 éves 

gépek már alig tudják biztosítani az akadálymentes működést, a zökkenőmentes szolgáltatást.  
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A 2016-os év egyik kiemelkedő eseménye volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. 

Vándorgyűlése. Ehhez kapcsolódóan elkészítettük a rendezvény saját honlapját, márciustól 

folyamatosan frissítettük az aktuális információkkal. A vándorgyűlés ideje alatt külön Wi-fi 

hozzáférést biztosítottunk a résztvevők számára. Az eseménynek a Facebookon is 

létrehoztunk egy profilt, ennek látogatottsága is jelentős volt. 

A távhasználatok száma – köszönhetően többek között a vándorgyűlésnek – növekedett. A 

honlapunkon található információkat napi rendszerességgel frissítettük, aktualizáltuk, ennek 

ellenére látogatottsága némileg csökkent. Facebook oldalainkat viszont több mint 70 ezerrel 

többen keresték fel. Kis mértékben csökkent az online katalógusban keresők, böngészők 

száma is, pedig 2016-ban - az előző évhez képest - jóval több dokumentummal tudtuk 

bővíteni állományunkat. 

2016-ban - az előző évekhez hasonlóan – négy hírlevelet küldtünk regisztrált 

felhasználóinknak, melyben aktuális programjainkról, új beszerzéseinkről tájékoztattuk 

olvasóinkat. 

„Gyarapítsunk együtt” szolgáltatásunk egyre népszerűbb. Az olvasók által javasolt 

dokumentumok nagy része beszerzésre került.  

Intézményi honlapunkat folyamatosan frissítettük, a módosításokat elvégeztük, a lejáró 

programokat archívumba helyeztük. Ebben az évben sikerült az egyes részlegek által 

összeállított könyvajánlót megújítanunk, lapozható kiadvány formájában mutattuk be az új 

beszerzéseket. Az olvasók hatékonyabb tájékoztatása miatt a Helyismereti gyűjtemény 

menürendszere átalakításra került. 

Aleph integrált rendszerünket is fejlesztettük, felkészültünk az elektronikus leltározás 

bevezetésére. Ennek érdekében új mezőket alakítottunk ki, decemberben már ennek 

megfelelően végeztük a leltározást, egyelőre teszt jelleggel. A tényleges indulás 2017. 

februárjától várható. 

Megkezdtük a Helyismereti gyűjteményben található fotógyűjtemény szkennelését, az 

Alephben létrehoztuk a feldolgozásukhoz szükséges gyűjteménykódot és dokumentum típust. 

Az Olvasószolgálat kérésére elkezdtük legyűjteni a katalógusban szereplő hibás, vagy hiányos 

vonalkóddal rendelkező dokumentumokat. Ezek ellenőrzése folyamatosan zajlik. 

2016. június 1-jétől új szolgáltatást vezettünk be. Minden olvasó, aki a beiratkozáskor 

megadta elektronikus elérhetőségét, a kölcsönzési határidő lejárta előtt 2 nappal 

automatikusan emlékeztető e-mailt kap. Bízunk benne, hogy ezzel a szolgáltatással 

csökkenthetjük a késedelmes olvasók számát. 
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A gyermekkönyvtári programjaink, szolgáltatásaink propagálásában, népszerűsítésében nagy 

segítségünkre van a Könyvtár- informatikai csoporttal szorosan együttműködve, folyamatosan 

frissített, aktualizált, naprakész gyermekkönyvtári alportálunk, 

http://gyermekkonyvtar.ekmk.hu/ . Olvasóink leginkább a pályázatokat, vetélkedőket, 

fotótárunkat és az aktuális híreinket tekintették meg.  Olvasóink körében nagyon népszerű az 

egyik közösségi oldal, a Facebook, ezért minden rendezvényünket, programunkat ott is 

folyamatosan és naprakészen propagáljuk. 

 

 

1.4. Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét 

 

Intézményünk dokumentumállománya és szolgáltatásai – beleértve a könyvtárközi 

kölcsönzést is – egyaránt szolgálják az oktatásban részt vevők igényeit és információellátását. 

Napjainkban nagy szerepet kapnak a tájékoztatásban az adatbázisok, online tartalmak, 

amelyek segítik az azonnali válaszadást. A nyilvános adatbázisokon kívül (MATARKA, 

MEK, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisai, Hungaricana, stb.) használjuk az 

ARCANUM adatbázist, amely könyvtárunkban korlátozás nélkül érhető el. A bő tartalmú 

adatbázist gyakran ajánljuk olvasóinknak is. Az Olvasótermünkben használható NAVA 

adatbázis a filmek, filmhíradók, televízió műsorok visszakeresését teszi lehetővé.  

 

A kutatásokhoz módszertani segítséget adunk és az irodalomkutatási szolgáltatásunk is 

olvasóink rendelkezésére áll. 

 

A Könyvtár informatikai és Gyűjteményszervezési Csoport egyik legjelentősebb feladata a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése volt. A http://vandorgyules.ekmk.hu  

honlap kialakítása és folyamatos karbantartása mellett számos egyéb feladat várt ránk: 

jelentkezési lapok összesítése, névkitűzők elkészítése, egyéb nyomdai munkálatok 

előkészítése, a rendezvény ideje alatt a regisztráció biztosítása, az ehhez szükséges anyagok 

előállítása, segítség a technikai háttér biztosításában. 

Csatlakoztunk az Internet Fiesta 2016. évi programsorozatához, melynek továbbra is az 

internet népszerűsítése volt a célja. A rendezvény során „Közös kincseink az interneten” – 

Közgyűjtemények a virtuális térben témakörben hirdettünk meg játékokat, előadásokat, 

kiállításokat, egyéb programokat, online játékokat, kvízeket tettünk elérhetővé honlapunkon.  

http://gyermekkonyvtar.ekmk.hu/
http://vandorgyules.ekmk.hu/
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Az Országos Könyvtári Napok 2016. évi rendezvényein elsősorban a háttér munkálatokban 

vettünk részt. Regisztráltuk a programokat és a résztvevőket, elkészítettük a programfüzetet, 

szórólapokat, plakátokat. A rendezvény ideje alatt biztosítottuk a technikai hátteret. 

Honlapunkon online játékokkal vártuk látogatóinkat.  

Saját szervezésű programjainkhoz meghívókat, szórólapokat, plakátokat készítettünk, a 

megvalósítás során pedig technikai segítséget nyújtottunk.   

Aktívan részt vettünk az év során meghirdetett pályázatokban, honlapunkon folyamatosan 

tettük közzé az ezekhez szükséges információkat. Folytattuk az I. világháború centenáriumi 

évében megkezdett online játékokat. 

 

 

1.5. Kulturális, közösségi rendezvényeket és egyéb programokat szervez 

 

 

Az Olvasószolgálat és szaktájékoztatás Csoport a 2016-ban is igyekezett színes 

programkínálattal szolgálni a könyvtárlátogatókat. 36%-kal nőtt a kulturális, közösségi 

rendezvények száma, és 10%-kal az ezeken részt vevők száma. Jól funkcionált a Közösségi 

Tér, a könyvtári programokon kívül, - délutánonként - gyakran kis közösségek, egyesületek is 

tartottak itt foglalkozásokat, előadásokat, megbeszéléseket.  

 

Az olvasáskultúra fejlesztésére irányuló programjaink: 

„5 órai tea” - Könyvklub 

Idén is sikeresen folytatódott „5 órai tea” elnevezésű könyvklubunk. Programunk célja, hogy 

olvasóink intézményünkben, hangulatos környezetben, kötetlenül beszélgethessenek kedvenc 

olvasmányaikról, és ajánlhassanak könyveket egymásnak. Programunk a nyári időszak 

kivételével, havi rendszerességgel, 8 alkalommal került megrendezésre. 

Két egymás utáni évben nyertünk az NKA-nál ezen a címen irodalmi és olvasásnépszerűsítő 

rendezvények szervezésére támogatást. A pályázatok lebonyolításából következően 2016. első 

félévében a 2015-ben elnyert program utolsó rendezvényének lebonyolítása zajlott, majd a 

második félévben már a 2016-ban elnyert pályázat első rendezvényei.  

2016. október 7-én Fábián Janka ( Mezei Johanna) írónővel Farkasné Molnár Csilla 

beszélgetett az íróvá válásról, és arról, hogy miért fontos neki személyesen, és vajon miért 

fontosak az olvasóknak a történelmi regények.  



21 

 

2016. november 18-án Szvoren Edina írónővel Dányi Dániel beszélgetett. A beszélgetésben 

nagy hangsúlyt kapott, hogy mennyire válik szét az író és a magánember, a személyes 

sorsokban megjelenő bizonytalanság, az olvasót törvényszerűen elfogó rossz közérzet.  

 

Svábok bejövetele 

2016 márciusában a 18. századi dunai, nagy német bevándorlásról szóló regényt Lóczy 

István, az Imedias kiadó vezetője ismertette. Az előadásra sokan voltak kíváncsiak a sváb 

gyökereiket keresők közül. A program a nemzetiségi közösségi identitást is erősítette.   

 

Juan S. Guse író-olvasó találkozó 

A Goethe Intézet közreműködésével Juan S. Guse német-argentin származású kortárs író volt 

a vendégünk 2016 áprilisában, aki az első, Lärm und Wälder című könyvét népszerűsítette 

Magyarországon. 

 

 Kötetlenül a kötelezőkről 

2016 áprilisában a „Kötetlenül a kötelezőkről” című sorozat keretében Nagy Veronika külső 

helyszínen, Zánkán az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban tartott előadást. 

A foglalkozás címe Homérosz világa volt, melynek keretében az ókori görög világ 

bemutatására és az Odüsszeusz című eposz feldolgozására került sor. 

Résztvevők száma: 12 fő. 

 

A Putyin rezsim és a tétova nyugat 

Júniusban Csabai Tamás irodalomtörténész tartott színvonalas előadást, amely a 

közelmúltban megjelent Kaszparov: Közeleg a tél című munkájának megismerését, 

értelmezését segítette. 

  

Nyugdíjas korosztály számára szervezett programok 

Idősek mozija 

A II. számú Idősek Otthonában is folytatódtak a vetítések, amely során a mozgásukban 

korlátozott idősebb korosztály számára vetítettünk, többségében II. világháború előtti 

filmeket. Minden vetítés előtt rövid bevezető hangzik el filmtörténeti érdekességekről, és a 

főszereplőkről. 2016-ban 8 alkalommal, összesen 89 fő vett részt kihelyezett programunkon. 

 

 „PC-fortélyok idősebbeknek”  
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Az Országos Könyvtári Napok keretében két, másfél órás foglalkozás keretében biztosítottunk 

lehetőséget nyugdíjas korú olvasóinknak számítógéppel kapcsolatos kérdéseik 

megbeszélésére, személyes konzultációra. A feldolgozott témák érintették egyebek között a 

fájlkezelést, az internetes böngészést, képek egyszerű szerkesztését, USB eszközök 

csatlakoztatását és használatát, illetve az elektronikus levelezést.  

 

Számítógép-használati tanfolyam 

A 2015 végén idősebbeknek meghirdetett, ingyenes számítógépes képzésünkre komoly 

érdeklődés mutatkozott, így 2016-ban három húszórás, alapfokú tanfolyam került 

megrendezésre (hetente két alkalommal, két-két órában, öt héten át), melyeket összesen 15 fő 

végzett el. 

  

Új kezdeményezéseink:  

A zenei és filmes kultúra, valamint közösség fejlesztésére irányuló programjaink: 

Zenei Klub a könyvtárban 

2016 januárjától Zenei Klub a könyvtárban címmel új és rendhagyó zenei programot 

indítottunk a megyei könyvtárban. A klub vezetője és zenei szerkesztője: Kindler Krisztián. 

A Zenei Klub célja:   

- a zenei kultúra népszerűsítése; 

-  bemutatni a könnyűzene legendás és meghatározó alakjainak munkásságát; 

- a megyei könyvtár Zenemű- és médiagyűjteményének népszerűsítése, állományának 

bemutatása; 

- továbbá, hogy a közönséggel együtt fedezzük fel a 20-21. század gazdag zenei világát. 

 

Első alkalommal az amerikai folkénekesnő Joan Baez életművéből szemezgettünk. 

Februárban Bill Haleyre a legendás Rock ’n’ Roll előadóra emlékeztünk.  

Márciusban a születésnapját ünneplő Liza Minnellinek az életműve került bemutatásra. 

Áprilisban a VeszprémFestre hangolódva mutattunk be világsztárokat. Elsőként Lisa 

Stansfield és a Thievery Corporation zenei pályáját ismertettük.  

A júniusi Zenei Klubban folytattuk a VeszprémFestre érkező világsztárok bemutatását 

(Omara Portuondo, Diego El Cigala, Gregory Porter és Jamie Cullum). 

A Zenei Klub szeptemberi témája a magyar jazz volt. Bemutattuk a magyar jazz kiemelkedő 

egyéniségeit, nagyszerű előadóit.  
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Októberben a születésnapját ünneplő énekes, dalszerző Paul Simon zenei pályáját ismertettük. 

A novemberi Zenei Klubban a „27-esek klubja” és tagjainak (Janis Joplin, Amy Winehouse, 

Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain) zenei pályája került fókuszba.  

A decemberi Zenei Klub (a hazai és nemzetközi könnyűzene több nagyszerű alakjának és 

együttesének egy-egy dalával) az ünnepi várakozás jegyében telt. 

E mellett a 20-21. századi könnyűzene más nagyszerű alakjának és együttesének 

munkásságával is foglalkoztunk az év folyamán, meghallgatva egy-egy dalt is tőlük. 

A Zenei Klubba érkezők információt kaphattak Veszprémben és az országban közelgő jeles 

koncertekről, belehallgathattak a Zenemű- és médiagyűjtemény lemezeibe, ritkaságaiba és 

kvízjátékban is részt vehettek, ahol értékes nyeremények vártak a legügyesebbekre (a 

klubvezető által felajánlott CD / DVD lemezek, VeszprémFest pólók). 

Továbbá az érdeklődők meghallgathatták a Zenemű- és médiagyűjtemény történetét, 

megismerhették állományát, szolgáltatásait. Mindez családias hangulatban teával, és 

süteménnyel édesítve. 

A programsorozat 2016-ban 9 alkalommal került megrendezésre és összesen 159 látogatója 

volt.  

 

A magyar filmkultúra gyöngyszemei 

A Filmklubban minden alkalommal a magyar filmművészet egy-egy értékes alkotása került 

levetítésre. 

A Filmklub célja:  

- a magyar filmművészet sokszínűségének megismertetése a közönséggel 

- a magyar mozgóképkultúrát széles körben népszerűsíteni 

- a Zenemű- és médiagyűjtemény állományának „népszerűsítése” 

A programok előtt rövid ismertető hangzott el a filmről, a rendezőről és a színészekről. 

A látogatók részére helyben történő regisztrációt követően térítésmentes szolgáltatásként 

biztosítottuk a filmek vetítését. A program során a könyvtár állományában megtalálható 

dokumentumokat mutattuk be (MaNDA DVD-k) a Közösségi Térben 

 

2016. február 23-án a 90 éves Makk Károly tiszteletére a Liliomfi (1954) című film került 

bemutatásra (11 fő). 

2016. március 29-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére a 80 huszár (1978) 

című film került bemutatásra (rendező: Sára Sándor). (6 fő) 

2016. április 26-án a 70 éves Bereményi Géza tiszteletére A tanítványok (1985) című film 

került bemutatásra. (20 fő) 
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2016. október 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékezve a 

Szerelem (1971) című film kerül bemutatásra az OKN keretében (rendező: Makk Károly). (7 

fő) 

 2016. december 6-án Huszárik Zoltán és Latinovits Zoltán emlékére a Szindbád (1971) című 

film került bemutatásra. (7 fő) 

 

„Vörös pöttyös” olvasópályázat 

A Vörös pöttyös sorozat kötetei a tinédzser és fiatal felnőtt korosztály körében nagy 

népszerűségnek örvendenek. 2016 júniusában Ádám Eszter és Nagy Veronika egy 

olvasópályázatot állított össze, amelyet a Twilight, A végzet ereklyéi és a Vámpírnaplók 

sorozat elolvasása után tudtak a részvevők kitölteni. A legjobb megfejtők könyvjutalomban 

részesültek és egy kötetlen, jó hangulatú beszélgetésen vettek részt az októberi díjátadón.  

 

Egyéb közösségi rendezvények 

Odavágunk a könyvpiacnak 

2016 májusában Alcser Norbert saját kötetét mutatta be és beszélt az érdeklődőknek a 

könyvkiadásról, a könyvpiac jelenlegi helyzetéről és az olvasási szokásokról. 

 

Kézműves kuckó felnőtteknek 

Ez évben két alkalommal, a húsvéti és az adventi időszakhoz kapcsolódva kézműveskedtünk a 

vállalkozó kedvű felnőttekkel. Jó hangulatban születtek meg a saját kézzel készült alkotások, 

ajándékok. A rendezvényen 21 fő vett részt. 

 

„Én maradok. Én itt élek, halok” 

Októberben az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére szervezett 

programunk során a Veszprém Megyei 56-os Szövetség néhány tagját láttuk vendégül, akik 

személyes élményeiket mesélték el a forradalmi események kapcsán. A beszámolókat 

érdekfeszítő beszélgetés, majd filmvetítés követte, 65 fő részvételével. 

 

Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár 

Nagyon népszerűek és továbbra is teltházasak voltak az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó 

kézműves foglalkozásaink. Nagy sikert arattak a tavaszváró, az anyák napi, az őszi és a 

karácsonyi játszóházaink, ahol a beiratkozott olvasóinkon kívül a regisztrált 

könyvtárhasználóink is részt vehettek. Ezeket a kézműves napokat elsősorban „csalogatónak” 

szántuk látogatóinknak.  Úgy gondoltuk, hogy a különböző, szabadidős jellegű programok 
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felkeltik az érdeklődését azoknak a látogatóinknak is könyvtárunk szolgáltatásai iránt, akik 

ritkábban keresik fel intézményünket. Különösen népszerű évek óta látogatóink körében a 

városi Illatos Advent rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Veszprém Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Házzal közösen szervezett, „Várjuk együtt a karácsonyt!” című 

egész napos családi kézműves délutánunk. Az ingyenes foglalkozásokon 185 fő vett részt 

(105 fő 14 év alatti és 80 fő 14 év feletti ). 

 Az elmúlt évben is népszerű volt látogatóink körében a 0-3 éves kisbabáknak és szüleiknek 

szervezett Ringató sorozatunk, melynek célja, hogy a kismamák megtanuljanak egy 

könnyen énekelhető, de zeneileg értékes dalanyagot, megismerkedjenek a magyar 

mondókákkal, mozgásos, ölbéli játékokkal. Foglalkozásainkat képzett szakember vezette 

csütörtökönként a délelőtti órákban. Az elmúlt évben 25 foglalkozáson 532 (290 fő 14 év 

alatti, 242 fő 14 év feletti) látogató vett részt.  

Tovább folytattuk az immár több éves hagyományunkat, hogy június második felében nyári 

könyvtári tábort szerveztünk az általános iskoláskorú gyerekeknek A kétszer egyhetes 

foglalkozássorozaton 60 fő vett részt. A programot a gyerekkönyvtárban dolgozó, játszóház-

vezetői ismeretekkel rendelkező könyvtárosok tartották. Táborunk iránt évek óta nagy az 

érdeklődés, minden alkalommal rövid idő alatt betelnek a helyek, még a környező 

településekről is érkeznek gyerekek hozzánk. Délelőttönként kézműves foglalkozásokat 

tartottunk, ahol olyan apróbb dolgokat készíthettek a résztvevők, aminek a tanév során a 

későbbiekben is hasznát vették. (órarend, ceruzatartó, rajzmappa, faliújság). A délelőtti 

kézműveskedéseket mindig szabadtéri játékokkal, könyvválogatással, meseolvasással, 

számítógépes játékokkal, társasjátékozással színesítettük. Délutánonként külső helyszíneken 

folytatódtak a programok. Állatkertbe, uszodába, moziba, játszótérre vittük a gyerekeket. 

Évek óta úgy látjuk, hogy a tábor résztvevői aktív könyvtárhasználóként visszatérnek a 

gyermekkönyvtárba az év folyamán. Ezzel a nagyszabású, több hetet felölelő programunkkal 

hozzájárulunk a gyerekek szabadidejének hasznos és kulturált eltöltéséhez, ugyanakkor aktív 

könyvtárhasználókká is neveljük őket.  

Január 20-án Szabó T. Anna vers-, próza- és novellaíróval találkozhattak meghívott 

csoportjaink. Fontosnak érezzük, hogy minden évben meghívjuk a kortárs magyar 

gyermekirodalom egy-egy illusztris képviselőjét, hogy a gyerekek személyesen, 

„testközelben” is találkozhassanak azokkal az írókkal, költőkkel, akiknek műveit rendszeresen 

kölcsönzik és olvassák.  

Márciusban ismét csatlakoztunk az Informatikai és Könyvtári Szövetség által meghirdetett 

Internet Fiesta rendezvényeihez, egyszerűen kitölthető feladatokat állítottunk össze 

érdeklődő és játszani szerető olvasóinknak.  
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Áprilisban a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét elhívtuk hozzánk a gyerekek körében 

rendkívül népszerű Tormási Attilát. Az interaktív gyermekműsort 52 kisgyerek tekintette 

meg. 

Május végén interaktív könyvbemutatón ismerkedhettek meg a Móra kiadó gondozásában 

megjelent Kukaművek című mesekönyvvel az ovisok. (55 gyerek és 9 felnőtt)  

Június hónapban, immár hagyományosan, kapcsolódtunk az Ünnepi Könyvhét városi 

rendezvényeihez. Mindig figyelemfelkeltőnek érezzük, ha propaganda jelleggel, nem a 

megszokott helyen és formában mutatjuk be szolgáltatásainkat a város lakosságának. A 

könyvheti rendezvénysorozaton játékos feladatokkal, rejtvényekkel, „kézműveskedésekkel” 

népszerűsítettük gyermekkönyvtárunkat. A kezdeményezés minden alkalommal hoz új 

beiratkozókat a gyermekkönyvtárba.  

Szívesen veszünk részt a populárisabb, fesztivál jellegű rendezvényeken is. Ezek célja nem 

csak a már meglévő olvasók, használók kiszolgálása, hanem egy kampányszerű jelenlét a 

város életében. A sok embert megmozgató rendezvények arra is alkalmasak, hogy 

koncentráltabban irányítsák rá a figyelmet a könyvtár nem hagyományos szolgáltatásaira. 

Néhány évvel ezelőtt állítottuk össze első gyermeknapi, vidám hétpróbánkat, amellyel a 

városi rendezvényekhez szerettünk volna kapcsolódni. A kezdeményezés nagy sikert aratott, 

sokan játszottak velünk, ezért hagyományteremtő szándékkal minden évben meghirdetjük 

gyermeknapi hétpróbánkat. A vidám családi napon a játékos kedvű csapatoknak (ahol szülők, 

nagyszülők, testvérek egy csapatban játszhatnak) hét különböző helyszínen kellett egy adott 

meséhez kapcsolódó feladatokat megoldaniuk. „Könyvtári Hétpróbával a mesék 

vándorútján” című hagyományos hétpróbánkban a Szerencse fiai című mesét dolgoztuk fel. 

Az állomásokon önkéntes középiskolások segítették a feladatok lebonyolítását. Minden csapat 

névre szóló oklevelet és értékes ajándékcsomagot kapott a játék végén. A nap folyamán az 

érdeklődők még „BB Magic” címmel mágikus tini-bűvészműsort is láthattak, valamint a 

gyulafirátóti Kék madár színjátszókör előadásában megtekinthették az „Óz- a csoda bennünk 

van” zenés darabot. A gyereknapi forgatag programjain nagy volt az érdeklődés, több 

generáció is részt vett egy-egy érdeklődő családból.    A rendezvényen 71 fő vett részt. 

Szeptember 30-án, a Népmese Napján Benedek Elek születésnapjáról emlékeztünk meg. A 

gyermekkönyvtár fogadó terében kiállítás készítettünk.  Internetes totót állítottunk össze, 

valamint honlapunkon mesés puzzle-t játszhattak a gyerekek. Az évfordulót két nagyobb 

szabású rendezvény megszervezésével ünnepeltük a gyermekkönyvtárban.  

A Ramazuri  bábszínház  „Ki játszik ilyet?” című  gyermekelőadására a városi- és város 

környéki iskolákból hívtunk csoportokat. Voltak érdeklődők két veszprémi óvodából, 

valamint Ösküről és Herendről. A vidám délelőttön 88 kisgyerek és 9 felnőtt vett részt. 
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Az iskolás korú gyerekeket Áprily Géza:” Ősszel az erdőt fújja a szél” című zenés előadására 

vártuk.A rendezvényen 43 gyerek és 7 felnőtt vett részt. 

Október elején indult, mintegy kísérlet jelleggel, otthon lévő kismamáknak szerveződő női 

beszélgető körünk. A foglalkozásokon kis csoportos formában foglalkoztak a résztvevők az 

önismeretet, kommunikációt, céltudatosabb és kiegyensúlyozottabb életvezetést érintő 

kérdésekkel. A foglalkozások kéthetente zajlottak a gyermekkönyvtár babzsákokkal 

berendezett termében. 

2016. október 3-9 között került sor az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire, melyhez 

gyerekkönyvtárunk is, mint minden évben, gazdag programkínálattal csatlakozott.  

A rendezvény egyértelműen sikeresnek mondható, különös tekintettel a hét végi programokra. 

Olvasóink szeretik és várják a rendkívüli vasárnapi nyitva tartást és a gazdag 

programkínálatot. 

 Az elmúlt évben két alkalommal hirdettünk osztálydekorációs pályázatot a megye általános 

iskolái körében a Mozaik Művész és Kreatív Szaküzlettel közösen. Felhívásunkra jelentkező 

osztályoktól 5 db. saját készítésű fotót kértünk, amely ábrázolja a feldíszített osztálytermüket. 

A „Tavaszi zsongás az osztálytermekben” és az „Őszi levélhullás az osztálytermekben” 

című pályázataink első 3 helyezettjét nagy értékű ajándékutalvánnyal és rajzeszközökkel 

jutalmaztuk. A gyermekkönyvtári kölcsönzőtér bejáratánál, Könyvtári Hírmondó néven, 

faliújságon hirdetjük programjainkat, rendezvényeinket. Ugyancsak erről a faliújságról tudnak 

tájékozódni látogatóink a városban zajló egyéb kulturális eseményekről is. 

Fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen propagáljuk olvasóink körében újonnan érkezett 

kiadványainkat, amelyeket a kölcsönzőtérben elhelyezett „Új könyvek” polcán találnak meg. 

Az újonnan kiadványainkat honlapunkon is és facebook oldalunkon is megtekinthetik 

látogatóink.  

Évek óta nagy gondot fordítunk gyermekkönyvtárunk külső megjelenésére, folyamatosan 

megújuló dekorációkkal, kiállításokkal tesszük barátságosabbá, egyedivé nyilvános 

tereinket. Rendezvényeinkről híradásokat jelentetünk meg a helyi médiában, valamint ismert 

közösségi portálokon hirdetjük programjainkat. Szoros az együttműködésünk a városban és a 

megyében található oktatási intézményekkel. Programjainkról, rendezvényeinkről, 

pályázatainkról rendszeresen küldünk értesítést számukra mind elektronikus formában, mind 

nyomtatott formában, postai úton. 
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Országos rendezvények, programsorozatok 

Internet Fiesta   

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2016. március 17. és 24. között rendezte meg az 

Internet Fiestát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 

Ez alkalomra az alábbi online totókkal, kvízjátékokkal készültünk: 

- A magyar filmkultúra gyöngyszemei - MaNDA-filmek kvízjátéka 

- „És az Oscart kapja…” - Oscar-díjas filmek kvíze 

- Nagy-britanniai legek - az angol részleg totója 

- Német kultúrával kapcsolatos, német nyelvű totó   

Az internetes műveltségi játékot 538 fő tekintette meg, a legjobb megfejtők az Internet Fiesta 

reklámajándékait nyerték. 

 

Országos Könyvtári Napok 2016. október 3-10. 

„Nagy könyvtári beavatás” 

 

2016. október 3-10. között Veszprém megye könyvtárai is csatlakoztak az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napokhoz.  

A rendezvénysorozat tematikájához kapcsolódóan 94 település regisztrálta 438 programját a 

központi honlapon. 10 településen, Bakonybélben, Bakonypölöskén, Balatonfüreden, 

Balatonfűzfőn, Pápán, Papkeszin, Pétfürdőn, Sümegprágán, Veszprémben és Zircen volt 

lehetőség a vasárnapi könyvtári programokon való részvételre. A Veszprém megyei 

rendezvényeken összesen 19.097 fő vett részt.  

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Központi Könyvtár 

 

American Corner –Amerikai Kuckó 

2016. október 4.: USA Basics középiskolai program (külső helyszín) :A  Lovassy László 

Gimnáziumban tartott angol nyelvű előadás témája  „Környezetvédelem és az USA nemzeti 

parkjai” volt. A program során a környezetünkkel kapcsolatos különböző problémákat és azok 

lehetséges megoldásait vitatták meg a diákok, valamint további ötleteket kaptak a környezeti 

problémák leküzdésére és megelőzésére a „School House Rock! Earth” angol nyelvű oktató 

DVD-ből. A program második felében az amerikai nemzeti parkokról hallgattak meg egy 

képes és videós tájékoztató előadást a diákok, valamint megismerték az amerikai Nemzeti 

Parkok Felügyelete nevű szervezet történelmét és munkáját.  

2016. október 5.: Kids Club – angol nyelvű foglalkozás 6-12 éves gyerekeknek. A Kids Club 

foglalkozás alapja a „The Cat in the Hat” című, Theodor Seuss Geisel (Dr. Seuss) által írt 
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angol nyelvű gyermekkönyv volt. Mielőtt meghallgatták a történetet, a gyerekek játékos 

feladatokon keresztül találták ki a könyv címét, illetve tanulták meg a könyvben előforduló új 

szavakat. Ezután következett a rímes mese meghallgatása, majd a gyerekek megkeresték a 

könyvben előforduló rímelő szavakat, amelyek a Kuckóban voltak elrejtve. A programot 

kézműves foglalkozással fejeztük be, amelynek során a gyerekek a történet címszereplőjét, a 

kalapos macskát készítették el papírból, és a kalapjára rímelő angol szavakat írtak.  

2016. október 6.: Angol nyelvű középiskolai program. Az ajkai Bródy Imre Gimnázium, 

valamint az iskola Erasmus-programbeli partnerintézményeinek diákjai és tanárai látogattak el 

két csoportban az Amerikai Kuckóba, ahol egy-egy másfél órás, a technológia támogatta 

nyelvtanulás témájára épülő, angol nyelvű foglalkozáson vettek részt. A program során a 

magyar, lengyel, török, spanyol és holland résztvevők először az USA 50 államáról tanultak 

bővebben különböző internetes alkalmazások és videók segítségével. Ezután pedig az 

amerikai elnökválasztás folyamatát ismerhették meg, szintén online elérhető forrásokat 

használva, és a témát egy játékos kvízen keresztül feldolgozva.  

2016. október 6. English Conversation Club – Angol nyelvű társalgási klub. A klub 

lehetőséget biztosít a nyelvgyakorlásra mindazoknak, akik szeretnék fejleszteni az angol 

nyelvi tudásukat, kortól és nyelvi szinttől függetlenül, barátságos és autentikus környezetben. 

A Könyvtári Napok során a résztvevők többek között olvasási szokásokhoz és 

környezetvédelemhez kötődő témákról is beszélgettek.  

2016. október 9.: Könyves vasárnap. Az Amerikai Kuckó is rendkívüli vasárnapi nyitva 

tartással várta a látogatókat a könyves vasárnapon. Több mint 60 látogató használta ki a 

lehetőséget, hogy angol nyelven olvasson, tájékozódjon a Kuckó szolgáltatásairól és 

programjairól, könyvet kölcsönözzön, vagy angol nyelvű kvízeket töltsön ki. Népszerűek 

voltak az angol nyelvű társasjátékok, valamint a legók is, a gyerekeknek pedig emellett egész 

nap angol nyelvű meséket vetítettünk a Kuckós gyereksarokban. 

 

Felnőtteknek szóló rendezvények a megyei könyvtárban 

Ajánló kiállítások:  

„Le-leg-leg”: Az egész héten megtekinthető kiállításunkon a könyvtár legérdekesebb 

könyveiből válogattunk. Látogatóink megcsodálhatták a legapróbb és legnagyobb 

könyveinket, a legrégebbi dokumentumainkat és különböző korokból származó dedikált 

műveket. 

„Minél zöldebben” Könyvajánlónkat a környezettudatosság jegyében állítottuk össze. 

Kiállított dokumentumaink széles palettát képviseltek a témában: a napenergia-hasznosítástól 
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a szalmabála-építészeten keresztül az ökológiai háztartásokig. Olvasóink szívesen 

kölcsönöztek a kiállított anyagokból, ezzel népszerűsítettük e szemléletet. 

205 éve született Liszt Ferenc, a 19. század egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője. Ez 

alkalomból a könyvtár dokumentumaiból egész héten zene, film- és olvasmányajánló várta a 

látogatókat a Zenemű- és médiagyűjteményben. 

 

Egész héten tartó játékok: 

„Leg-leg-leg” Németország és Nagy-Britannia legjeiből összeállított totók. A német és angol 

nyelv és kultúra népszerűsítése jegyében egész héten online kvízekkel vártuk olvasóinkat. 

„Kotyogó totó” A kávé és az irodalom kapcsolatáról szóló felolvasó online játék. 

Rendezvények:  

2016. október 4. A magyar filmkultúra gyöngyszemei sorozatban az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulójára emlékezve az 1971-es Szerelem című filmet tekinthették meg 

látogatóink. 

2016-ban Veszprém volt a Finnugor Kulturális főváros. A könyvtárban is rendszeresek voltak 

az ehhez kapcsolódó programok, pl. filmvetítések. A könyvtári héten A temetőőr lánya című 

észt filmdrámát láthatták az érdeklődők.  

2016. október 5.: Német klub. A klub keretében ez alkalommal a Sztálingrád című filmet 

vetítettük német nyelven magyar felirattal. A vetítés a film történetét, és a rendező pályáját 

bemutató rövid ismertetővel kezdődött. 

2016. október 6.: Francia klub. A klub keretében Az új barátnő című francia filmet vetítettük 

francia nyelven, magyar felirattal. A klub elején a francia referens mondott néhány szót a 

filmről, a rendezőről és a főszereplőkről. 

„Vörös Pöttyös díjátadó” A nyár elején meghirdetett Vörös Pöttyös olvasópályázat 

eredményhirdetését játékkal és beszélgetéssel kötöttük egybe. 

2016. október 7.:  Az „5 órai tea” Könyvklub vendége volt Fábián Janka (Mezei Johanna), aki 

írói pályájáról, és a hamarosan megjelenő új kötetéről mesélt beszélgetőpartnere, Farkasné 

Molnár Csilla társaságában. A beszélgetés után az olvasók feltehették kérdéseiket, valamint 

dedikálásra is alkalmuk nyílt. 

„Kotyogó titkok” A Daiquiri Kávézóban rendeztük meg a kávé és az irodalom kapcsolatáról 

szóló felolvasó délutánt. Vendégünk Hujder Balázs barista volt. A programhoz Kotyogó totó 

nevű online kvízjáték is kapcsolódott.   

2016. október 8.: Gyalogolj könyvtárból könyvtárba! A Dózsavárosi, a Március 15. úti és a 

Cholnoky lakótelepi Könyvtárral közösen valósult meg a szombati program, amelynek során 

a résztvevők a lakóhelyükhöz legközelebb eső könyvtárból indulva gyalog tették meg az utat 
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a megyei könyvtárig. A szép időben több családi és baráti társaság teljesítette az 1,3 km és 2,4 

km közötti utat és válaszolt a könyvtárakkal kapcsolatban feltett kérdésekre, amit apró 

ajándékokkal jutalmaztunk. A program célja az egészségmegőrzés mellett a könyvtárak 

megismertetése volt.  

„A másság szigetei” Nyeste Zsolt irodalmár a japán irodalmi művekről tartott egy körülbelül 

50 perces előadást. Szó esett arról, miben más egy japán művet olvasni magyar olvasóként, 

továbbá arról is, milyen jellegzetességei vannak a japán irodalomnak.  

„Egy lány, egy 14 kg-os táska, több, mint 800 km” Horváth Hajnalka az El Camino 

zarándokúton szerzett élményeiről számolt be a könyvtár Közösségi terében. 

2016. október 9.: Könyves vasárnap.  

A küngösi Szent Kinga Éléstára Manufaktura két napon keresztül tartott bemutatót a saját 

maguk által termelt alapanyagokból, házi receptek alapján készült savanyúságokból, 

szörpökből, lekvárokból. Lehetőség volt a termékek megvásárlásra is.   

„Az idő, mint ajándék” Makó Judit coach volt a vendégünk, aki előadásában az időnkkel való 

jó sáfárkodásról beszélt. Hasznos tippeket kaphattak az érdeklődők, hogyan tudjuk jól 

beosztani napjainkat, hogy minden fontos tevékenységet beiktathassunk napirendünkbe. A 

résztvevők saját példáikat is megosztották és személyes tanácsokat is kaptak. 

„PC-fortélyok idősebbeknek” A rendezvény két egymás utáni foglalkozás keretében került 

megrendezésre. A program elsődleges célja a személyre szabott tanácsadás volt, ugyanakkor 

kivetítő segítségével megbeszéltük a felmerült kérdéseket, mivel azok minden résztvevőt 

érdekeltek. A megbeszélt témák érintették egyebek között a fájlkezelést, az internetes 

böngészést, képek egyszerű szerkesztését, USB eszközök csatlakoztatását és használatát, 

illetve az elektronikus levelezést. A foglalkozások végén valamennyi résztvevő úgy 

nyilatkozott, hogy jövő év elején szívesen részt venne egy alapfokú tanfolyamon. 

GreCSÓKOLlár: zenés irodalmi est. Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László irodalmi 

estje során Grecsó, akit elsősorban íróként, szerkesztőként ismerünk, ez alkalommal 

zenészként is bemutatkozott, Kollár-Klemencz László zenész pedig írói vénáját mutatta meg a 

közönségnek. A bensőséges hangulatú est során a szép számú közönség a novellák mellett 

saját szerzeményű dalokat és a Rájátszásból már ismert számokat is hallhatott. A két művész a 

számok közötti összekötő szövegnél is sziporkázott, Grecsó Anyám első süteménye című 

írása pedig könnyes nevetésre késztette a hallgatóságot. 

A tavalyi év után idén is megrendeztük a Nyomoz a család elnevezésű programunkat Nyomoz 

a család! 2 - A család visszatér címmel. A könyvtár olvasószolgálati tereiben egy izgalmas 

vetélkedőre vártuk az érdeklődőket, mely során olvasóink jobban megismerhették a könyvtár 
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állományát, elrendezését, szolgáltatásait. A játékban részt vevő legügyesebb és leggyorsabb 

három csapat értékes ajándékban részesült. 

 

Helyi értékekkel, helytörténettel, helyismerettel foglalkozó rendezvények: 

2016. október 4-9.: A „Mozaikok a Veszprém megyei vízszolgáltatás történetéről” című 

kiállítás a kezdetektől napjainkig mutatta be 30 db tematikus tablón a 120 éves évfordulóját 

ünneplő Veszprém megyei vízszolgáltatás történetét. A színes tablók történeti áttekintésben 

vázolták fel az ivóvíz ellátás, valamint a szennyvízelvezetés fejlődését Veszprém város és 

Veszprém megye területén. Kugler Gyula, a Bakonykarszt Zrt vezérigazgatója nyitotta meg az 

egy hétig látogatható tárlatot. Megnyitó beszédében felhívta a figyelmet a cég jelmondatára, 

miszerint a „vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” 

2016. október 4.:  Kovács Győző – Laki Pál: Csőbe terelt források, avagy vízkérdések és 

válaszok című könyv bemutatója vetített képes előadással. A kiadvány foglalkozik a 250 

évvel ezelőtt, a veszprémi várban működő első vízmű történetével, feldolgozza a 120 éves 

vízmű kialakításának előzményeit, megemlékezik a legújabb időszakról és a 2016-ban 20. 

születésnapját ünneplő Bakonykarszt Zrt életével. A bemutatón a kötet egyik szerzője, Kovács 

Győző mutatta be a kiadvány keletkezésének körülményeit és az anyaggyűjtés során 

felbukkant érdekességeket. 

2016. október 5.: Dr Nagy Ibolya Adél – Dr. Jagudits Katalin: Emlékkönyv : a Veszprémi 

Királyi Törvényszék története 1872-1945 című kötet bemutatója. A Veszprémi Királyi 

Törvényszék emlékkönyvét azzal a céllal írták a szerzők, hogy bemutassák a bíróságnak 

helyet adó épület történetét, az önálló veszprémi igazságszolgáltatás kialakulását, felépítését, 

működését, a királyi törvényszék elnökeinek, bíráinak életét, szakmai pályafutását, közéletben 

betöltött szerepüket. A hiánypótló témában kutató szerzők vetített képes előadásukban 

kutatásuk módszertanát, az anyaggyűjtés szépségeit és buktatóit, valamint távlati céljaikat 

osztották meg a résztvevőkkel. 

2016. október 7.: Veszprémi Szemle 2016/4. számának bemutatója. A  100 éves veszprémi 

Zeneiskoláról szóló tanulmányokat Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprém Polgárai a Városi 

Zenedéért Alapítvány kuratóriumának elnöke ismertette. A bemutatót a zeneiskolában 

jelenleg tanuló Hégely Márton trombitamuzsikája színesítette, akit Győrfi Judit kísért 

zongorán. Csiszár Miklós főszerkesztő részletesen ismertette a Veszprémi Szemle 

várostörténeti folyóirat 2016. évi 4. számának tartalmát, majd Tölgyesi József a Veszprémi 

Evangélikus Leány Egyesület történetéről szóló előadását hallhatta a nagyszámú közönség. 

2016. október 9.: A Nagy Háború konyhája című könyv bemutatója. Palkóné Jády Melitta, a 

kötet szerkesztője vetített képes előadásában bemutatta az első világháború hátországának 
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erőfeszítéseit, részletesen ismertette a főzési alapanyagok és szokások megváltozását, a 

szigorú takarékosság jellemzőit. 

 

Gyerekeknek szóló rendezvények a megyei könyvtárban 

Könyvajánlók, pályázatok:   

Az ebben az évben 80. születésnapját ünneplő Csukás István tiszteletére kiállítást készítettünk 

a gyerekkönyvtár fogadóterében. Bemutattuk az író munkásságát, életútjának legfontosabb 

állomásait. Kis ízelítőt állítottunk össze legismertebb mesekönyveiből.   

„Nemkötelező” olvasmányok egy csokorban. Olvasmányajánlás általános iskolásoknak. 

Internetes felületen elérhető ajánlólistát készítettünk általános- és középiskolás tanulóknak. 

Az összeállítással a népszerű és a kevésbé népszerű, de irodalmi értéket képviselő 

könyveinkre is felhívtuk a gyerekolvasóink figyelmét.  

„Szárnypróbálgatásaim” Ifjú alkotók bemutatkozása. Bemutatkozási lehetőséget hirdettünk 

azoknak a gyerekeknek és kiskamaszoknak, akik maguk is megpróbálkoznak mese, vers és 

prózaírással. A felhasználónévvel beküldött alkotásokat a téli gyerekkönyvhét keretében 

értékeljük és jutalmazzuk.   

2016. október 3.: „Veszprémben a KUKA MŰVEK!” Interaktív könyvbemutatót tartott 

óvodásoknak a Móra Könyvkiadó képviseletében Eszterág Ildikó. A találkozó egy kötetlen 

beszélgetéssel indult, majd a kiadó munkatársa részleteket olvasott fel a nemrég megjelent 

köteteikből. A foglalkozás végén ÖKO-puzzle-t és ÖKO-malom játékot készítettek a 

gyerekek. 

2016. október 4.: „Zöldben a zöldért” Öko-szemlélet a mindennapokban. A résztvevő alasó 

tagozatos diákok egy vidám akadályversenyen vettek részt.. Játékos formában gyakorolták a 

szelektív hulladékgyűjtést, puzzle-t raktak össze, keresztrejtvényt fejtettek meg a 

környezettudatos szemlélet kialakításáról. Mindenki névre szóló oklevelet és 

ajándékcsomagot kapott a próbák teljesítése után.  

„Lépj egy zöldet!” Internetes TOTO az Öko-lábnyomról. 13+1 kérdésből álló, online 

formátumban beküldhető feladatlapot tölthettek ki a téma iránt érdeklődő olvasóink, 

2016. október 5. Olvasópályázat elindítása három korcsoportban. Olvasni és játszani szerető 

gyermek olvasóinknak (immár több éve hagyományosan) olvasópályázatokat hirdettünk 

három korcsoportban. Az 1-2. osztályos gyerekeknek Menyhért Anna: Tengerimalacom 

története, 3-4-5. osztályos gyerekeknek Jeney Zoltán: Révfülöp, 6-7-8. osztályosoknak 

Gimesi Dóra: Időfutár című regényei alapján állítottunk össze játékos irodalmi fejtörőket. A 

pályázati füzeteket a téli szünet után fogjuk értékelni. 
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„A Balatóniai lovagregények nyomában.” Kötetlen beszélgetés Jeney Zoltán íróval, aki a 

könyvtrilógiáját mutatta be a gyerekeknek. A nagy számban megjelent gyerekközönség 

érdeklődve hallgatta az író beszámolóját a könyv keletkezésének körülményeiről, és a 

regények megírásának kulisszatitkairól. 

2016. október 7.: „Népek meséi „ A rendezvényen. 6 nyelven olvastuk fel a gyerekeknek A 

tücsök és a hangya című mesét (magyar, francia, olasz, orosz, lengyel és észt nyelven), 

valamint a Három kismalac és a farkas című mesét 4 nyelven (magyar, francia, német angol). 

A meseolvasást beszélgetés követte. 

„Vedd ölbe és énekelj …!” – Ringató foglalkozás babáknak és mamáknak. A zenés, interaktív 

foglalkozáson nagyon sok anyuka, apuka, kisbaba és kismama vett részt. A családok együtt 

zenéltek és énekeltek. A legkisebbek is nagyon élvezték a foglalkozást! 

„LEG-ek Napja. A LEG-ek napja alkalmából a legfiatalabb beiratkozókat és a legidősebb, de 

még napjainkban is aktívan kutató olvasókat köszöntöttük oklevéllel. Megjutalmaztuk a 

legtöbb dokumentumot kölcsönzött olvasónkat, és elismerésben részesítettük a legtöbb 

önkéntes munkaórát vállaló olvasónkat is. 

„Ásványvarázslat” A hozzánk látogató gyerekek Bősz Imre ismeretterjesztő előadását 

hallgathatták meg az ásványok magyarországi lelőhelyeiről, kialakulásukról, fajtáikról. 

Mindenki elkészítette saját ásványlelőhely táblázatát.   

2016. október 8.: „Törp-kilométerek” Szombat délben egy belvárosi futóversenyt szerveztünk 

olvasóinknak Mészölyné Varga Renáta amatőr maratoni futó vezetésével. A futóversenyen 

több generáció is képviseltette magát. Együtt futott szülő-nagyszülő, unoka-gyerek.  

„Ébresszük fel együtt Csipkerózsikát!” Vidám családi 7próba a Csipkerózsika című mese 

alapján. Szombat délelőtt egy játékos kalandozásra vártuk a családokat a gyermekkönyvtárba. 

A mesét különböző játékos feladatokon keresztül kellett feldolgozniuk a gyerekeknek. A 

feladatok 7 helyszínen zajlottak, középiskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok 

segítségével. Az akadályversenyben résztvevők mindannyian oklevelet és ajándéktárgyakat 

kaptak.  

„Megnyílik a könyvtári Bütykölde!” A vidám délutáni alkotófoglalkozáson a barkácsolni 

szerető kicsik és nagyok többféle kézműves technika alapjaival ismerkedhettek meg. 

Készítettek minyonos ceruzatartót, baglyos képeslapot, festettek üveget és barkácsolhattak 

gesztenye-denevért is 

2016. október 9., Könyves Vasárnap  

„Hangolj rá!” Zeneterápiás foglalkozás kicsiknek és nagyoknak Fülemile Judit zeneterapeuta 

vezetésével. A vidám hangulatú foglalkozáson a résztvevők élmény-zenélésen vettek részt, 
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ahol a különböző hangszerek megszólaltatásán keresztül oldódott a bennük lévő feszültség, és 

a terapeuta vezetésével teljesen ellazulhattak a résztvevő felnőttek és gyerekek egyaránt. 

„Középpontban a papír!” Múltidéző képeslapok, ajándékzacskók készítése Csutka Ilda népi 

iparművész vezetésével. A foglalkozáson végig hatalmas volt az érdeklődés, és mindenki 

elégedetten távozott az általa készített „papírcsodákkal”. 

„Varázsvarrás” Készítsünk zokniból –munyinyunyit- Nemes Éva textilmérnökkel. Különböző 

színű és anyagú zoknik felhasználásával kedves kis bagoly-kabalafigurát varrhatott a 

foglalkozáson megjelent nagyszámú érdeklődő közönség. 

„BB Magic” – Barnus és Bendegúz mágikus tini-bűvészműsora. Vasárnap délután zsúfolásig 

megtelt gyerekkönyvtárunk foglalkozató terme a két fiatal, amatőr bűvész előadására. Az 

érdeklődő közönség számtalan izgalmas bűvész trükköt nézhetett végiga félórás műsor alatt.   

„Hurrá! Áll a vár!” Családi kártyavár építő verseny a gyerekkönyvtárban. Nagy érdeklődés 

kísérte a tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal indított családi kártyavárépítő 

versenyünket. A jelentkező csapatoknak negyed óra állt rendelkezésükre a legmagasabb vár 

megépítésére. Valamennyi résztvevőt értékes ajándékcsomaggal, a nyerteseket pedig külön 

meglepetéssel is jutalmaztuk.   

„Csocsóbajnok kerestetik!” Estébe nyúló csocsópárbaj a legkitartóbbaknak! A kétfős csapatok 

hatalmas lelkesedéssel vágtak bele a partiba. Nemcsak a játékosok, hanem a lelkes 

szurkolótábor is jól szórakozott a meccs közben. 

 

Március 15. úti Könyvtár 

Egész héten:  

Bálint Ágnes vándorkiállítás. A kiállítás anyaga felölelte Bálint Ágnes életét, kiemelve írói 

munkásságát, Frakk, Mazsola, Böbe baba és más, ismert figurái köré építve. A kiállítás 

elsősorban az óvodás és a kisiskolás korosztályt célozta meg, bár a felnőttek számára is 

nosztalgikus élményeket jelentett. A kicsiknek szólóan tartott az önkéntes előadó egy kis 

rövid „tárlatvezetést”, foglalkozást Bálint Ágnes meséihez kapcsolódóan. 

2016. október 4.:  Óvjuk a világunkat! Horváthné Harmath Beáta vetített képes előadásának 

témái a természeti katasztrófák (földrengések, árvizek, vulkánkitörések) okai és 

következményei voltak. A képek, a példák a régmúlt eseményein kívül a közelmúlt történéseit 

is felelevenítették. Külön kitért az ember természet- és környezetkárosító tevékenységeire, 

felhívta a figyelmet arra, hogy miként lehet óvni Földünket, jövőnket. A diákok kérdései 

tanúskodtak a téma iránti fokozott érdeklődésükről, tájékozottságukról, tárgyi tudásukról. 

2016. október 5.: Borián Elréd: Szent Márton élete és kultusza. A bencés tanár úr előadása 

kitért Márton két lehetséges születési helyszínére, gyermek- és ifjúkorára, katonai 
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szolgálatára, majd csodáiról, hittérítő tevékenységéről szólt. Sulpicius Severustól - Szent 

Márton életrajz írójától - több idézet is elhangzott, a legendák világa felelevenítette Szent 

Márton és a lúd „kapcsolatát” és az ehhez kapcsolódó kulináris népszokásokat is. Végigkísért 

azon az úton, hogyan vált a császári hadsereg katonatisztjéből a fölszentelésén keresztül 

püspökké. Megtudtuk, hogy minden tevékenységében apostoli céljai irányították: a rábízottak 

üdvössége és az evangélium megőrzése. Dr. Borián Eldréd külön kitért a Szent Márton 

Jubileumi Év fontosságára is. 

2016. október 6. Versekkel emlékezünk az aradi vértanúkra a nap folyamán. Az érdeklődők, 

főképpen a nyugdíjasok kedvelt verseiket olvasták fel. Könyvbemutatót is rendeztünk az aradi 

vértanúkról. A témához illeszkedően egy rövid mozgásszínházi megemlékező előadást is 

megtekintettek a résztvevők. 

2016. október 08. (szombat) Millenniumi képeslapok – kiállítás. A kiállított képeslapok 

mindenképpen kuriózumoknak tekinthetők, hiszen néhány 10 darab kőnyomat készült 

belőlük. Általában akvarellek színes nyomatai, postatiszták, illetve megírtak. 2 sorozat készült 

belőlük: világos kármin, illetve barna színben, 2 és 5 krajcáros értékben. Minden lapon 

szerepel a magyar korona. Több témát dolgoztak fel az alkalmi lapok kiadásakor: bemutatták 

Budapest és a vidék nevezetes épületeit, történelmi eseményeit, személyeit. A magyar posta 

ekképpen tisztelgett az ország 1000 éves fennállása előtt.  

„Olvass, mesélj, játssz velünk!”A szombat délutáni könyvtári program a Kukkantó Baráti Kör 

Egyesület közreműködésével valósult meg. Többek Között tartalmazott kézműves 

foglalkozást, melynek témája a fonalgrafika volt, a foglalkozást Wágnerné Horváth Emőke 

vezette. Az arcfestésre sok gyermek jelentkezett, ki macska lett, ki hóember, volt, aki 

csillámtetoválást kért Bali Franciskától, volt, aki népi motívumot. A meseolvasást Somody 

Zsuzsanna vezette. Először ő mesélt, majd bevonta a hallgatóság soraiból a vállalkozóbb 

szellemű gyerekeket, akik staféta-szerűen meséltek, verseltek. A többi gyermek őket hallgatta, 

rajzolt és színezett vagy játszott és könyvekkel ismerkedett. A nap végén minden résztvevő 

könyvjelzővel és egyéb kedves ajándékkal távozott. 

 

Dózsavárosi Könyvtár 

2016. október 4.  ÖKO vetélkedő. A vetélkedőn a gyerekek változatos és játékos feladatok 

során ismerték meg azt, hogy miként figyelhetnek oda és mit tehetnek környezetünk védelme 

érdekében. 

2016.október 4. Ökológiai lábnyomszámítás. Az online ökológiai lábnyomszámítással arra 

próbáltuk felhívni olvasóink figyelmét, hogy a mindennapi életben hogyan tudnak odafigyelni 

környezetünk védelmére. 
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2016.október 5.: „Kitágul a határ.” „Mesetár” Tóth László egymást követő zenés 

foglalkozásain a gyerekek megismerkedtek a magyar népi hangszerekkel játékos formában. 

Együtt táncoltak, zenéltek, mondókákat tanultak. 

2016. október 6. „Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” A ringató foglalkozás a közös éneklés és játék 

öröméről szól. A picik közel egykorúakkal találkozhatnak, ismerkedhetnek. Az anyukák 

elleshetik a fortélyokat, dalokat, mondókákat tanulhatnak, és társasági életet élhetnek. 

2016. október 7. Veszprémi települési értéktár bemutatása. A veszprémi értéktárba 2013. 

májusától kerülhetnek be szellemi, tárgyi értékek, hagyományok, szokások. Az eddig 

elfogadott felterjesztések megismertetése és értékeink tudatosítása volt a program célja, 

kiemelt figyelmet fordítva a dózavárosi értékekre, így az iskolatörténeti kiállításra. 

2016. október 8. Nálatok laknak-e háziállatok? Mesés kézműves foglalkozás A játszóházon a 

"Brémai muzsikusok" című mesét hallgathatták meg a résztvevők papírszínházi előadásban, 

majd a mesében szereplő háziállatokat el is készíthették. A mese alaposabb feldolgozását 

jáékos feladatok is segítették. 

 

Cholnoky Lakótelepi Könyvtár 

2016. október 3.  Mesetár – drámapedagógiai foglalkozás kisiskolásoknak. Sz. Pintér Rozália 

értő vezetésével a gyerekeknek egy elképzelt szituációt (egy faluból eltűntek az állatok) 

kellett megjeleníteniük, s miértekre választ keresni a drámapedagógia eszközeivel.A 

ráhangoló gyakorlatoknak  és a foglalkozásvezető személyiségének köszönhetően  a gyerekek 

mélyen beleélték magukat a helyzetbe és izgatottan alakítottak csoportokat, hogy egy 

bizonyos álmot megjeleníthessenek. Értékes, élményt adó foglalkozás után távozhattak. 

2016. október 5.  Könyvválasztó: papírszínházi foglalkozás óvodásoknak. Szutyejev: A három 

cica és A gomba alatt című meséjét hallgatták meg a kicsinyek, közben egy-egy jelenetbe is 

bekapcsolódhattak az előre elkészített pálcika-bábokkal.   

2016. október 6. Az emlékezés napja. Az aradi vértanúkról emlékeztünk meg versekkel, majd 

H. Vass Ildikó vezetésével papírhajtogatással készítettek emlék-virágot a gyerekek.  H. Vass 

Ildikó a tőle megszokott profizmussal és empatikus készséggel mutatta be a hajtogatás 

lépéseit, és vezette el a gyermekeket a kialakítandó virághoz, melyeket végül a kis alkotók 

egyetlen nagy, közös papírvirágcserépbe helyeztek, hogy aztán az elkészült mű az 

osztálytermüket díszítse.   

 

Nagyon sok rendezvény várta a látogatókat a kistelepüléseken is, de a bőség zavara miatt 

ezeket nem lehet mind felsorolni. A színes kínálatban szerepelt társasjáték-bajnokság, 



38 

 

vetélkedők, író-olvasó találkozók, kiállítások, kézműves foglalkozások, zenés programok, szó 

esett a helyi értékekről.  

 

Összességében nagyon jól sikerült a rendezvénysorozat Veszprém megyében. A kollégák 

tapasztalatai és beszámolói szerint a résztvevők jól érezték magukat a programokon, a 

visszajelzések pozitívak volt.  

Tapasztalataink szerint egyre nagyobb igény van a térítésmentesen igénybe vehető 

szolgáltatásokra, az ingyenes rendezvényekre. 

 

 

1.6. Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez 

 

A 24 órás szolgáltatásoknak köszönhetően egyenlő esélyű, szabad hozzáférést biztosítunk az 

általunk közvetített információkhoz. Rendezvényeinkkel lehetőséget nyújtunk a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével a legkisebb 

településre is eljuttatjuk a szükséges információkat, segítjük az ott élők művelődési és 

önképzési lehetőségeit, s így a jobb életminőség és a versenyképesség növelését. 

A korábbi évek nagy érdeklődésre való tekintettel 2016 augusztusában ismét megnyitottuk a 

Színházkertben az Olvasókertet, ahol kortól függetlenül folyóiratokkal vártuk látogatóinkat. 

Ez a feladat a könyvtár valamennyi részlegének együttműködését igényli. csatlakozott a 

megyei napilap szerkesztősége és az Amerikai Kuckó is. 

 

 

Gyermek- és Ifjúsági Könyvtárunk 2016-ban legfontosabb célkitűzésének tekintette, hogy 

megfelelő dokumentum- és információszolgáltatást nyújtson minden olvasójának, mivel 

alapfeladatának tartja használóinak olvasásra- és könyvtárhasználatra nevelését, amely 

feladatát az olvasáskultúra fejlesztését támogató színvonalas gyermekprogramok 

szervezésével kívánta és kívánja a jövőben is megvalósítani. A programok által nyújtott 

közösségi élmény nagymértékben hozzájárult, hogy a gyermekrészleg valóban olyan 

családbarát közösségi hellyé váljon, ahol a családok együtt tudják szabadidejüket hasznosan 

eltölteni. 

Céljaink megvalósításában fontos szerepe volt a tanév során és a nyári szünidőben több 

korcsoportban, több fordulóban meghirdetett olvasópályázatának, az ünnepekhez, 

évszakokhoz kapcsolódó játszóházainak, a tananyaghoz kapcsolódó iskolai foglalkozásainak, 

az országos, a megyei és városi  programokhoz kapcsolódó rendezvényeinek. 
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Másik fontos célkitűzésének tekintette gyermekkönyvtárunk, hogy hat pályázati fenntartási 

kötelezettségét teljesítse. 

 

2016-ban tovább folytattuk az évek óta nagy népszerűségnek örvendő olvasópályázatainkat, 

melyeket a város, valamint a megye valamennyi iskolájában meghirdettünk az általános 

iskolás diákok számára.  

2016 júniusában lezártuk a 2015-es évben három korcsoportban meghirdetett 

olvasópályázataink második fordulóját.  

Az 1-2. osztályosoknak Nöstlinger: Frici a nyeregben című meseregénye alapján állítottunk 

össze rejtvényfüzetet, melyet a megye területéről 56-an fejtettek meg (6 veszprémi és 50 

megyei megfejtő). 

A 3-4-5. osztályosoknak Lindgren: Harisnyás Pippi hajóra száll című regényét kellett 

elolvasniuk és játékos formában feldolgozni. A fordulóban 50 gyerek vett részt (18 veszprémi 

és 32 megyei megfejtő). 

A 6-7-8. osztályosoknak egy fiatal magyar írónő, Maros Edit: Hüvösvölgyi suli című ifjúsági 

regénye alapján készítettünk rejtvényfüzetet. A feladatlapokat 10 felsős tanuló oldotta meg. (1 

veszprémi és 9 megyei) 

A pályázat valamennyi részvevőjét emléklappal, a legjobbakat értékes ajándékcsomaggal is 

jutalmaztuk.  

 

A nyári szünetre is három korcsoportban hirdettünk játékos irodalmi olvasópályázatot. 

A legkisebbekkel Lázár Ervin: Gyere haza Mikkamakka című regényét dolgoztuk fel. Ennek a 

korosztálynak a körében volt a legnagyobb az érdeklődés, 43 kisgyerek küldött be pályázati 

füzetet. (9 veszprémi és 34 megyei megfejtő) 

Az 2. 3. 4. osztályosoknak Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai című meseregénye alapján 

állítottunk össze egy játékos feladatlapot. Ebbe a fordulóba 29 megfejtés érkezett (23 vidéki 

és 6 veszprémi megfejtő). 

A 6-7-8. osztályosoknak Prohazkova, Iva: Hazaszökés című könyvét választottuk olvasásra. 

Itt már meglehetősen csekély volt az érdeklődés, csupán 9 tanuló küldött be pályázati füzetet 

(9 megyei megfejtő). 

A nyári olvasópályázataink is népszerűnek voltak mondhatóak, 11 település 16 iskolája 

küldött be megfejtéseket. Mindhárom fordulóban magasabb volt a megyei megfejtők aránya. 

Szeptemberben újabb évadot kezdtünk az olvasópályázatainkkal, továbbra is három 

korcsoportban hirdettük meg a megye iskoláiban pályázatainkat. Olvasásra ajánlottuk a 

legkisebbeknek Menyhért Anna: Tengerimalacom története című mesekönyvét. 
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A következő korcsoportnak Jeney Zoltán: Rév Fülöp című könyve alapján állítottunk össze 

játékos irodalmi fejtörőt. 

A legnagyobbaknak egy fiatal kortárs írónő, Gimesi Dóra: Időfutár című könyve alapján 

készítettük el a feladatlapokat. 

Meghirdetett pályázatainkra a három korcsoportban összesen 61 megfejtés érkezett. (1-

2.osztályosoknál 6 veszprémi, 21 vidék; 3-4-5.osztályosoknál 5 veszprémi, 21 vidék; 6-7-

8.osztályosoknál 2 veszprémi 6 vidéki). A pályázati füzetek értékelése folyamatban van, 

melyet könyvtárunk honlapján és a könyvtár Facebook oldalán is közzéteszünk majd.  A 

végleges értékelésre a tanév végén kerül sor. Minden beküldőt emléklappal, a legjobbakat 

oklevéllel és ajándékcsomaggal jutalmazzuk majd egy ünnepélyes díjátadó keretében. 

2016-ban Veszprém volt a Finnugor népek kulturális fővárosa. Ennek alkalmából 

gyermekkönyvtárunk és a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület 4 fordulós olvasópályázatra 

hívta a rémtörténetekre fogékony általános- és középiskolásokat. Az olvasópályázatot az észt 

mitológia és Kersti Kivirüüt észt írónő Okkultisták klubja című ifjúsági regénye alapján 

állítottuk össze. A 4 fordulós, két korcsoportban meghirdetett pályázat 2015 novemberétől 

2016 novemberéig tartott. Itt kicsit mérsékeltebb volt az érdeklődés, de a kezdeti jelentkezők 

végig kitartottak a négy forduló folyamán. 5 vidéki és 2 veszprémi iskola diákjai vettek részt a 

pályázatban.   A pályázaton résztvevőket november hónapban elhívtuk a könyv írójával 

megrendezett kötetlen beszélgetésre, ahol a gyerekek nemcsak a könyv keletkezési 

körülményeivel, hanem az észt kultúrával és néphagyományokkal is megismerkedhettek. 

 Az első helyen végzett csapatokat jutalomkirándulásra vittük az iszkaszentgyörgyi 

Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastélyiskolába, majd Székesfehérváron megnéztük a 

nagyszentmiklósi kincseket is. 

 

Áprilisban„Tárt kapukkal vár a gyerekkönyvtár!” címmel elsősök hónapját hirdettünk a 

városi- és a város környéki iskolák első osztályosainak. Az érdeklődő csoportoknak 

bemutattuk könyvtárunk szolgáltatásait, meséltünk, zenéltünk a gyerekekkel, valamint minden 

kisgyereknek apró ajándékokkal is kedveskedtünk. A rendezvény iránt az utóbbi években 

egyre csökken az érdeklődés az iskolák körében. Mindez betudható az iskolai oktatásban 

történt változtatásoknak. Ennek ellenére direktebb könyvtárajánló propagandával kell majd a 

jövőben megszólítanunk az iskolákat, különös tekintettel a vonzáskörzetben találhatóakat. 

 

Az elmúlt évben két alkalommal szerveztünk foglalkozássorozatot az óvodás korosztálynak. 

„Nem lehet elég korán kezdeni!” címmel játékos, zenés foglalkozásra hívtuk a 

legkisebbeket. A rendezvény évek óta népszerűnek mondható az óvodák körében, évről évre 
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több csoport is ellátogat hozzánk, hogy a gyerekek megismerkedjenek könyvtárunk 

szolgáltatásaival Az elmúlt évben a 11 foglalkozáson 147 fő vett részt. Igyekszünk a 

legkisebbek életkorának megfelelő szempontok szerint összeállítani a kötetlen alkalmakat, 

bízva abban, hogy egyre több kisgyerek érdeklődését fel tudjuk kelteni a könyvek, az olvasás 

iránt. A rendezvény nem titkolt célja továbbá az is, hogy a gyerekek szüleikkel visszatérjenek, 

immár beiratkozott használóként könyvtárunkba. 

 

A 2015 októberében 20. alkalommal meghirdetett Mesevetélkedőnkre 16 település 21 (5 

veszprémi, 16 vidéki) iskolájának 91 csapata jelentkezett, így 364  kisgyerek  vett részt a 

tanév folyamán  a vetélkedőn. A játékot lezáró országos döntőre 2015 májusában 

Szlovákiában került sor, ahol Veszprém megyét a Kossuth iskola Töprengők csapata 

képviselte. Szeptemberben újra meghirdettük a 2-4. osztályos gyerekeknek az országos 

kezdeményezéshez kapcsolódva Mesevetélkedőnket. A megye valamennyi iskolájában 

meghirdetett, 6 fordulóból álló, felmenő rendszerű csapatvetélkedőnk kerete és témája 

továbbra is a népmesék világa, elsősorban a hazai népmesekincs, másodsorban a távoli népek 

meséi. A közös játék megteremtésének örömén keresztül, az önálló ismeretszerzés 

képességének fejlesztésével a vetélkedő során bővül a gyerekek szókincse, fejlődik 

kifejezőképességük, szövegértésük.  

Az egész tanévet felölelő játékra a 2016-2017-es tanévben 11 település (4 veszprémi, 11 

vidéki) 15 iskolájának 79 csapata jelentkezett. Így a vetélkedősorozatban 316 tanuló vesz 

részt a város és a megye általános iskoláinak alsó tagozatosai köréből. Az országos döntőre 

május elején kerül sor, ahol a megyei vetélkedők legjobban teljesítő csapatai játszanak majd a 

győzelemért. Habár kevesebb csapat vesz részt ezen az olvasásnépszerűsítő 

programsorozatunkon, mint pár évvel ezelőtt, mégis fontosnak tartjuk a program további 

megszervezését, mivel nemcsak könyvtárunk alapfeladatának megvalósításához járulunk 

hozzá, hanem  szervesen kapcsolódunk az iskolai tananyag elmélyítéséhez is.  

  

Gyermekkönyvtári munkánk során már hosszú ideje prioritást élvez a speciális nevelési 

igényű gyerekek könyvtári környezetbe való integrálása. A Bárczi Gusztáv Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3-5. 

osztályos tanulói hat alkalommal vettek részt foglalkozássorozatainkon (alkalmanként 20 fő), 

a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Kollégium tanulói pedig a „Te is közénk tartozol!” című két napos rendezvénysorozatunkon 

vettek részt 75 tanuló és 27 kísérő részvételével. 
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A városi és a város környéki iskoláknak rendszeresen tartunk az iskolai tananyaghoz 

szervesen kapcsolódó tematikus, illetve tanórán kívüli könyvtári foglalkozásokat.  

 A hozzánk ellátogató csoportokkal több fajta tevékenységet folytattunk a tanév ideje alatt. A 

tananyaghoz szorosan kapcsolódó tematikus, valamint kézműves foglalkozásokat állítottunk 

össze számukra. Valamennyi csoport be is iratkozott és kölcsönzött is a könyvtári 

foglalkozások alkalmával. 2016-ban 126 alkalommal fogadtunk iskolai és óvodai csoportokat. 

Voltak olyan alkalmak, amikor egy foglalkozáson belül többféle tevékenységet is folytattunk 

(tematikus foglalkozás, könyvtárbemutató, kézműveskedés, kölcsönzés), de voltak olyan 

csoportok is, akik csak egyfajta szolgáltatást vettek igénybe. 

 

2014/2015-ös tanév adatai: 

Kölcsönzés: 46 alkalom/1124 fő 

Kézműves foglalkozás: 40 alkalom/915 fő 

Tematikus foglalkozás: 35 alkalom/745 fő 

Könyvtárbemutató foglalkozás: 34 alkalom/771 fő 

 

 

2015/2016-os tanév adatai: 

Kölcsönzés: 91 alkalom/2080 fő 

Kézműves foglalkozás: 57 alkalom/1240 fő 

Tematikus foglalkozás: 86 alkalom/1911 fő 

Könyvtárbemutató foglalkozás: 23 alkalom/443 fő 

 

Összevetve az előző év forgalmi adataival örvendetes és ugrásszerű emelkedés figyelhető meg 

valamennyi típusú foglalkozásunknál, amit különösen fontosnak tartunk, hiszen a gyerekek 

megnövekedett iskolai terhei és elfoglaltságai miatt egyre kevesebb iskolán kívüli programon 

vesznek. Az iskolai létszámcsökkenés itt is megfigyelhető. 

 

Foglalkozásainkat zömmel a közelben található 4 városi iskola vette igénybe: a Szilágyi 

iskola 41 alkalommal, a Simonyi iskola 26 alkalommal, a H. Botev iskola 10 alkalommal, a 

Padányi iskola 6 alkalommal vett részt foglalkozásainkon. Vidéki településekről is fogadtunk 

csoportokat néhány alkalommal. 

 

Honlapunkon az elmúlt év szeptemberétől új, olvasásnépszerűsítő játékot indítottunk útjára 

10-15 éves korú gyerekeknek, 120-asok klubja címmel. Nyár végén lezártuk az első 

évadunkat, melyen 24 tanuló vett részt és töltötte ki a különböző témákból összeállított, 
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13+1 kérdésből álló totónkat. A megfejtések zömmel vidékről érkeztek (20 vidék+4 

Veszprém). Kaptunk megoldásokat Várpalotáról, Balatonfüredről, Herendről, Zircről, 

Olaszfaluból, Úrkutról, Lovászpatonáról Minden kvízhez rövid irodalomjegyzéket is 

csatoltunk, melyek segítették a gyerekeket a megoldásban. A tanévben a 10 hónap alatt 

összesen 10 totót állítottunk össze.  Értékeléskor valamennyi klubtagunk oklevélben részesült, 

a legjobbakat pedig tárgynyereményekkel is megjutalmaztuk. 

 

Szeptember hónapban meghirdettük második évadunkat a 120-asok klubjából. 

Felhívásunkra eddig 16 fő (15 vidéki, egy veszprémi) jelentkezett. A vetélkedő lezárása a 

tanév végén lesz majd. 

 

Olvasási kompetenciafejlesztő és szövegértést fejlesztő programjaink között fontos 

szerepe volt a felső tagozatosoknak összeállított, az első világháború történelmi és 

művelődéstörténeti vonatkozásait feldolgozó, 5 fordulóból álló foglalkozássorozatunknak. 

A tanórán kívüli szakkörön a Rózsa Úti Általános Iskola hetedik osztályosai vettek részt. 

 

 

1.7. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt 

 

Intézményünk nyitott, így nem csupán olvasóink – hanem, akár a könyvtárunkba betérő 

turisták - számára nyújtunk felvilágosítást. Információkat adunk veszprémi és környékbeli 

kulturális és turisztikai programokról, eseményekről, menetrendekről, egyéb szolgáltatások 

elérhetőségéről. 

 

 

1.8. Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 

 

Helyismereti könyvek és egyéb dokumentumok 2006. és 2016. közötti éves gyarapodása az 

alábbi táblázatban részletesen követhetők. 
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Tavalyi évben nagyon alacsony volt a könyv gyarapodásunk. 2016-ban 103 db kurrens 

folyóirat járt gyűjteményünkbe nyomtatott formában, ebből 7 db új feldolgozású. Korábbi 

tapasztalataink tovább erősödtek: egyre több település lapja jelenik meg csak elektronikus 

változatban. Folyamatosan figyeljük a Veszprém megyei települések weboldalait, ahonnan 

letöltjük a legújabb számokat háttértárolóra. 2016-ban 115 féle folyóiratból 3891 rekordot 

gyűjtöttünk digitálisan. Állományépítési szempontból egyre fontosabb, hogy rendszerességgel 

végezzük ezt a munkafolyamatot, mert tapasztalataink szerint sokszor leveszik vagy átteszik 

máshová a lapot, így nem tudjuk már begyűjteni. Az on-line szolgáltatott periodikákat 

folyamatosan gyűjtjük és linkes kapcsolattal elérhetővé tesszük évek óta honlapunkról. 2016-

ban 141 cím érhető el. Ez a munkafolyamat is folyamatos figyelmet igényel a gyakori 

változások miatt. 

Az elmúlt évek kettős tendenciája folytatódott az aprónyomtatványok valamint plakátok 

esetében is. A papír alapon érkezett dokumentumok mellett elektronikus formátumban is 

gyűjtjük őket az X meghajtón.  

Helyismereti folyóiratok köttetését a Pannon Egyetem Nyomdája és a Horváth Nyomda 

végezte 2016-ban, összesen 32 kötet bekötésével. 

Pár éve kezdeményeztük a megyei helyismereti kutatók körében, hogy nem publikált 

tanulmányaikat, asztalfiókban tárolt írásaikat, megnyitó és avató beszédeiket helyezzék el a 

kézirattárunkban. Egyre többen élnek a lehetőséggel. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Könyv 386 411 206 220 199 190 176 312 187 256 89 

Folyóirat 85 82 101 104 110 111 127 128 138 105 103 

Háttértárra mentett 

elektronikus folyóirat 
                  56 115 

Kézirat 68 95 29 42 34 645 809 1843 110 105 103 

Aprónyomtatvány 2829 2436 721 1707 2218 1557 2117 1678 2383 2495 1995 

Elektronikus aprónyomtatvány                 587 339 338 

Plakát 460 248 320 374 575 365 380 358 308 296 432 

Elektronikus plakát                   78 201 

Képeslap 58 15 2106 49 61 13 67 27 28 40 31 

CD DVD CD-ROM na na na na na 2 2 26 9 3 1 

Fotó na na na na na - - 76 - 19 6 

Digitalizált fotó                     1703 

Gyarapodás összesen 3886 3287 3483 2496 3197 2883 3678 4448 3750 3792 5117 
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2016-ban az Otker – Nodus Kiadótól kaptunk 613 db szakdolgozatot ajándékba. Állományba 

vételük, feldolgozásuk a jövő feladata.   

Csoportunk tevékenységeinek nagyobb részét a könyvtári háttérmunkák alkotják. Egyik 

legfontosabb, rendszeres napi munkát igénylő feladatunk a helyismereti sajtófigyelés. A helyi 

napilap, a Napló, valamint 17 féle helyismereti folyóirat cikkeinek kigyűjtését, 

tárgyszavazását és Aleph katalógusban való rögzítését naprakészen végeztük. 2016-ban 5050 

rekordot vittünk fel az elektronikus katalógusba. Nagy volt a fluktuáció a csoportban ebben az 

évben. Az új kollégák betanulása folyamatos. 

Rendszeresen gondozzuk a plakát és az aprónyomtatvány gyűjteményt, valamint építjük a 

raktári katalógust.  

 

Minden évben tavasszal az Eötvös Napok keretében, ősszel pedig az Országos Könyvtári 

Napokon vannak rendezvényeink. 2016-ban az Eötvös Napok nagyobb figyelmet kaptak 

névadónk halálának kerek évfordulója miatt. A Veszprémi Szemle 40. számának bemutatója, 

a Petőfi tábla koszorúzás, Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és művészetben c. 

reprint könyvbemutató mellett hagyományosan megkoszorúztuk Eötvös Károly sírját, majd 

részt vettünk Mezőszentgyörgyön az Eötvös Károly emlékszoba avatásán. 

 

Április 13-án, Eötvös Károly halálának 100. évfordulóján az intézmény előtti szobornál tartott 

rövid megemlékezés után három magas színvonalú előadással tisztelegtünk névadónk emléke 

előtt. Brassai Zoltán „Poétára meg ki hallgatna?” címmel Eötvös prózaírói portréjáról, Dr. 

Kovácsfiné dr. Nagy Judit a jogászi tevékenységéről beszélt, míg Sashalmi István „Nyergelj! 

Fordulj!” című kötetében megjelenő két veszprémi szabadságharcos huszár Eötvös Károlyhoz 

fűződő viszonyát adta elő.  

Az intézmény kiemelt rendezvénye volt az MKE 48. Vándorgyűlése, csoportunk két szekció 

munkájában vett részt. A Helyismereti Könyvtárosok Egyesülete tanácskozásán előadást 

tartottunk a „Kapcsolatok építése a könyvtári helyismereti munkában” címmel. A Múzeumi 

Szekciónak „Értékőrzés Veszprém megyei módra” címmel tartottunk gyűjtemény-bemutatót 

és előadást. 

 

Az Országos Könyvtári Napokon egy kiállítást (Mozaikok Veszprém megye 

vízszolgáltatásának történetéből), három könyvbemutatót (Csőbe terelt források, A Veszprémi 

Királyi Törvényszék története, A Nagy Háború konyhája), és egy folyóirat bemutatót 

(Veszprémi Szemle 43. szám) szerveztünk, valamint a Küngösi Szent Kinga Éléstárral 

ismertettük meg olvasóinkat.  
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Októberben A magyar szabadság éve kiállításunkat a forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulójára állítottuk össze, melyben a Veszprém megyében lezajlott eseményeket a túlélő 

résztvevők visszaemlékezésein keresztül mutattuk be. 

Egész éves kiállításunk az első világháború centenáriumi éveihez kapcsolódott. Év közben 

többször átalakítottuk, rendszeresen új dokumentumokat bemutatva ebben a témakörben. 

December 9-én, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a könyvtár és az MKE 

Veszprém Megyei Szervezete a Dr. Csiszár Miklósné emléknapot. Emléktábla avatással 

tisztelegtünk néhai munkatársunk, az önálló helyismereti gyűjtemény létrehozója emléke 

előtt, 70. születésnapján, halála 10. évfordulóján. Egykori kolléganőnk férje Dr. Csiszár 

Miklósné emlékdíjat alapított, melyet a helyismereti könyvtárosi munkában végzett Veszprém 

megyei kollégák munkájának elismeréséül ítél oda évente egy bizottság. Az alapítás évében 

csoportunk két munkatársa kapta a megtisztelő elismerést. (Vereskuti Klára és Szabóné Vörös 

Györgyi) Az emléknap három szakmai előadással zárult, melyben csoportunk munkáját is 

bemutattuk. 

1.9. Amerikai Kuckót működtet 

 

Az Amerikai Kuckók regionális információs és programközpontként működnek, ahol az 

amerikai kultúráról, történelemről, időszerű eseményekről, valamint a kormányzatról 

tájékozódhatnak az érdeklődők. A Kuckók vitaköröknek, szemináriumoknak, digitális 

videókonferenciáknak, plakátkiállításoknak adnak otthont, valamint találkozókat szerveznek 

különböző, Amerikával kapcsolatos témák amerikai és helyi szakértőivel. Az Amerikai 

Kuckók amerikai tárgyú könyveket, videókat, DVD-ket, CD-ROM-okat és oktatási 

segédanyagokat bocsátanak a látogatók rendelkezésére, valamint ingyenes internet-

hozzáférést tesznek lehetővé számukra. 

Az Amerikai Kuckó szolgáltatásainak és programjainak egyik alapvető és általános célja az 

angol nyelvtanulás népszerűsítése, illetve lehetőség biztosítása az angol nyelvtudás 

fejlesztésére. Emellett az információhoz való ingyenes hozzáférésre fektetjük a hangsúlyt. A 

Kuckó elsősorban az amerikai kultúra közvetítőjeként funkcionál, ám ennél jóval többet 

nyújt: egy kulturális híd szerepét tölti be nem csak Magyarország és az Egyesült Államok, de 

hazánk és a világ számos más kultúrája között is. A fentieken kívül az Amerikai Kuckónak 

szintén kiemelt célja naprakész és releváns információval szolgálni azok számára, akik az 

Egyesült Államok felsőoktatásában kívánnak továbbtanulni. A programok szervezésébe 

igyekszünk bevonni olyan szakembereket, oktatókat, diákokat, akik valamilyen amerikai 
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egyesült államokbeli képzés, tanulmányút, csereprogram vagy tanulmányok során szerzett 

értékes tapasztalataikat megoszthatják az itthoni közönséggel. 

Az Amerikai Kuckó 2016-ban 109 rendezvényt szervezett, 3381 résztvevővel. Ugyan a 

programok száma kis mértékben csökkent a 2015-ös évhez képest, több mint 10 százalékkal 

több résztvevője volt a Kuckó programjainak 2016-ban, mint az azelőtti évben. A változatos 

programok főként az angol nyelv népszerűsítését és az amerikai kultúra bemutatását 

szolgálták, valamint fontos szerepet kaptak az olvasáskultúra-fejlesztő és digitális 

kompetenciafejlesztő programok is. A Kuckó programjainak célcsoportja 2016-ban is az 

általános- és középiskolás, valamint egyetemista korosztály volt. Az állandó (hetente, havonta 

vagy évente jelentkező) programok mellett 2016-ban is számos más eseményt szervezett az 

Amerikai Kuckó. Ezek jellemzően amerikai témájú és/vagy aktualitás kérdésekkel foglalkozó 

iskolai vagy egyetemi előadások, amerikai továbbtanulási szemináriumok, és játékos 

nyelvfejlesztő foglalkozások voltak.  

A hetente jelentkező Angol Nyelvű Társalgási Klub 2016-ban is a legnépszerűbb programnak 

bizonyult, jelezvén, hogy egyre növekvő igény van az angol nyelv kötetlen formájú, élő 

kommunikációban való elsajátítására. Az elmúlt évben a 36 alkalom során 394 látogató vett 

részt a programon, főként a 18-55 év közötti korosztályból. A hetente jelentkező két órás 

program fő célja az angol nyelv tanulásának és gyakorlásának elősegítése. Széles 

közönségnek biztosít lehetőséget arra, hogy angol nyelvi kommunikációs készségeiket 

kötetlen beszélgetés közben, barátságos és autentikus környezetben, gyakran anyanyelvű 

résztvevők részvétele mellett fejlesszék. Az elmúlt évben különösen sok nemzetközi látogató 

vett részt a klubon. A társalgási klub általános beszélgetések mellett speciális amerikai 

témáknak is helyet biztosít. Tendencia, hogy a klub látogatói hamar visszajáró vendégekké 

válnak. 

A 2015-ben indított ,,Crafternoon” elnevezésű, havonként jelentkező program az angol nyelv 

gyakorlását ötvözi kreativitást fejlesztő, változatos technikákat alkalmazó kézműves 

foglalkozással. A 2016-os évben is egy-egy amerikai jeles naphoz, ünnephez vagy 

világnaphoz (pl. Föld Napja) kapcsoltuk a foglalkozások témáját. Az alkalmanként 12-15 

résztvevővel működő program gyermekeket és felnőtteket egyaránt vonz, és a pozitív 

visszajelzések alapján hosszú távon sikeres program lesz. 

Szintén havonta egyszer került megrendezésre az Amerikai Kuckó ,,Kids Club” nevű, 6-12 

éves gyerekeknek szóló nyelvfejlesztő, játékos foglalkozása. A programokat gyakorlott 

nyelvtanár állította össze és vezette le, minden alkalommal más-más témát és feladatokat 

alkalmazva. A program elősegíti az olvasás-népszerűsítést, mivel a foglalkozások témáját 

gyakran egy-egy angol nyelvű könyv szolgáltatja. Emellett a digitális kompetenciafejlesztés is 
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megvalósul, mivel a foglalkozások során a gyerekek nyelvfejlesztést segítő alkalmazásokat 

használnak a Kuckó táblagépein.  

A korábbi társasjátékos délutánokat 2016-ban ,,Legos and Games” címmel hirdette meg az 

Amerikai Kuckó. A résztvevőknek, akik főként a 14 év alatti és 18-55 év közötti 

korosztályból kerültek ki, az angol nyelvű társasjátékok kipróbálása mellett lehetőségük volt 

Lego építőkockákkal játszani és kreativitásukat ezáltal fejleszteni. Ennek a bevezetése az első 

lépés volt afelé, hogy az Amerikai Kuckó a jövőben teret adjon a STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics), vagyis a tudomány, technológia, mérnöktudomány 

és matematika területét érintő programoknak.  

 

Kihelyezett programjaink között kiemelt szerepe van a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 

pályázat fenntartási időszakában futó USA Basics névre keresztelt szakkörünknek. Ennek 

keretében három helyi/környékbeli középiskolában (Lovassy László Gimnázium, Vetési 

Albert Gimnázium, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium) félévente három, az 

amerikai történelmet, kultúrát, irodalmat vagy civilizációt bemutató témanapot tartunk. A 

foglalkozások elsődleges célja a középiskolások angol nyelvi tudásának (kommunikáció, 

beszédkészség, beszédértés) fejlesztése, a magabiztosságuk növelése az angol nyelvű 

társalgásban amerikaiakkal történő kapcsolatteremtés során; információszolgáltatás az 

Amerikai Egyesült Államokról, az érdeklődés felkeltése az USA kultúrája, történelme, 

irodalma iránt, valamint az Amerikai Kuckó tevékenységének és szolgáltatásainak 

megismertetése. A program további nagy előnye, hogy a partneri kapcsolatot tovább erősíti a 

résztvevő gimnáziumok és az Amerikai Kuckó között. Az Amerikai Kuckónak és a Pannon 

Egyetem Angol-Amerikai Intézetének az együttműködését is elmélyítette a szakkör az elmúlt 

évben, mivel a témanapokat több alkalommal az Intézet oktatói vezették. Rajtuk kívül 

amerikai cserediák, Fulbright-ösztöndíjjal jelenleg Magyarországon dolgozó amerikaiak, 

valamint amerikai csereprogramok résztvevői is közreműködtek már a programban. 

Programlátogatóink számának jelentős részét teszik ki a USA Basics témanapokon részt vevő 

középiskolások. 2016-ban többek között ezekkel a témákkal foglalkozott a szakkör: az 

amerikai elnökválasztás folyamata, amerikai továbbtanulás, az amerikai polgárjogi 

mozgalom, amerikai őslakosok, az USA híres helyei és nemzeti parkjai. A 2016-os év során 

mintegy 650 középiskolás diák vett részt a USA Basics programokon.  

 

Az amerikai kultúra bemutatásának részeként az Amerikai Kuckó minden év októberében 

szervez egy Halloween, november végén pedig egy Hálaadás programot. 2016-ban az 

eddiginél is népszerűbbek voltak ezek az angol nyelvű programok, ahol a mintegy 100 



49 

 

résztvevő részletesen megismerhette a két amerikai ünnepet kvízek, társasjátékok és egyéb, 

szórakoztató és ismeretterjesztő feladatok segítségével; mindezt autentikus környezetben. 

Augusztus elején zajlott az Amerikai Kuckó második angol nyelvi nyári napközis tábora. Az 

5 napos, ingyenes programon 12, 4-5. osztályos általános iskolás vett részt. A táborban a 

gyerekek számítógép- és papíralapú nyelvi feladatokat oldottak meg, nyelvi játékokat 

játszottak, csoportos projektekben, kézműves foglalkozáson, olvasópercekben, filmvetítésen, 

állatkerti látogatáson vettek részt. A program az angol nyelvtudás fejlesztését, a 

közösségépítést, és az USA-ról való információszolgáltatást támogatta. A foglalkozásokon 

megjelent még a környezetvédelemre és az egészséges táplálkozás témája is. A tábor 

lebonyolítását angolul beszélő önkéntesek segítették.  

 

A nyolcadik Amerika Hét elnevezésű programsorozat (az Amerikai Kuckó és a Pannon 

Egyetem Angol-Amerikai Intézetének közös rendezvénye) 2016 májusában zajlott, amelynek 

célja az amerikai kultúra népszerűsítése és az amerikai-magyar kapcsolatok erősítése volt. Az 

„Amerika Hét” széles körben vált elismertté, sikeressé, és népszerűvé az elmúlt években, és 

mára már egy olyan fórumot jelent, ahol az amerikai és magyar egyetemi tanárok, 

professzorok, hivatalnokok és szakértők, valamint egyetemi hallgatók találkozhatnak 

egymással. A vendégelőadók között magyar és amerikai oktatók és hallgatók, Fulbright 

ösztöndíjas tanárok, és az Amerikai Nagykövetség képviselői is ott voltak. A prezentációk 

változatos amerikai témákat mutattak be, a western műfajától a nyelvpolitikán keresztül a 

professzionális kosárlabdáig. 2016-ban a szakmai előadások mellett nagy hangsúlyt kaptak a 

kulturális programok. Az Amerikai Hét indításaként Kondor László amerikai-magyar 

fotóművész Chicago építészetét bemutató fotóiból nyílt kiállítás a Pannon Egyetem aulájában, 

az Amerikai Nagykövetség kultúrattaséja, Christopher Machin köszöntőjével. A Snétberger 

Zenei Tehetség Központ díjnyertes diákja, Farkas Zsolt jazz-zongora koncertet adott, egy 

másik zenei programon pedig az Oklahoma Country Band mutatta be a country zene műfaját 

a közönségnek. A Confuse-A-Cat nevű debreceni színjátszó csoport angol nyelven adta elő 

„The War Room” című darabját a Latinovits-Bujtor Játékszínben. A hét zárásaként pedig a 

helybeli Lovassy Kamarazenekar koncertezett a könyvtár kisgalériájában, amerikai musical- 

és filmzenéket játszva.  

 

Az Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál 2009 óta fontos alappillére az angol nyelvű 

színházi hagyományoknak nem csak Veszprém megyében, hanem az egész országban. 2016 

áprilisában immár a nyolcadik Drámafesztivál került megrendezésre Veszprémben, ezúttal új 

helyszínen, az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központban.  A három napos, teljes 
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mértékben angol nyelvű program kiváló lehetőséget nyújtott középiskolás és egyetemista 

diákoknak arra, hogy fejlesszék angol nyelvtudásukat, előadói készségüket, 

megismerkedjenek amerikai és brit színdarabokkal, és oly módon tanuljanak a színházról – 

egymástól is –, hogy közben jól érzik magukat és idegen nyelven élvezik a művészetet. 

Tehetséges amatőr társulatok érkeztek az ország minden részéről (Budapest, Békéscsaba, 

Nyíregyháza, Szeged, Debrecen), akik a klasszikustól az abszurdig terjedő színes skálán 

mutatták be darabjaikat a fesztivál mintegy 240 résztvevőjének. Az új, modern és tágas 

helyszín lehetőséget adott arra, hogy a színháztermi előadásokat közös megbeszélések, 

ötletelések, értékelések kísérjék. A programot tovább színesítette a Lovassy Kamarazenekar 

koncertje, egy angoltanároknak szóló tréning a drámatechnikák nyelvoktatásban való 

alkalmazásáról, valamint egy kortárs New York-i darabokról szóló előadás Szabó Attilától, az 

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatóhelyettesétől, aki a témát Fulbright 

ösztöndíjasként kutatta az Egyesült Államokban. Az utóbbi előadó mellett a Drámafesztivál 

darabjainak szakmai értékelését segítették más színháztudományi és angol nyelvi 

szakemberek is. A Drámafesztiválhoz kapcsolódott továbbá egy általános és középiskolások 

részére meghirdetett, ,,Színház az egész világ” témájú rajzverseny, amelynek nyertes 

műveiből a Fesztivál idején kiállítás nyílt az Agórában. A Drámafesztivál évről évre egyre 

több helyi és környékbeli iskolás csoportot vonz nézőként, és az új helyszínnek köszönhetően 

tervezhetünk azzal, hogy a közönség száma még tovább fog nőni.  

Egyéb nagyobb jelentőségű, az Amerikai Kuckó céljait (angol nyelvtanulás, amerikai 

továbbtanulás, információ az USA-ról, kulturális programok, amerikai tapasztalatok 

megosztása) több oldalról szolgáló programok 2016-ban: 

- márciusban a tapolcai Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola négy 

osztályában tartott a Kuckó előadást és kézműves foglalkozást amerikai szimbólumok 

témakörben 

- márciusban az Amerikai Nagykövetség által szervezett migrációs programsorozat 

állomása volt a könyvtár, ahol szakértők tartottak magyar nyelvű panelbeszélgetést a 

migráns nők és gyerekek helyzetéről 

- áprilisban Kelly Gibson, amerikai média- és kampányszakértő tartott előadást az amerikai 

választásokról a Vetési Albert Gimnáziumban és a Lovassy László Gimnáziumban, 

valamint a Pannon Egyetemen 

- az Amerikai Kuckó több, amerikai továbbtanulással is foglalkozó oktatási szakkiállításon 

vett részt kiállítókén Budapesten: januárban az Educatio-n, áprilisban az American 

University Fair-en, szeptemberben pedig a Nyelvparádén 
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- a tapolcai Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola négy osztályában 

tartott a Kuckó előadást és vetítést a Föld Napja témájában április folyamán 

- április végén a Kossuth Lajos Általános Iskola egy csoportja látogatott el a Kuckóba, ahol 

a gyerekek egy angol nyelvű trivia kvíz segítségével tanultak az USA földrajzáról, 

történelméről és kultúrájáról 

- júniusban a Lovassy László Gimnázium és a Fehérlófia Waldorf Iskola diákjai vettek 

részt egy-egy programon a Kuckóban, ahol angol nyelvű társasjátékokkal játszottak, az 

USA 50 államáról tanultak tablet alapú alkalmazásokból, illetve egy amerikai önkéntessel 

beszélgettek az amerikai és magyar kultúra különbségeiről 

- júniusban a Környezet Világnapja alkalmából környezetvédelmi témájú foglalkozásokat 

tartott az Amerikai Kuckó a várpalotai Rákóczi Telepi Tagiskola 4-8. osztályos 

tanulóinak; a diákok többek között virágmagokat ültettek és tippeket kaptak egyszerű 

környezetvédelmi fogásokra angol nyelvű animációs videókból 

- júniusban a Padányi Katolikus Iskola angol nyelvi csoportjai hallhattak előadást az USA 

államairól, az amerikai továbbtanulásról és amerikai úti élményekről 

- júliusban az Amerikai Kuckó ismét részt vett a debreceni Amerikai Kuckó által 

középiskolás lányoknak szervezett vezetőképző táborban, ahol a Kuckót vezető Falussy 

Boglárka tartott előadást és interaktív foglalkozást ,,Fiatal amerikai nők, akik 

megváltoztatták a történelmet” témában 

- szeptemberben a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskola csoportja látogatta meg a 

Kuckót, és a programon többek között az amerikai elnökválasztásról is tanultak 

- októberben, az Országos Könyvtári Napok folyamán az ajkai Bródy Imre Gimnázium 

diákjai, valamint az iskolával Erasmus-testvérkapcsolatban lévő külföldi intézmények 

török, holland, spanyol és lengyel diákjai és tanárai látogattak el a Kuckóba, összesen 71-

en; a program témája a számítógép támogatta nyelvoktatás volt és ennek keretében a 

diákok autentikus internetes forrásokból tanultak az Egyesült Államokról, főként az 

elnökválasztás folyamatáról 

- az Országos Könyvtári Napok során a Kuckó is csatlakozott a rendkívüli vasárnapi nyitva 

tartáshoz, és angol nyelvű kvízekkel, rajzfilmekkel, társasjátékokkal és legókkal várta a 

látogatókat 

- szintén az amerikai elnökválasztás, pontosabban a választás és a média kapcsolata volt a 

témája Dr. Allison Pingley Fulbright-ösztöndíjas oktató októberi előadásának a Pannon 

Egyetemen 
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- az Amerikai Kuckó interaktív és játékos feladatokon keresztül adott információt az 

amerikai elnök és alelnök feladatköréről az Amerikai Nagykövetség és az AmCham által 

szervezett elnökválasztás esti rendezvényen  

- novemberben a Nemzetközi Oktatás Hete folyamán a Kuckó amerikai továbbtanulás 

témájú tájékoztató előadásokat tartott helyben és veszprémi gimnáziumokban, valamint 

filmvetítést is szervezett 

- a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának ,,Nemzetközi Hét” nevű 

programsorozatába két előadással kapcsolódott be a Kuckó novemberben: egy amerikai 

élménybeszámolóval és egy amerikai továbbtanulás témájú előadással 

- novemberben ismét részt vett a Kuckó a Padányi Katolikus Iskola ,,English is Fun” nevű 

versenyén, ahol az általános- és középiskolás diákok egy angol nyelvű kvízen keresztül 

az USA ünnepeiről és jeles napjairól tanulhattak  

 

Az Amerikai Kuckóban 2016 júniusa óta új eszközök: megfelelő szoftverekkel felszerelt 

laptopok és smart TV-k segítik a munkavégzést, illetve a digitális kompetenciafejlesztést is 

előmozdító, színesebb programok szervezését.  

2016-ban továbbá lecseréltük a Kuckó látogatói, programrésztvevői által használt székeket 

modern, könnyen mozgatható és tárolható székekre.  

 

 

1.10. Koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését 

 

 

Ennek az évnek is kiemelt feladata volt a segítségnyújtás a nyilvános könyvtárak számára a 

szolgáltatásaik minőségalapú megszervezésére. Mivel a megyei könyvtár még mindig a 

kezdeti szakaszban van, folytattuk a  közös gondolkodást és információcserét ebben a 

témában is. A kapcsolattartás eszközei e-mail, telefon, személyes megbeszélések, 

egyeztetések voltak. 

 
 

 

 

2) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  

 

Az év során ismételten előfordult, hogy számítógépeink nem tudták elérni a távoli tartalmakat 

(OPAC, e-mail, internet) hálózati hiba miatt. Számítógépeink elavultak, lassúak. Különböző 
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irodai software verziók vannak rajtuk, az adott formázásokat nem azonos módon értelmezik, 

ez megnehezíti munkánkat. 

 

A korábbi években tapasztalt vizesedés most nem tapasztalható, de a szakemberek szerint ez 

átmeneti állapot, a rétegvizek "tulajdonságával" magyarázható. Kénytelenek voltunk 

páramentesítő készülékeket beszerezni és különösen a gyermekkönyvtári állomány védelme 

érdekében 9 eszközt működtetni. 

Ősszel fertőtlenítő festés tudtunk megrendelni, valamint az épület külső vízelvezető 

rendszerét takarították ki. Az alábbiakban részletesen felsoroljuk az üzemeltetéshez 

kapcsolódó munkákat. 

 

2016-ban elvégzett javítási, karbantartási munkák 

 

- A két gázkazán javítása (Ratherm) 

- Új épület liftjeinek átvizsgálása, karbantartása, üzemképes állapotba helyezése (Schindler) 

- Fiókkönyvtárakból leselejtezett anyagok, eszközök elszállítása 

- Kisfaludy Terem hangosításának szerelése, beüzemelése 

- A Dózsavárosi és a Március 15. úti Könyvtárakban a beléptető kód leváltása 

- A Március 15. úti Könyvtárból – Cholnoky Lakótelepi Könyvtárba íróasztal, pult 

szétszerelése, átszállítása és összeszerelése 

- Tűzvédelmi-munkavédelmi oktatás, tűzoltó készülékek ellenőrzése 

- Helyismereti gyűjtemény polcrendszerének szerelése 

- A könyvtár belső udvarának csúszásmentesítése 

- Gépkocsi karbantartása olajcserével 

- Szellőző rendszer karbantartása, működésének ellenőrzése 

- A kazánházban – kéményseprői ellenőrzés 

- A fogadótérben lévő férfi WC ajtózár javítása 

- A régi épület férfi WC-jében kézmosó sarokszelep és csaptelep cseréje 

- Március 15. úti és Cholnoky könyvtár érintésvédelmi hibáinak kijavítása 

- A fogadótérben lévő mennyezeti izzók kicserélése 

- Az új épület riasztó rendszerének javítása 

- A szerverszobában lévő klímaberendezés karbantartása 

- A vízlágyító helyiségben, kávézóban villanyóra csere  

- A Közösségi tér klímaberendezésének karbantartása, fertőtlenítése 

- A gyermekkönyvtárban lévő polcrendszer szerelése 

- A C épület átjáró ajtónál kódzár csere 

- Az új épületben a lépcsőházban a menekülési útvonaljelző lámpák javítása 

- A fogadótérben a szellőzőrendszer javítása 

- IDS GPRS-koordinátor beüzemelése 

- A fogadótér forgóajtajának javítása 

- A könyvtár belső udvarának gyomirtása 
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- Az olvasóteremben lévő sötétítőfüggönyök javítása 

- Biztonsági kapu karbantartása, javítása 

- A Helyismereti gyűjtemény bútorainak szállítása 

- A vízlágyító helyiségben lévő mennyezeti izzók cseréje 

- Fencol radiátorok karbantartása, szűrők cseréje 

- A Március 15. úti Könyvtárból polcok-fotelok szállítása 

- A Március 15. úti Könyvtár festés utáni helyreállítása 

- A galambriasztó rendszer műszaki hibájának megszüntetése 

- A kazánházban a gázérzékelők karbantartása 

- A Cholnoky Lakótelepi Könyvtárban könyvespolcok rögzítése 

- A fűtés elektronikájának karbantartása, javítása 

- A vízlágyítóban lévő almérő cseréje 

- A kötészetben lévő villanybojler cseréje 

- A fogadótér külső homlokzatának festése 

- A kapualj külső homlokzatának festése 

- A tető vízelvezető csatornájának tisztítása 

- Az éjszakai világítás működésének ellenőrzése 

- Az Iskola utcai bejáratnál új kezelő üzembe helyezése 

- A gyerekkönyvtárban páramentesítők üzembe helyezése 

- A gázfogadó-jeladó felszerelés (EON) 

- A gyerekkönyvtár raktára előtti helyiség (gyerekkönyvtár olvasóterme) festése-mázolása 

- A Komakút tér felőli fakapu mázolása 

- A fogadótér gépházának szivattyújának nagyjavítása 

 

 

3) Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  

 

3.1  Jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 4 516 000 ÉNT terhére 

ebből olvasói    

ebből szerver    

Hangtechnika 1 
600 000 

Központi 

Könyvtár 

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 

 
 

 

IKR fejlesztés    

gyermekkönyvtári bútorok 6 138 000 Márc. 15. könyvtár 

szőnyeg 
4 

89 000 
Központi 

Könyvtár 

polc 
4 

188 000 
Cholnoky 

könyvtár 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)   1 531 000  
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Központi könyvtár 

Évek óta problémát okoz, hogy nem tudjuk az informatikai infrastruktúrát fejleszteni. Nagyon 

nagy szükség lenne rá, a 6-7 éves gépek cserére, a hálózat felújításra szorul. Ahogy eddig is, 

most is csak a legszükségesebb alkatrészek kerültek beszerzésre.   

A gyerekkönyvtárba beszereztünk egy diavetítőt, az Olvasóteremben lévő fényképezőgéphez 

pedig egy új tápegységet. Wifi hálózatunk működtetéséhez, karbantartásához egyéb 

eszközöket (switch, adapter, router…) vásároltunk. 

A Családsegítő Központtól kapott ajándék számítógépeket ki kellett vonnunk a 

szolgáltatásokból, megbízhatatlanok voltak, nem megfelelően működtek. 

Reméljük, hogy 2017-ben EU-s pályázati forrásból fejleszthetjük a hálózatot.  

 

 

Március 15. Úti Könyvtár 

A tárgyi-technikai fejlesztéseknél ebben az évben előrelépés történt. Sor került a 

gyermekkönyvtár és kiállítótér festésére az önkormányzati képviselő támogatásával. Nem volt 

keret viszont a linóleum cseréjére, a folyosón lévő ablak cseréjére. A Társasház közös 

képviselője árajánlatokat kért a mosdók szennyvíz-elvezető csövek cseréjére, s remélhetőleg 

2017-ben minél előbb megvalósul. A klíma berendezés tisztítására, s a hibás készülék 

javítására is sor került. 

Selejtezésre kerültek rossz székek, felesleges bútorok, felesleges és rossz informatikai 

eszközök pl. szünetmentes tápegységek, monitorok stb. Tönkrement az LG hordozható hifi, az 

is selejtezésre került. Az egyik kölcsönző pult átkerült a Cholnoky Lakótelepi Könyvtárba. 

2015. decemberében képviselői támogatás kapcsán lehetőség volt gyermekbútorok, (asztalok, 

székek, játéktároló, szőnyeg) rendelésére kb. 100.000,-Ft értékben, mely február elején 

megérkezett. A gyerekek, családok, óvodai, iskolai csoportok nagy örömmel vették birtokba.  

Kaptunk 17 db fotelt, melyeket a klubteremben helyeztünk el a leselejtezett székek, fotelek 

helyett. 

 

Cholnoky könyvtár 

Több alkalommal is a Nyugdíjas klub jelenlegi területén tartottunk író-olvasó találkozót, 

gyerekfoglalkozást, olvasópályázat értékelését, óvodásoknak szervezett foglalkozást, az 

Országos Könyvtári Napok programjait. A könyvtári bútorok egy része odakerült, így 

használatuknak nincs akadálya. 

Továbbra is jelentős igény van az új könyvekre, könyvtárközi kölcsönzésre, a fénymásolásra, 

nyomtatásra, sokan személyes segítséget igényelnek, amit természetesen a könyvtár 
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dolgozóitól megkapnak. Ebben az évben gyarapodtunk 4 db új polccal: 1 db 4 polcos került a 

gyermekkönyvtárba, 2 db 5 polcos és 1 db 6 polcos került a felnőtt részlegbe.  

Emiatt megmozgattuk a felnőtt szépirodalmi állományt, mert a kézikönyvek az új polcokra 

kerültek, így nagyobb helyük lett a felnőtt szépirodalmi műveknek. 

Az új könyvek is külön ajánló polcon várják az olvasókat, áttekinthetőbben és 

látványosabban. 

Ugyancsak gyarapodtunk új beszerzés által egy vadonatúj állványos vetítővászonnal.  

Számítógépek tekintetében szűkültek a lehetőségeink: 1 gép javíthatatlannak bizonyult, így 

most 3 használói gép áll a látogatók rendelkezésére.  

1 gép a felnőtt részben, 2 gép a gyerekrészlegben – ezért sem tudtunk s a jövőben sem tudunk 

digitális kompetencia-fejlesztő foglalkozásokat tartani csoportoknak, osztályoknak.  

 

 

3.2 Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

Az Országos Könyvtári 

Napok Veszprém megyei 

rendezvények 2016. 

október 3-10. között 

(NKA) 

1.500.000,- 1.500.000,- Schreiber 

Márta 

2016.09.01. 2016.10.31. 

5 órai tea könyvklub – 

találkozók a kortárs 

irodalom képviselőivel 

(NKA) 

 

460.000,- 300.000,- Schreiber 

Márta 

2016.10.07. 2017.03.31. 

Mit rejt az időkapszula? 

Üzenetek a jövőnek…  

Az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár 12-14 

éves korosztálynak szánt 

csoportos foglalkozásai 

2016-ban a Nagy Háború 

korából (VMJV EVCE 

Bizottság) 

400.000,- 400.000,- Vargáné 

Ládonyi 

Erzsébet 

2016. 11. 

01. 

2016. 12. 

08. 

A Nagy Háború 

konyhája című első 

világháborús 

receptkönyv kiadása, 

bemutatója a hátország 

élelmezésének 

nehézségeiről szóló 

előadással egybekötve 

(VMJV EVCE Bizottság) 

199.776,- 199.776,- Szabóné 

Vörös 

Györgyi 

2016. 09. 

05. 

2016. 11. 

30. 
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Észt filmestek (VMJV 

FUKF 2016) 

200.000,- 200.000,- Schreiber 

Márta 

2016. 07. 

01. 

2016. 11. 

22. 

Okkultisták Klubja 

vetélkedő zárása és 

eredményhirdetés az 

írónő jelenlétében. 

Nyereményút a 

győzteseknek (VMJV 

FUKF 2016)) 

120.248,- 120.248,- Schreiber 

Márta 

2016. 07. 

01. 

2016. 11. 

23. 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

35852/2016/KOZGYUJT 

Országos Dokumentum-

ellátási Rendszer 

működésének támogatása 

 

700.000,- 

Ft 

700.000,- 

Ft 

Pálmann 

Judit 

2016.07.01. 2016.11.30. 

 

 

5 órai tea könyvklub – találkozók a kortárs irodalom képviselőivel 
 

Két egymás utáni évben nyertünk az NKA-nál ezen a címen irodalmi és olvasásnépszerűsítő 

rendezvények szervezésére támogatást. A pályázatok lebonyolításából következően 2016. első 

félévében a 2015-ben elnyert program utolsó rendezvényének lebonyolítása zajlott, majd a 

második félévben már a fenti táblázatban szereplő, 2016-ban elnyert pályázat első 

rendezvényei.  

2016. február 5-én Gergely Ágnes költőnővel beszélgetett Pintér Viktória, a veszprémi Sziveri 

János Intézet munkatársa és Tokos Bianka, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

programszervezője.. A résztvevők száma kb. 35 fő volt. A beszélgetés témakörei széles skálán 

mozogtak. Többek között szó esett az írói pálya kezdeteiről, tanulmányokról, a szövegalkotás 

és fordítás technikai problémáiról, kedvenc művekről, az írónő aktuális munkáiról. A 

találkozóról a SÉD 2016 tavaszi számában jelent meg beszámoló: Martinovics Tibor: Versek 

egy influenza alkalmából. Séd, 2016 Tavasz, 22.  

2016. október 7-én Fábián Janka írónővel Farkasné Molnár Csilla beszélgetett az íróvá 

válásról, és arról, hogy miért fontos neki személyes, és vajon miért fontosak az olvasóknak a 

történelmi regények.  

2016. november 18-án Szvoren Edina írónővel Dányi Dániel beszélgetett. A beszélgetésben 

nagy hangsúlyt kapott, hogy mennyire válik szét az író és a magánember, a személyes 

sorsokban megjelenő bizonytalanság, az olvasót törvényszerűen elfogó rossz közérzet.  

 

Mit rejt az időkapszula? Üzenetek a jövőnek…  Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 12-

14 éves korosztálynak szánt csoportos foglalkozásai 2016-ban a Nagy Háború korából 
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Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság (EVCE) anyagi támogatásával 2015-ben 

a megyei könyvtár gyermekkönyvtárosai és a helyismereti gyűjtemény munkatársa 

kidolgozták egy felső tagozatosoknak szóló, öt alkalomból álló foglalkozássorozat 

tematikáját. A foglalkozássorozat sikerére való tekintettel 2016-ban a foglalkozásokat ismét 

megtartották, ezúttal a Rózsa Úti Általános Iskola diákjai számára.  

A tematika nem az első világháború tényanyagának részletezésére fókuszált, hanem inkább 

művelődéstörténeti megközelítésben dolgozta fel a korszakot, kiemelve a veszprémi 

vonatkozásokat. Olyan közismereti érdekességekre, különlegességekre irányította a figyelmet, 

amik elsikkadnak a tanórák feszített tempójában. Nagy hangsúly került a több szempontú 

megközelítésre, a helyi vonatkozások megtekintésére, a  hátország mindennapjainak 

megismerésére.  

Filmrészletek megtekintésével, PPT-s bemutatóval, interaktív beszélgetésekkel, a könyvtári 

háttér nyújtotta szakirodalom feldolgozásával olyan ismereteket sajátítottak el a gyerekek, 

amik segítik iskolai előmenetelüket, emellett lokálpatriotizmusukat megerősítve tágítják 

világnézetüket. Minden foglalkozáson a frontális munka után a fiatalok önállóan dolgozták fel 

a látottakat, hallottakat: totókat, keresztrejtvényeket oldottak meg kirakós játékokkal 

színesítve. 

Első találkozáskor az Európai frontok nagy csatái c. dokumentumfilm közös megtekintése 

alapozta meg a témát. Korabeli felvételeken megismerkedtek a tanulók a háborúhoz vezető 

helyzettel, hősies cselekedetekkel, katonai szolgálatot teljesítő férfiakkal, a nők hátországi 

erőfeszítéseivel, a békeszerződéssel és körülményeivel, stb.. A látottak, hallottak közös 

megbeszélése után önálló munkában töltötték ki a film alapján összeállított keresztrejtvényt. 

Második alkalommal epidiaszkópos bemutató előadáson ismerték meg az első világháborúra 

jellemző sajátosságokat, pl. lövészárok, gázálarc, lángszóró, tank, üzenetvivő kutyák, 

postagalambok, álcázás, stb., majd önállóan töltötték ki az Igaz/Hamis játék kérdéseit. 

A harmadik foglalkozáson a korszak művelődéstörténeti vonatkozásai kerültek előtérbe. 

Könyvtári szakirodalmak kézbe vételével, információ kereséssel, közös beszélgetéssel tárult 

fel a zenei kultúra, az öltözködési szokás, számos találmány, valamint a balatoni fürdőzés. A 

foglalkozást autentikus zenei részletek tették színesebbé. A kirakós játékban élvezettel rakták 

össze a tanulók a kor legjelentősebb technikai találmányait ábrázoló képeket. 

Negyedszerre Veszprém volt a téma. Korabeli várostérképen ismerkedtek a település 

szerkezetével, kiterjedésével, utca neveivel, összehasonlítva a mai állapottal. Bőszéné 

Szatmári-Nagy Anikó: Veszprém város története a kezdetektől napjainkig c. nagysikerű 

helytörténeti tankönyvéből összeállított szócikkből magyarázat kereséssel, önálló 
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ismeretszerzés alapján dolgozták fel Veszprém gazdasági és kulturális életét. Élvezettel 

forgatták a korabeli képeslapokat.  

Az utolsó találkozáson a Sétál a család Veszprémben a Nagy Háború nyomában című 

helyismereti foglalkozató füzet alapján, a helyszíneket bejárva ismerték meg a város korabeli 

épített örökségének nevezetességeit. 

A foglalkozásokon készített almanach alapján minden fiatal vissza tudja idézni több év múlva 

is az elhangzottakat, látottakat. 

 

A Nagy Háború konyhája című első világháborús receptkönyv kiadása, bemutatója a 

hátország élelmezésének nehézségeiről szóló előadással egybekötve 

 

Munkatársunk, Palkóné Jády Melitta, az általa szerkesztett kötetben olyan ételek 

receptjeit gyűjtötte össze, melyek arról tanúskodnak, hogy az első világháború idején 

hogyan alkalmazkodtak a hátországban a háborús körülményekhez. Az akkor megjelent 

receptek a ma alkalmazott ételleírásokkal szinte megegyeznek. Az alkalmazott 

alapanyagok és konyhatechnikai eljárások a háború miatti hiánygazdaság enyhítésére 

jöttek létre, illetve akkor alkalmazták őket először mindenhol. Akkor még újnak 

számítottak, mára beépültek a konyhatechnikánkba. 

A ma fellelhető és elérhető forrásokból összeállított anyag a legteljesebb eddigi 

gyűjtemény, mely egy helyen mutatja be a száz évvel ezelőtti háborús hátország 

étkezését. Nemcsak recepteket tartalmaz, hanem évszakokra bontott menüsorokat, 

konyhai jó tanácsokat is. 

A megjelent kötetet 2016. október 9-én, az Országos Könyvtári Napok keretében 

mutattuk be egy vetített képes előadás keretében.  

A kötet 600 példányban jelent meg. A megyei könyvtár gondoskodik arról, hogy a 

könyv a lehető legszélesebb olvasóközönséghez jusson el. Amellett, hogy Veszprémben 

a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban is hozzáférhető, igyekszünk a 

kistelepülési könyvtárakba is eljuttatni. Valamennyi veszprémi iskolának is jutott a 

kötetből.  

A megjelent könyv adatai:  

A Nagy Háború konyhája / [... vál. és szerk. Palkóné Jády Melitta] ; [kiad. az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2016 (Veszprém : OOK Press). - 116, [16] p. : ill. ; 

21 cm 

 ISBN 978-963-9510-22-7 fűzött  1500,- Ft 

Mt.:  Palkóné Jády Melitta (vál., szerk). - Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 

(közread.) 
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Veszprém *  Ételspecialitás *  Szakácskönyv *  Étkezési szokások *  Tömegétkeztetés * 

 Közétkeztetés *  1914-1918 *  Hadikonyha *  Receptek 

641.568(439-2Veszprém)(083.12) * 642.5(439) * 392.8(439) * 930.85(439)"1914/1918" * 

943.9-2Veszprém"1914/1918" 

 

Észt filmestek 

 

Veszprém Finnugor Kulturális Főváros 2016. programsorozat keretében észt filmeket 

vetítettünk, a nyári időszakban a Históraia Hangvilla teraszán, szeptembertől pedig a 

megyei könyvtár Kisfaludy Termében. A 12 levetített filmet az Észt Intézet 

segítségével választottuk ki.. A magyar feliratok egy részét az Észt Intézet 

térítésmentesen biztosította. A megítélt támogatást a filmek jogdíjára, az esetleg még 

hiányzó magyar feliratok elkészítésére és a meglevők lektorálására, javítására, a kópiák 

szállítására és beszerzésére fordítottuk.  

A rendezvénysorozat nem valósulhatott volna meg Rácz Nóra aktív közreműködése és 

rengeteg segítsége nélkül. 

A programban ezeket a filmeket vetítettük: 

2016. július 4.: Itt vagyunk! – Vígjáték 

2016. augusztus 2.: Taarka – Életrajzi játékfilm 

2016. augusztus 16.: Diszkó és atomháború – szórakoztató dokumentumfilm 

2016. augusztus 23.: Malev – abszurd történelmi vígjáték 

2016. szeptember 6.: Kertu –játékfilm 

2016. szeptember 28.: Itt jártam – bűnügyi dráma 

2016. október 3.: A temetőőr lánya – filmdráma 

2016. október 18.: Daloló forradalom – amerikai-észt dokumentumfilm 

2016. november 8.: Keresztszélben – észt történelmi dráma 

2016. november 22.: Őszi bál – észt játékfilm 

 

Okkultisták Klubja vetélkedő zárása és eredményhirdetés az írónő jelenlétében. 

Nyereményút a győzteseknek 

 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermek- és Ifjúsági Könyvtárának honlapján 

zajló négyfordulós olvasópályázaton az észt mitológiához, folklórhoz kapcsolódó 

feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek. A vetélkedő alapja Kersti Kivirüüt észt 

írónő Okkultisták klubja című ifjúsági regénye volt, a játék két korcsoportban zajlott. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2016. november 11-én volt, az írónő jelenlétében. Az 
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olvasópályázat nyertesei az iszkaszentgyörgyi Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastélyban 

működő iskolába szervezett kiránduláson vehettek részt 2016. november 23-án, és 

útközben megtekintették a Várpalota határában található római kori halomsírokat és 

székesfehérvári Szent István Király Múzeum Kincsek és titkok című kiállítását is. Ezen 

kívül a résztvevők a könyvet kiadó Metropolis Média támogatásával jutalomkönyveket 

is kaptak.  

A megyei könyvtár a saját gépkocsijával gondoskodott az észt írónő Budapest – 

Veszprém – Budapest útvonalon történő szállításáról, a szállást Magyar Nemzeti 

Levéltár Veszprém Megyei Levéltára biztosította. A támogatásból az írónő és a tolmács 

étkezését, valamint a jutalomút költségeit fedeztük. 

 

 

ODR pályázati támogatás 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma könyvtárközi kölcsönzés fejlesztéséhez 

(dokumentumbeszerzés és postaköltség) mindösszesen  700.000,- Ft azaz hatszázezer Ft 

támogatást biztosított 2016. évre könyvtárunknak az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 

előirányzatból. 

 2016. évi dokumentum-beszerzésünket segítette a támogatás (nettó 600 000,- Ft). 

  Jelentős mértékben új beszerzés jellemezte a gyarapítást, de a hiánypótlás is fontos 

szempontként jelent meg. 

 A beszerzett dokumentumok bibliográfiai adatait az ALEPH500 integrált rendszerben 

feldolgoztuk és a MOKKA-nak együttesen továbbítjuk. 

 Emelkedett az elektronikusan kért és kapott dokumentumok száma:  

 A könyvtárhasználókat folyamatosan tájékoztatjuk a költséghatékonyabb, gyorsabb 

szolgáltatás igénybevételéről.  

 Az ODR szolgáltatást honlapunkon, tájékoztató kiadványainkban, plakátokon és 

információs anyagokon, előadásokon, valamint a személyes és E-mail-es könyvtáros-

olvasó/felhasználó találkozó során népszerűsítjük. 

 A postaköltség (bruttó 100.000,- Ft) megfizetését is ebből a forrásból biztosítottuk. 

 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

2016-ban nem volt intézményünknek folyamatban lévő EU-s pályázata. 

 

 

Fenntartási időszakban lévő Európai Uniós pályázataink 
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Európai Uniós pályázataink 2014-ben lezárultak, a 2009-2014-es időszakból összesen 8 

pályázat fenntartási időszakában végeztünk tevékenységeket. 

 

 

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-012 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési 

Intézet részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában szakkörök és témahét 

megvalósításával.  

A pályázati időszakban kidolgozott szakkörök alapján a fenntartási időszakban témanapokat 

szerveztünk a résztvevő óvodában és iskolákban, félévenként 3-3 alkalommal.  

1. „Hónapsoroló”: Komplex, hagyományápoló foglalkozás, verssel, zenével, mesével, 

képzőművészeti alkotások bemutatásával.  

Célcsoport: óvodás korosztály 

Cél: a gyermekkönyvtár szolgáltatásainak, lehetőségeinek megismertetése, tartalmas és 

hasznos időtöltést nyújtva a gyermekeknek.  

Együttműködő partner: Szent Margit Római Katolikus Óvoda, Veszprém 

2. „Életre kel az ősi Kamishibai papírszínház”  

Célcsoport: általános iskola alsó tagozat  

Cél: A speciális nevelési igényű gyermekeknél a mesék papírszínházon keresztüli 

bemutatásával komplexen fejleszthetjük a résztvevők különböző kompetenciáit 

Együttműködő partner: Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 

3. „Kreatív ötletek, ügyes kezek” – Kézműves foglalkozássorozat   

Célcsoport: általános iskola alsó tagozat  

Cél: a gyermekek szabadidejének hasznos és kulturált eltöltése, valamint néhány kézműves 

technika alapjaival való megismerkedés. 

Együttműködő partner: Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola, 

Veszprém 

4. „Nyissuk ki a mesepadlás ajtaját!” – Mesedélután verssel, zenével, játékkal báb- és 

drámapedagógiai elemekkel 

Célcsoport: általános iskola alsó tagozat  

Cél: bővíteni és elmélyíteni a gyermekek olvasással, mesékkel, versekkel kapcsolatos elméleti 

és gyakorlati ismereteit.  

Együttműködő partner: Hriszto Botev Általános Iskola, Veszprém 

5. „Szép magyar képek” – Ismerkedés a magyar művészettörténettel, 100 név  

Célcsoport: általános iskola felső tagozat 
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Cél: esztétikai érzék, vizuális memória fejlesztése, érdeklődés felkeltése a művészettörténet 

iránt  

Együttműködő partner: Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 

6. Énekkari mester-kurzus  

Célcsoport: középiskolás korosztály 

Cél: a magyar zenepedagógia- és a kóruséneklés átfogó szakirodalmának a megismertetése 

Együttműködő partner: Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola, Veszprém 

7. A néptánc hagyomány ápolása  

Célcsoport: általános iskola felső tagozat  

Cél: ismerkedés a néptánc széles körével. A résztvevők megismerkednek az elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel egyaránt. 

Együttműködő partner: Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola, Devecser 

 

A pályázati támogatással elérni kívánt részcélok: 

A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítése a 

nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően. 

Kulturális intézmények közötti partnerség erősítése a nevelési-oktatási intézményeknek 

nyújtandó szolgáltatások érdekében. 

A kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, fejlesztése a nevelési-oktatási 

intézmények igényei szerint. 

 

TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0139 „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési 

Intézet által szervezett szakkörök kidolgozása, a nevelési-oktatási intézményekben 

tanulók kreatív képességeinek, egészségtudatos életszemléletük fejlesztésére és 

hátrányos helyzetű gyermekek számára” Fenntartási időszak 

 

(félévente három-három témanap tartása óvodások, általános és középiskolás diákok számára) 

- USA BASIC: Félévente három, az amerikai történelmet, kultúrát, irodalmat vagy 

civilizációt bemutató témanapot tartunk. A foglalkozások elsődleges célja a középiskolások 

angol nyelvi tudásának (kommunikáció, beszédkészség, beszédértés) fejlesztése, a 

magabiztosságuk növelése az angol nyelvű társalgásban amerikaiakkal történő 

kapcsolatteremtés során; információszolgáltatás az Amerikai Egyesült Államokról, az 

érdeklődés felkeltése az USA kultúrája, történelme, irodalma iránt, valamint az Amerikai 

Kuckó tevékenységének és szolgáltatásainak megismertetése. A program további nagy 
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előnye, hogy a partneri kapcsolatot tovább erősíti a résztvevő gimnáziumok és az Amerikai 

Kuckó között.  

- „Ügyeskedj, készítsd el magad: kézműves foglalkozássorozat 10-12 éves gyerekeknek” 

a Litéri Református Általános Iskola tanulóival. A manuális készségfejlesztés során 

elvégzendő munkában a gyerekek egyéniségüknek, képességüknek, érdeklődésüknek 

megfelelően a körültekintően kiválasztott feladatokon keresztül eljutnak a jól végzett munka 

öröméhez. Tevékenységük során fejlődik kézügyességük, figyelmük, képzeletük, térlátásuk, 

problémamegoldó gondolkodásuk technikai szemléletük. 

- „Évszakok, ünnepek a könyvtárban”- óvodás foglalkozássorozat az Egry Úti körzeti 

óvoda nagycsoportosaival. A gyermekkönyvtár szolgáltatásainak, lehetőségeinek 

megismertetése, tartalmas és hasznos időtöltést nyújtva a gyerekeknek. Bővíti és elmélyíti a 

gyerekek könyvtárral kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteit. 

- „Ügyeskedj, készítsd el magad: kézműves foglalkozássorozat 10-12 éves gyerekeknek” 

a Litéri Református Általános Iskola tanulóival. A manuális készségfejlesztés során 

elvégzendő munkában a szakkörben részt vevő gyerekek egyéniségüknek, képességüknek, 

érdeklődésüknek megfelelően válogathatnak  a tevékenységfajták közül. Az alsó- és felső 

tagozatos gyerekek évek óta nagy örömmel jönnek a foglalkozásokra, alkalmanként 20 fő 

fölötti létszámmal. Tevékenységük során fejlődik kézügyességük, figyelmük, képzeletük, 

térlátásuk, problémamegoldó gondolkodásuk technikai szemléletük, kreativitásuk. 

- „Felfedező körút a gyermekjogok világában”. A gyermekek és fiatalok gyermekjogi 

témával kapcsolatos elméleteinek és gyakorlati ismereteinek bővítése. A foglalkozások során 

átfogó képet kapnak az egyes jogokról. Megismerik és elsajátítják a konfliktuskezelés 

különböző módjait és módszereit. Ezen felül empátiát, mások iránti érzékenységet és 

kommunikációs technikákat tanulnak játékos formában. Ezen ismeretek és képességek 

fejlesztéséhez a könyvtári környezet elengedhetetlen. A gyermekjogi jártasságon túl 

könyvtárhasználati ismereteik is bővülnek és rendszeres kutatómunkát is végeznek a fiatalok 

(könyvtári katalógus ismerete, szakkönyvek és ismeretterjesztő könyvek megfelelő 

használata, internetes keresés, stb.). A projekt közvetlen célja: Eligazodás a gyermekjogok 

világában. 

 

 

TÁMOP-3.2.4-09/1-0025 “Otthon a könyvtárban” – A pályázó könyvtárak 

szolgáltatásainak fejlesztése, a formális és informális képzési szerepének erősítése az 

élethosszig tartó tanulás érdekében. Előadások, író-olvasó találkozó, mesefoglalkozás és 
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digitális íráskészség fejlesztésére irányuló foglalkozások tartása a fiókkönyvtárakban. 

Városi Művelődési Központtól átvett pályázat. Fenntartási időszak 

 

„ Mesék szárnyán” – komplex foglalkozás óvodásoknak 

 „Mesetár” - A drámapedagógiai foglalkozások az anyanyelvi, szociális, kulturális és 

esztétikai kompetencia fejlesztéséhez.  

„Kitágul a világ”, - Képességfejlesztő képzési sorozat a zene, a ritmus segítségével a 

Kozmutza Flóra Általános Iskola tanulói részére 

 „Téged is vár a könyvtár!” – olvasásnépszerűsítő programok a vonzáskörzetünk lakói 

számára 

 

TÁMOP-3.2.4-08/1-2008-2009 Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, 

adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az iskolarendszerű oktatáson kívüli 

képzések támogatására, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére: digitális 

kompetenciák fejlesztésére szolgáló tanfolyamok szervezése. Fenntartási időszak 

 

Évente legalább 1 digitális kompetencia-fejlesztésre irányuló tanfolyam megtartása a kötelező 

elem. 2016-ban is teljesítettük a ránk vonatkozó feladatot. 

 

 

 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0035 Oktatáshoz kapcsolódó szövegértés fejlesztő 

programok kidolgozása, megvalósítása; helyismereti tartalmak hozzáférhetővé tétele a 

digitális írástudás jegyében Fenntartási időszak 

 

A projekt Pápa város könyvtárával közös konzorciumi fejlesztéseket, a helyi értékeket, 

kulturális és közhasznú tartalmakat fejlesztő adatbázis-bővítéseket kívántunk megvalósítani: 

emelni kívántuk a távhasználók és az aktív könyvtárhasználók számát, szövegértés-fejlesztő 

képzéseket, olvasást népszerűsítő klubfoglalkozásokat szerveztünk, eszközöket szereztünk be 

a minőségi szolgáltatások biztosításához. 

Szövegértés fejlesztő foglalkozásokat tartottunk: 3 együttműködő partnerrel, 6 tematika 

alapján, 9 csoportfoglalkozást szerveztünk meg. 
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TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0037 - Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése 

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által vezetett konzorciumi 

együttműködésben Fenntartási időszak 

 

A 2012. december 1-jétől 2014. november 30-ig tartó projektben az intézmény 21 munkatársa 

vehetett részt 15 különböző témájú szakmai tanfolyamon, továbbképzésen. A pályázatot 4 

tagú konzorciumban valósítottuk meg.  

A konzorcium tagjai:   

 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - konzorciumvezető 

 Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém 

 Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa 

 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi 

 

 

TIOP-1.2.3-09/1-2009-0013 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár informatikai 

infrastruktúrájának fejlesztése, az intézményben őrzött dokumentumokhoz és 

információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférés, az oktatás és 

az életén át tartó tanulás támogatása. Fenntartási időszak 2016-ban lezárult. 

 

 

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0089 A pályázó könyvtárak több évtizedes lemaradásban lévő 

szolgáltatásainak fejlesztése, a könyvtárak informatikai infrastruktúrájának korszerű 

kialakításával. Komplex rendszer, az online közös katalógus kiépítésével. Városi 

Művelődési Központtól átvett pályázat. Fenntartási időszak 2016-ban lezárult. 

 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

SHU200-15-GR045 
The award supports the 

programming of 

American Corner 

Veszprém in 2015-2016. 

Programs include regular 

club sessions, 

presentations in school 

and other outreach 

programs, the English 

language summer day 

camp, the 8th National 

English Language 

$10.000 2.766.300 Falussy 

Boglárka 

2015. 09. 

25. 

2016. 09. 

24. 
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Drama Festival, the 

annual America Week, 

and celebrations of U.S. 

holidays and thematic 

months. 

SHU200-15-GR029 
IIP support funds for the 

American Corner, to be 

used for upgrading 

facilities, resources, and 

carrying out annual 

programs. The award 

covers the expenses of 

purchasing chairs, 

laptops, software and 

smart TVs, LEGO 

bricks, arts & crafts 

materials, window 

blinds, laminate flooring, 

and supports the 

America Week and 

Drama Festival in 

Veszprém. 

$12.521 3.300.786 Falussy 

Boglárka 

2015. 06. 

15. 

2016. 06. 

14. 

SHU2000-15-GR032 
EducationUSA funding 

for the EducationUSA 

Advising Center in 

Veszprém. The award 

supports the goal of 

promoting 

EducationUSA and US 

study opportunities to 

local and wider 

audiences in and out of 

the American Corner. 

Costs covered include in-

country travel, 

equipment, office 

supplies and materials, 

as well as print and 
reproduction.  

$ 1.832 522.724 Falussy 

Boglárka 

2015. 07. 

14. 

2016. 07. 

13. 

SHU200-16-GR053 
The award supports the 

programming of 

American Corner 

Veszprém in 2016-2017. 

Programs include regular 

club sessions, 

presentations in school 

and other outreach 

programs, the English 

language summer day 

camp, the 9th National 

English Language 

Drama Festival, the 

annual America Week, 

$10.000 1.386.500 
Note: The 

American 

Corner has 

received the 

first 

instalment of 

the award, 

which is 

$5.000. The 

second 

instalment 

will be paid 

during the 

spring of 

Falussy 

Boglárka 

2016. 09. 

25. 

2017.09. 

24. 
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and celebrations of U.S. 

holidays and thematic 

months. 

2017. 

SHU200-16-GR031 
IIP support funds for the 

American Corner, to be 

used for supporting the 

Drama Festival program, 

purchasing books and 

DVDs for the Corner’s 

library, ordering 

magazines for the 

Corner, purchasing 

supplies for crafts 

programs, and having 

some promotional 

materials made. 

$6.800 952.102 
 

Note: The 

American 

Corner has 

received the 

first 

instalment of 

the award, 

which is 

$3.400. The 

second 

instalment 

will be paid 

during the 

spring of 

2017. 

Falussy 

Boglárka 

2016. 09. 

22. 

2017. 09. 

21. 

SHU200-16-GR010 
EducationUSA funding 

for the EducationUSA 

Advising Center in 

Veszprém. The award 

supports the goal of 

promoting 

EducationUSA and US 

study opportunities to 

local and wider 

audiences in and out of 

the American Corner. 

Costs covered include in-

country travel, 

equipment, office 

supplies and materials, 

as well as print and 

reproduction. 

$750 202.748 Falussy 

Boglárka 

2016. 09. 

07. 

2017. 09. 

06. 

 
Az Amerikai Kuckó programjai kizárólag a támogatásból (pályázat) valósultak meg. 

 

 

3.3.  Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

-a beszámolóban kérjük bemutatni az olvasóterem, gyermek olvasóterem, helyismereti és egyéb 

szakszolgálatok, csoportos látogatások viszonylatában.  

 

Olvasószolgálat és szaktájékoztatás 

 

A felnőtt részleg a betérő könyvtárhasználók maximális és udvarias kiszolgálására törekszik a 

Kiválasztótérben és az Olvasóteremben egyaránt. Olvasóinktól számos pozitív visszajelzést 

kaptunk az év folyamán is, sokan elmondták, hogy elégedettek szolgáltatásainkkal, a 

könyvtárosok hozzáállásával, és szeretnek a könyvtárba járni. Két helyszínen tájékoztatunk, 

és működtetjük a Központi raktárat. Raktáros kollégánk nemcsak a dokumentumok 
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visszaosztását, rendezését végzi, hanem a selejtezéseknél is közreműködik, és folyamatosan 

pótolja a hiányzó jelzeteket, kiemeli a javítandó dokumentumokat.   

A szaktájékozatók tájékoztatást adnak a könyvtár dokumentumaival, szolgáltatásaival 

kapcsolatban, egyedileg is tanítunk katalógushasználatot, az új használóknak minden esetben 

segítünk az eligazodásban. Tájékoztatunk adatbázisokból, országos katalógusokból (pl. 

MATARKA, ODR-MOKKA, UNITAS) és sok esetben az Internetről keresünk releváns 

információkat. A tájékoztatás során nagy hasznát vesszük az Arcanum Digitális Tudománytár  

adatbázisnak és olvasónk is szívesen használják. 

A múlt évhez képest a referensz kérdések száma némileg csökkent, az irodalomkutatások 

száma kissé növekedett. Jellemző, hogy egy-egy téma, kutatás kapcsán a hozzánk fordulók 

minél hamarabb szeretnének használható információkkal gazdagodni, így a 

szaktájékoztatóknak napra készeknek kell lenniük, hogy hol találnak azonnal megfelelő 

választ, anyagot. A szakdolgozatot íróknak kutatásmódszertani segítséget is nyújtunk.  

Használóink leggyakrabban az új kiadású, megjelenésű dokumentumokat keresik, 

állományunk használatát, forgását tematikus válogatásainkkal igyekszünk népszerűsíteni. 

Évfordulók, jeles napok, aktuális történések alapján is válogatunk könyveinkből, filmjeinkből, 

hangzó anyagainkból és készítünk kiállításokat, amelyekből szívesen böngésznek, 

kölcsönöznek olvasóink. Weboldalunkon és a könyvtár Facebook oldalán is közzé teszünk 

könyv-és filmajánlókat. 

Az év során a nem hagyományos dokumentumok közül a DVD-k leltározását, feldolgozását is 

Németh András kollégánk végezte el (212 db film). Ádám Eszter a beszerzett német és angol 

nyelvű dokumentumok feldolgozásában vett részt (84 db idegen nyelvű könyv) 

 A 3. emeleti Olvasóterem magában foglalja a Zenemű-és Médiagyűjteményt, a Számítógépes 

kabinetet és a Reprográfiai szolgáltatások helyszíne is egyben.    

Olvasótermünkben leginkább a zenei és filmes információk szolgáltatása a jellemző, valamint 

a számítógépek, programok használatához nyújtunk segítséget. Főként az idősebb korosztály 

igényli a támogatást. Az év során sok használónak segítettünk például e-mail fiók 

létrehozásában, Erzsébet-programban való részvételben, jelentkezésben.   Az Olvasóteremben 

jelenleg 6 számítógép áll a használók rendelkezésére. A számítógépeket használók száma 

2016-ban 32%-kal csökkent (1022 fő) az előző évhez képest, a használat bevétele pedig 25%-

os csökkenést mutat (213.645,-Ft).  Sokan használják a földszinti számítógépeket, amelyek 

ugyan korlátozott időtartamban használhatóak, de ingyenesen. Jellemző még a saját laptopok, 

okostelefonok használata is a Wi-Fi segítségével. 
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2016-ban gyakori technikai jellegű problémák hátráltatták, lassították a reprográfiai 

szolgáltatások gördülékeny használatát. Volt időszak, hogy az olvasói gépeket nem sikerült a 

nyomtatóval összehangolni, és csak a szolgálati gépről tudtuk a használók dokumentumait 

nyomtatni. A központi nyomtató a nagyméretű (A/3 –as méretűnél nagyobb) dokumentumok, 

folyóiratok szkennelésére nem alkalmas, a fotózás pedig régebbi dokumentumok esetében 

gyakran nem ad megfelelő minőséget.   Nagy szükség lenne korszerű gépek beszerzésére a 

szolgáltatás működtetéséhez. 

 

Központi reprográfiai szolgáltatások 2016-ban 

Reprográfia Összesen 

(oldal) 

    28243 

Fénymásolás Külső   7209 

  Belső Szakmai 6945 

    Személyes 1174 

Nyomtatás Külső   3025 

  Belső Szakmai 8969 

    Személyes 487 

Rontott (oldal)     434 

Digitális 

szolgáltatások 

Összesen 

(oldal) 

    538 

Fotó Külső   89 

  Belső Szakmai 54 

    Személyes 0 

Szkennelés Külső   152 

  Belső Szakmai 234 

    Személyes 9 

Egyéb Összesen      153 

Spirálozás Külső   5 

  Belső Szakmai 4 

    Személyes 2 

Laminálás Külső   0 

  Belső Szakmai 142 

    Személyes 0 

 

 

A reprográfiai szolgáltatásokon belül a fénymásolások (17%-kal) és nyomtatások (27%-kal) 

száma növekedett, a fotózások (-12%-kal) és szkennelések (-35%-kal) száma csökkent az 

előző évi adatokhoz képest. A belső szakmai és személyes fénymásolás is növekedett, a 

szakmai nyomtatások száma azonban csökkent.  

 

Csoportos látogatások, könyvtárhasználati foglalkozások 
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2016-ban 10 könyvtárhasználati foglalkozást tartottunk (2015-ben 9 foglalkozást), amelyen 

190 fő vett részt, 10%-kal többen, mint az azt megelőző évben. A részvevő osztályok, nyelvi 

csoportok a Lovassy László Gimnázium, a Padányi Bíró Márton Római Katolikus 

Gimnázium, Simonyi Zsigmond Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola, a Litéri 

Református Általános Iskola és a Szilágyi Erzsébet Keresztény és Alapfokú Művészeti 

Általános Iskola tanulói voltak. A könyvtár tereinek és szolgáltatásainak bemutatásán kívül a 

katalógus használatát is tanítjuk a foglalkozásokon. Egy alkalommal - Veszprémben egy 

továbbképzésen résztvevő – közfoglalkoztatott felnőtteknek mutattuk be a könyvtárat.  

 

Nyugat – könyvtári óra 

A Szilágyi Általános Iskola 1-1 osztálya jött el arra a könyvtári órára, amely a Nyugat 

nemzedékéről, íróiról szólt. A könyvtári óra során bemutattuk a Nyugat c. lap eredeti 

évfolyamait, és elektronikus változatát, megismerkedtünk az OSZK „100 éves a Nyugat” 

weboldalával, majd a diákok feladatokat kaptak, amelyeket a megismert dokumentumok, 

adatbázisok  használatával oldottak meg. Résztvevők: 38 fő 

 

MKE Vándorgyűlés 

A Vándorgyűlés ideje alatt is sok kolléga volt kíváncsi a könyvtárunkra. A meghirdetett 

könyvtárlátogatásokon kívül is több csoportot kellett indítanunk, az igényeknek megfelelően, 

amelyet az olvasószolgálat munkatársai rugalmasan oldottak meg.  

 
Idegen nyelvi részlegeink: 

 
Német gyűjtemény 

A német részleg rendszeres látogatói a német nyelv és kultúra iránt érdeklődők, a 

nyelvvizsgára készülők, középiskolás diákok, tanárok, valamint a Pannon Egyetem hallgatói. 

A német nyelvű dokumentumok gyarapodása folyamatos, nagy részüket a Goethe Intézettől 

kapjuk ajándékba, amely intézménnyel továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk. 2016-ban 500 

Euró értékben gyarapítottuk az állományt az Intézet jóvoltából. A német részleg gyarapodása 

1 év alatt 266 db dokumentum volt. 2016-ban 5 folyóiratot fizetett elő számunkra a Goethe 

Intézet: Deutsch Perfekt, Fremdsprache Deutsch, Vitamin.de, Lingo: Das Mit-Mach-Magazin, 

és a Philipp. 

2016 januárjától továbbra is folytatódott Német klubunk, beszélgetéssel, vetítéssel, és egyéb 

programokkal. A klub a nyári hónapokat leszámítva havi rendszerességgel, 9 alkalommal 

került megrendezésre. 
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2016. január 15-ig tekinthették meg látogatóink a Goethe Intézet „Der 1. Weltkrieg – 

Neuerscheinungen aus Deutschland” című kölcsönözhető könyvekből álló vándorkiállítását. 

 2016. június 15. és szeptember 30. között a német részlegben található könnyített 

olvasmányokhoz kapcsolódó olvasópályázatot hirdettünk minden korosztály számára „Leicht 

zu lesen” címmel. A könyvajándékokat a Goethe Intézet biztosította a nyerteseknek. 

  

Angol gyűjtemény 

A British Council támogatásával működő Angol Nyelvi Forrásközpont számos szépirodalmi 

művön túl az Egyesült Királysággal foglalkozó történelmi, oktatási és turisztikai témájú 

könyveket is kínál olvasóinak, jól kiegészítve ezzel a szintén az épületben működő Amerikai 

Kuckót. A megújult, külön ajánló polcra helyezett Easy Readers (Könnyített olvasmányok) 

szekcióból is gyakran válogatnak a látogatóink. A megelőző évhez képest némileg mégis 

elmaradtak 2016-ban a Gateway UK kölcsönzési adatai. 1727 kölcsönzésre jutott 1143 

hosszabbítás (összesen 2870), szemben az azt megelőző év 2087-es illetve 1157-es értékeivel. 

94 könyvet szereztünk be, míg 16 hangzó dokumentumot és 111 könyvet töröltünk. A GUK 

teljes állománya 4820 dokumentum. Shakespeare halálának 400. évfordulója alkalmából 

online totót készítettünk a honlapra.   

 

Francia gyűjtemény 

A 2008. szeptember 19-én megnyitott francia részleg jelenleg 746 db dokumentumot számlál, 

a gyarapodás pedig 1 év alatt 43 db dokumentum volt. A részlegből az elhasználódás miatt 

231 db dokumentum selejtezésre került a nyár folyamán.  2016. januártól 2 darab, általunk 

kiválasztott folyóiratot fizet elő a Budapesti Francia Intézet: Cuisine et vins de France és az 

Art et décoration folyóiratokat, valamint a könyvtárunk előfizeti a Le Nouvel Observateur 

folyóiratot is.  

8 éve folyamatosan működik Francia Klubunk, évente 10 vetítéssel és egyéb programokkal. 

A programokat és vetítéseket a szakreferens tervezi meg és választja ki. Rendszeresen 

átlagosan 26 fő vesz részt a vetítéseken. Idén 10 filmet vetítettünk a Francia klub keretében 

így összesen 267 fő vett részt a vetítéseken.   

2016-ban a Budapesti Francia Intézet 76 440,-Ft értékben vásárolt 17 db dokumentumot 

részlegünknek. A kölcsönzött dokumentumok száma 308 db volt.  

A francia részleget rendszeresen látogatják a francia nyelv és kultúra iránt érdeklődők. 

Folyamatos és szoros a kapcsolat a Budapesti Francia Intézettel, rendszeresen támogatnak 

bennünket könyvadományokkal, kiállítás szervezési lehetőségekkel, folyóirat előfizetésekkel. 

A Maine- et- Loire Megyei Könyvtár (le BiblioPôle) is támogat bennünket.  
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Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény 

 

Korábbi évekhez hasonlóan, olvasói kérésre a történelem, földrajz és honismeret témában 

szolgáltattunk legtöbbször dokumentumokat. Könyvtárhasználati és könyvtárbemutató 

foglalkozást 2016-ban 15 alkalommal tartottunk 224 főnek. A Veszprémi Királyi 

Törvényszék története c. készülő kiadvány anyaggyűjtésében segédkeztünk nagyon sokat az 

év elején. 

A dokumentumtípusok közül a periodikák a legnépszerűbbek, elsősorban a Napló napilap és 

előzményeivel (VH, VV, VFH, V). Továbbra is sokan használják  a mikrofilmleolvasót. 

Évek óta részt veszünk a Libinfo kimoderált Veszprém megyei helyismereti tájékoztató 

kérdéseinek megválaszolásában. 

Fenntartjuk a kutatószoba és a gyűjteményhez szervesen kapcsolódó raktár raktári rendjét. A 

napi folyóiratkérések magas száma, nagy mérete, nehéz súlya és az állandó létrázás fizikailag 

nagyon megterheli a kollégákat.  

Helyismereti alportálunk gondozásával távolról elérhető szolgáltatásainkat építjük. 

Weboldalunk strukturálisan megváltozott 2016-ban. A Könyvtár-informatikai és 

gyűjteményszervezési csoporttal, közös munkával kibővítettük az első világháború 

centenáriumi éveihez kapcsolódó menüpontjainkat (100 éve írták; Veszprémi Hírlap, 

Veszprém Vármegye, Veszprémmegyei Újság, Balaton c. folyóiratok 1916. évi számai; 

bibliográfia, érdekességek, totó), valamint elindítottuk az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról szóló tematikus ajánlatunkat (események, megtorlás, bibliográfia, játékok). 

Aktualitások mellett (Pl. Eötvös emlékév) folytatjuk a sikeres évfordulónaptárunkat, bővítjük, 

aktualizáljuk a digitális helyismereti folyóiratok linkgyűjteményét és megújítottuk a 

könyvajánlónkat.   Alportálunk 24 órában, gazdag tartalommal elérhető: 

http://www.ekmk.hu/index.php/helyismeret  

 

Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár 

Könyvtárhasználóink és látogatóink a szabadpolcos kölcsönzőtérben szeretnek tartózkodni 

leginkább. A terek barátságosak, életkoronként megfelelő bútorzattal vannak felszerelve. A 

bölcsődés és óvodás korúaknak kisebb méretű asztalokkal, székekkel, kis sámlikkal 

berendezett mesesarkot alakítottunk ki. Itt találhatóak a mesekönyvek és a mindentudó 

képeskönyvek, de elhelyeztünk a körpolcokon sok-sok helyben használtató, a gyerekek 

életkori sajátosságainak megfelelő játékot is. A nagyobbaknak „zugokat” alakítottunk ki a 

polcok között, hogy lehetőségük legyen kisebb csoportokban összeülni és beszélgetni vagy 

http://www.ekmk.hu/index.php/helyismeret
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iskolai feladatot megoldani. Itt több kényelmes fotelt is elhelyeztünk a helybeni olvasás 

kényelmes biztosítására.   

 A csoportos látogatások alkalmával jelentős az állományunk helybenhasználata, egy-egy 

gyerek sokszor 8-10 könyvet is levesz a polcról mielőtt kikölcsönzi. Ezek a csoportos 

látogatások hosszabb ideig tartanak, a kölcsönzés mellett szívesen társasjátékoznak, 

folyóiratokat nézegetnek, számítógépes programokat is használnak a gyerekek. Olvasóink 

igényeihez igazodva több társasjátékot is vásároltunk az elmúlt években, lehetőséget 

biztosítva a családoknak is arra, hogy akár hosszabb időt is el tudjanak tölteni a 

gyermekkönyvtárban. 

  Intézményünk ebben az elmúlt évben is, mint néhány éve már megszakítás nélkül, ismét 

megkötötte együttműködési megállapodását a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiummal. A „Munkahelyi Gyakorlat program 

megvalósítása” elnevezésű országos program keretében már több éve hetente egy alkalommal, 

3-4 óra időtartamban, 2-3 sérült tanulót és kísérő tanárát fogadja gyermekkönyvtárunk. A 

tanulók néhány egyszerű munkafolyamat betanítása után együtt dolgoznak a könyvtári 

munkatársakkal. Ez a kezdeményezés jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az értelmileg és 

fizikailag sérült fiatal felnőtteknek sikerüljön integrálódniuk az „egészséges társadalomba” az 

iskola befejezése után, hiszen nálunk végeznek először, az iskolájukon kívül, idegen 

környezetben feladatokat. A gyerekek és a tanáraik is nagyon szeretnek hozzánk jönni, 

örülnek a munkalehetőségnek, sikerélményt adva így a sokszor lényegesen hosszabb idő alatt 

elvégzett munkafolyamatok miatt a könyvtáros kollégáknak is. Ez a fajta feladat nagyon sok 

türelmet, toleranciát igényel a gyermekkönyvtárban dolgozó munkatársaktól. 

 

2016 októberében, több éves hagyományunkat folytatva, a Veszprém Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Házzal együttműködve hirdettük meg a „Te is közénk tartozol!” 

elnevezésű rendezvényünket. A két napos programsorozaton a Kozmutza Flóra Óvoda, 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium egészen kicsi tanulóitól 

a felnőtt korúakig, csoportok szerinti bontásban vettek részt a gyerekek. A résztvevők életkori 

sajátosságaihoz és mentális állapotához igazodva a könyvtárlátogatás alkalmával többfajta 

tevékenységformát is alkalmaztunk. Meséltünk, verset tanultunk, könyveket nézegettünk, 

megbeszéltük a legfontosabb könyvtárhasználati szabályokat, közösen énekeltünk és 

zenéltünk, kézműveskedtünk.  A gyerekektől és a kísérő pedagógusoktól számtalan pozitív 

visszajelzés érkezett a rendezvény után, bizonyítva ezzel a programsorozat fontosságát és 

erkölcsi hasznát is egyúttal. A két napon 76 fő 14 év alatti iskolai tanuló és 36 fő 14 év 

feletti iskolai tanuló látogatott el hozzánk. 
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 A Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 2 és 5. osztályos tanulóinak az „Életre kel az ősi Kamishibai 

papírszínház” címmel újszerű mesefeldolgozásokat mutattunk be összesen 6 alkalommal 

témanapok keretén belül. A mese bemutató olvasása során különböző játékos formájú 

szövegértési gyakorlatokon keresztül dolgoztuk fel az adott meséket. Az élményszerű 

bemutató olvasás után különböző kézműves technikák felhasználásával készítettünk 

illusztrációkat a feldolgozott mesékhez. Ezzel a rendhagyó könyvtári foglalkozássorozattal 

sikerült a sérült tanulók integrálása könyvtári környezetbe. Közülük többen beiratkoztak és 

havi rendszerességgel kölcsönöztek tőlünk mesekönyveket.  

Gyermekkönyvtárunk a hagyományos értelemben vett könyvtári szolgáltatások népszerűsítése 

mellett rendkívül fontosnak tartotta és tartja aktív részvételét a tanórán kívüli nevelési 

feladatok ellátásában is. Az egész tanévet felölelő játékos mesevetélkedő sorozatot, valamint 

könyvtár- és olvasásnépszerűsítő foglalkozássorozatot szervezetünk a megye és Veszprém 

város általános iskolás tanulóinak. 

 

 

4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2016-ban, a megyei 

könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió 

megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 

stb.) 

 

4.1. Menedzsment tevékenységek 

 

Vezetői tevékenység 

2016-ban is a küldetésnyilatkozatnak megfelelően végezte a vezetés a tevékenységét. Ez a 

munkatársak bevonása nélkül nem lehetne eredményes. Felmértük a rövid-, közép- és hosszú 

távú terveket, munkaértekezleteket tartottunk. Alkalmazunk minőségelvű módszereket, fontos 

intézményünkben a csoportmunka, de eredményesnek mondható pl. a kölcsönzésben 

bevezetett mátrix jellegű munkaszervezés is. Igyekeztünk a munkatársak egyéni ambícióit, 

kéréseit figyelembe venni. 

 

Képzés, továbbképzés 

Támogatjuk a továbbképzéseket, belső és egyéb képzőhelyek által meghirdetett képzéseket 

egyaránt (Képzési terv, Beiskolázási terv). 
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Ahhoz, hogy a használók igényeinek megfelelő, mind magasabb színvonalú szolgáltatást 

tudjunk nyújtani, valamint elősegítsük az olvasási kultúra, a digitális írástudás fejlesztését, 

nélkülözhetetlen a szakmai képzés- továbbképzés. 

 

Stratégiai tervezés 

2015 elején  bemutattuk az intézmény 2018-ig tartó fejlesztési tervét.1  A hosszabbtávú tervet 

átvizsgáltuk és a szükséges módosításokat figyelembe vettük. A dokumentum jó alap a 

pályázati elképzelések alátámasztására. 

 

Munkakörnyezet 

A munkavégzés során fokozottan be kell tartani a Munkahelyi kockázatkezelés című 

dokumentum alapján meghatározott szabályokat. 

Szabályzatainkat aktualizáltuk, munka- és tűzvédelmi oktatásokat megtartottuk. Fokozottan 

ügyelünk a könyvtárhasználók és a közalkalmazottak biztonságára.  

Kidolgozott Esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik az intézmény, az abban foglaltakat 

esélyegyenlőségi referens is biztosítja. 

 

A menedzsment alapvető feladatai általában: tervezés, szervezés, emberi erőforrás irányítása, 

vezetés és az ellenőrzés. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban kétszintű a vezetési struktúra, ahogy a korábbi 

években is volt: 

- magasabb [felső-] vezetők (igazgató, igazgatóhelyettes) 

- vezetők [középvezetők](osztályvezető, csoportvezetők) 

2016-ban  is az intézmény felső- és középvezetői számára jelentős többlet terhet róttak az 

adminisztrációs jellegű adatszolgáltatások, jelentések. További állandósult nehézség, hogy 

nincs gazdasági szervezeti egységünk, két gazdasági ügyintéző segítségével próbáljuk meg a 

gazdálkodást végezni. Az egyik legnagyobb kockázatot jelenti az intézmény működésében. 

 

Tervezés 

Folyamatosan jelen van a munkánkban, alapvető vezetői feladat, magában foglalta/ja a célok 

és megvalósulásukhoz szükséges tevékenységek meghatározását. Az intézmény fejlesztési 

terve rendelkezésre áll, korábban a különböző szakmai rendezvényeken, konferenciákon 

                                                 
1 http://www.ekmk.hu/images/EKMK_kozeptavu_fejlesztesi_terve.pdf  

http://www.ekmk.hu/images/EKMK_kozeptavu_fejlesztesi_terve.pdf
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megismertük a minisztérium „javaslatait”.2 Naponta, a munkaköri leírásoknak megfelelően 

látták el a vezetők a tervezés feladatát 2016-ban is.  

 

Szervezés 

Folyamatosan kellett szervezni, irányítani és ellenőrizni a feladatellátást. A középvezetők 

feladatai közé tartozik a mindennapi munka megszervezése: a munkaidő beosztások 

elkészítése, a helyettesítések megoldása, a szakmai munka operatív szervezése, irányítása, 

kapcsolattartás az intézmény vezetésével. Minden lényeges körülményről tájékoztatták 

feletteseiket, segítséget vagy intézkedést kértek a zökkenőmentes munkaszervezés érdekében.  

  

Emberi erőforrás irányítása 

Az emberi erőforrások menedzselése, a megfelelő szakmai tapasztalattal és tudással 

rendelkező munkatársak irányítása szintén jelen volt 2016-ban. A nyugdíjba vonulások, a 

pályaelhagyás, a többszöri pályáztatás miatt többször kellett a munkaköröket átvizsgálni, 

elemezni, hogy a megfelelő könyvtáros szakember lásson el bizonyos feladatot. Ad hoc 

átszervezéseket haladéktalanul meg kellett oldani (pl. átirányítás, munkaidő megosztása, a 

feladatok átcsoportosítása). 

 A fiókkönyvtárak könyvtárosai számára jelentős változásokat okozott a beolvadás 2013-ban , 

annak ellenére, hogy a munkavégzés helye, a munkakörük, a munkaidejük nem változott, még 

mindig vannak napi problémák. Szemléletbeli különbségek vannak még mindig, amit a 

következő években finomítani kell. 

A motiválás és ösztönzés területén jelentős az intézmény lemaradása, pénzbeli ösztönzést 

nem, cafetéria juttatást (7 000,- Ft/hó/közalkalmazott) a fenntartó biztosította.  

 

A közalkalmazottak bére rendkívül alacsony intézményünkben is, a ránk vonatkozó bértábla 

2008 óta nem változott. A megyei könyvtárban dolgozók jelentős része a garantált 

szakmunkás minimálbért kapja, még a felsőfokú végzettséggel rendelkező, kevesebb 

jogviszonnyal bíró könyvtárosok is. A szakemberek pótlása nagyon nehéz, a jól képzett 

munkaerő nem választja az alacsony javadalmazást kínáló kulturális pályát. 

 

                                                 
2 A korszerű könyvtár küldetése és feladatai : előzetes szakmai vitaanyag a stratégia elkészítéséhez. Budapest: 

EMMI, 2013 nyara [ A vitaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány 

álláspontjának.] 
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Vezetés 

A vezetők az érvényes munkaköri leírások alapján végzik a vezetői munkájukat. 

Intézményünkben minden vezető a munkaköre egyidejű ellátásával végzi a vezetői megbízás 

szerinti vezetői munkáját. 

Az év elején elkészítettük a beszámolót és megalkottuk a munkatervet. Ebben a 

tevékenységben természetesen a magasabb vezetőket a középvezetők segítik. A költségvetési 

támogatásokkal elszámoltunk, ehhez is meg kellett határozni a teendőket, tervezni, szervezni 

és ellenőrizni. A feladatok delegálása megtörtént.  

A külső kommunikációban segítették a felsővezetőket a munkatársak, a beszámolóban 

olvasható a megjelent híradások listája. 

 

Az igazgatóhelyettes és az igazgató, mint magasabb vezetők, különböző szakmai 

szervezetekben látnak el további feladatokat: 

 

Schreiber Márta igazgatóhelyettes, könyvtáros: 

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete , titkár 

- Könyvtári szakfelügyelő 

- Könyvtári szakértő 

- Szakmai rendezvényeken, konferenciákon előadó  

 

 

Pálmann Judit igazgató, informatikus, könyvtáros  

- Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Veszprém megyei képviselője, megyei 

könyvtári tagozat 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) minisztere által Szinnyei József díj 

adományozására javaslatot tevő bizottság tagja (a tagokat a miniszter öt évre kérte fel) 

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete, tag 

- Veszprém Megyei Jogú Város Települési Értéktár Bizottságának tagja 

- Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Értéktár Bizottság tagja 

- Könyvtári szakértő (pályázatok bírálata, szakértői jelentések készítése, 

önkormányzatok munkájának segítése) 

- Könyvtári szakfelügyelő 

- Szakmai rendezvényeken, konferenciákon előadó  

- Konzulens, opponens 
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A magasabb vezetők a napi munkavégzésen túl az intézmény képviseletét is ellátták, 

legtöbbször munkaidőn túl, hétvégén, pihenőnapokon. A magasabb vezetők elkötelezettek, 

részt vesznek Veszprém város és a megye kistelepüléseinek rendezvényein, külső 

helyszíneken, szakmai találkozókon.  Kapcsolatot tartanak a fenntartóval, a közigazgatás 

szerveivel, önkormányzatokkal, civil és szakmai szervezetekkel, felsőoktatási 

intézményekkel.  

 

Ellenőrzés 

2016-ban a beépített vezetői ellenőrzések megtörténtek, a pályázatok megvalósítása során 

kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai és a pénzügyi feladatok vizsgálatára. 

2016-ban belső ellenőrzés zajlott intézményünkben, segítettük a kirendelt ellenőröket 

munkájukban. A megállapítások alapján intézkedési tervet kellett készíteni. Összességében az 

intézmény megfelelő (5) minősítést kapott. 

 

 

4.2. Minőségirányítási tevékenységek 

 

2015-ben végzett munkánk során elkészült az intézmény munkafolyamatainak illetve 

eljárásrendjeinek (kb. 150) részletes kidolgozása. Figyelembe vettük az EMMI által kiadott 

„AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából” című dokumentumot. 

2016-ban folytattuk az eljárásrendek módosítását, finomhangolását. 

 

A minőségelvű szolgáltatások nyújtásában a vezetés és a munkatársak egyaránt elkötelezettek.  

Az intézmény minden részlege és színterei arra törekszenek, hogy a használók a lehető 

legmagasabb szintű szolgáltatást kapják, személyes látogatáskor és az online vagy 

távhasználat során egyaránt. A panaszkezelés szabályozott. 

 

Két munkatársunk a korábbi továbbképzési ciklusban elvégezte a  "Minőségmenedzsment a 

könyvtárban" című, könyvtáros-továbbképzési programot a kecskeméti Katona József 

Könyvtárban. Könyvtárosaink segítik a minőségirányítás, minőségmenedzsment munkát a 

következő időszakban is.  

Az intézményben mind a vezetők mind a munkatársak elkötelezettek a minőségfejlesztés 

iránt. A minőségirányítási kézikönyv és a hozzákapcsolódó dokumentumok kidolgozása 

megkezdődött. 
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A honlapon folyamatosan végzünk használói elégedettségmérést. A „Gyarapítsunk együtt” 

programunk az állománybővítéshez nyújt segítséget. 

 

Honlapunkon a használói elégedettség mérésére igényfelmérő lapot tettünk közzé, melynek 

kitöltésével olvasóink megírhatják véleményüket, javaslataikat.  

http://www.ekmk.hu/index.php/szolgaltatasok/igenyfelmeres  

A szakértői vizsgálat alapján továbbra is a Nyilvános könyvtárak listáján maradtunk, Kiss 

Gábor szakértő nem állapított meg hiányosságokat. 

 

 

4.3. Kommunikáció, PR 

 

Rendezvényeinket plakátokon, szórólapokon népszerűsítjük a könyvtáron belül és 

társintézményekben, iskolákban egyaránt. Ezen kívül kör e-mail-ekben, a Facebook-on, a 

honlapunkon keresztül, valamint a helyi sajtóorgánumokban nyújtunk tájékoztatást. 

Az év őszén a veszprémi középiskoláknak kiküldött tájékoztatóban ajánlottuk 

szolgáltatásainkat. Könyvtári óráinkat, könyvtárbemutatót, katalógushasználat oktatását, stb. 

meghirdettük. 

2016-ban két helyismereti vonatkozású kiadványa volt az intézménynek. Egyik a 2017. évi 

naptár, másik Palkóné Jády Melitta: A Nagy Háború konyhája című, EVCE támogatással 

megjelent szakácskönyve. Novemberben elkezdődött a Sétál a család Veszprémben, 1956 

nyomában című sétafüzet anyaggyűjtése, szerkesztése, melyben a helyismereti gyűjtemény   

is részt vesz.  

 

 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár megjelenése a nyomtatott médiában 2016-ban 

 

 

 

Balla Emőke: Természetfotós bemutatkozása 

Farkas Attila tapolcai természetfotós, könyvtáros kiállítása nyílik a megyei könyvtár kiállító terében. 

Napló, 72. évf. 3. sz. (2016. jan. 5.) p. 7. 

 

Kutasi Zsófia: Pillangók, kövek : természetfotó-kiállítás a könyvtárban 

Farkas Attila természetfotós kiállítása a megyei könyvtárban. 

Napló, 72. évf. 5. sz. (2016. jan. 7.) p. 7. 

 

Kutasi Zsófia: Jön Varró Dani 

Varró Dániel lesz a megyei könyvtár Cholnoky fiókkönyvtárának vendége. Programajánló. 

Napló, 72. évf. 6. sz. (2016. jan. 8.) p. 5. 

 

Hauzler László: A névadóra is emlékeznek 

http://www.ekmk.hu/index.php/szolgaltatasok/igenyfelmeres


81 

 

Az Eötvös Károly Megyei könyvtár igazgatója Pálmann Judit évértékelése 2015-ről és 2016. évi 

tervekről nyilatkozik. 

Veszprémi 7 Nap. 22. évf. 1. sz. (2016. jan. 7.) p. 4.  

 

Kutasi Zsófia: Könyvklub 

A megyei könyvtárban a könyvklub következő vendége Sörös László lesz. Az rendezvény témája: A 

mesétől a regényig.  

Napló, 72. évf. 7. sz. (2016. jan. 9.) p. 2. 

 

Balla Emőke: Varázslatos csendmorzsák 

Az Eötvös Károly Megyei könyvtár családi csendmorzsák címmel szervez programot. 

Napló, 72. évf. 11. sz. (2016. jan. 14.) p. 4. 

 

Balla Emőke: Könyvklub és vendégség 

A megyei könyvtárban a könyvklub következő vendége Sörös László lesz. Az rendezvény témája: A 

mesétől a regényig.  

Napló, 72. évf. 11. sz. (2016. jan. 14.) p. 4. 

 

Kutasi Zsófia: Felfelé ível a kölcsönzés 

Pálmann Judit igazgató nyilatkozik a megyei könyvtár 2015-ös évi eseményeiről, eredményeiről, 

statisztikájáról. 

Napló, 72. évf. 12. sz. (2016. jan. 15.) p. 1., 2. 

 

Kutasi Zsófia: Francia klub 

Francia klub lesz az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban január 21-én. Rövidhír 

Napló, 72. évf. 14. sz. (2016. jan. 18.) p. 3. 

 

Balla Emőke: Könyvklub és vendégség 

A Cholnoky klubkönyvtár vendége Varró Dániel lesz.  

Napló, 72. évf. 11. sz. (2016. jan. 14.) p. 4. 

 

A rendőrség a könyvtárban 

A megújult Cholnoky-lakótelepi könyvtár havi 15 órában a Veszprémi Rendőrkapitányság 

információs pontja is. 

Napló, 72. évf. 11. sz. (2016. jan. 14.) p. 16. 

 

Kutasi Zsófia: Évfordulós ünnepségek : tartalmas programsorozattal készül a megyei könyvtár 

Eötvös Károly halálának 100 éves és születésének 175. évfordulójára jubileumi programsorozatot indít 

a megyei könyvtár. Pálmann Judit nyilatkozik. 

Napló, 72. évf. 16. sz. (2016. jan. 20.) p. 3. 

 

Üzemelnek a liftek a könyvtárban 

Mától újra üzemelnek a liftek a megyei könyvtárban, amelyek a vízszivárgás miatt tavaly nyáron le 

lettek állítva. 

Napló, 72. évf. 16. sz. (2016. jan. 20.) p. 3. 

 

Kutasi Zsófia: Frank Sinatrától Alicia Keysig: rendhagyó klub programsorozata indult az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár új zenei klubot indított. 

Napló, 72. évf. 17. sz. (2016. jan. 21.) p. 4. 

 

Marton Attila: A gyorsaság döntött : több korosztály képviseltette magát a versenyen 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárban sudokuversenyt rendeztek. 

Napló, 72. évf. 17. sz. (2016. jan. 21.) p. 4. 

 

 

Hauzler László: Varró Dániel a Cholnoky könyvtárban 
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Varró Dániel volt a Cholnoky könyvtár vendége. 

Veszprémi 7Nap 22. évf. 3. sz. (2016. jan. 21.) p. 12. 

 

Marton Attila: Kibontja a kreativitást: személyiségfejlesztő a filmkészítés: Mintául is szolgál: 

mindenki a saját tudását teszi hozzá 

A cikkben többek között Kenyeres Ildikó nyilatkozik az EKMK Francia Filmklubjáról 

Napló, 72. évf. 22. sz. (2016. január 27.) p, 1; 3. 

 

Szabó Péter Dániel: Megújult a könyvtár: két egykori osztálytermet nyitottak össze 

Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója és Polgárdy Imre a Veszprém Megyei 

Közgyűlés elnöke adták át Tésen a felújított könyvtárat. 

Napló, 72. évf. 27. sz. (2016. febr. 2.) p. 4. 

 

 

Balla Emőke: Gergely Ágnest látják vendégül 

A következő könyvklub vendége Gergely Ágnes írónő lesz. Programajánló. 

Napló, 72. évf. 28. sz. (2016. február 3.) p, 7. 

 

Balla Emőke: Zenei klub a könyvtárban 

EKMK következő Zenei Klubjáról rövidhír 

Napló, 72. évf. 32. sz. (2016. febr. 8.) p. 7. 

 

Jákói Bernadett: Gizella királynétól a nőtüntetésig: évkönyvet mutatott be a húszéves Veszprémi Nők 

Kerekasztala Egyesület 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti fiókkönyvtárában mutatták be az egyesület 

jubileumi évkönyvét. 

Napló, 72. évf. 38. sz. (2016. febr. 15.) p. 5 

 

Kutasi Zsófia: A filmkultúránk egyik gyöngyszeme 

Filmvetítés a megyei könyvtárban. Liliomfi a 90 esztendős Makk Károly tiszteletére. Programajánló. 

Napló, 72. évf. 41. sz. (2016. febr. 18.) p. 7. 

 

Balla Emőke: Mesevilág a könyvtárban 

EKMK Dózsavárosi Könyvtárában Molnár Jacqueline illusztrátor kiállítása látható. 

Napló, 72. évf. 45. sz. (2016. febr. 23.) p. 7. 

 

Balla Emőke: A pillanat megállítva 

T. Violányi Mimi festőművész kiállítása nyílik március 5-én a megyei könyvtárban. Program előzetes. 

Napló, 72. évf. 45. sz. (2016. febr. 23.) p. 7. 

 

Balla Emőke: Páratlan adottságú terület: a kulturális negyed kialakítása minden erőfeszítést megér 

A Kulturális negyed koncepcióról szervezett párbeszédet a Védegylet Veszprémért Egyesület a 

Laczkó Dezső Múzeumban. A cikk említi a megyei könyvtárat is. 

Napló, 72. évf. 46. sz. (2016. febr. 24.) p. 7. 

 

Balla Emőke: Várostörténeti folyóirat 

A veszprémi Szemle 40. számának bemutatója lesz a megyei könyvtárban. Program előzetes. 

Napló, 72. évf. 46. sz. (2016. febr. 24.) p. 7. 

 

Barta Éva: Bevásárlókörút rendőri kísérettel: árulkodó névtáblák, veszélyes jóhiszeműség és Jókai 

üzenete 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési és idősvédelmi programjai a 

könyvtárakban. 

Napló, 72. évf. 47. sz. (2016. febr. 25.) p. 12. 

 

Balla Emőke: Megállítják a pillanatot 

Hír  T. Violányi Mimi festőművész A pillanat megállítva c. kiállításának megnyitójáról az EKMK-ban 
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Napló, 72. évf. 50. sz. (2016. febr. 29.) p. 7.  

 

Balla Emőke: Emléktáblát koszorúznak 

Hír a jövő heti Petőfi emléktábla koszorúzásról, melyben EKMK is szervező 

Napló, 72. évf. 53. sz. (2016. márc. 3.) p. 4. 

 

Balla Emőke: Irodalom és művészet 

Hír az EKMK-ban bemutatásra kerülő Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és művészetben 

c. reprint könyvbemutatóról 

Napló, 72. évf. 53. sz. (2016. márc. 3.) p. 4. 

 

Balla Emőke: Büszkék lehetünk a hősökre: Petőfi Sándor veszprémi tartózkodására emlékeztek 

Megemlékezést tartottak a Petőfi-emléktáblánál, a megyei könyvtár a Veszprém Megyei Honismereti 

Egyesület a Magyar Irodalomtörténeti Társaság a Lokálpatrióták Egyesülete és a város 

önkormányzatának részvételével. 

Napló, 72. évf. 59. sz. (2016. márc. 10.) p. 2. 

 

Jákói Bernadett: Érdekes írások a szemlében 

A Veszprémi Szemle 40. számát mutatták be a megyei könyvtárban. A folyóiratban az intézmény 

igazgatójának Pálmann Juditnak írása olvasható a 100 éve elhunyt Eötvös Károlyról. 

Napló, 72. évf. 59. sz. (2016. márc. 10.) p. 4. 

 

Kutasi Zsófia: Filmklub 

Francia filmklub lesz a megyei könyvtárban, Két nap, egy éjszaka című belga filmdráma francia 

nyelven feliratozva lesz látható. 

Napló, 72. évf. 59. sz. (2016. márc. 10.) p. 7. 

 

 

Kutasi Zsófia: Könyvbemutató 

Könyvbemutató lesz a megyei könyvtárban, A svábok bejövetele című könyvet Lóczy István mutatja 

be. 

Napló, 72. évf. 59. sz. (2016. márc. 10.) p. 7. 

 

Kutasi Zsófia: Megállított különleges pillanatok: T. Violányi Mimi festő kiállítása a természet 

szépségeit mutatja be 

T. Violányi Mimi kiállítása a megyei könyvtárban.  

Napló, 72. évf. 56. sz. (2016. márc. 7.) p. 3. 

 

Balla Emőke: Könyvbemutató 

Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és a művészetben c. könyvbemutatóról tájékoztató 

Napló, 72. évf. 57. sz. (2016. márc. 8.) p. 7. 

 

Balla Emőke: A város irodalmi élete: Sziklay János könyve hasonmás kiadásban 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és 

a művészetben c. könyvének hasonmás kiadását. 

Napló, 72. évf. 64. sz. (2016. márc. 17.) p. 7. 

 

Heffler Péter: Nehéz sorsú szerző: Hornák Zoltán Endre tartott könyvbemutatót 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti Könyvtárban mutatták be Hornák Zoltán Endre 

könyveit egy beszélgetés keretében. 

Napló, 72. évf. 64. sz. (2016. márc. 17.) p. 13. 

 

Balla Emőke: Kis népek nagy barátsága. Távol, de mégis közel: Megerősítették a negyvenöt éves 

kapcsolatot 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban filmvetítés lesz az Észt hét keretében. 

Napló, 72. évf. 65. sz. (2016. márc. 18.) p. 1., 3. 
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Kutasi Zsófia: Dunai bevándorlás: A történelmi regény első magyar kiadása 

Bemutatták a megyei könyvtárban, A svábok bejövetele című könyvet. 

Napló, 72. évf. 65. sz. (2016. márc. 18.) p. 2. 

 

Balla Emőke: Nyolcvan huszár- filmvetítés 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban március 29-én vetítik Sára Sándor: 80 huszár című filmjét. 

Program előzetes 

Napló, 72. évf. 69. sz. (2016. márc. 23.) p. 7. 

 

Kutasi Zsófia: Nyuszi a könyvtárban: játékos húsvéti foglalkozás a gyerekeknek 

Húsvéti játszóházat tartottak a megyei könyvtár gyermekkönyvtárában 

Napló, 72. évf. 67. sz. (2016. márc. 21.) p. 16. 

 

László Péter: A svábok bejövetele 

Lóczy István az Imedias Kiadó vezetője mutatta be a megyei könyvtárban, A svábok bejövetele című 

könyvet. 

Veszprémi 7Nap, 22. évf. 12. sz. (2016. márc. 24.) p. 1., 2. 

 

Kiállítás 

Farkas Attila tapolcai természetfotós Pillangók szárnyán, kövek és hegyek között című kiállítása 

látható az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7Nap, 22. évf. 2. sz. (2016. jan. 14.) p. 4. 

 

Zenei klub 

Zenei Klub néven új és rendhagyó zenei program indul jan. 19-én az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

Veszprémi 7Nap, 22. évf. 2. sz. (2016. jan. 14.) p.14. 

 

Darcsi István: Keresd az arany középutat! 

Kardos Klára pszichológus tartott előadást az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7Nap, 22. évf. 6. sz. (2016. febr. 11.) p.18. 

 

Kutasi Zsófia: Úton a Csillagbusz: tudjon meg többet az autizmusról kiadónkkal. Közel az 

autistákhoz: felvilágosító foglalkozások a Csillagbuszon. 

Az autizmus világnapján előadás volt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Napló, 72. évf. 77. sz. (2016. ápr. 2. ) p. 1; 3. 

 

Balla Emőke: Tétényi Évával beszélget Kész 

Tétényi Éva és Kész Zoltán független országgyűlési képviselő beszélgetnek az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

Napló, 72. évf. 77. sz. (2016. ápr. 2. ) p. 2. 

 

Balla Emőke: A Múmin-völgy lakói 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban Freisingerné Bodnár Judit tart előadást A Múmin-völgy lakói 

címmel 

Napló, 72. évf. 81. sz. (2016. ápr. 7. ) p. 4. 

 

Változatos költészet. Versek szabadtéren is: szinte mindenütt megemlékeznek a költészet napjáról. 

Körkép a költészet napi rendezvényekről megye szerte. A cikk ír a megyei könyvtár rendezvényéről is. 

Napló, 72. évf. 81. sz. (2016. ápr. 7. ) p. 7. 

 

Őrsi Ágnes: Készül a családi életmű: a dédi még titkolta, de az utódok már bemutatják festményeiket 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Dózsavárosi Könyvtárában családi kiállítás nyílt Anyám 

nyomában címmel. A kiállítók: Sárzó Mária, Fazekas Valéria, Fehér Istvánné (Fazekas Mária), Nász 

Luca, Fehér Rita. 

Napló, 72. évf. 81. sz. (2016. ápr. 7. ) p. 12. 
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Balla Emőke: A Múmin-völgy lakói világutazók 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban Freisingerné Bodnár Judit tartott előadást A Múmin-völgy 

lakói címmel 

Napló, 72. évf. 87. sz. (2016. ápr. 14. ) p. 4. 

 

Hauzler László: Vetélkedő a vagyonbiztonságról 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár volt a helyszíne a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által 

szervezett vagyonvédelmi vetélkedőnek. 

Veszprémi 7Nap 22. évf. 15. sz. (2016. ápr. 14.) p. 4. 

 

Balla Emőke: Tavaszi zsongás 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára osztályterem díszítő pályázatot hirdet 

általános iskoláknak „Tavaszi zsongás az osztálytermekben” címmel. 

Napló, 72. évf. 91. sz. (2016. ápr. 19. ) p. 7. 

 

Balla Emőke: A tanítványok a könyvtárban 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban Bereményi Géza: A tanítványok című filmjét vetítik A 

magyar filmkultúra gyöngyszemei című sorozat keretében. Program előzetes. 

Napló, 72. évf. 91. sz. (2016. ápr. 19. ) p. 7. 

 

Balla Emőke: Anyák napi játszóház 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban április 23-án anyák napi játszóházat szerveznek.. Program 

előzetes. 

Napló, 72. évf. 93. sz. (2016. ápr. 21. ) p. 4. 

 

Balla Emőke: Angol nyelvű drámafesztivál 

Angol nyelvű drámafesztivál lesz az Agórában. A szervezésben részt vesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban található Amerikai Kuckó is.. Program előzetes. 

Napló, 72. évf. 91. sz. (2016. ápr. 19. ) p. 7. 

 

Tavaszi zsongás 

EKMK Gyermek- és Ifjúsági Könyvtára osztálytermek dekorálására pályázatot hirdet 

Veszprémi 7Nap, 22. évf. 16. sz. (2016. április 22.) p. 4. 

 

Kutasi Zsófia: Fél évszázadosok 

A Magyar Könyvtárosok Veszprém Megyei Szervezete május 2-án tartja megalapításának 50. 

évfordulójára szervezett ünnepi rendezvényt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Napló, 72. évf. 97. sz. (2016. ápr. 26. ) p. 7. 

 

Szemle 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 

legújabb számát. A bemutató az Eötvös Napok rendezvénysorozat egyik programja volt. 

Veszprémi 7Nap, 22. évf. 8. sz. (2016. február 25.) p. 12. 

 

Kalevala-nap 

A Veszprémi Magyar- Finn Egyesület és a Művészetek Háza a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 

2016 rendezvénysorozat részeként Kalevala-napot tartottak. Az eseményen Az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárnak finn tárgyú könyveket adományoztak. 

Veszprémi 7Nap, 22. évf. 8. sz. (2016. február 25.) p. 12. 

 

Kutasi Zsófia: Francia klub 

Az Eötvös Károly megyei Könyvtárban a francia klub következő rendezvénye 2016. május 5-én lesz. 

Napló, 72. évf. 102. sz. (2016. máj. 2. ) p. 7. 

 

László Péter: A finn kultúra ünnepe 
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A Veszprémi Magyar- Finn Egyesület és a Művészetek Háza a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 

2016 rendezvénysorozat részeként Kalevala-napot tartottak. Az eseményen Az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárnak finn tárgyú könyveket adományoztak. 

Veszprémi 7Nap, 22. évf. 89 sz. (2016. március 3.) p. 12. 

 

Kutasi Zsófia: Ötven éve alakult az egyesület 

Az MKE Veszprém Megyei Szervezete 50 éves jubileumi megemlékezéséről és a Veszprém megye 

könyvtárügyéért kitüntetés alapításáról 

Napló, 72. évf. 103. sz. (2016. május 3.) p. 3. 

 

László Péter: A negyvenedik szemle. Bemutatták a jubileumi Veszprémi Szemlét 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 

jubileumi számát. 

Veszprémi 7Nap 22. évf. 10. sz.(2016. március 10.) 1; 6-7.o. 

 

László Péter: Eötvös Károlyra emlékeztek múlt héten 

Rendezvényekkel emlékezett névadójára a megyei könyvtár az Eötvös-napokon.  

Veszprémi 7Nap 22. évf. 11. sz.(2016. március 18.) 1; 8-9.o. 

 

Észt hét 

Az Észt hét keretében filmvetítés volt a megyei könyvtárban 

Veszprémi 7Nap 22. évf. 11. sz.(2016. március 18.) 1; 4.o. 

 

Leitner Vera: Egy héten át Amerika: kulturális párbeszéd hercegnőktől a nyelvészetig 

Kondor László magyar-amerikai fotós kiállítása látható az Amerikai kuckóban. 

Napló, 72. évf. 105. sz. (2016. május 5.) p. 16. 

 

Kutasi Zsófia: A rejtelmes lélek világa versben és prózában 

Rohrerné Czipp Irén: A rejtelmes lélek világa című kötetét mutatták be a Március 15. úti könyvtárban. 

Napló, 72. évf. 106. sz. (2016. május 6.) p. 6. 

 

Balla Emőke: Függetlenek egymás között 

Kész Zoltán országgyűlési képviselő beszélget Gémesi György gödöllői polgármesterrel a megyei 

könyvtárban. 

Napló, 72. évf. 106. sz. (2016. május 6.) p. 2. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárosok jubileumi találkozóját tartották 

Megalapításának 50. évfordulójára emlékezetett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém 

Megyei Szervezete a megyei könyvtárban. 

Veszprémi 7Nap 22. évf. 18. sz.(2016.  május 5.) 9. o. 

 

Hauzler László: Lélekből született versek 

Rohrerné Czipp Irén a Lélek rejtelmes világa c. kötetét mutatta be Sz. Csordás Éva az EKMK Március 

15. úti Könyvtárban 

Veszprémi 7Nap 22. évf. 19. sz. (2015. május 12.) p.4. 

 

Balla Emőke: Díjazták a gyerekeket: Több, mint száz család járta végig az interaktív helyismereti 

programot 

A Sétál a család rendezvény résztvevői plakettet kaptak. A megyei könyvtár helyismereti gyűjteménye 

is részese a sikeres programnak. 

Napló, 72. évf. 111. sz. (2016. május 12.) p. 4. 

 

Penk Tímea: Jól szerepeltek a vetélkedőn 

Harmadik helyezést ért el a Pusztai Ferenc Általános Iskola csapata az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár Kisfaludy termében megrendezett vagyonvédelmi vetélkedőn. 

Napló, 72. évf. 115. sz. (2016. május 18.) p. 16. 
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Kutasi Zsófia: Visszaemlékezés: a város mobiltelefonról 

Visszaemlékezés címmel nyílt meg Berta István kiállítása az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Dózsavárosi könyvtárában.  

Napló. 72. évf. 116. sz. (2016. május 19.) p. 2. 

 

Balla Emőke: A Veszprémi Szemle bemutatója 

A Veszprémi Szemle Várostörténeti folyóirat 41. számát május 27-én, pénteken 15 órakor mutatják be 

az EKMK Kisfaludy termében. 

Napló, 72. évf. 116. sz (2016. május 19.) p. 7. 

 

Gaschler Gábor: Makett a pincében: az Eötvös Károly Megyei Könyvtár épülete 30 év távlatában 

A megyei könyvtár épületének kritikai története Kovács Endre fotójával illusztrálva 

Séd, 2. évf. 1. sz. (2016. tavasz) p. 20-21. 

 

Martinovics Tibor: Versek egy influenza alkalmából: „5 órai tea – Könyvklub 

A megyei könyvtár 5 órai tea könyvklubjának vendége Gergely Ágnes volt 

Séd, 2. évf. 1. sz. (2016. tavasz) p. 22-23. 

 

Szemle 

A Veszprémi Szemle Várostörténeti folyóirat 41. számát május 27-én, pénteken 15 órakor mutatják be 

az EKMK Kisfaludy termében. 

Veszprémi 7 Nap, 22. évf. 20. szám (2016. május 19.) p. 4. 

 

Pelczéder Katalin: A mi Lőrinczénk 

Könyvismertetés a Balogh Ferencné szerkesztésében, az EKMK kiadásában megjelent Lőrincze-

emlékkönyv születésének 100. évfordulójára c. kötetről 

Séd, 2. évf. 1. sz. (2016. tavasz) p. 54-55. 

 

Balla Emőke: Francia filmklub 

A felvigyázó című filmet vetítik az Eötvös Károly megyei Könyvtár Francia klubjában június 9-én 

csütörtökön 17 órakor. 

Napló, 72. évf. 116. sz (2016. május 31.) p. 7. 

 

Kutasi Zsófia: Fűfonás, batikolás 

A Dózsa György Nyugdíjasklub tagjainak kézműves alkotásaiból nyílt kiállítás az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtárában. 

Napló, 72. évf. 116. sz (2016. május 31.) p. 7. 

 

Hauzler László: Felkészülés a szülésre 

A megyei könyvtár Cholnoky könyvtárában a Születés ünnepe országos rendezvénysorozathoz 

kapcsolódva beszélgetést tartottak. 

Veszprémi 7 Nap, 22. évf. 21. szám (2016. május 26.) p. 5. 

 

László Péter: Megjelent a legújabb Veszprémi Szemle 

A Veszprémi Szemle Várostörténeti folyóirat 41. számát mutatták be az EKMK Kisfaludy termében. 

Veszprémi 7 Nap, 22. évf. 22. szám (2016. jún. 2.) p. 9. 

 

Hauzler László: Amatőrök művészi alkotásai 

Az EKMK Dózsavárosi Könyvtárában a Dózsa Nyugdíjas Klub alkotó tagjainak munkáiból nyílt 

kiállítás. 

Veszprémi 7 Nap, 22. évf. 22. szám (2016. jún. 2.) p. 15. 

 

Balla Emőke: Családi délután a könyvtárban 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtárában és a könyvtár előtti játszótéren 

családi délutánt szerveznek június 10-én, pénteken 15 órától. 

Napló, 72. évf. 128. szám (2016. június 2.) p. 7. 
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Balla Emőke: Garri Kaszparov könyvbemutatója 

Garri Kaszparov  Közeleg a tél – Miért kell Putyint és a szabad világ ellenségeit megállítani  című 

könyvéről beszélgetnek az érdeklődők az Eötvös Károly Megyei Könyvtár közösségi terében június 8-

án, szerdán 17 órakor. Előadó Csaba Tamás irodalomtörténész. 

Napló, 72. évf. 133. szám (2016. június 8.) p. 7. 

 

Balla Emőke: Családi délután a könyvtárnál 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtárában és a könyvtár előtti játszótéren 

családi délutánt szerveznek június 10-én, pénteken 15 órától. 

Napló, 72. évf. 134. szám (2016. június 9.) p. 4. 

 

Kutasi Zsófia: Játék, tánc, olvasás 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtárában és a könyvtár előtti játszótéren 

családi délutánt szerveztek június 10-én, pénteken 15 órától az egészséges életmód jegyében. 

Napló, 72. évf. 137. szám (2016. június 13.) p. 16. 

 

Penk Tímea: Komoly disputa a könyvtárról 

Képviselő-testületi ülésen állapodtak meg a városi és a megyei könyvtár közötti pénzügyi viszonyok 

kivizsgálásáról Devecserben. 

Napló, 72. évf. 137. szám (2016. június 13.) p. 3. 

 

Hauzler László: Olvass, mozogj, játssz! 

Családi délutánt tartott az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtára. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 22. szám (2016. jún. 16.) p. 9. 

 

Példás elődök: emlékkönyv készült a törvényszékről 

Bemutatták Jagudits Katalin és Nagy Ibolya Adél a törvényszék történetéről szóló könyvét. Pálmann 

Judit a könyvtár igazgatónője és a törvényszék elnöke együttműködési megállapodást írtak alá. 

Napló, 72. évf. 151. szám (2016. június 29.) p. 7. 

 

Balla Emőke: Bezárnak a könyvtárak 

Nyári szünet a megyei könyvtárban és a fiókkönyvtárakban. 

Napló, 72. évf. 152. szám (2016. június 30.) p. 4. 

 

Balla Emőke: Könyvtárosok vándorgyűlése 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete július 7. és 9. között Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését. A 

Kapcsolat – könyvtár – együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért című tanácskozást az 

MKE, az MKE Veszprém Megyei szervezete, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Pannon Egyetem 

és a város rendezi. 

Napló 72.évf. 157. sz. (2016. júl. 6.) p. 7. 

 

Mátyus Tamás: Találkozó 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete július 7. és 9. között Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését. A 

Kapcsolat – könyvtár – együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért című tanácskozást az 

MKE, az MKE Veszprém Megyei szervezete, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Pannon Egyetem 

és a város rendezi.  A találkozón kitüntetéseket is átadnak. 

Veszprémi 7 Nap  22.évf. 27. sz. (2016.júl. 7.), p. 2. 

 

Könyvtári  zárva tartások 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és klubkönyvtárainak nyári  zárva tartásáról. 

Veszprémi 7 Nap  22.évf. 27. sz. (2016.júl. 7.), p. 7. 

 

Balla Emőke: Olvasókert az olvasókért 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szervezésében újra nyílik az Olvasókert a színházkertben. A 

Napló-sarokban az olvasók a lap szerkesztőivel, újságíróival találkozhatnak. Kötötten és szabadon 

címmel augusztus 3-án nyílik Palkó Edina Zsófia, a zirci III. Béla Gimnázium festő szakos diákjának 

kiállítása. 
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Napló 72.évf. 176. sz. (2016. júl. 28.) p. 2. 

 

Balla Emőke: Olvasókert az olvasókért 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szervezésében újra megnyílik az Olvasókert a színházkertben, 

ahova a könyvtárosok augusztus hónapban hétfőnként várják az olvasókat. 

Napló 72.évf. 177. sz. (2016. júl. 29.) p. 2. 

 

Balla Emőke: Olvasókert Napló-sarokkal 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szervezésében újra megnyílik az Olvasókert a színházkertben, 

ahova a könyvtárosok augusztus hónapban hétfőnként várják az olvasókat. 

Napló 72.évf. 178. sz. (2016. júl. 30.) p. 2. 

 

Balla Emőke: Könyvtári órák 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Központi Könyvtára augusztus 2-ától ismét várja a látogatóit.  

Napló 72.évf. 182. sz. (2016. aug. 4.) p. 4. 

 

Jákói Bernadett: Könyvtárosok gyűltek össze: A kulturális fejlődés kulcsa a helyismeret és a hasznos 

lokális tudás 

A közelmúltban Veszprém adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlésének. A 

helyismereti szekcióprogramon bemutatott prezentációkkal lokális értékeink számbavételére, a helyi 

közösségek megtartó erejének fenntartására helyezték a hangsúlyt. 

Napló 72.évf. 182. sz. (2016. aug. 4.) p. 13. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárbezárás 

Az EKMK  Dózsavárosi Klubkönyvtára  augusztus 1- 19. között zárva tart. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 31. sz. (2016. aug. 4.) , p. 2. 

 

Mátyus Tamás: Olvasókert 

Az EKMK  augusztus 8-án, 15-én, 22-én és 29-én  10-19 óra közt a Színházkertbe várja az olvasókat.. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 31. sz. (2016. aug. 4.) , p. 2. 

 

Jákói Bernadett:  Kötötten és szabadon: festő szakos diák kiállítása a könyvtárban 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár kisgalériájában állították ki a 17 éves Palkó Edina Zsófia, a zirci 

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Intézmény festő szakos 

diákjának műveit. Az ifjú hölgy kiállítását Herth Viktória művészettörténész  nyitotta  meg. 

Napló 72.évf. 188. sz. (2016. aug. 11.) p. 4. 

 

Balla Emőke: Várostörténeti folyóirat 

A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 42. számát augusztus 26-án, pénteken 15 órakor mutatják 

be az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy termében. 

Napló 72.évf. 199. sz. (2016. aug. 25.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Az EKMK  Március 15. úti könyvtára  augusztus 26-szeptember 5-ig zárva tart. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 35. sz. (2016. szept. 1.), p. 4.  

 

László Péter: Az idei harmadik Szemle 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 

2016. évi harmadik számát. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 35. sz. (2016. szept. 1.), p. 1; 8. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés 

A Kertu című, 2013-as, 97 perces észt film vetítése az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy-

termében. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 35. sz. (2016. szept. 1.), p. 8. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub 
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A magyar jazz lesz a témája az EKMK Zenei klubjának 2016. szeptember 20-án.. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 37 sz. (2016. szept. 15.), p. 2. 

 

Marton Attila: Bálint Ágnes munkássága 

Bálint Ágnes írónő munkásságáról és műveiről nyílik kiállítás szept. 19-én az EKMK Március 15. úti 

Klubkönyvtárában. 

Napló 72.évf. 217. sz. (2016. szept. 15.) p. 4. 

 

Marton Attila: Vándorkiállítás 

A Magyar Grafika nevű szaklap hatvan évét bemutató vándorkiállítás nyílik szeptember 16-án, 

pénteken 17 órakor az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. A tárlatot Géczi János író, képzőművész 

nyitja meg.  

Napló 72.évf. 218. sz. (2016. szept. 16.) p. 2. 

 

Jákói Bernadett: Legyél büszke az osztálytermedre! 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára veszprémi általános iskolák osztályainak 

pályázatát várja. A feladat az osztályterem őszi dekorációjának bemutatása. A legszebben feldíszített 

termek osztályait jutalmazzák. 

Napló 72.évf. 223. sz. (2016. szept. 22.) p. 7. 

 

Szemle 

2016. október 7-én mutatják be a a Veszprémi Szemle 43. számát az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf.39. sz. (2016.szept. 29.) p. 2. 

 

Filmajánlók 

Október 3-án A temetőőr lánya című  észt filmet vetítik az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Október 4-én pedig a magyar kultúra gyöngyszemei sorozatban a Szerelem című filmet láthatják az 

érdeklődök. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf.39. sz. (2016.szept. 29.) p. 4. 

 

 

Balla Emőke: Közös utak festményeken 

Fazekas Valéria amatőr festő és Ikotity Ildikó üvegfestő és ólmozottüveg-készítő kiállítása nyílik 

október 14-én, pénteken 17 órakor az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy termében. 

Napló 72. évf. 235.sz. ( 2016.okt. 6.), p. 5. 

 

Jákói Bernadett: Múzeum a gépházban: múltidéző kiállítás a veszprémi vízellátásról 

Az OrszágosKönyvtári Napok keretében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár földszinti kisgalériájában 

nyílt kiállítás az első programja volt az azt követő jubileumi könyvbemutatónak, amely a 250 évre 

visszatekintő vízellátáshely- és üzemtörténeti epizódjait foglalja össze. 

Napló 72. évf. 238.sz. ( 2016.okt. 10.), p. 14. 

 

Jákói Bernadett: Legek a könyvtárban: meglepetések a legifjabb és a legidősebb látogatóknak 

Az Országos Könyvtári Napok programsorozatának keretében a megyei könyvtár munkatársai 

meglepetésekkel kedveskedtek a legifjabb és a legidősebb látogatóiknak, olvasóiknak. 

Napló 72. évf. 239.sz. ( 2016.okt. 11.), p. 7. 

 

Jákói Bernadett: Veszprémi Szemle: főszerepben a zene 

A zene jegyében mutatták be a Veszprémi Szemle ez évi utolsó számát az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár Kisfaludy termében  

Napló 72. évf. 239.sz. ( 2016.okt. 11.), p. 7. 

 

Balla Emőke: Daloló forradalom 

Az Őszi mozi a könyvtárban negyedik vetítését ma 18 órától tartják az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban, ahol a Daloló forradalom című amerikai-észt dokumentumfilmet láthatják az 

érdeklődők.  
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Napló 72. évf. 245.sz. ( 2016.okt. 18.), p. 3. 

 

Hauzler László: A zeneiskola történetéről 

A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 43. számának bemutatóját tartották az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban október 7-én. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 41.sz. ( 2016. okt. 13.), p. 4. 

 

László Péter: Könyvtárak várták az olvasókat 

Tízéves múltra tekint vissza az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat, amelyhez ebben az 

évben is gazdag választékkal csatlakoztak Veszprém város könyvtárai, Az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár, a Cholnoky lakótelepi, a Dózsavárosi és a Március 15. úti Könyvtár. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 41.sz. ( 2016. okt. 13.), p. 24. 

 

 Mátyus Tamás: Kiállítás a könyvtárban 

Fazekas Valéria  amatőr festő és Ikotity Ildikó üvegművész munkáiból nyílt kiállítás az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 42.sz. ( 2016. okt. 20.), p. 13. 

 

Hauzler László: Szövőgépen szőtt álmok 

A Kozmutza Flóra szakiskola diákjainak munkáiból nyílt kiállítás az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Dózsavárosi Klubkönyvtárában. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 43.sz. ( 2016. okt. 27.), p. 8. 

 

Kutasi Zsófia: Bestiarium Zircense 

A Bestiarium Zircense című hasonmás kiadvány bemutatóját november 15-én, kedden délután 5 

órakor tartják a megyei könyvtárban. 

Napló 72. évf. 263.sz. ( 2016.nov. 9.), p. 7. 

 

Balogh Ákos: Közös felelősség: Fotók a baltikumi kalandról  

Kiállítás nyílt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban a Magyar Honvédség baltikumi légtérrendészeti 

feladatairól. Toperczer István orvos alezredes, Nagy Artúr és Kálmánfi Gábor fényképeit november 

végéig tekinthetik meg az érdeklődők. 

Napló 72. évf. 258. sz. (2016.november 3.), p. 1, 3. 

 

Kutasi Zsófia: Bestiarium Zircense 

A Bestiarium Zircense című hasonmás kiadvány bemutatója 2016. november 15-én, kedden 17 órakor 

az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.  

Napló 72. évf. 259.sz. ( 2016.nov. 4.), p. 7. 

 

Kutasi Zsófia: A zene hatása az idegrendszerre 

Agy-zene, a zene hatása az idegrendszerre és a hormonrendszerre címmel tart előadást Grabarits 

Ágnes zenetanár, zeneterapeuta 2016. november 23-án, szerdán 17 órakor az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban.  

Napló 72. évf. 259.sz. (2016.nov. 4.), p. 7. 

 

A Finnugor Kulturális Főváros programjainak keretében finnugor filmszemlét tartottak 2016. 

november 2-3-án, az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 44.sz. (2016. nov.  4.), p. 7. 

 

A Finnugor Kulturális Főváros programjainak keretében észt filmesteket tartanak 2016. november 8-

án és november 22-én az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 44.sz. (2016. nov.  4.), p. 7. 

 

A Finnugor Kulturális Főváros  programjainak keretében  2016. november 11-én az Okkkultisták 

klubja díjkiosztót és író-olvasó találkozót tartanak  az Eötvös Károly  Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 44.sz. ( 2016. nov.  4.), p. 7. 
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Jákói Bernadett: Őszi dekorációkkal jeleskedtek 

A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárának felhívására jelentkezhettek azok 

a megyei intézmények, amelyek vállalták, hogy az ősz jegyében dekorációkkal díszítik 

tanulóhelyiségeiket. A díjátadót a könyvtár olvasótermében rendezték. 

Napló 72. évf. 267. sz. (2016. nov. 13.), p. 7. 

 

Balla Emőke: Tárlatok a könyvtárban 

Sáska Tibor Válogatás című kiállítását Csizmazia András nyitja meg az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár kisgalériájában december 2-án, Szelestey P. Attila történelmi portrékiállítása november 29-

től látható a II. emeleti könyvkiválasztó térben. 

Napló 72. évf. 276. sz. (2016. nov. 24.), p. 4. 

 

Marton Attila: Emléknap  és díjátadó 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár emléknapot szervez Csiszár Miklósné (Eizler Katalin) tiszteletére 

2016. dec. 9-én, pénteken. 

Napló 72. évf. 288. sz. (2016. dec. 8.), p. 4. 

 

Jákói Bernadett: A világháború emlékei 

A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárában foglalkozássorozatot tartottak a Rózsa úti 

Általános Iskola diákjainak az I. világháborúról. 

Napló 72. évf. 292. sz. (2016. dec. 13.), p. 2. 

 

Jákói Bernadett: Kiváló szakemberek 

Dr. Csiszár Miklósné Eizler Katalinra emlékeztek az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.  

Átadták a kiváló helyismereti könyvtáros tiszteletére készült emléktáblát és az idén alapított dr. 

Csiszár Miklósné-emlékdíjat. 

Napló 72. évf. 292. sz. (2016. dec. 13.), p. 7. 

 

Mátyus Tamás: Kötetbemutató 

Tóth Dezső A dózsavárosi „Kőműves kör” története című kötet bemutatója 2016. november 18-án az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 45.sz. ( 2016. nov. 10.), p. 8. 

 

Mátyus Tamás: Kötetbemutató 

Szvoren Edina írónővel beszélget Dányi Dániel az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 3. emeleti 

közösségi terében 2016. nover 18-án 17 órakor. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 45.sz. ( 2016. nov. 10.), p. 8. 

 

Hauzler László: Kötet a régi Kőműves körről  

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban bemutatták dr. Tóth Dezső A dózsavárosi „Kőműves kör” 

története című kötetét.  

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 47.sz. ( 2016. nov. 24.), p. 8. 

 

László Péter: Emlékülés Eötvös Károlyról 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és az Eötvös Károly Magyar Tengere Alapítvány Két évforduló 

között címmel emlékülést tartott a száz éve elhunyt író emlékére. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 47.sz. ( 2016. nov. 24.), p. 8. 

 

 

Mátyus Tamás: Filmklub 

A magyar filmkultúra gyöngyszemei sorozatban Huszárik Zoltán és Latinovits Zoltán emlékére a 

Szindbád című film vetítése 2016. december 6-án az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 48.sz. ( 2016. dec. 1.), p. 4. 

 

Hauzler László: Az életszagú alkotások 

Sáska Tibor festőművész Válogatás című kiállításának megnyitója az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 



93 

 

Veszprémi 7 Nap 22. évf. 49.sz. ( 2016. dec. 8.), p. 11. 

 

Éltető Erzsébet: GreCSÓKOLlár 

Kritika Grecsó Krisztián író  és Kollár-Klemencz László  zenész közös műsoráról, amit  az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok keretében tartottak. 

Séd, 2. évf. 4. sz. (2016. Tél), p.24.  

 

 

Kilián László, Pelczéder Katalin: Az állatias szemérem 1-2 

A Bestiarium Zircense című hasonmás kiadvány bemutatója 2016. november 15-én, kedden az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban.  

Séd, 2. évf. 4. sz. (2016. Tél), p. 25-26. 

 

 

Csiszár Miklós: Múltunkat őrzi: Veszprém Megyei  Helyismereti  Gyűjtemény, Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár, Veszprém 

Az írás részletesen bemutatja az EKMK helyismereti gyűjteményét. 

Séd, 2. évf. 3.sz. (2016.Ősz), p.38-39. 

 

 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és fiókkönyvtárainak megjelenése az elektronikus 

médiában 

 
Hauzler László: A névadóra is emlékeznek 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1042353925784936  

Letöltés: 2016. január 8. 

Az Eötvös Károly Megyei könyvtár igazgatója Pálmann Judit évértékelése 2015-ről és 2016. évi 

tervekről nyilatkozik. 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében január 11-től 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-januar-11-tol-1747022  

Letöltés: 2016. január 12. 

Varró Dániel 15-én a Cholnoky könyvtár vendége. 

 

Zenei klub 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1045543548799307  

Letöltés: 2016. január 15. 

Zenei klubot indít az EKMK. 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében január 18-tól 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-januar-18-tol-1748267  

Letöltés: 2016. január 19. 

Kardos Klára pszichológus interaktív estje 28-án a megyei könyvtárban. 

Csejteiné Riz Ilona költői estje 20-án a megyei könyvtárban. 

Beszélgetés Bodnár Zoltánnal Patyomkin - ország címmel 27-én a megyei könyvtárban. 

 

Kutasi Zsófia: Tartalmas programsorozattal készül a megyei könyvtár 

== https://veol.hu/veszprem/tartalmas-programsorozattal-keszul-a-megyei-konyvtar-1748609 

Letöltés: 2016. január 19. 

Eötvös Károly halálának 100 éves és születésének 175. évfordulójára jubileumi programsorozatot indít 

a megyei könyvtár. Pálmann Judit nyilatkozik 

 

Kutasi Zsófia: Sinatrától Alicia Keysig : Rendhagyó klub indult a könyvtárban 

==https://veol.hu/veszprem/sinatratol-alicia-keysig-rendhagyo-klub-indult-a-konyvtarban-1748625 

Letöltés: 2016. január 20. 

Zenei klubot indított az EKMK 

https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1042353925784936
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-januar-11-tol-1747022
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1045543548799307
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-januar-18-tol-1748267
https://veol.hu/veszprem/tartalmas-programsorozattal-keszul-a-megyei-konyvtar-1748609
https://veol.hu/veszprem/sinatratol-alicia-keysig-rendhagyo-klub-indult-a-konyvtarban-1748625
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Hauzler László: Varró Dániel a Cholnoky könyvtárban 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1048847308468931  

Letöltés: 2016. január 22. 

Varró Dániel volt a Cholnoky könyvtár vendége. 

 

Marton Attila: Személyiségfejlesztés filmkészítéssel 

== https://veol.hu/hirek/szemelyisegfejlesztes-filmkeszitessel-1749885 

Letöltés: 2016. január 27. 

A cikkben többek között Kenyeres Ildikó nyilatkozik az EKMK Francia Filmklubjáról 

 

Szabó Virág: Végletekbe sodródni sosem járható út 

== http://www.vehir.hu/cikk/32909-vegletekbe-sodrodni-sosem-jarhato-ut 

Letöltés: 2016. január 29. 

EKMK rendezvényéről, Kardos Klára pszichológus előadása 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében február 1-től 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-februar-01-tol-1750688  

Letöltés: 2016. február 2. 

A mi tavaszunk című kiállítás megnyitója 10-én a Március 15. úti Könyvtárban. 

 

Séd 2016. tavasz: Versek egy influenza alkalmából 

== http://sziveriintezet.mftk.uni-pannon.hu/?p=4699#more-'  

Letöltés: 2016. február 16. 

„5 órai tea” – Könyvklub. Vendég: Gergely Ágnes. Beszélgetőpartnerek: Pintér Viktória és Tokos 

Bianka. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Kisfaludy terem, 2016. február 5. 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében február 15-től 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-februar-15-tol-1753094  

Letöltés: 2016. február 16. 

Szilágyi István tart előadást Geopolitikai pólusok és geopolitikai modellek a XXI. században címmel 

19-én a megyei könyvtárban. 

 

A 2016-os költségvetés számai 

== http://vehir.hu/cikk/33141-a-2016-os-koltsegvetes-szamai   

Letöltés: 2016. február 20. 

 

Szabó Péter Dániel: Új könyvtárat kaptak a tésiek 

== https://veol.hu/tes/uj-konyvtarat-kaptak-a-tesiek-1750966 

Letöltés: 2016. február 22. 

A tési könyvtárat felújították az EKMK jóvoltából. 

 

Mátételki András: Amerikai Kuckó: könyvek csak angolul 

== https://veol.hu/kultura/amerikai-kucko-konyvek-csak-angolul-1747832  

Letöltés: 2016. február 23. 

Jelentős a kulturális kisugárzása a megyei könyvtárban található Amerikai Kuckónak. 

 

Kutasi Zsófia: Kevesebben, de intenzívebben vették igénybe a könyvtári szolgáltatásokat 

== https://veol.hu/veszprem/kevesebben-de-intenzivebben-vettek-igenybe-a-konyvtari-

szolgaltatasokat-1747779  

Letöltés: 2016. február 23. 

Beszámoló a 2015-ös évről, Pálmann Judit nyilatkozik. 

 

Ridavics Pál: Éghajlatváltozás 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/eghajlatvaltozas-n7286.html  

Letöltés: 2016. február 23. 

https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1048847308468931
https://veol.hu/hirek/szemelyisegfejlesztes-filmkeszitessel-1749885
http://www.vehir.hu/cikk/32909-vegletekbe-sodrodni-sosem-jarhato-ut
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-februar-01-tol-1750688
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-februar-15-tol-1753094
https://veol.hu/tes/uj-konyvtarat-kaptak-a-tesiek-1750966
https://veol.hu/kultura/amerikai-kucko-konyvek-csak-angolul-1747832
https://veol.hu/veszprem/kevesebben-de-intenzivebben-vettek-igenybe-a-konyvtari-szolgaltatasokat-1747779
https://veol.hu/veszprem/kevesebben-de-intenzivebben-vettek-igenybe-a-konyvtari-szolgaltatasokat-1747779
http://www.veszpremtv.hu/hir/eghajlatvaltozas-n7286.html
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Globális felmelegedés – Klímaváltozás címmel tartott előadást dr. Tóth József nyugalmazott egyetemi 

docens a Március 15. utcai könyvtárban. 

 

Rendőrségi teadélután 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/rendorsegi_teadelutan-n7270.html  

Letöltés: 2016. február 23. 

A Veszprém Megyei Rendőr - főkapitányság „Házhoz megyünk” című országos programja keretében 

előadást tartott a Cholnoky lakótelepi könyvtárban. 

 

Helyi hírek pénteken : Januárban is folytatódik Veszprémben a Házhoz megyünk program 

== http://www.mezradio.hu/index.php?pg=news&id=4226  

Letöltés: 2016. február 23.  

A Cholnoky lakótelepi könyvtárban a rendőrség tájékoztatást tart 21-én. 

 

A helyi hírek közül válogattunk: Mától ismét használhatók a könyvtár liftjei 

== http://www.mezradio.hu/a-helyi-hirek-kozul-valogattunk_4238  

Letöltés: 2016. február 23. 

Ismét üzemelnek a Megyei Könyvtárban a felvonók. 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében február 22-től 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-februar-22-tol-1754474  

Letöltés: 2016. február 23. 

T. Violányi Mimi kiállításának megnyitója márc. 5-én a megyei könyvtárban. 

Molnár Jacqueline kiállítása 22.-től látható a Dózsavárosi Könyvtárban. 

 

Szemle 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1066867996666862  

Letöltés: 2016. február 26. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 

legújabb számát. A bemutató az Eötvös Napok rendezvénysorozat egyik programja volt. 

 

Kalevala-nap 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1066867996666862  

Letöltés: 2016. február 26. 

A Veszprémi Magyar- Finn Egyesület és a Művészetek Háza a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 

2016 rendezvénysorozat részeként Kalevala-napot tartottak. Az eseményen Az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárnak finn tárgyú könyveket adományoztak. 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében február 29-től 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-februar-29-tol-1755677  

Letöltés: 2016. március 1. 

Dr. Sziklay János Veszprém város az irodalomban és művészetben című könyvének bemutatása 9-én a 

megyei könyvtárban. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban készült fotókból válogatott kiállítás megnyitója 7-én a Március 

15. úti Könyvtárban. 

A Veszprémi Szemle 40. számának bemutatója 4-én a megyei könyvtárban. 

Sándor Mária „Gyógyítsuk meg együtt az egészségügyet” c. előadása 3-án a megyei könyvtárban. 

 

László Péter: A finn kultúra ünnepe 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1070484826305179  

Letöltés: 2016. március 4. 

A Veszprémi Magyar- Finn Egyesület és a Művészetek Háza a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 

2016 rendezvénysorozat részeként Kalevala-napot tartottak. Az eseményen Az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárnak finn tárgyú könyveket adományoztak. 

 

Észt filmek hete Veszprémben 

== http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5383-eszt-filmek-hete 

http://www.veszpremtv.hu/hir/rendorsegi_teadelutan-n7270.html
http://www.mezradio.hu/index.php?pg=news&id=4226
http://www.mezradio.hu/a-helyi-hirek-kozul-valogattunk_4238
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-februar-22-tol-1754474
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1066867996666862
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1066867996666862
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-februar-29-tol-1755677
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1070484826305179
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5383-eszt-filmek-hete
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Letöltés: 2016. március 7. 

Március 18–23. között több észt filmet is bemutatnak az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban és az 

Agórában. 

 

S. Bonnyai Eszter: EGÉSZSÉGÜGY - Nem fáj még eléggé 

== http://www.veszpremkukac.hu/egeszsegugy-nem-faj-meg-elegge/  

Letöltés: 2016. március 7. 

Sándor Mária az egészségügy tarthatatlan helyzetére hívta fel a figyelmet a megyei könyvtár 

Kisfaludy-termében. 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében március 7-től 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-marcius-7-tol-1756935  

Letöltés: 2016. március 8. 

17-én a megyei könyvtárban A svábok bejövetele c. könyv bemutatója. 

 

Veszprémi Szemle negyvenedszer 

== http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/595-veszpremi-szemle-negyvenedszer  

Letöltés: 2016. március 7. 

A Veszprémi Szemle 40. számának bemutatója 4-én volt a megyei könyvtárban. 

 

Veszprémi Szemle 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/veszpremi_szemle-n7482.html  

Letöltés: 2016. március 7. 

A Veszprémi Szemle 40. számának bemutatójával megkezdődtek az Eötvös napok. 

 

Újra Eötvös Napok 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/ujra_eotvos_napok-n7472.html  

Letöltés: 2016. március 7. 

Megkezdődnek az Eötvös Napok a megyei könyvtár szervezésében. 

 

Kalevala- nap Veszprémben 

== http://www.veszpremkukac.hu/kalevala-nap-veszpremben/  

Letöltés: 2016. március 7. 

Az ünnep részeként Vető Béláné finn tárgyú könyveket adományoz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárnak. 

 

Kalevala- nap 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/kalevala_nap-n7464.html  

Letöltés: 2016. március 7. 

A nap során finn tárgyú könyveket adományozott a megyei könyvtárnak Vető Béláné. 

 

Kutasi Zsófia: A pillanat megállítva - T. Violányi Mimi kiállítása a természet szépségeit mutatja be 

== https://veol.hu/kultura/a-pillanat-megallitva-t-violanyi-mimi-kiallitasa-a-termeszet-szepsegeit-

mutatja-be-1756845  

Letöltés: 2016. március 9. 

A tárlat megnyitója. 

 

László Péter: A negyvenedik szemle. Bemutatták a jubileumi Veszprémi Szemlét 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1074039195949742  

Letöltés: : 2016. március 11 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 

jubileumi számát.  

 

Balla Emőke: Büszkék lehetünk a hősökre 

== https://veol.hu/hirek/buszkek-lehetunk-a-hosokre-1757582  

Letöltés: 2016. március 11 

Megemlékezést tartottak a Petőfi-emléktáblánál a megyei könyvtár részvételével. 

http://www.veszpremkukac.hu/egeszsegugy-nem-faj-meg-elegge/
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-marcius-7-tol-1756935
http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/595-veszpremi-szemle-negyvenedszer
http://www.veszpremtv.hu/hir/veszpremi_szemle-n7482.html
http://www.veszpremtv.hu/hir/ujra_eotvos_napok-n7472.html
http://www.veszpremkukac.hu/kalevala-nap-veszpremben/
http://www.veszpremtv.hu/hir/kalevala_nap-n7464.html
https://veol.hu/kultura/a-pillanat-megallitva-t-violanyi-mimi-kiallitasa-a-termeszet-szepsegeit-mutatja-be-1756845
https://veol.hu/kultura/a-pillanat-megallitva-t-violanyi-mimi-kiallitasa-a-termeszet-szepsegeit-mutatja-be-1756845
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1074039195949742
https://veol.hu/hirek/buszkek-lehetunk-a-hosokre-1757582
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Balla Emőke: Az összefogásban van az erő - Sándor Mária az egészségügy helyzetéről 

== https://veol.hu/veszprem/az-osszefogasban-van-az-ero-sandor-maria-az-egeszsegugy-helyzeterol-

1756593  

Letöltés: 2016. március 11. 

Sándor Mária a megyei könyvtárban tartott fórumon az egészségügy tarthatatlan helyzetére hívta fel a 

figyelmet. 

 

KOSZORÚZÁS - Petőfi Veszprémben 

== http://www.veszpremkukac.hu/koszoruzas-petofi-veszpremben/  

Letöltés: 2016. március 10. 

Márc. 9-én koszorúzás a Petőfi-emléktáblánál, utána, a könyvtár Kisfaludy-termében Bacskay Attila 

bemutatja a Veszprém város az irodalomban és művészetben című hasonmás kiadású könyvet, 

amelynek szerzője dr. Sziklay János volt. 

 

Bertalan Melinda: Hiánypótló mű Veszprém irodalmi életéről 

== http://www.vehir.hu/cikk/33359-hianypotlo-mu-veszprem-irodalmi-eleterol  

Letöltés: 2016. március 11. 

A könyvtár Kisfaludy-termében Bacskay Attila bemutatja a Veszprém város az irodalomban és 

művészetben című hasonmás kiadású könyvet, amelynek szerzője dr. Sziklay János volt. 

Petőfi emlékezete Veszprémben 

Megemlékezést tartottak Veszprémben a Korona Szálló falán lévő Petőfi emléktáblánál. 

==http://www.veszport.hu/tartalom/cikk/korona_szallo_petofi_emlektabla_veszprem_megyei_honism

ereti  

Letöltés: 2016. március 11 

Megemlékezést tartottak a Petőfi-emléktáblánál a megyei könyvtár részvételével. 

PÉLDÁT MUTATTAK EMBERI MÉLTÓSÁGBÓL 

== http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/623-peldat-mutattak-emberi-meltosagbol  

Letöltés: 2016. március 11 

Megemlékezést tartottak a Petőfi-emléktáblánál a megyei könyvtár részvételével. 

Kekk Sára: A szőlő nem engedelmes jobbágy - Bálint gazda tanácsai kezdőknek és haladóknak 

== https://veol.hu/lovas/a-szolo-nem-engedelmes-jobbagy-1757607  

Letöltés: 2016. március 11 

Bálint György a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szervezésében a lovasi művelődési házban 

tartott előadást. 

 

Reprint könyvbemutató  

== http://www.veszpremtv.hu/hir/reprint_konyvbemutato-n7528.html  

Letöltés: 2016. március 16.  

Nemzeti ünnepünk alkalmából mutatták be Dr. Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és a 

művészetben című könyvének reprint kiadását az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 9 én. 

 

Balla Emőke: A város irodalmi élete 

== https://veol.hu/kultura/a-varos-irodalmi-elete-1758520  

Letöltés: 2016. március 17. 

Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és a művészetben című könyvének hasonmás kiadását 

Bacskay Attila mutatta be a Megyei Könyvtárban. 

 

Kutasi Zsófia: Dunai bevándorlás: a történelmi regény első magyar kiadása jelent meg 

== https://veol.hu/kultura/dunai-bevandorlas-a-tortenelmi-regeny-elso-magyar-kiadasa-jelent-meg-

1758741  

Letöltés: 2016. március 18. 

Lóczy István ismerteti A svábok bejövetele (Der großen Schwabenzug) című könyvet. 

 

László Péter: Eötvös Károlyra emlékeztek múlt héten 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1079280458758949  

https://veol.hu/veszprem/az-osszefogasban-van-az-ero-sandor-maria-az-egeszsegugy-helyzeterol-1756593
https://veol.hu/veszprem/az-osszefogasban-van-az-ero-sandor-maria-az-egeszsegugy-helyzeterol-1756593
http://www.veszpremkukac.hu/koszoruzas-petofi-veszpremben/
http://www.vehir.hu/cikk/33359-hianypotlo-mu-veszprem-irodalmi-eleterol
http://www.veszport.hu/tartalom/cikk/korona_szallo_petofi_emlektabla_veszprem_megyei_honismereti
http://www.veszport.hu/tartalom/cikk/korona_szallo_petofi_emlektabla_veszprem_megyei_honismereti
http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/623-peldat-mutattak-emberi-meltosagbol
https://veol.hu/lovas/a-szolo-nem-engedelmes-jobbagy-1757607
http://www.veszpremtv.hu/hir/reprint_konyvbemutato-n7528.html
https://veol.hu/kultura/a-varos-irodalmi-elete-1758520
https://veol.hu/kultura/dunai-bevandorlas-a-tortenelmi-regeny-elso-magyar-kiadasa-jelent-meg-1758741
https://veol.hu/kultura/dunai-bevandorlas-a-tortenelmi-regeny-elso-magyar-kiadasa-jelent-meg-1758741
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1079280458758949
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Letöltés: 2016. március 19. 

Rendezvényekkel emlékezett névadójára a megyei könyvtár az Eötvös-napokon.  

 

 

Könyvtári tábor Veszprémben, az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban  

== https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tabor-veszprem.html  

Letöltés: 2016. március 19. 

 

Észt hét 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1079280458758949  

Letöltés: 2016. március 19. 

Az Észt hét keretében filmvetítés volt a megyei könyvtárban 

 

Észt hét Veszprémben 

== http://www.vehir.hu/cikk/33418-eszt-het-veszpremben  

Letöltés: 2016. március 23. 

A Krisztus Szibériában él című film vetítése március 18-án 18 órakor a Megyei Könyvtár Kisfaludy 

Termében. 

 

A jövő héten folytatódik Veszprémben a rendőrségi lakossági információs programsorozat 

== http://www.mezradio.hu/hirek-a-het-utolso-napjan_4300  

Letöltés: 2016. március 21. 

A Cholnoky klubkönyvtárban kérhetnek tájékoztatást az érdeklődők a biztonság megerősítéséhez a 

Házhoz megyünk program keretében. 

 

Kutasi Zsófia: Nyuszik a könyvtárban - Játékos húsvéti foglalkozás a gyerekeknek 

== https://veol.hu/veszprem/nyuszik-a-konyvtarban-jatekos-husveti-foglalkozas-a-gyerekeknek-

1759021  

Letöltés: 2016. március 21. 

A Megyei Könyvtár családi játszóháza húsvét előtt. 

 

László Péter: A svábok bejövetele 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1084247781595550  

Letöltés: 2016. március 25. 

Lóczy István az Imedias Kiadó vezetője mutatta be a megyei könyvtárban, A svábok bejövetele című 

könyvet 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében március 28-tól 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-marcius-28-tol-1760466  

Letöltés: 2016. március 29. 

Baksa Attila, Balázs András és Pálos Zoltán előadása 31-én a megyei könyvtárban. 

 

Válogatás a helyi hírek közül: Az autizmus világnapja Veszprémben is 

== http://www.mezradio.hu/valogatas-a-helyi-hirek-kozul_4312  

Letöltés: 2016. április 4. 

Az eseménysorozat a Csillagbusz című integrációt segítő mesekönyv bemutatásával kezdődik a 

megyei könyvtárban. 

 

Bertalan Melinda: A legfontosabb az autisták társadalmi integrációja 

== http://www.vehir.hu/cikk/33588-a-legfontosabb-az-autistak-tarsadalmi-integracioja  

Letöltés: 2016. április 4. 

Az autizmus-világnapi eseménysorozat a Csillagbusz című mesekönyv bemutatásával kezdődik a 

megyei könyvtárban. 

 

Kutasi Zsófia: Úton a Csillagbusz 

== https://veol.hu/hirek/uton-a-csillagbusz-1761027  

Letöltés: 2016. április 4. 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tabor-veszprem.html
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1079280458758949
http://www.vehir.hu/cikk/33418-eszt-het-veszpremben
http://www.mezradio.hu/hirek-a-het-utolso-napjan_4300
https://veol.hu/veszprem/nyuszik-a-konyvtarban-jatekos-husveti-foglalkozas-a-gyerekeknek-1759021
https://veol.hu/veszprem/nyuszik-a-konyvtarban-jatekos-husveti-foglalkozas-a-gyerekeknek-1759021
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1084247781595550
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-marcius-28-tol-1760466
http://www.mezradio.hu/valogatas-a-helyi-hirek-kozul_4312
http://www.vehir.hu/cikk/33588-a-legfontosabb-az-autistak-tarsadalmi-integracioja
https://veol.hu/hirek/uton-a-csillagbusz-1761027
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Az autizmus-világnapi eseménysorozat a Csillagbusz című mesekönyv bemutatásával kezdődik a 

megyei könyvtárban. 

 

Csillagbusz Veszprémben 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/csillagbusz_veszpremben-n7642.html  

Letöltés: 2016. április 4. 

Az autizmus világnapjának elő napján mutatták be az AutiSpektrum egyesület új kiadványát a megyei 

könyvtárban. 

 

MESEKÖNYV SEGÍTI AZ INTEGRÁCIÓT 

== http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/730-mesekonyv-segiti-az-integraciot  

Letöltés: 2016. április 4. 

Az autizmus-világnapi eseménysorozat a Csillagbusz című mesekönyv bemutatásával kezdődik a 

megyei könyvtárban. 

 

Függetlenek egymás között 

== http://www.veszport.hu/tartalom/cikk/14234_fuggetlenek_egymas_kozott  

Letöltés: 2016. április 4. 

Tétényi Évával Kész Zoltán országgyűlési képviselő beszélget az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Kisfaludy-termében. 

 

Penk Tímea: Versekben a világunk 

== https://veol.hu/noszlop/versekben-a-vilagunk-1761055  

Letöltés: 2016. április 4. 

A noszlopi községi könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával Pálfy Margit 

Üzenek lovat című pódiumműsorát fogadta 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében április 4-től 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-aprilis-4-tol-1761375  

Letöltés: 2016. április 5. 

Koszorúzással és előadásokkal emlékeznek meg 13-án a 100 éve elhunyt Eötvös Károlyról szerettei és 

tisztelői a megyei könyvtárban. 

A Megyei Könyvtár Dózsavárosi fiókkönyvtárában a nyugdíjas klubok költészet-napi műsora 11-én. 

 

Múminvölgy lakói a könyvtárban 

== http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5440-muminvoelgy-

lakoi-a-koenyvtarban  

Letöltés: 2016. április 6. 

Április 8-án, pénteken 17 órakor az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Nagy László-termében 

bemutatjuk a múminokat a VEMAFI közreműködésével. 

 

Áprilisi finnugor programok 

== http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5449-c   

Letöltés: 2016. április 11. 

Okkultisták klubja címmel hirdet olvasópályázatot Megyei Könyvtár. 

 

Marton Attila: Rólunk is szólnak a versek - A klasszikusok és az ismert kortárs költők népszerűek 

== https://veol.hu/kultura/rolunk-is-szolnak-a-versek-a-klasszikusok-es-az-ismert-kortars-koltok-

nepszeruek-1762382  

Letöltés: 2016. április 11. 

A megyei könyvtár munkatársaival, egy gimnázium magyartanárával és egy slam poetry csoport 

vezetőjével beszélgettünk: mennyire játszik fontos szerepet számunkra a vers? 

 

Révész Erika: Évforduló - Eötvös 100 

== http://www.veszpremkukac.hu/evfordulo-eotvos-100/  

Letöltés: 2016. április 11. 

http://www.veszpremtv.hu/hir/csillagbusz_veszpremben-n7642.html
http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/730-mesekonyv-segiti-az-integraciot
http://www.veszport.hu/tartalom/cikk/14234_fuggetlenek_egymas_kozott
https://veol.hu/noszlop/versekben-a-vilagunk-1761055
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-aprilis-4-tol-1761375
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5440-muminvoelgy-lakoi-a-koenyvtarban
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5440-muminvoelgy-lakoi-a-koenyvtarban
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5449-c
https://veol.hu/kultura/rolunk-is-szolnak-a-versek-a-klasszikusok-es-az-ismert-kortars-koltok-nepszeruek-1762382
https://veol.hu/kultura/rolunk-is-szolnak-a-versek-a-klasszikusok-es-az-ismert-kortars-koltok-nepszeruek-1762382
http://www.veszpremkukac.hu/evfordulo-eotvos-100/
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A megyei könyvtár névadójára, Eötvös Károlyra emlékeznek több helyszínen halálának századik 

évfordulója alkalmából április 13-án, szerdán. 

 

Vagyonvédelmi vetélkedő 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/vagyonvedelmi_vetelkedo-n7681.html  

Letöltés: 2016. április 11. 

Vagyonvédelmi vetélkedőt rendeztek a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban a „Házhoz 

megyünk” országos kampány keretében. 

 

Emléknap 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1095443667142628  

Letöltés: 2016. április 11. 

A megyei könyvtár névadójára, Eötvös Károlyra emlékeznek több helyszínen halálának századik 

évfordulója alkalmából április 13-án, szerdán. 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében április 11.–től 

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-aprilis-11-tol-1762558  

Letöltés: 2016. április 12. 

”5 órai tea” könyvklub 15-én a megyei könyvtárban, vendég Marosvölgyi Gergely. 

A Józan Ész Társaság szervezésében bemutatkozik: odaLÖKött KÖLtészet (Slam Poetry Veszprém) 

14-én a megyei könyvtárban. 

 

Kekk Sára, Kutasi Zsófia: Távol állt tőle az intrika: Eötvös Károly munkásságát, személyiségét 

idézték fel 

== https://veol.hu/kultura/tavol-allt-tole-az-intrika-eotvos-karoly-munkassagat-szemelyiseget-ideztek-

fel-1763219  

Letöltés: 2016. április 14. 

A megyei könyvtár névadójára emlékeztek halálának századik évfordulója alkalmából április 13-án, 

szerdán. 

 

Bertalan Melinda: ’Mindenhol a szépet és az életet látta’ 

== http://www.vehir.hu/cikk/33718-mindenhol-a-szepet-es-az-eletet-latta  

Letöltés: 2016. április 14 

Koszorúzással és előadásokkal emlékeztek meg szerdán a 100 éve elhunyt Eötvös Károlyról szerettei 

és tisztelői. 

 

Eötvös Károlyra emlékezünk 

== http://balaton.vehir.hu/alsoors/2016-04-09/eotvos_karolyra_emlekezunk.html  

Letöltés: 2016. április 15. 

Eötvös Károly halálának 100. évfordulóján tartandó megemlékezés -sorozat 

 több helyszínen április 13-án, szerdán. 

 

Hauzler László: Vetélkedő a vagyonbiztonságról 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1099583316728663  

Letöltés: 2016. április 15. 

Vagyonvédelmi vetélkedőt rendeztek a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban a „Házhoz 

megyünk” országos kampány keretében. 

 

Eötvös Károlyra emlékeztek 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/eotvos_karolyra_emlekeztek-n7712.html  

Letöltés: 2016. április 15. 

Koszorúzással és előadásokkal emlékeztek szerdán a 100 éve elhunyt Eötvös Károlyra szerettei és 

tisztelői. 

 

A Kilátó 2016. április 14.-i adása 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/a_kilato_2016_aprilis_14_i_adasa-n7715.html  

Letöltés: 2016. április 19. 

http://www.veszpremtv.hu/hir/vagyonvedelmi_vetelkedo-n7681.html
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1095443667142628
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-aprilis-11-tol-1762558
https://veol.hu/kultura/tavol-allt-tole-az-intrika-eotvos-karoly-munkassagat-szemelyiseget-ideztek-fel-1763219
https://veol.hu/kultura/tavol-allt-tole-az-intrika-eotvos-karoly-munkassagat-szemelyiseget-ideztek-fel-1763219
http://www.vehir.hu/cikk/33718-mindenhol-a-szepet-es-az-eletet-latta
http://balaton.vehir.hu/alsoors/2016-04-09/eotvos_karolyra_emlekezunk.html
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1099583316728663
http://www.veszpremtv.hu/hir/eotvos_karolyra_emlekeztek-n7712.html
http://www.veszpremtv.hu/hir/a_kilato_2016_aprilis_14_i_adasa-n7715.html
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Április 8-án, pénteken 17 órakor az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Nagy László-termében 

bemutatták a múminokat a VEMAFI közreműködésével. 

 

Tisler Anna: Szőcön csatornázni szeretnének, hogy védjék a vízbázist 

== https://veol.hu/szoc/szocon-csatornazni-szeretnenek-hogy-vedjek-a-vizbazist-1763312  

Letöltés: 2016. április 20. 

Szőc község bemutatása nagyvonalakban. 

 

Tavaszi zsongás 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1103498086337186  

Letöltés: 2016. április 22. 

EKMK Gyermek- és Ifjúsági Könyvtára osztálytermek dekorálására pályázatot hirdet. 

 

Hauzler László: Irodalmi ki mit tud 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1103498086337186 

Letöltés: 2016. április 22. 

A Szilágyi Keresztény Iskola megyei irodalmi Ki mit tudot rendezett a megyei könyvtárban kedden. 

 

Mátyus Tamás: Eötvösre emlékeztek 

 == https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1103498086337186 

Letöltés: 2016. április 22. 

Eötvös Károly halálának 100. évfordulójára emlékeztek a megyei könyvtárban 

 

Tisler Anna: Házhelyeket alakítanak ki, várják a letelepedőket, közösen járnak színházba 

Bakonypölöskén 

== https://veol.hu/bakonypoloske/hazhelyeket-alakitanak-ki-varjak-a-letelepedoket-kozosen-jarnak-

szinhazba-bakonypolosken-1762252  

Letöltés: 2016. április 22. 

Bakonypölöske bemutatása nagyvonalakban. 

 

A tisztaságot mutatja - A természetfotós és a kislánya 

== https://veol.hu/tuskevar/a-tisztasagot-mutatja-a-termeszetfotos-es-a-kislanya-1764498  

Letöltés: 2016. április 22. 

A természetfotókat és a kislányáról készített képeket párosította egy kiadványban ifjabb Vasuta Gábor. 

 

Kekk Sára: Lutra, Kele és a szlovákiai magyarok 

== https://veol.hu/hirek/lutra-kele-es-a-szlovakiai-magyarok-1764807  

Letöltés: 2016. április 25. 

A Városi Könyvtár szervezésében egész délutános irodalmi programot rendeztek a Kisfaludy 

Galériában. A könyvbemutatókkal színesített fesztivál már hagyományosan a fővárosi Nemzetközi 

Könyvfesztivállal egy időben tartják. 

 

A Kilátó 2016. április 21.-i adása 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/a_kilato_2016_aprilis_21_i_adasa-n7740.html  

Letöltés: 2016. április 25. 

Koszorúzással és előadásokkal emlékeztek meg a 100 éve elhunyt Eötvös Károlyról szerettei és 

tisztelői a megyei könyvtárban április 13-án, szerdán. 

 

Programok, rendezvények Veszprém megyében május 2. –tól:  

== https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-majus-2-tol-1766161  

Letöltés: 2016. május 2. 

Ünnepi évforduló: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete május 2-án 

tartja megalapításának 50. évfordulójára szervezett ünnepi rendezvényt az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

 

Dózsavárosi Zsongás - nagy családi piknik 

== http://www.vehir.hu/cikk/33908-dozsavarosi-zsongas-nagy-csaladi-piknik   

https://veol.hu/szoc/szocon-csatornazni-szeretnenek-hogy-vedjek-a-vizbazist-1763312
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1103498086337186
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1103498086337186
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1103498086337186
https://veol.hu/bakonypoloske/hazhelyeket-alakitanak-ki-varjak-a-letelepedoket-kozosen-jarnak-szinhazba-bakonypolosken-1762252
https://veol.hu/bakonypoloske/hazhelyeket-alakitanak-ki-varjak-a-letelepedoket-kozosen-jarnak-szinhazba-bakonypolosken-1762252
https://veol.hu/tuskevar/a-tisztasagot-mutatja-a-termeszetfotos-es-a-kislanya-1764498
https://veol.hu/hirek/lutra-kele-es-a-szlovakiai-magyarok-1764807
http://www.veszpremtv.hu/hir/a_kilato_2016_aprilis_21_i_adasa-n7740.html
https://veol.hu/programok/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-majus-2-tol-1766161
http://www.vehir.hu/cikk/33908-dozsavarosi-zsongas-nagy-csaladi-piknik
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Letöltés: 2016. május 2. 

A Család Nemzetközi Világnapja alkalmából szabadtéri rendezvény lesz a Megyei Könyvtár 

Dózsavárosi fiókönyvtárában május 20-án. 

 

Leitner Vera: Egy héten át Amerikáé a főszerep 

== https://veol.hu/veszprem/egy-heten-at-amerikae-a-foszerep-1766380  

Letöltés: 2016. május 4. 

Május 2.–tól 6-ig tart az Egyesült Államok kultúráját a központba állító rendezvénysorozat, melyet a 

veszprémi Amerikai Kuckó az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral és a Pannon Egyetemmel 

együttműködve hirdetett meg. 

 

Kő és kultúra fotókon 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/ko_es_kultura_fotokon-n7826.html  

Letöltés: 2016. május 6. 

„Kő és kultúra” címmel, a Balaton – felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság fotógyűjteményéből és a 

„Varázslatos Magyarország” fotópályázat alkotásaiból nyílott kiállítás az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

Függetlenek 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1111097748910553  

Letöltés: 2016. május 6. 

Gémesi Györggyel beszélget Kész Zoltán máj. 11-én a megyei könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárak jubileumi találkozóját tartották  

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1111097748910553  

Letöltés: 2016. május 6. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete május 2-án emlékezett 

megalapításának 50. évfordulójára az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Kutasi Zsófia: A rejtelmes lélek világa 

== https://veol.hu/kultura/a-rejtelmes-lelek-vilaga-1766667  

Letöltés: 2016. május 6. 

Május 4-én mutatta be Sz. Csordás Éva a Megyei Könyvtár Március 15. úti fiókkönyvtárában 

Rohrerné Czipp Irén A rejtelmes lélek világa című kötetét. 

 

SzimPATIKUS Veszprém vetélkedő 

[Olvasópályázatot hirdetett a megyei könyvtár] 

== http://www.vehir.hu/cikk/34033-szimpatikus-veszprem-vetelkedo  

Letöltés: 2016. május 12. 

 

Bertalan Melinda: Óvodások és kisiskolások Veszprémről készült alkotásait díjazták 

== http://www.vehir.hu/cikk/33973-ovodasok-es-kisiskolasok-veszpremrol-keszult-alkotasait-dijaztak  

Letöltés: 2016. május 9. 

A „Sétál a család Veszprémben” című városismereti programhoz kapcsolódó rajzpályázat díjátadása a 

Jezsuita templomban 6-án. 

 

Függetlenek egymás között: Gémesi György lesz Kész Zoltán vendége a megyei könyvtárban. 

== http://www.veszport.hu/tartalom/cikk/14526_fuggetlenek_egymas_kozott  

Letöltés: 2016. május 9. 

Gémesi Györggyel beszélget Kész Zoltán máj. 11-én a megyei könyvtárban. 

 

FÜGGETLENEK – Gémesi György lesz a vendég 

== http://www.veszpremkukac.hu/fuggetlenek-gemesi-gyorgy-lesz-a-vendeg/  

Letöltés: 2016. május 9. 

 

Gémesi Györggyel beszélget Kész Zoltán máj. 11-én a megyei könyvtárban. 

ÚJRATERVEZÉS – Veszprém hatvanezer színe 

https://veol.hu/veszprem/egy-heten-at-amerikae-a-foszerep-1766380
http://www.veszpremtv.hu/hir/ko_es_kultura_fotokon-n7826.html
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1111097748910553
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1111097748910553
https://veol.hu/kultura/a-rejtelmes-lelek-vilaga-1766667
http://www.vehir.hu/cikk/33973-ovodasok-es-kisiskolasok-veszpremrol-keszult-alkotasait-dijaztak
http://www.veszport.hu/tartalom/cikk/14526_fuggetlenek_egymas_kozott
http://www.veszpremkukac.hu/fuggetlenek-gemesi-gyorgy-lesz-a-vendeg/
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== http://www.veszpremkukac.hu/ujratervezes-veszprem-hatvanezer-szine/  

Letöltés: 2016. május 9. 

Az Újratervezésben szereplő intézmények, épületek között van az Eötvös Károly Megyei Könyvtár is. 

 

Óvodások és kisiskolások alkotásait díjazták 

== http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kulturalis-hirek/5502-ovodasok-es-kisiskolasok-

veszpremrl-keszuelt-alkotasait-dijaztak  

Letöltés: 2016. május 11. 

A „Sétál a család Veszprémben” című városismereti programhoz kapcsolódó rajzpályázat díjátadása a 

Jezsuita templomban 6-án. 

 

Papírkép kiállítás 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/papirkep_kiallitas-n7862.html  

Letöltés: 2016. május 12. 

A Megyei Könyvtár Március 15 utcai fiókkönyvtárában a Quilling - az éltre keltett papírcsíkok című 

kiállításon Kriston Bordi Zsuzsanna művei láthatók. 

 

SzimPATIKUS Veszprém vetélkedő 

== http://www.vehir.hu/cikk/34033-szimpatikus-veszprem-vetelkedo  

Letöltés: 2016. május 13. 

A Veszprém Megyei Levéltár és a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár közreműködésével történelmi és irodalmi vetélkedőt szervez a gyógyszertárak világáról. 

 

Hauzler László: Lélekből született versek 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1115088701844791  

Letöltés: 2016. május 13. 

Május 4-én mutatta be Sz. Csordás Éva a Megyei Könyvtár Március 15. úti fiókkönyvtárában 

Rohrerné Czipp Irén A rejtelmes lélek világa című kötetét. 

 

Hauzler László: Jubilált a Sétál a család 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1115088701844791  

Letöltés: 2016. május 13. 

A „Sétál a család Veszprémben” című városismereti programhoz kapcsolódó rajzpályázat díjátadása a 

Jezsuita templomban 6-án. A programot 2011-ben hozta létre a BaBaKO, a Veszprém Megyei 

Levéltár és az EKMK helyismereti gyűjteménye. 

 

Szemle 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1118670454819949  

Letöltés: 2016. május 20. 

A Veszprémi Szemle 41. számát máj. 27-én mutatják be a megyei könyvtárban. 

 

Házhoz mennek 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1122849997735328  

Letöltés: 2016. május 30. 

A Megyei Könyvtár Cholnoky fiókkönyvtárának rendőrségi információs pontján várják a lakosság 

észrevételeit. 

Hauzler László: Felkészülés a szülésre 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1122849997735328  

Letöltés: 2016. május 30. 

A Születés ünnepe országos rendezvénysorozat kapcsán a Megyei Könyvtár Cholnoky fiókkönyvtára a 

városrész védőnőivel beszélgetést, bemutatót szervezett kismamáknak, gyakorló anyáknak 19-én. 

 

Nyitvatartás 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1122849997735328  

Letöltés: 2016. május 30. 

Június 1-jén technikai okok miatt zárva lesz a Megyei Könyvtár Dózsavárosi fiókkönyvtára. 

http://www.veszpremkukac.hu/ujratervezes-veszprem-hatvanezer-szine/
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kulturalis-hirek/5502-ovodasok-es-kisiskolasok-veszpremrl-keszuelt-alkotasait-dijaztak
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kulturalis-hirek/5502-ovodasok-es-kisiskolasok-veszpremrl-keszuelt-alkotasait-dijaztak
http://www.veszpremtv.hu/hir/papirkep_kiallitas-n7862.html
http://www.vehir.hu/cikk/34033-szimpatikus-veszprem-vetelkedo
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1115088701844791
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1115088701844791
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1118670454819949
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1122849997735328
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1122849997735328
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1122849997735328
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Kutasi Zsófia: Fűfonás, batikolás 

== https://veol.hu/kultura/fufonas-batikolas-1771068  

Letöltés: 2016. május 31. 

A Dózsa György Nyugdíjasklub tagjainak kézműves alkotásaiból nyílt kiállítás az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtárában. 

 

Veszprémi Szemle 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/veszpremi_szemle-n7967.html  

Letöltés: 2016. június 1. 

A Veszprémi Szemle 41. számát máj. 27-én mutatták be a megyei könyvtárban. 

 

Veszprémi Magyar-Finn Egyesület: SzimPATIKUS Veszprém - Felhívás vetélkedőre 

== http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5511-szimpatikus-

veszprem-felhivas-vetelkedre  

Letöltés: 2016. június 3. 

A Veszprém Megyei Levéltár és a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár közreműködésével történelmi és irodalmi vetélkedőt szervez a gyógyszertárak világáról. 

 

László Péter: Megjelent a legújabb Veszprémi Szemle 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1126608000692861  

Letöltés: 2016. június 3. 

A Veszprémi Szemle 41. számát máj. 27-én mutatták be a megyei könyvtárban. 

 

Hauzler László: Amatőrök művészi alkotásai 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1126608000692861  

Letöltés: 2016. június 3. 

A Megyei Könyvtár Dózsavárosi fiókkönyvtárában a Dózsa György Nyugdíjas Klub tagjainak 

kézműves alkotásaiból nyílt kiállítás máj. 30-án. 

 

TÁBOROZÁS – Mesék a Cholnoky könyvtárban 

== http://www.veszpremkukac.hu/taborozas-mesek-a-cholnoky-konyvtarban/  

Letöltés: 2016. június 6. 

A Megyei Könyvtár Cholnoky fiókkönyvtárában mesetábort szerveznek augusztusban. 

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Olvasópályázata 

== http://www.kossuthiskola.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1236:eoetvoes-

karoly-megyei-koenyvtar-olvasopalyazata  

Letöltés: 2016. június 7. 

 

Gyerekprogramok egész hétvégén 

== http://veszprem.offmedia.hu/hirek/gyerekprogramok-egesz-hetvegen  

Letöltés: 2016. június 10. 

Május 28-án gyermeknapi programok az Eötvös Károly Megyei Könyvtár amfiteátrumában és 

Gyerekkönyvtárában. 

 

Könyvtár, ami körbevisz 

== http://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.hu/2016/07/utkozben-veszprem-eotvos-karoly-megyei.html  

Letöltés: 2016. június 11. 

 

Családi délután 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/csaladi_delutan-n8031.html  

Letöltés: 2016. június 15. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtárában és a könyvtár előtti játszótéren 

családi délutánt szerveztek június 10-én, pénteken 15 órától. 

 

https://veol.hu/kultura/fufonas-batikolas-1771068
http://www.veszpremtv.hu/hir/veszpremi_szemle-n7967.html
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5511-szimpatikus-veszprem-felhivas-vetelkedre
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/finnugor-kulturalis-fvaros/5511-szimpatikus-veszprem-felhivas-vetelkedre
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1126608000692861
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1126608000692861
http://www.veszpremkukac.hu/taborozas-mesek-a-cholnoky-konyvtarban/
http://www.kossuthiskola.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1236:eoetvoes-karoly-megyei-koenyvtar-olvasopalyazata
http://veszprem.offmedia.hu/hirek/gyerekprogramok-egesz-hetvegen
http://www.veszpremtv.hu/hir/csaladi_delutan-n8031.html
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Hauzler László: Olvass, mozogj, játssz! 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1134741403212854  

Letöltés:2016. június 20. 

Családi délutánt tartott az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtára. 

 

Könyv a Törvényszékről 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/konyv_a_torvenyszekrol-n8105.html  

Letöltés: 2016. június 27. 

Emlékkönyvet jelentetett meg a Veszprémi Törvényszék, a könyv bemutatója után együttműködési 

megállapodást írtak alá az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral. 

 

Olvasókertet nyit a megyei könyvtár 

== http://www.vehir.hu/cikk/34692-olvasokertet-nyit-a-megyei-konyvtar 

 

Felmérték az értékeket 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/felmertek_az_ertekeket-n8107.html  

Letöltés: 2016. június 27. 

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben, illetve a KLIK megalakulása előtt a város 

kezelésében lévő iskolákban összeírták a művészeti alkotásokat. 

 

Bertalan Melinda: A Múzeumok Éjszakáján született babát köszöntöttek 

== http://www.vehir.hu/cikk/34464-a-muzeumok-ejszakajan-szuletett-babat-koszontottek  

Letöltés: 2016. június 28. 

A Laczkó Dezső Múzeum, a Művészetek Háza és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár – 

hagyományukhoz híven - közösen köszöntötte fel a Múzeumok Éjszakáján világra jött újszülöttet. 

 

Híreinkből válogattunk: Ajándékkal lepte meg tegnap a Csolnoky kórházban a vasárnap született 

Trestyén Levente édesanyját a Művészetek Háza, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Laczkó 

Dezső Múzeum 

== http://www.mezradio.hu/hireinkbol-valogattunk_4400  

Letöltés: 2016. június 29. 

A három intézmény közösen köszöntötte fel a Múzeumok Éjszakáján világra jött újszülöttet. 

 

Július 4-től augusztusig zárva lesz a megyei könyvtár 

== http://www.vehir.hu/cikk/34503-julius-4-tol-augusztusig-zarva-lesz-a-megyei-konyvtar  

Letöltés: 2016. július 1. 

Információ a központi- és a fiókkönyvtárak 

 

Könyvtárosok vándorgyűlése Veszprémben  

== http://veszprem.offmedia.hu/kultura/konyvtarosok-vandorgyulese-veszpremben  

Letöltés: 2016. július 6. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését. 

A rendezvény témája, célja; fontosabb szereplői és a díjak..  

 

Veszprémre figyel a könyvtáros szakma 

== http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/1230-veszpremre-figyel-a-konyvtaros-szakma  

Letöltés: 2016. július 7. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

 

A megye híreiből: Veszprémben tartják a vándorgyűlést 

== http://www.mezradio.hu/a-megye-hireibol_4408  

Letöltés: 2016. július 7. 

Veszprémben tartja idén 48. vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. 

 

Mátyus Tamás: Találkozó 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1145935328760128  

https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1134741403212854
http://www.veszpremtv.hu/hir/konyv_a_torvenyszekrol-n8105.html
http://www.veszpremtv.hu/hir/felmertek_az_ertekeket-n8107.html
http://www.vehir.hu/cikk/34464-a-muzeumok-ejszakajan-szuletett-babat-koszontottek
http://www.mezradio.hu/hireinkbol-valogattunk_4400
http://www.vehir.hu/cikk/34503-julius-4-tol-augusztusig-zarva-lesz-a-megyei-konyvtar
http://veszprem.offmedia.hu/kultura/konyvtarosok-vandorgyulese-veszpremben
http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/1230-veszpremre-figyel-a-konyvtaros-szakma
http://www.mezradio.hu/a-megye-hireibol_4408
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1145935328760128
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Letöltés: 2016. július 7. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

 

Könyvtári zárva tartások 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1145935328760128  

Letöltés: 2016. július 7. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a fiókkönyvtárak nyári nyitva tartása. 

 

Balla Emőke: Felelősséggel a sikeres közösségekért - A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

vándorgyűlést tartott 

== https://veol.hu/hirek/felelosseggel-a-sikeres-kozossegekert-a-magyar-konyvtarosok-egyesulete-

vandorgyulest-tartott-1777572  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

 

Veszprémben a könyvtáros szakma 

== http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kozeleti-hirek/5594-veszpremben-a-koenyvtaros-

szakma  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

Barátné dr. Hajdu Ágnes, Porga Gyula, dr. Gelencsér András, és dr. Navracsics Tibor szavai. 

 

Veszprémben a könyvtáros szakma 

== http://www.vehir.hu/cikk/34570-veszpremben-a-konyvtaros-szakma  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

Barátné dr. Hajdu Ágnes, Porga Gyula, dr. Gelencsér András, és dr. Navracsics Tibor szavai. 

 

Könyvtárosok vándorgyűlése a közösségépítés jegyében 

== http://veszprem.offmedia.hu/kultura/konyvtarosok-vandorgyulese-a-kozossegepites-jegyeben  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

Dr. Navracsics Tibor, Barátné dr. Hajdu Ágnes és Porga Gyula szavai. 

 

Könyvtárosok vándorgyűlése 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/konyvtarosok_vandorgyulese-n8181.html  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

 

Digitalizáció a könyvtárban 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/digitalizacio_a_konyvtarban-n8190.html  

Letöltés: 2016. július 11. 

Ülésekkel és a Digitális Jólét Program bemutatásával folytatódott a Veszprémben a Magyar 

Könyvtárosok 48. vándorgyűlése. 

 

2016.07.08. Közügy - Közéleti Magazin 

== http://www.oboltv.hu/index.php/40-egyeb/3671-2016-07-08-koezuegy-koezeleti-magazin  

Letöltés: 2016. július 12. 

A könyvtárosok 48. vándorgyűlése lesz a téma. (előtte egy beszélgetés a balatonalmádi rendőrséggel). 

Magyarországi könyvtárosok vándorgyűlése Veszprémben 

== http://www.oboltv.hu/index.php/hirek/veszprem/3669-magyarorszagi-koenyvtarosok-

vandorgyulese-veszpremben  

Letöltés: 2016. július 12. 

Veszprémben tartották a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlését. 

 

A közösségépítés jegyében tartják Veszprémben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. 

vándorgyűlését 

https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1145935328760128
https://veol.hu/hirek/felelosseggel-a-sikeres-kozossegekert-a-magyar-konyvtarosok-egyesulete-vandorgyulest-tartott-1777572
https://veol.hu/hirek/felelosseggel-a-sikeres-kozossegekert-a-magyar-konyvtarosok-egyesulete-vandorgyulest-tartott-1777572
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kozeleti-hirek/5594-veszpremben-a-koenyvtaros-szakma
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kozeleti-hirek/5594-veszpremben-a-koenyvtaros-szakma
http://www.vehir.hu/cikk/34570-veszpremben-a-konyvtaros-szakma
http://veszprem.offmedia.hu/kultura/konyvtarosok-vandorgyulese-a-kozossegepites-jegyeben
http://www.veszpremtv.hu/hir/konyvtarosok_vandorgyulese-n8181.html
http://www.veszpremtv.hu/hir/digitalizacio_a_konyvtarban-n8190.html
http://www.oboltv.hu/index.php/40-egyeb/3671-2016-07-08-koezuegy-koezeleti-magazin
http://www.oboltv.hu/index.php/hirek/veszprem/3669-magyarorszagi-koenyvtarosok-vandorgyulese-veszpremben
http://www.oboltv.hu/index.php/hirek/veszprem/3669-magyarorszagi-koenyvtarosok-vandorgyulese-veszpremben
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== http://www.infodunaujvaros.hu/hirek/olvas/a-kozossegepites-jegyeben-tartjak-veszpremben-a-

magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-48-vandorgyuleset-2016-07-07-160452  

Letöltés: 2016. július 12. 

Megkezdődött a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlése Veszprémben. 

Navracsics Tibor szavai. 

 

Navracsics: A fiatalok szerint jó európainak lenni 

== http://www.hirado.hu/2016/07/07/navracsics-a-fiatalok-szerint-jo-europainak-lenni/  

Letöltés: 2016. július 12. 

Megkezdődött a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlése Veszprémben. Navracsics 

Tibor szavai. 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének közleménye 

== http://os.mti.hu/hirek/118659/a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_kozlemenye  

Letöltés: 2016. július 13. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését. A 

rendezvény témája, célja; és fontosabb szereplői.  

 

Közeledik a 48. könyvtáros vándorgyűlés 

== http://www.ogyk.hu/hu/blog/posts/kozeledik-a-konyvtaros-vandorgyules  

Letöltés: 2016. július 13. 

Idén Veszprém ad otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által évente szervezett 

vándorgyűlésnek. A rendezvény témája, célja; és az Országgyűlési Könyvtár előadói. 

 

Varga Kende Lőrinc: Könyvtárosok országos találkozója Veszprémben 

== http://omegahirek.hu/index.php/kultura/6249-konyvtarosok-orszagos-talalkozoja-veszpremben  

Letöltés: 2016. július 13. 

Idén Veszprém ad otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által évente szervezett 

vándorgyűlésnek. A rendezvény témája, díjak. 

 

Rácz András: Könyvtárosinvázió Veszprémben 

== http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2016/07/vandorgyules-veszprem  

Letöltés: 2016. július 13. 

Megkezdődött a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlése Veszprémben. A 

rendezvény témája, Barátné dr. Hajdu Ágnes, Porga Gyula, dr. Gelencsér András, és dr. Navracsics 

Tibor szavai. 

 

A közösségépítés jegyében tartják Veszprémben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. 

vándorgyűlését 

==http://webradio.hu/hirek/kultura/a_kozossegepites_jegyeben_tartjak_veszpremben_a_magyar_kony

vtarosok_egyesuletenek_48_vandorgyuleset  

Letöltés: 2016. július 13. 

Megkezdődött a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlése Veszprémben. Navracsics 

Tibor szavai. 

 

Rácz András:Könyvtárosok, ha összejönnek 

== http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2016/07/szubejektiv-vandorgyule  

Letöltés: 2016. július 13. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését ― 

Szubjektív összefoglaló 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárosok találkozója; – folytatása: Közösségeket is teremtenek a könyvtárak. 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1150779531609041  

Letöltés:2016. július 15. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes, Porga Gyula, dr. Gelencsér András, és dr. Navracsics Tibor szavai. 

 

http://www.infodunaujvaros.hu/hirek/olvas/a-kozossegepites-jegyeben-tartjak-veszpremben-a-magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-48-vandorgyuleset-2016-07-07-160452
http://www.infodunaujvaros.hu/hirek/olvas/a-kozossegepites-jegyeben-tartjak-veszpremben-a-magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-48-vandorgyuleset-2016-07-07-160452
http://www.hirado.hu/2016/07/07/navracsics-a-fiatalok-szerint-jo-europainak-lenni/
http://os.mti.hu/hirek/118659/a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_kozlemenye
http://www.ogyk.hu/hu/blog/posts/kozeledik-a-konyvtaros-vandorgyules
http://omegahirek.hu/index.php/kultura/6249-konyvtarosok-orszagos-talalkozoja-veszpremben
http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2016/07/vandorgyules-veszprem
http://webradio.hu/hirek/kultura/a_kozossegepites_jegyeben_tartjak_veszpremben_a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_48_vandorgyuleset
http://webradio.hu/hirek/kultura/a_kozossegepites_jegyeben_tartjak_veszpremben_a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_48_vandorgyuleset
http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2016/07/szubejektiv-vandorgyule
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1150779531609041
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Könyvtári zárva tartások 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1150779531609041  

Letöltés: 2016. július 15 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a fiókkönyvtárak nyári nyitva tartása. 

 

Bertalan Melinda: Nem a szankció a cél 

== http://www.vehir.hu/cikk/34990-nem-a-szankcio-a-cel 

Letöltés: 2016. augusztus 26. 

Kovács Gabriella, az Általános Tájékoztatási és Kölcsönzési Adminisztráció részleg csoportvezetője 

nyilatkozik az EKMK új szolgáltatásáról 

 

Könyvtárosok vándorgyűlése Veszprémben  

== http://veszprem.offmedia.hu/kultura/konyvtarosok-vandorgyulese-veszpremben  

Letöltés: 2016. július 6. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését. 

A rendezvény témája, célja; fontosabb szereplői és a díjak..  

 

Veszprémre figyel a könyvtáros szakma 

== http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/1230-veszpremre-figyel-a-konyvtaros-szakma  

Letöltés: 2016. július 7. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

 

A megye híreiből: Veszprémben tartják a vándorgyűlést 

== http://www.mezradio.hu/a-megye-hireibol_4408  

Letöltés: 2016. július 7. 

Veszprémben tartja idén 48. vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. 

 

Mátyus Tamás: Találkozó 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1145935328760128  

Letöltés: 2016. július 7. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

 

Könyvtári zárva tartások 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1145935328760128  

Letöltés: 2016. július 7. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a fiókkönyvtárak nyári nyitva tartása. 

 

Balla Emőke: Felelősséggel a sikeres közösségekért - A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

vándorgyűlést tartott 

== https://veol.hu/hirek/felelosseggel-a-sikeres-kozossegekert-a-magyar-konyvtarosok-egyesulete-

vandorgyulest-tartott-1777572  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

 

Veszprémben a könyvtáros szakma 

== http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kozeleti-hirek/5594-veszpremben-a-koenyvtaros-

szakma  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

Barátné dr. Hajdu Ágnes, Porga Gyula, dr. Gelencsér András, és dr. Navracsics Tibor szavai. 

 

Veszprémben a könyvtáros szakma 

== http://www.vehir.hu/cikk/34570-veszpremben-a-konyvtaros-szakma  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

Barátné dr. Hajdu Ágnes, Porga Gyula, dr. Gelencsér András, és dr. Navracsics Tibor szavai. 

 

https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1150779531609041
http://www.vehir.hu/cikk/34990-nem-a-szankcio-a-cel
http://veszprem.offmedia.hu/kultura/konyvtarosok-vandorgyulese-veszpremben
http://8200.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/item/1230-veszpremre-figyel-a-konyvtaros-szakma
http://www.mezradio.hu/a-megye-hireibol_4408
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1145935328760128
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1145935328760128
https://veol.hu/hirek/felelosseggel-a-sikeres-kozossegekert-a-magyar-konyvtarosok-egyesulete-vandorgyulest-tartott-1777572
https://veol.hu/hirek/felelosseggel-a-sikeres-kozossegekert-a-magyar-konyvtarosok-egyesulete-vandorgyulest-tartott-1777572
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kozeleti-hirek/5594-veszpremben-a-koenyvtaros-szakma
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kozeleti-hirek/5594-veszpremben-a-koenyvtaros-szakma
http://www.vehir.hu/cikk/34570-veszpremben-a-konyvtaros-szakma
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Könyvtárosok vándorgyűlése a közösségépítés jegyében 

== http://veszprem.offmedia.hu/kultura/konyvtarosok-vandorgyulese-a-kozossegepites-jegyeben  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

Dr. Navracsics Tibor, Barátné dr. Hajdu Ágnes és Porga Gyula szavai. 

 

Könyvtárosok vándorgyűlése 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/konyvtarosok_vandorgyulese-n8181.html  

Letöltés: 2016. július 8. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését.  

 

Digitalizáció a könyvtárban 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/digitalizacio_a_konyvtarban-n8190.html  

Letöltés: 2016. július 11. 

Ülésekkel és a Digitális Jólét Program bemutatásával folytatódott a Veszprémben a Magyar 

Könyvtárosok 48. vándorgyűlése. 

 

2016.07.08. Közügy - Közéleti Magazin 

== http://www.oboltv.hu/index.php/40-egyeb/3671-2016-07-08-koezuegy-koezeleti-magazin  

Letöltés: 2016. július 12. 

A könyvtárosok 48. vándorgyűlése lesz a téma. 

Magyarországi könyvtárosok vándorgyűlése Veszprémben 

== http://www.oboltv.hu/index.php/hirek/veszprem/3669-magyarorszagi-koenyvtarosok-

vandorgyulese-veszpremben  

Letöltés: 2016. július 12. 

Veszprémben tartották a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlését. 

 

A közösségépítés jegyében tartják Veszprémben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. 

vándorgyűlését 

== http://www.infodunaujvaros.hu/hirek/olvas/a-kozossegepites-jegyeben-tartjak-veszpremben-a-

magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-48-vandorgyuleset-2016-07-07-160452  

Letöltés: 2016. július 12. 

Megkezdődött a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlése Veszprémben. 

Navracsics Tibor szavai. 

 

Navracsics: A fiatalok szerint jó európainak lenni 

== http://www.hirado.hu/2016/07/07/navracsics-a-fiatalok-szerint-jo-europainak-lenni/  

Letöltés: 2016. július 12. 

Megkezdődött a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlése Veszprémben. Navracsics 

Tibor szavai. 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének közleménye 

== http://os.mti.hu/hirek/118659/a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_kozlemenye  

Letöltés: 2016. július 13. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését. A 

rendezvény témája, célja; és fontosabb szereplői.  

 

Közeledik a 48. könyvtáros vándorgyűlés 

== http://www.ogyk.hu/hu/blog/posts/kozeledik-a-konyvtaros-vandorgyules  

Letöltés: 2016. július 13. 

Idén Veszprém ad otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által évente szervezett 

vándorgyűlésnek. A rendezvény témája, célja; és az Országgyűlési Könyvtár előadói. 

 

Varga Kende Lőrinc: Könyvtárosok országos találkozója Veszprémben 

== http://omegahirek.hu/index.php/kultura/6249-konyvtarosok-orszagos-talalkozoja-veszpremben  

Letöltés: 2016. július 13. 

http://veszprem.offmedia.hu/kultura/konyvtarosok-vandorgyulese-a-kozossegepites-jegyeben
http://www.veszpremtv.hu/hir/konyvtarosok_vandorgyulese-n8181.html
http://www.veszpremtv.hu/hir/digitalizacio_a_konyvtarban-n8190.html
http://www.oboltv.hu/index.php/40-egyeb/3671-2016-07-08-koezuegy-koezeleti-magazin
http://www.oboltv.hu/index.php/hirek/veszprem/3669-magyarorszagi-koenyvtarosok-vandorgyulese-veszpremben
http://www.oboltv.hu/index.php/hirek/veszprem/3669-magyarorszagi-koenyvtarosok-vandorgyulese-veszpremben
http://www.infodunaujvaros.hu/hirek/olvas/a-kozossegepites-jegyeben-tartjak-veszpremben-a-magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-48-vandorgyuleset-2016-07-07-160452
http://www.infodunaujvaros.hu/hirek/olvas/a-kozossegepites-jegyeben-tartjak-veszpremben-a-magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-48-vandorgyuleset-2016-07-07-160452
http://www.hirado.hu/2016/07/07/navracsics-a-fiatalok-szerint-jo-europainak-lenni/
http://os.mti.hu/hirek/118659/a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_kozlemenye
http://www.ogyk.hu/hu/blog/posts/kozeledik-a-konyvtaros-vandorgyules
http://omegahirek.hu/index.php/kultura/6249-konyvtarosok-orszagos-talalkozoja-veszpremben
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Idén Veszprém ad otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által évente szervezett 

vándorgyűlésnek. A rendezvény témája, díjak. 

 

Rácz András: Könyvtárosinvázió Veszprémben 

== http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2016/07/vandorgyules-veszprem  

Letöltés: 2016. július 13. 

Megkezdődött a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlése Veszprémben. A 

rendezvény témája, Barátné dr. Hajdu Ágnes, Porga Gyula, dr. Gelencsér András, és dr. Navracsics 

Tibor szavai. 

 

A közösségépítés jegyében tartják Veszprémben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. 

vándorgyűlését 

==http://webradio.hu/hirek/kultura/a_kozossegepites_jegyeben_tartjak_veszpremben_a_magyar_kony

vtarosok_egyesuletenek_48_vandorgyuleset  

Letöltés: 2016. július 13. 

Megkezdődött a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlése Veszprémben. Navracsics 

Tibor szavai. 

 

Rácz András:Könyvtárosok, ha összejönnek 

== http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2016/07/szubejektiv-vandorgyule  

Letöltés: 2016. július 13. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén Veszprémben tartja 48. Vándorgyűlését ― 

Szubjektív összefoglaló 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárosok találkozója; – folytatása: Közösségeket is teremtenek a könyvtárak. 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1150779531609041  

Letöltés:2016. július 15. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes, Porga Gyula, dr. Gelencsér András, és dr. Navracsics Tibor szavai. 

 

Könyvtári zárva tartások 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1150779531609041  

Letöltés: 2016. július 15 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a fiókkönyvtárak nyári nyitva tartása. 

 

Bertalan Melinda: Nem a szankció a cél 

== http://www.vehir.hu/cikk/34990-nem-a-szankcio-a-cel 

Letöltés: 2016. augusztus 26. 

Kovács Gabriella, az Általános Tájékoztatási és Kölcsönzési Adminisztráció részleg csoportvezetője 

nyilatkozik az EKMK új szolgáltatásáról 

 

A Kilátó 2016. április 21.-i adása 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/a_kilato_2016_aprilis_21_i_adasa-n7740.html  

Letöltés: 2016. április 25. 

Koszorúzással és előadásokkal emlékeztek meg a 100 éve elhunyt Eötvös Károlyról szerettei és 

tisztelői a megyei könyvtárban április 13-án, szerdán. 

Mátyus Tamás: Eötvösre emlékeztek 

 == https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1103498086337186 

Letöltés: 2016. április 22. 

Eötvös Károly halálának 100. évfordulójára emlékeztek a megyei könyvtárban 

 

Eötvös Károlyra emlékeztek 

== http://www.veszpremtv.hu/hir/eotvos_karolyra_emlekeztek-n7712.html  

Letöltés: 2016. április 15. 

Koszorúzással és előadásokkal emlékeztek szerdán a 100 éve elhunyt Eötvös Károlyra szerettei és 

tisztelői. 

 

http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2016/07/vandorgyules-veszprem
http://webradio.hu/hirek/kultura/a_kozossegepites_jegyeben_tartjak_veszpremben_a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_48_vandorgyuleset
http://webradio.hu/hirek/kultura/a_kozossegepites_jegyeben_tartjak_veszpremben_a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_48_vandorgyuleset
http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2016/07/szubejektiv-vandorgyule
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1150779531609041
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1150779531609041
http://www.vehir.hu/cikk/34990-nem-a-szankcio-a-cel
http://www.veszpremtv.hu/hir/a_kilato_2016_aprilis_21_i_adasa-n7740.html
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1103498086337186
http://www.veszpremtv.hu/hir/eotvos_karolyra_emlekeztek-n7712.html
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Eötvös Károlyra emlékezünk 

== http://balaton.vehir.hu/alsoors/2016-04-09/eotvos_karolyra_emlekezunk.html  

Letöltés: 2016. április 15. 

Eötvös Károly halálának 100. évfordulóján tartandó megemlékezés -sorozat több helyszínen április 

13-án, szerdán. 

 

Bertalan Melinda: ’Mindenhol a szépet és az életet látta’ 

== http://www.vehir.hu/cikk/33718-mindenhol-a-szepet-es-az-eletet-latta  

Letöltés: 2016. április 14 

Koszorúzással és előadásokkal emlékeztek meg szerdán a 100 éve elhunyt Eötvös Károlyról szerettei 

és tisztelői. 

 

Kekk Sára, Kutasi Zsófia: Távol állt tőle az intrika: Eötvös Károly munkásságát, személyiségét 

idézték fel 

== https://veol.hu/kultura/tavol-allt-tole-az-intrika-eotvos-karoly-munkassagat-szemelyiseget-ideztek-

fel-1763219  

Letöltés: 2016. április 14. 

A megyei könyvtár névadójára emlékeztek halálának századik évfordulója alkalmából április 13-án, 

szerdán. 

 

Emléknap 

== https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1095443667142628  

Letöltés: 2016. április 11. 

A megyei könyvtár névadójára, Eötvös Károlyra emlékeznek több helyszínen halálának századik 

évfordulója alkalmából április 13-án, szerdán. 

 

Révész Erika: Évforduló - Eötvös 100 

== http://www.veszpremkukac.hu/evfordulo-eotvos-100/  

Letöltés: 2016. április 11. 

A megyei könyvtár névadójára, Eötvös Károlyra emlékeznek több helyszínen halálának századik 

évfordulója alkalmából április 13-án, szerdán. 

 

Közügy - Közéleti Magazin 

== http://www.xn--bltv-4qab.hu/index.php/videotar/kozugy/3457-2016-03-04-koezuegy-koezeleti-

magazin  

Letöltés: 2016. március 4. 

Stúdióbeszélgetés a  könyvtárak szerepéről, köztük a megyei könyvtárról is. 

 

Magyarországi könyvtárosok vándorgyűlése Veszprémben 

== http://www.xn--bltv-4qab.hu/index.php/hirek/veszprem/3669-magyarorszagi-koenyvtarosok-

vandorgyulese-veszpremben  

Letöltés: 2017. július 8. 

 

Jákói Bernadett: Vizeskedtek a Kisgalériában 

== https://veol.hu/kultura/vizeskedtek-a-kisgaleriaban-1792911 

Letöltés: 2016. október 6.  

 

Jákói Bernadett: Szemle a muzsika jegyében  

== https://veol.hu/veszprem/felelosseggel-a-sikeres-kozossegekert-1779503 

Letöltés: 2016. október 11. 

 

Írások a 100 éves zenedéről 

 ==http://www.veszpremtv.hu/hir/irasok_a_100_eves_zenederol-n8690.html 

Letöltés: 2016. október 11. 

 

 

http://balaton.vehir.hu/alsoors/2016-04-09/eotvos_karolyra_emlekezunk.html
http://www.vehir.hu/cikk/33718-mindenhol-a-szepet-es-az-eletet-latta
https://veol.hu/kultura/tavol-allt-tole-az-intrika-eotvos-karoly-munkassagat-szemelyiseget-ideztek-fel-1763219
https://veol.hu/kultura/tavol-allt-tole-az-intrika-eotvos-karoly-munkassagat-szemelyiseget-ideztek-fel-1763219
https://www.facebook.com/veszpremi7nap/posts/1095443667142628
http://www.veszpremkukac.hu/evfordulo-eotvos-100/
https://veol.hu/veszprem/felelosseggel-a-sikeres-kozossegekert-1779503
http://www.veszpremtv.hu/hir/irasok_a_100_eves_zenederol-n8690.html
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Az országos könyvtári napokra két fizetett hirdetésben hívtuk fel a figyelmet, a Veszprémi 

7Nap című, minden veszprémi háztartásba eljutó városi hetilapban.  

A hirdetés ára bruttó 167 200,- Ft volt. 

 

 

 

5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.   

 

Szolgáltatás 2016-ban megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I Új alportál létrehozása az MKE 48. 

Vándotgyűlésére 

OPAC I  

Adatbázisok I Varga Béla: Veszprém megyei életrajzi 

lexikona új adatbázisa 

Referensz szolgáltatás I  

Közösségi oldalak  I Új Facebook profil 

Hírlevél I  

RSS N  

Digitalizálás I  

 

Honlapunk jelenleg a magyaron kívül további 4 nyelven (angol, német, francia, finn) érhető 

el. A fogyatékkal élők számára külön akadálymentes felületet alakítottunk ki. 

A honlap tartalma naponta akár többször is frissül, a már lezajlott eseményeket, programokat 

archívumba helyezzük. 

Minden érvényes tagsággal rendelkező olvasónknak (bejelentkezés után) lehetősége van az 

online katalógusban megtekinteni kölcsönzési és személyes adatait, a kölcsönzési határidőt 

egy alkalommal meghosszabbítani, kölcsönzésben lévő dokumentumra előjegyzést tenni. 

A katalógus, a honlap, a különböző adatbázisok a nap 24 órájában elérhetők az interneten. 

A 2016-ra tervezett 4 hírlevelet kiküldtük, ezekben programjainkra, rendezvényeinkre hívtuk 

fel a figyelmet, új beszerzésekről tájékoztattuk olvasóinkat.  

Évek óta, egyre népszerűbbek a távolról elérhető szolgáltatások. Olvasóink, látogatóink 

többsége a személyes használat előtt az internetes elérhetőségeken tájékozódik könyvtárunk 

szolgáltatásairól, rendezvényeiről. Honlapunk látogatottsága 10%-kal, Facebook oldalunké 

közel 20%-kal növekedett az elmúlt évhez képest. Sajnos az online katalógusban való keresés, 

böngészés viszont csökkent, pedig ebben az évben több mint 20%-kal több új dokumentum 

beszerzésére került sor. Egyre népszerűbbek az otthonról is elérhető szolgáltatásaink (pl. 

hosszabbítás, előjegyzés, saját profil, E-kosár). 
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Távhasználat (2016) 

EKMK honlap 126 158 

AMC honlap 1 616 

Vándorgyűlés honlap 48 676 

EKMK Facebook 245 103 

AMC Facebook 153 968 

Vándorgyűlés Facebook 32 170 

Március 15. könyvtár Facebook 5 591 

Dózsavárosi könyvtár Facebook 23 300 

WebOpac 229 573 

Összesen: 866 155 

 

Folytattuk a helyismereti vonatkozású videofilmek digitalizálását, fényképek szkennelését. 

2016-ban 16 film, 1 555 fénykép került a belső hálózatra. Emellett 132 db képeslap 

bibliográfiai leírása és fotója került az adatbázisba.  

 

A helyismereti gyűjtemény digitális feldolgozottsága változó. A könyvek, szakdolgozatok, 

kurrens és retrospektív folyóiratok, képeslapok 100 %-ban feltártak az Aleph katalógusban. A 

Könyvtár-informatikai és gyűjteményszervezési csoporttal együttműködve, saját erőforrásból 

elkezdtük a fényképeink digitalizálását. 2016 decemberben az Arcanum Adatbázis Kft 

felajánlásból elkezdte digitalizálni a Veszprém (1865-1867; 1875-1890), a Veszprémi 

Független Hírlap (1881-1897) és a Veszprémi Ellenőr (1900-1902; 1906-1909) c. folyóiratok 

számait, melyek elektronikus változatai a Hungaricana közgyűjteményi portálról bárki 

számára elérhetővé válnak a 2017. évtől. 

 

 

6.) Innovatív megoldások, újítások:  
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Zenei klub a 

könyvtárban 

Könnyűzenei klub a zenei állomány népszerűsítésére, a zenei kultúra 

terjesztésére és közösségformálásra.  . 

„Vörös Pöttyös” 

olvasópályázat 

A Vörös Pöttyös sorozat alapján, a nyár folyamán kiírt olvasópályázat 

sikeres volt a tinédzserek körében.  

Tájékoztatás 

jelnyelven 

http://www.ekmk.hu       
https://www.youtube.com/watch?v=nPgFTOyMqEY  

Könyvtáros kollégánk, aki jelnyelvi tolmács is, elkészített egy 

képanyagot a siket- és nagyothalló könyvtárhasználók számára.2016-

ban is használtuk. 

http://www.ekmk.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=nPgFTOyMqEY
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„Gyarapítsunk együtt” állománygyarapítási WEB 2.0 szolgáltatás 

http://www.ekmk.hu/index.php/home/gyarapitsunk-

egyutt/gyarap%C3%ADtsunk-egy%C3%BCtt  

 

Látogatóink javaslatot tehetnek új dokumentum beszerzésére. Minden 

javaslattevőnek felajánljuk, hogy az adott mű beszerzése és 

feldolgozása után ő lehet annak első kölcsönzője. 

Te is közénk tartozol! Veszprém Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal közös 

programsorozat 

https://www.youtube.com/watch?v=WCifutL25Ng  

 

 

 

7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) 

 

 

7.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

 

2016-ban harmadával csökkent a kötelespéldányként beleltározott könyvek száma. 380 új 

kötet került az állományba, 1,2  millió forint értékben. A több példányban érkező, az új, 

változatlan utánnyomású, azonos ISBN számú, valamint a más megyei könyvtár gyűjtőkörébe 

tartozó fölöspéldányokat, jellemzően helyismereti vonatkozású könyveket nem leltároztuk be. 

Ezeket az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbítjuk az illetékes megyei könyvtárnak.  

Folyóiratokból a központi folyóirat olvasóban 96, a helyismereti gyűjteményben 103 

különböző címet tudtunk olvasóink rendelkezésére bocsátani kötelespéldányként. A választék 

folyamatosan változott. Előfordult, hogy adott folyóirat papír alapú helyett csak 

elektronikusan jelent meg, vagy más megyében működő nyomda állította elő, így azokat már 

nem tudták szolgáltatni. 

 

 

7.2 ODR tevékenység 

 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében az előző évhez képest kevesebb 

dokumentumot tudtunk vásárolni. 233 db könyv, 9 db DVD és 1 db hangoskönyv került az 

állományunkba, 824 381 forint értékben. A támogatás nettó 600.000,- Ft volt, postaköltségre 

100.000,- Ft-ot használtunk fel. 

Az ODR tevékenységen keresztül biztosítjuk mind a saját olvasóink, mind más könyvtárak 

használói számára a könyvtári dokumentumok használatát, elérését. Állományunk teljességgel 

elérhető az ODR-MOKKA Katalógus felületén. 

 

http://www.ekmk.hu/index.php/home/gyarapitsunk-egyutt/gyarap%C3%ADtsunk-egy%C3%BCtt
http://www.ekmk.hu/index.php/home/gyarapitsunk-egyutt/gyarap%C3%ADtsunk-egy%C3%BCtt
https://www.youtube.com/watch?v=WCifutL25Ng
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2016-ban a könyvtárunktól kért könyvtárközi kölcsönzések száma tovább emelkedett, 76 %-

kal haladja meg az előző évi kéréseket. A beérkezett kérések 95%-át tudtuk teljesíteni. 

A délig beérkező kéréseket aznap igyekszünk teljesíteni, a később beérkezőket a másnapi 

postával küldjük, ha a dokumentum helyben rendelkezésre áll. Gyakori volt az év során, hogy 

a városrészi könyvtárból teljesítettük a kérést, ami plusz adminisztrációval és szállítással is 

jár, és a teljesítés bekérések esetén kissé hosszabb lehet. 

Ez év márciusától a könyvtárközi kéréseket a hagyományos füzetes adminisztráció helyett 

EXCEL táblázatban tartjuk nyilván, amely így könnyebben visszakereshetővé tette az 

adatokat.  

A beérkező kérések 46%-a a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer  (KSZR) által ellátott, 

Veszprém megyei települési könyvtárakból érkezett. 44 KSZR tagkönyvtárból 1092 kérés 

érkezett 2016-ban, amely a 2015. évi adatokat 107 %-kal haladja meg. A KSZR szolgáltató 

helyek a könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumokat ingyen küldhetik vissza, a 

kérések nagyarányú növekedése azonban a KSZR csoport munkájának is köszönhető, akik a 

továbbképzések és a személyes kapcsolatok révén is népszerűsítik, ajánlják a könyvtárközi 

kölcsönzés lehetőségét. A kistelepüléseken ilyen formában hatékonyan segítjük elő a 

könyvtári dokumentumokhoz és szolgáltatásokhoz való egyenlő és teljes hozzáférést. 

A városrészi könyvtárakból érkező kérések az összes kérés 8%-át tették ki és a Könyvtárpont 

- Agóra olvasói igényeit is gyakran könyvtárközi kölcsönzés útján elégíttettük ki.  

36 új könyvtárat írattunk be az év során. Kértek tőlünk nagy országos könyvtárak (KSH 

Könyvtára, Országos Idegennyelvű Könyvtár, BME-OMIKK) és gyakori, hogy az ország 

távoli, eldugott kis településeiről is rendszeresen hozzánk fordulnak.  

Továbbra is nagyon népszerű volt az előjegyzés, amely 2015-ös adatokhoz képest 56%-kal 

emelkedett. (292 db) Ez is jelzi, hogy leginkább az új kiadású, közkedvelt könyvekre van 

igény a tőlünk kérő könyvtárak esetében is.  

Az elektronikus formában kért dokumentumok száma is emelkedett, (37%-kal), 57 esetben 

kértek tőlünk szkennelt, digitálisfotó másolatot. A fénymásolatban kért dokumentumok száma 

elenyésző volt (2 db) 

 

A teljesített kérések 85%-a a felnőtt szak-és szépirodalomból, 11%-a az ifjúsági és 

gyermekirodalomból, 2%-a a helytörténeti dokumentumokból, 1-1% a nyelvi és zenei 

dokumentumból került ki. 

 

Alapszolgáltatásaink közé tartozik a saját olvasóink számára is a könyvtárközi kölcsönzés. 

Beiratkozott olvasóink személyesen, e-mail-en keresztül és az ODR olvasói felületén 
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keresztül is kérhetnek. Az indított kéréseink a tavalyi évhez képest 71%-kal nőttek (583 

kérés), de a kérések 58%-át a városrészi könyvtárak állományából teljesítettük. Leginkább 

hagyományos dokumentumokat kértek, és 25 elektronikus kérésünk volt. 

 

 

 

7.3Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös 

fejlesztések, dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő 

támogatás felhasználása. (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 

 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről alapján:  

 66. § A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében 

és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként 

a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 

elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat, 

b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, 

c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, 

d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, 

e) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, 

f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, 

g) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, 

h) megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében 

megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a 

települési önkormányzatok számára, 

i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében 

működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár 

fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények érvényesítése 

érdekében, 

j) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, 

k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a 

szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat, 

l)évente egy alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs 

szakmai műhelynapot szervez a megye könyvtárosai számára, 
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m)ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos 

feladatokat. 

 

 

A megyei könyvtár egész évben folyamatosan tartotta a kapcsolatot a megyében működő 

nyilvános könyvtárakkal A statisztikai adatszolgáltatás idején szakmai tanácsokkal segítettük 

a munkát, konkrét kérdésekben kínáltunk megoldási javaslatokat. Honlapunkon megtalálhatók 

a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek elérhetőségei, ezzel is tudjuk segíteni a térségi 

munkát. Gyakran keresik meg intézményünket önkormányzatok, a közigazgatás egyéb 

szereplői könyvtári rendszert érintő ügyekben. Folyamatosan egyeztetünk ügyekben, 

végigkísérjük a fejlesztéseket, szakértői tevékenységgel segítjük a települések munkáját. Több 

helyszínen végeztünk felmérést, főleg könyvtárfejlesztési pályázatokban működtünk közre. 

 

2016-ban változott a Nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő Veszprém megyei könyvtárak, 

települések száma, Balatonederics csatlakozott a KSZR-hez, a Magyar Nemzeti levéltár 

Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtárát is levették a szakértői vizsgálat javaslata alapján 

a jegyzékről. A 2016. decemberi jegyzékben 18 településen 24 könyvtár szerepel, amelyek 

közül 4 a szak-, ill. felsőoktatási könyvtár, és 19 a települési könyvtár. Ezekből 14 városi 1 

megyei-városi és 4 községi könyvtár. A községi könyvtárak közül 2, Kiscsősz és Nóráp igen 

kicsi települések, amelyek könyvtárának levételét a nyilvános könyvtári jegyzékről már a 

szakfelügyelet is javasolta, mivel nem tudják teljesíteni a nyilvános könyvtárak 

alapkövetelményeit és alapfeladatait. Nóráp 2017 februárjában érdeklődött a folyamatról. 

 

2016-ban információs megyei szakmai napot szerveztünk, december 9-én hagyományteremtő 

szándékkal rendezte meg a megyei könyvtár és az MKE Veszprém Megyei Szervezete a Dr. 

Csiszár Miklósné emléknapot. Emléktábla avatással tisztelegtünk néhai munkatársunk, az 

önálló helyismereti gyűjtemény létrehozója emléke előtt, 70. születésnapján, halála 10. 

évfordulóján. Egykori kolléganőnk férje Dr. Csiszár Miklós emlékdíjat alapított, melyet a 

helyismereti könyvtárosi munkában végzett Veszprém megyei kollégák munkájának 

elismeréséül ítél oda évente egy bizottság. Az alapítás évében csoportunk két munkatársa 

kapta a megtisztelő elismerést. (Vereskuti Klára és Szabóné Vörös Györgyi)  

Az emléknap három szakmai előadással zárult. 
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7.4. A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  

(rövid összefoglaló, mert a KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik) 

 

 

2016-ban 198 Veszprém megyei település önkormányzatával volt érvényes megállapodása a 

megyei könyvtárnak (2016. október 14-én Balatonederics is csatlakozott). A Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer működését a megyei könyvtár további 6 városi könyvtár bevonásával 

látta el, 7 ellátási körzetben.  

A Devecser Városi Könyvtár és Művelődési Házzal 2016. évre már nem tudtuk megkötni a 

Megállapodást a szolgáltatások megszervezésére, ezért a korábban hozzájuk tartozó 

településeket a megyei könyvtár látja el így a közvetlenül ellátott könyvtári, információs és 

közösségi helyeink száma 40-ről 79-re emelkedett.  

 

Veszprém megyei könyvtári ellátás 2016-ban: 

Szolgáltatóközpontok Települések száma 

Veszprém, EKMK Ellátóközpont 79 

Ajka  5 

Balatonalmádi  5 

Balatonfüred  20 

Pápa  47 

              Sümeg  12 

Tapolca  30 

Összesen: 198 
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2016 őszén felülvizsgáltuk a Veszprém Megye KSZR szolgáltatási tervét, aktualizáltuk a 

helyzetképet. 

Veszprém megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban 2014., 2016. 

 

Könyvtárak 

könyvtár

ak száma 

(db) 

2014.  

könyvtár

ak száma 

(db) 

2016 

nyilvános 

könyvtárak 

jegyzékén 

szerepel 

(db) 

2014.  

nyilvános 

könyvtárak 

jegyzékén 

szerepel (db) 

2016.  

 

Lakosságsz

ám 

összesen 

2014.  

Lakosságs

zám 

összesen 

2016.  

T
el

ep
ü

lé
si

 k
ö

n
y

v
tá

ra
k

 

megyei könyvtár 1 1 1 1 57 332 60 392 

megyei könyvtár 

KSZR szolgáltató 

helyeinek száma 

összesen 

0 - 500 lakosú 

településen 

98 101* 0 0 27 331 28 907 

 ebből 

könyvtárbusszal 

ellátott település 

0 0 0 0 0 0 

megyei könyvtár 

KSZR szolgáltató 

helyeinek száma 

összesen 

501 - 1000 lakosú 

településen 

56 55 0 0 39 425 38 720 

 ebből 

könyvtárbusszal 

ellátott település 

0 0 0 0 0 0 

megyei könyvtár 

KSZR szolgáltató 

helyeinek száma 

összesen 

1001 - 1500 lakosú 

településen 

22 23 0 0 26 818 27 743 

 ebből 

könyvtárbusszal 

ellátott település 

0 0 0 0 0 0 

megyei könyvtár 

KSZR szolgáltató 

helyeinek száma 

összesen 

1501 - 5000 lakosú 

településen 

18 18 0 0 38 395 38 812 

városi könyvtár 14 14 14 14 152 331 152 500 

önálló községi 

könyvtár 

7 5 6 4 4825 2 510 

A településen nincs könyvtári 

ellátás 

0 0 0 0 0 0 

Összesen 215 216 20 18 346 457 349 584 

 

Az ellátott települések 51%-a 500 lakos alatti kistelepülés (a megye lakosságának mindössze 

8%-át teszik ki), 500-1000 lakosságszám esetében ez a mutató 28%. A városokban lakik a 

lakosság 44%-a, a megyeszékhelyen pedig a lakosság 17%-a. Az aprófalvas jellegből adódik, 

hogy hatékonyan, a támogatás legmegfelelőbb felhasználásával, nagy erőfeszítésekkel tudjuk 

csak biztosítani az ellátást. 
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A retrospektív konverzió keretében megtörtént a veszprémi ellátókörzetben további 15 

település könyvtári állományának teljeskörű, adatbázisban (IKR) feltárása, ezáltal ezeken a 

helyeken is beindult az elektronikus kölcsönzés. 

A dokumentumok beszerzése során továbbra is figyelembe vettük a települések igényeit is. 

2016 őszén továbbképzést tartottunk a megyei könyvtár által közvetlenül ellátott 

településeinek könyvtárosai számára. A 3 alkalom lehetőséget biztosított a módszertani 

kérdésekben való közös elmélyülésre. 

2016-ban több könyvtár állományát optimalizáltuk, leválogattuk, így a látogatók számára 

könnyebben átlátható, használható könyvtárakat hoztunk létre. 

2016 őszén a 6 ellátási körzettel együtt folytattuk a Könyvtári Szolgáltató Helyek 

minőségbiztosításával összefüggő feladatokat. Ennek érdekében adatgyűjtést végeztünk a 

könyvtári szolgáltató helyek minőségbiztosításának megalkotásához. 

A KSZR tevékenység keretein belül 2016-ban munkatársaink több helyszínen és több 

alkalommal tartottak könyvtári foglalkozásokat. 

9 helyen könyvtáros váltás miatt rendkívüli állomány ellenőrzést kellett végrehajtani, 4 helyen 

pedig időszaki revíziót végeztünk, mely sikeresen lezajlott az IKR moduljának köszönhetően. 

A jegyzőkönyv, a hiánylista előállítása és a hiányokról egy törlési jegyzék készítése 

megtörtént. 

 

 

7.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás  

(szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 

 

2016-ban jelentősen emelkedett a beszerzett nemzetiségi dokumentumok száma. Igaz, az 

Országos Idegennyelvű Könyvtártól csak 22 db könyvet és 17 db hangzódokumentumot 

kaptunk, viszont az NKA támogatásból és a Márai programból beszerzésre került kiadványok 

között nagyon sok (754 db) nemzetiségi irodalom került az állományunkba. Jellemzően 

német, szlovák, lengyel és beás nyelvű dokumentumokkal gazdagodott a gyűjtemény. 

 

 

7.6.  Statisztikai adatszolgáltatás 
(saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?) 

 

 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről alapján:  

 66. § A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és 

a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként 
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e) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, 

 

2016. január 31-ig az elmúlt évekhez hasonlóan begyűjtöttük az éves statisztikai jelentéseket, 

és elkészítettük az OSAP 1442-es jelentést a minisztérium felé. 

Az éves statisztikai adatszolgáltatás kormányrendelet alapján minden évben kötelező feladata 

minden könyvtárnak. A megyei könyvtár szervezi és ellenőrzi a megye területén működő 

települési (városi és községi) munkahelyi, szak, felsőoktatási és egyéb könyvtárak 

adatszolgáltatását.  

A 2009-ben bevezetett egységes internetes statisztikai rendszerben 2016-ban is 100 %-ban az 

érintett könyvtárak saját maguk töltötték ki a 2015-ös adatokat, kinyomtatva küldték el a 

megyei könyvtárhoz az ú.n. „Szállítólevéllel” együtt. Megállapodás alapján bizonyos 

ellátókönyvtári feladatokat ellátó városi könyvtárak gyűjtötték össze és töltötték ki a KSZR-

ben hozzájuk tartozó községek, mint szolgáltató helyek adatait is.   

A http://kultstat.emmi.gov.hu/ címen elérhető rendszerben 2016-ban 2015-ös évről Veszprém 

megyében 253 könyvtári statisztikai jelentés készült.  

 

A 2013-ban megjelent a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) rendelet hatályba 

lépése óta a községek 99 % -a csatlakozott az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által 

működtetett KSZR rendszerhez. A községi könyvtárak közül 2015-ben már csak Pétfürdő, 

Révfülöp, Balatonederics, Kiscsősz és Nóráp működött önálló nyilvános könyvtárként.   

A KSZR számára külön statisztikai adatlapot töltöttünk ki a 2015-ös évről s így önálló 

adatszolgáltatóvá vált a KSZR rendszer, bár nem különálló könyvtár. 

Az online adatbázisban a minisztérium a szolgáltató helyek nevét a KSZR rendeletnek 

megfelelően egységesen Könyvtári, Információs és Közösségi Hely-re módosította. 

 

A 2015-ös lejelentett statisztika alapján a 253 könyvtár megoszlása: 

Veszprémben:  15 könyvtár +1 KSZR 

Városokban:  33 könyvtár 

Községekben:  204  könyvtár 

 

Nyilvánosság szerint:  

23 nyilvános könyvtár 

18 nem nyilvános könyvtár 

 

Funkció szerint: 

   1 a megyei-városi könyvtár, 

http://kultstat.emmi.gov.hu/
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  14 városi könyvtár, 

  23 szak, felsőoktatási, egészségügyi, egyéb szak, munkahelyi könyvtár, honvédségi 

könyvtár 

6 önállóan működő községi könyvtár 

197 könyvtári szolgáltatóhely a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer (KSZR) 

kereteiben működött. 

Fiókkönyvtárak száma: 12 

 

Az önálló települési könyvtárat működtetett 2015-ben 6 község: 

Balatonederics, Kiscsősz, Nóráp, Papkeszi-Color Chemia, Pétfürdő, Révfülöp 

 
Nyilvános könyvtári jegyzék 

2016-ban változott a Nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő Veszprém megyei könyvtárak, 

települések száma. A 2016. decemberi jegyzékben 19 településen 24 könyvtár szerepel, 

amelyek közül 4 a szak, ill. felsőoktatási könyvtár, s 19 a települési könyvtár. Ezekből 15 

városi-megyei és 4 községi könyvtár. A községi könyvtárak közül kettő, Kiscsősz és Nóráp 

igen kicsi települések, amelyek könyvtárának levételét a nyilvános könyvtári jegyzékről már 

a szakfelügyelet is javasolta, mivel nem tudják teljesíteni a nyilvános könyvtárak 

alapkövetelményeit és alapfeladatait. Nóráp 2017 februárjában érdeklődött a folyamatról. 

 

 

8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 

 

2016-ban is takarékosan működött intézményünk, az előirányzatokat nem léptük túl. Az 

ellenőrzések fontos események, a gazdálkodásra vonatkozó törvényi előírásokat a vezetők és 

a munkatársak szigorúan betartják és betartatják. Nehézség, hogy nincs elegendő szakember 

ezen a területen sem, az ügyintézők túlterheltek, kockázatot jelenthet a működés során. A 

pénzügyi és könyvelési szolgáltatást nyújtó, önálló gazdasági szervezeti egységgel rendelkező 

Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezettel (VEINSZOL) folyamatosan egyeztetünk, de 

ez nem az optimális állapot.  
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8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 

 

Az adatok tartalmazzák a kistelepülések kiegészítő állami támogatását is. 

Az intézmény működési bevételei között jelenik meg az ÁFA visszatérülés, amivel az elemi 

költségvetés során csak becsült mértékben lehet számolni. Szolgáltatási bevételeink 

kismértékben elmaradtak az előző évhez képest, a késedelmi díj 3/4-e folyt csak be. Ez 

tulajdonképpen örömteli, hiszen a júniusban indított, az olvasók nagy megelégedését kiváltó 

szolgáltatásunk (E-mail küldése a hamarosan lejáró kölcsönzésekről) sikeresnek bizonyult.  

Az egyéb bevételek soron pedig 77%-al magasabb összeg realizálódott, itt jelenik meg a 

külföldi kormánytól átvett támogatás is (Amerikai Kuckó Grants: GR010, GR029, GR031, 

GR032, GR045, GR053). 

 

 

 

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra 

kerekítve) 

2015. évi 

tény 

  

2016. évi 

terv 

  

2016. évi 

tény 

eltérés %-

ban 2015-

höz 

képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 41515   23200 38090 92 

-ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz 

köthető bevétel (nem fenntartótól 

származó bevételek)  9779 9500 

 

9614 98 

-ebből a késedelmi díjbevétel (ezer 

forint) 809 800 

 

595 74 

-ebből beiratkozási díjbevétel (ezer 

forint) 2335 2400 

 

2232 96 

Támogatás, kiegészítés és átvett 

pénzeszköz 367813  346686 363023 99 

         – ebből fenntartói támogatás 68989 68989 85326 124 

– ebből központi 

költségvetési támogatás 277028 277697 277697 100 

-         ebből kistelepülési kiegészítő 

(KSZR) támogatás  146028 146697 146697 100 

– ebből pályázati támogatás 3830 2800 3420 89 

– a Pályázati támogatásból EU-

támogatás 490 0 0 0 

Egyéb bevétel összesen 13890 449 24546 177 

Bevétel összesen 423218  370335 425659 101 

Kiadás 

Személyi juttatás 146776 131276 142404 97 

Munkaadókat terhelő összes járulék 40814 37422 40199 98 

Dologi kiadás    199502 176187 197019 99 

Egyéb kiadás (pl,. Beruházás) 36126 25450 46037 127 

Kiadás összesen 423218 370335 425659 101 
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Az egyéb kiadás soron látható a Beruházás kiadási tétel. A költségvetési számvitel változása 

szerint már ide könyvelik a kisértékű tárgyi eszközök beszerzését is, ez emelte meg jelentősen 

ezt a kiadási nemet. 

 

 

8.2 Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) 
     2015. év  2016. év terv 2016. év tény  % 

 

A táblázatban látható, hogy 2016-ban mindkét soron alacsonyabb összegeket használtunk fel, 

a törvényesen járó illetmények esetében kisebb mértékű csökkenés tapasztalható, hiszen 4 

kollégánk nyugdíjba vonult, de a végkielégítés és a jubileumi jutalmak miatt ez nem jelentős. 

A személyi juttatás soron láthatjuk a 198 kistelepülés ellátása során kifizetett megbízási 

díjakat is (szakmai feladatellátás, programok szervezése, megvalósítása). 

 

 

9.) Partnerség és önkéntesség  

 

A megvalósult hazai és külföldi együttműködések, önkéntességi tevékenységek szöveges és 

számszaki bemutatása 

 

 

Szakmai egyesületek 

Első helyre kívánkozik a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete, 

hiszen szakmai kapcsolatok is vannak az egyesület és az intézmény között. A megyei 

könyvtárból 2016-ban 9 aktív és 8 nyugdíjas tagja volt az egyesületnek. Bár a számok azt 

mutatják, hogy nyugdíjasok a száma emelkedett, az új belépőink (3 fő) mind aktív dolgozók, a 

nyugdíjasok számának emelkedése a friss nyugdíjba vonulások eredménye. Az egyesület 

helyi szervezetének titkára a megyei könyvtár munkatársa, aki munkaidő-kedvezményben 

részesül. A megyei könyvtár testületi tagként is támogatja az egyesületet, és átvállalja a posta- 

és telefonköltséget is. 

 Intézményünk rendszeresen helyszíne az egyesületi rendezvényeknek és vezetőségi 

megbeszéléseknek is. 2016. május 2-án könyvtárunkban volt az egyesület 50. évfordulójára 

emlékező ünnepi rendezvén. Ekkor adtuk először a 2016-ban alapított Veszprém megye 

könyvtárügyéért díjat. Az első díjazottak között a megyei könyvtár két régi vezetője és egy 

régi dolgozója volt: Varga Béla, nyugalmazott könyvtárigazgató, Balogh Ferencné 

Személyi juttatás 146776 131276 142404 97 

Munkaadókat terhelő összes járulék 40814 37422 40199 98 
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nyugalmazott igazgatóhelyettes és Keller Antalné nyugalmazott könyvtáros. A rendezvényt 

követően tartottuk az éves nyugdíjas találkozót. 

2016 legnagyobb eseménye a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése volt, 

melyet szoros együttműködésben szervezett meg az egyesület Veszprém megyei szervezete, a 

megyei könyvtár és a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár. A vándorgyűlés 

magas színvonalon, rekordszámú, több mint 800 résztvevővel zajlott. Az egyesületi tagok és a 

megyei könyvtár dolgozói közül többen előadóként is közreműködtek a konferencián.  

2016 december 9-én a megyei könyvtárban adtuk át a Dr. Csiszár Miklósné-emlékdíjat. Az 

elismerést dr. Csiszár Miklós alapította, az egyesület mindössze az előkészítésben és a 

szervezésben vett részt. A díj átadása után minikonferencia keretében bemutatkozott a 

veszprémi, a pápai és a várpalotai könyvtár helyismereti részlege. A jövőben a rendezvényt 

szeretnénk minden decemberben megismételeni.  

 

Gyermek- és Ifjúsági Könyvtárunk hosszú évek óta fontosnak tartja, hogy a város 

intézményeivel, civil- és egyéb szervezeteivel szoros kapcsolatot ápoljon.  Hosszabb ideje 

több programot szervezünk a Veszprém Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 

Házzal (volt Esélyek Háza) közösen. A két intézmény együtt szervezte meg a „Te is közénk 

tartozol!” sérült gyerekek könyvtárbemutató programsorozatát novemberben, valamint 

családi, kézműves játszóházakat tavasszal és ősszel. 

 Tevékenyen részt vettünk a középiskolások közösségi szolgálatának teljesítésében. A város 

valamennyi középiskolájából fogadtunk tanulókat az elmúlt évben.  

A Mozaik Művész és Kreatív Szaküzlettel évek óta fennálló gyümölcsöző kapcsolatunk 

alapjaként osztálydekorációs pályázatokat hirdettünk a veszprémi és Veszprém környéki 

gyerekek számára.  

 

Helyismereti gyűjteményünk az MKE 48. Vándorgyűlésén együttműködött a Helyismereti 

Könyvtárosok Szervezetével és a Múzeumi Szekció tagjaival.  

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, 

közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel. Rendezvények, kiadványok, kiállítások, 

évfordulók kapcsán együtt dolgoztunk a Laczkó Dezső Múzeum, az MNL Veszprém Megyei 

Levéltára, az Érseki és Főkáptalani Levéltár, az Érseki Könyvtár, a Művészetek Háza 

munkatársaival, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesülettel, a Veszprémi Szemlével, a 

Bakony Balaton Környezetvédelmi Oktatóközponttal, a Veszprémi Nők Kerekasztala 

Egyesülettel. Képviseljük az intézményt az Első Világháborús Centenáriumi 

Emlékbizottságban. 
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Civil szervezetek 

A civil szervezetek közül kiemelkedő az együttműködésünk a Veszprémi Magyar-Finn 

Egyesülettel (VEMAFI). Minden évben több közös rendezvényünk van. Így valósult meg 

2016-ban is a Kalevala Nap, és a Rovaniami lépcsőnél a Lépcsőfutás.  

A Veszprém-Cserháti Társaskör szintén több programját hozta könyvtárunkba, és egyúttal 

nyilvánossá tette a nem klubtagok számára is. A rendezvények között volt ismeretterjesztő 

kultúrtörténeti és helytörténeti előadás, valamint gyerekeknek és családoknak szervezett 

adventi játszóház is.  

A Veszprémi Nők Kerekasztala is rendszeresen intézményünkben tartja a város polgárai 

előtt is nyitott rendezvényeit.  

A Fagyöngy Egyesület minden hónapban intézményünkben tartja összejöveteleit.  

A Gizella Baráti Kör a Március 15. úti Könyvtárban tartja összejöveteleit.  

Rendkívül szoros az együttműködésünk a Veszprém Szemle Alapítvánnyal. Azon kívül, 

hogy intézményünk ad helyet a helytörténeti folyóirat frissen megjelenő számait bemutató 

rendezvényeknek, munkatársaink szaktudásukkal és szervező munkájukkal, esetenként 

publikációkkal is segítik a folyóirat megjelenését.  

A helytörténészekkel és helyismerettel foglalkozókkal ezen kívül is intenzív, részben 

informális könyvtárunk kapcsolata. Mindig nagyon szívesen segítenek, ha szükség van rá, 

függetlenül attól, hogy egy rendezvényről vagy kiadványról van-e szó. A Honismereti 

Egyesület rendezvényeinek is rendszeresen adunk helyet.  

A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai rendszeresen színesítik közreműködésükkel a 

rendezvényeinket.  

 

Civil szervezetek: 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete 

Veszprémi Magyar-Finn Egyesülettel (VEMAFI)  

Veszprém-Cserháti Társaskör 

Veszprémi Nők Kerekasztala 

Fagyöngy Egyesület 

Gizella Baráti Kör 

Veszprém Szemle Alapítvány 

Honismereti Egyesület 

TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 
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Dózsavárosi Baráti Kör 

 

 

Közgyűjtemények, kulturális intézmények:  

Megyei könyvtárként mindennapos kapcsolatban állunk Veszprém megye könyvtáraival és 

könyvtári szolgáltató helyeivel, valamint a települési önkormányzatokkal. Jó kapcsolatot 

ápolunk a városi és megyei társintézményekkel, kölcsönös segítséget nyújtunk egymásnak. 

Rendszeresen adunk segítséget a veszprémi intézmények kiállításaihoz a könyvtári állomány 

és források felhasználásával. Törekszünk arra, hogy a rendezvényeinket időben és 

tematikában összehangoljuk. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei 

Levéltárának, a Laczkó Dezső Múzeumnak és a Bakony-Balaton Környezetvédelmi 

Oktatóközpontnak a munkatársaival kiváló szakmai kapcsolatunk van. A Művészetek Háza 

segíti munkánkat szakmai tanácsokkal, közreműködéssel. Az első világháborús 

megemlékezések során együtt dolgoztunk a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 

is. 

Továbbra is a fiókkönyvárakban működik a Városi Művelődési Központ (VMK) néhány 

klubja. A Dózsavárosi Könyvtárban az eddig megszokott módon zajlik az együttműködés, a 

Március 15. úti Könyvtárban viszont már nem támogatja ezeknek a kluboknak működését a 

VMK művelődésszervezője. Így ezeknek a kluboknak a segítése is munkatársaink feladatává 

vált, amennyire ezt eredeti, nem közművelődési, hanem könyvtárosi munkakörük engedi. A 

Cholnoky Lakótelepi Könyvtárban működik a tér megosztása után a Cholnoky 

Nyugdíjasklub. Szükségesek az egyeztetések, hogy a két eltérő funkcióból adódóan a 

működés ne zavarja egymást. 

 

Társintézmények, partnerek: 

Veszprém megye felsőoktatási könyvtárai: 

  Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

  Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára 

Veszprém megye köz- és szakkönyvtárai 

Laczkó Dezső Múzeum 

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 

Szaléziánum Érseki Turisztikai Központ 

Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 

Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktató Központ 

Művészetek Háza 
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Városi Művelődési Központ 

Szaléziánum Érseki Turisztikai Központ 

Városi Művelődési Központ 

Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér 

Veszprémi Petőfi Színház 

Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 

Magyar Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája 

Tourinform Veszprém 

Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

 

Köznevelési intézmények, felsőoktatás 

Gyerekrészlegünk és a fiókkönyvtárak elsősorban az óvodákkal és általános iskolákkal 

építettek ki szoros kapcsolatokat, az Olvasószolgálat és Szaktájékoztatás csoport munkatársai 

pedig a középiskolákkal. Együttműködési megállapodásunk van Kék Madár Alapítvánnyal. 

Részben informálisan, közös feladatok során szorosabbá vált kapcsolatunk a Pannon Egyetem 

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karával is. Az American Corner rendszeresen 

dolgozik együtt a középiskolákkal és a Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézetével is.  

 

Partnerek: 

Veszprém város óvodái 

Veszprém városban működő általános és középiskolák 

Városkörnyéki oktatási intézmények 

Veszprém megyei általános és középiskolák (Mesevetélkedő, online, Internetes vetélkedők, 

régiós, országos programok) 

 

Veszprém Megyei Jogú Város bizottságai: 

Könyvtárunk igazgatónője tagja a Települési Értéktár Bizottságnak és az Utcanév 

Munkacsoportnak. A Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény vezetője képviseli 

intézményünket az Első Világháborús Emlékbizottságban. A Közjóléti és a Pénzügyi 

Bizottság ülésein az intézményünket érintő ügyekben részt veszünk. 

 

Veszprém Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottság 

Könyvtárunk igazgatója tagja a Megyei Értéktár Bizottságnak. 

 

Egyéb: 



130 

 

Veszprém Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház idén is segítette a 

gyerekkönyvtár programjait, játszóházait. 

 

 

Külföldi szervezetek, nagykövetségek: 

British Council 

Goethe Institut 

Francia Intézet 

Finnagóra 

Finn Nagykövetség 

Észt Kulturális Intézet 

Lengyel Intézet 

Amerikai Nagykövetség 

 

 

 

Fiókkönyvtárak kapcsolatrendszere 

 

Közgyűjteményekkel, társintézményekkel, civil szervezetekkel, képviselőkkel való 

kapcsolattartás 

Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást programjainkról, illetve népszerűsítjük használóink 

körében 

Az intézményben továbbra is működtek klubok, szakkörök, melyek jelentős része a VMK-hoz 

tartozik. Napi szinten van nekünk is velük kapcsolatunk, hiszen a terembeosztást mi 

végezzük, a termeket mi rendezzük be részükre, s közös programokat is tervezünk. 

A Március 15. Úti Könyvtárban a Tipegő Klub 2015 őszétől nem működik, a kisgyerekes 

családok a Kabóca Bábszínház és a VMK gyermekprogramjaira járnak. 

Az Erzsébet Nyugdíjasklub tavasszal és ősszel a könyvtár rendbetételében, kertjének 

gondozásban, virágültetésben segített. A nyugdíjasklub tagjai több alkalommal segítettek ki 

bennünket, amikor az egyik könyvtáros szabadságon volt, vagy létszám gondokkal küzdött a 

könyvtár. 

A könyvtár szakmai munkáját képviselői kerete terhére támogatta Némethné Károlyi Jolán, 

dr. Strenner Zoltán önkormányzati képviselő. Az ő támogatásuknak köszönhetően tudtunk 

programokat szervezni, tudtunk szakmai anyagokat vásárolni foglalkozásokhoz, új bútorokat 

rendelni, illetve év végén könyveket. 
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Középiskolások közösségi szolgálata: 

Összesen 16 (9 veszprémi, 3 Veszprém megyei és 4 megyén kívüli) középiskolával kötöttünk 

szerződést az önkéntes közösségi szolgálat teljesítésére. Ennek keretében összesen 172 diák 

803 alkalommal, összesen 1939 órában segített intézményünk valamelyik telephelyén vagy az 

általunk ellátott kistelepülések könyvtári szolgáltató helyén. Mindegyik szám növekedést 

mutat az előző évihez képest. A megyén kívüli iskolák számának emelkedésének 

magyarázata: nálunk végezte a közösségi szolgálatot néhány olyan diák, aki Veszprémben él, 

de máshol jár iskolába. Számukra sokszor könnyebb a hétvégéken vagy az iskolai 

szünetekben a lakóhelyükön teljesíteni a szolgálatot, mint tanítási időben az iskola 

székhelyén. Arra is volt példa, hogy az ország távoli részén élő tanuló a veszprémi 

nagyszülőnél töltött nyári vakációt kötötte egybe a közösségi szolgálat teljesítésével. Nagyon 

változatos volt a diákokkal együtt végzett tevékenységek köre: gyerekkönyvtári foglalkozások 

és rendezvények előkészítése és segítség a lebonyolításban, közreműködés a könyvtári 

rendezvényeken, kiállítás-megnyitókon valamilyen művészeti tevékenységgel (versmondás, 

zenélés), adminisztráció, segítség a könyvtári rend fenntartásában, polcrendezés, informatikai 

tudásátadás az idősebb generáció számára, segítség a kiállítások rendezésében stb.  

 

A megyei könyvtárral megállapodást kötött középiskolák: 

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Zirc 

Ipari Szakközépiskola, Veszprém 

Jendrassik - Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém 

Karinthy Gimnázium, Budapest 

Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, Veszprém 

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred 

Lovassy László Gimnázium, Veszprém 

Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 

Medgyaszay István Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium, Veszprém 

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola, Veszprém 

Táncsics Mihály Szakközépiskola, Veszprém 

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 

Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Veszprém 

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 

Pannonhalmi Bencés Gimnázium 

Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnázium 
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Önkéntesek: 

55 önkéntes is segítette a munkánkat, 161 alkalommal, 521 órában. Többségük a 

rendezvényeinken vállalt közreműködést térítés nélkül. A nyugdíjas klubok tagjai 

rendszeresen segítettek a fiókkönyvtárak környezetének szépítésében és rendben tartásában. 

Az Erzsébet Nyugdíjasklub tagjai egyéb módon is segítették a Március 15. úti Könyvtár 

munkatársát feladatának ellátásában.  

Ezeknek az önkéntes tevékenységeknek az ellátása nem előzetes megállapodáson, önkéntes 

szerződésen alapszik. Gyakori, hogy a könyvtár vagy fiókkönyvtár épületében működő civil 

szervezetek tagjai azért végeznek el egy-egy feladatot, hogy ezzel a saját környezetüket is 

szebbé, komfortosabbá tegyék. A lokálpatriotizmus motiválja azokat a tevékenységeket, 

melyek egy-egy helyi rendezvény lebonyolítását segítik.  

 

10.) Mutatók 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
 

Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra) Fiókkal 

együtt?  

42 42 42 0 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (óra) 

25 30 25 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  

6 6 6 0 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 12 12 12 0 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

15 20 20 133 

Ebből nyitvatartási napok száma: 12 16 16 133 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 0 0 

 
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 

(KSZR nélkül) 

Mutatók 2015. évi tény 2016. évi terv 

 

2016. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

 

  

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók 

száma (fő) 
13 935 14 000 12 516 90 
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A könyvtári látogatások száma: 

ebből:  személyes: 
131 666 n.a. 152 321 116 

 virtuális: 
815 217 n.a. 

866 

155 
106 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány 

nyelven érhető el 
5 5 5  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
86 90 129  

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 
1 027 1080 1 550 151 

A könyvtár által az Országos 

Dokumentum-ellátási Rendszerben 

szolgáltatott dokumentumok száma 

1 302 1 300 2 249 173 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
8 8 8  

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 
3 3 3 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő használók 

száma (fő) 

399 429 400 000 461 611 116 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) (kattintás az 

OPAC-ra) 

267 900 267 00 229 573 86 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma 

0 0 1 - 

A kölcsönzések száma 

dokumentumtípusonként        

 

Könyv: 

Audio: 

Digit.: 

Diafilm: 

Kotta: 

Térkép: 

Egyéb (bakelit lemez, bekötött folyóirat, 

video) kézirat: 

ÖSSZESEN:    

 

 

 

155 796 

42 

5 282 

796 

55 

346 

10 

 

 

162 317 

 

 

 

150 000 

10 

4 500 

600 

55 

300 

10 

 

 

155 475 

 

 

 

160 548 

71 

4 836 

922 

48 

30 

1 927 

 

 

168 382 

104 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 167 150 464  

A megyei könyvtár által nyújtott, 

dokumentált szakmai (megyei, illetve 

országos szintű) tanácsadások száma 

4 2 4  

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 
15 15 11  

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 
11 11 14  

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma  

55 55 174  

A könyvtár által szervezett olvasási 1 907 1 900 4 022  
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kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések 

száma  

33 30 26  

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

726 720 392  

A könyvtár által szervezett engedélyezett 

képzések, továbbképzések száma 
0 0 0  

A könyvtár által szervezett akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken résztvevők 

száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások száma  
122 120 82  

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

2 490 2 450 1 202  

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok száma 

5 5 6  

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programokon résztvevők 

száma 

87 80 286  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

1 1 1  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

38 40 35  

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzések, programok száma 

14 14 13  

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

331 330 243  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, 

képzéseken résztvevők száma, 

185 180 179  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma, 

13 13 21  

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak 

száma 

1 1 1  
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Saját könyvtári hírlevél megjelenésének 

száma 
4 4 4  

A könyvtár megjelenésének száma a 

médiában 
215 200 318  

A használói elégedettség-mérések száma, a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 
111/2 200/4 200/2  

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 
56 50 100  

A megyei könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési könyvtárak 

száma 

1 1 1 
 

 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
146 110 172  

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

14 14 16  

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek 

száma – nem pontos így, Jogszabály szerint 

aligha alkalmaz valaki önkéntest, amúgy 

természetesen előfordul önkéntes munka 

98 50 55  

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

civil, határon túli, vállalkozói, stb. 

partnerek száma 

4 4 4  

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést 

biztosító számítógéppel való ellátottsága 

(számítógépek száma/a megyeszékhely 

lakosságának száma) 

0,0017 0,0017 0,0008  

A megyei könyvtár által biztosított 

nemzetiségi dokumentumok száma 
39 816 40 000 40 488  

A megyei könyvtár által a kistelepülési 

önkormányzattal kötött megállapodások 

számának aránya (a megyében lévő 

kistelepülések száma/megállapodást kötött 

települések száma) 

198 198 198  

A megyei könyvtár által beszerzett művek 

iránti érdeklődés (a beszerzett 

dokumentumok kikölcsönzésének aránya, 

kölcsönzési átlag, adott dokumentum 

kikölcsönzésének száma) 

3,27 

6489/21 262 

 

3,27 

6489/21 262 

 

2,99 
6660/19 974 

 
 

 

A beszerzett művek iránti érdeklődés 2016-ban csökkent. Ennek egyik oka, hogy a nem 

tervszerű állománygyarapítás keretében kapott, több mint 3 000 dokumentum (NKA, Márai) 

nem mindig találkozott az olvasói igényekkel. Igyekeztünk tájékoztatni az olvasókat, kínáló 

pultot állítottunk fel. Mivel kissé csökkent az aktív olvasók száma, ezzel arányosan a tárgyévi 

beszerzésben az új dokumentumokat kevesebben kölcsönözték. 

 

 

Beszerzett források 
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Mutatók 

2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi tény Változás 2015-2016 (%) 

Költségvetés 15 956  825 16 100 000 15 090 824 95 

Érdekeltségnövelő 

támogatás 

463 924 

 

600 000 1 153 236 
(+ 515.000,- Ft 

számítógép 

beszerzés) 

249 

ODR támogatás 

dokumentumok 

beszerzésére 

550 000 
(+50.000,- Ft 

postköltség)  

1 100 000 600 000 
(+ 100.000,- Ft 

postaköltség) 

109 

Egyéb  672 258 500 000 210 565 31 

Források összesen 17 643 007 21 200 000 17 054 625 97 

Ajándék, kötelespéldány 

értéke 

4 897 669 4 000 000 3 558 888 73 

Összesen 22 540 676 25 200 000 20 613 513 91 

Sajnálatos módon 2016-ban az ODR pályázaton mindösszesen 700 000,- Ft támogatást 

kaptunk, pedig a szolgáltatás jelentősen emelkedett. Intézményünk a KSZR kiegészítő állami 

támogatás terhére, a kistelepüléseken működő szolgáltató helyek számára beszerzett 

dokumentumokat nem tekinti könyvtárközi kölcsönzésnek. A jelentett adatok csak és 

kizárólag a megyei könyvtár törzsgyűjteményéből szolgáltatott dokumentumokat fedik le.  

 

 

Gyűjteményfejlesztés 
 

 

Mutatók 2015. évi tény 
2016. évi 

terv 

2016. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 17 643 007 16 100 000 17 054 625 97 

ebből folyóirat (Ft) 2 750 335 2 700 000 2 503 312 91 

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) 1 444 056 1 200 000 1 336 139 93 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 

dokumentumtípusonként                                db 

                                                                         m 

könyv: 

kotta: 

kartográfiai dokumentum: 

hangdokumentum: 

képdokumentum: 

elektronikus dokumentum: 

egyéb (MS): 

 

10 524 

280 

8175 

15 

22 

112 

238 

3 

108 

 

10 500 

280 

9 000 

50 

20 

150 

100 

1 

120 

 

13 065  

250  

12 193 

50 

21 

236 

460 

1 

103 

 

124 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 

száma dokumentumtípusonként 

db 

könyv: 

kotta: 

kartográfiai dokumentum: 

hangdokumentum: 

 

 

41 690 

36 942 

0 

0 

1 431 

 

 

8 025 

8 000 

0 

0 

0 

 

 

12 801  

12 723 

1 

7 

34 

 

 

31 
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képdokumentum: 

időszaki kiadvány: 

elektronikus dokumentum: 

501 

398 

0 

 

25 

0 

0 

35 

0 

1 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba 

vett dokumentumok száma (db) 

571 550 380 67 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

2 577 2 500 2 768 107 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 

432 400 350 81 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

214 200 793 371 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 

277 300 262 95 

A megyei könyvtár esetében a tárgyévben 

beszerzett egy lakosra jutó könyvtári 

dokumentumok száma (dokumentumok 

száma/megye lakossága – dokumentumok 

száma/megyeszékhely lakossága) 

 

 

0,030 

 

0,17 

 

0,030 

 

0,17 

 

0,038 

 

0,22 

 

 

 

 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

Mutatók 2015. évi 

tény 

2016. 

évi terv 

2016. évi 

tény 

 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

   

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 

 19 122 19 000 12 047 63 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött 

tételek száma 

 149 775 8 000 10 862 7 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok 

száma 

 0 0 0 0 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának 

átlagos időtartama órában kifejezve) 

 0,25 0,25 0,25 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 

(átlagosan) 

 2 2 2 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a 

gyűjtemény egészének %-ában) 

 99 99 99 0 
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2016-ban kevesebb rekordot rögzítettünk az adatbázisba. Ennek egyik oka, hogy a folyóiratokban az 

analitikus feltárás során kevesebb bibliográfiai leírás keletkezett. A másik ok, hogy egy bibliográfiai 

rekordhoz több példányrekordot rendeltünk, hiszen a MÁRAI és az NKA Könyvtámogatási 

programban számtalan többletpéldány érkezett. 

 

 

 

Tudományos kutatás 

 

Rendezvény, kiállítás 
 

Mutatók 
2015. évi 

tény 

2016. 

évi terv 

2016. évi 

tény 

Változás %-

ban az előző 

évhez képest 

   

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és 

országos szintű közösségi programok, rendezvények 

száma összesen  

273 273 677 248 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és 

országos szintű közösségi programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

8 347  8 000 14 183 170 

Tárgyévben szervezett konferenciák száma  0 1 3 - 

Tárgyévben szervezett konferenciákon  

résztvevők száma 

0 700 829 - 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma  123 100 115 93 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 26 012 25 000 28 654 110 

Mutatók 
2015. évi 

tény 

2016. évi 

terv 
2016. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

   

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)   0 0 0 0 

Tudományos kutatások száma 0 0 0 0 

A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a 

könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában megjelent publikációk száma 

6 6 4 75 

Idegen nyelvű publikációk száma 1 1 2 100 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott kiadványok száma 3 1 2 75 

A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 7 7 7 100 

A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

14 10 18 129 

A könyvtár által szervezett konferenciák száma  0 0 3 300 

A könyvtár által szervezett konferenciákon 

résztvevők száma 

0 0 829 - 

A könyvtár szakembereinek konferencián való 

részvételének száma 

34 30 45 133 

A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma 51 50 51 100 



látogatóinak száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvények száma

130 100 137 105

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők száma

2 532 2 000 2 763 109

A megyei könyvtár esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett rendezvények száma

883 890 830 94

A megyei könyvtár esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett rendezvényeken résztvevők 
száma

38 544 37 000 37 608 98

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 19 660 20 000 26 198 133

Állományvédelem

Mutatók
2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény

változás %- 
bán előző 

évhez képest
Állományvédelem
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb 
aktív állományvédelmi intézkedésben 
részesült dokumentumok száma

1 003 1 000 860 86

Muzeális dokumentumok száma 467 467 467 100
Restaurált muzeális dokumentumok 
száma

0 0 0 0

Az állományvédelmi célból digitalizált 
és a konvertált dokumentumok száma

104 100 1 703 -

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 
száma

9 758 11 000 9 759 0

A könyvtári dokumentumok állagának 
védelmét szolgáló gépek száma

1 1 9 -

A beszámoló előkészítésében részt vettek a megyei könyvtár részlegeinek vezetői, 

munkatársai. Az általuk szolgáltatott adatok és szöveges (rész)beszámolók alapján készült el a 

teljes szakmai beszámoló.

A beszámolót összeállította: Pálmann Judit igazgató

Veszprém, 2017. február 20.
A  v

Pálmann Judit
igazgató
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Rendezvények programok - KÖZPONTI KÖNYVTÁR 

2016 
saját: s 

ingyenes: i 

terembérlet: f 

 

Sorsz. Dátum Esemény Terem típ. Látogatók száma 

2 január 7. Angol nyelvű társalsági klub Amerikai Kuckó s 13 

8 január 13. Gyerekklub Amerikai Kuckó s 13 

9 január 14. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 13 

20 január 20. Angol nyelvű kézműves foglalkozás Amerikai Kuckó s 14 

21 január 21. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

33 január 28. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 14 

37 február 2. Steverson Gyűjtemény Könyvklub Amerikai Kuckó s 2 

40 február 4. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 11 

53 február 18. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 6 

57 február 25. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

64 március 2. Gyerekklub Amerikai Kuckó s 8 

65 március 3. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 10 

74 március 10. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 13 

81 március 17. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 21 

86 
március 22. 

Vetésis diákok látogatása a Kuckóban, USA országismereti 

kvízzel és amerikai továbbtanulási tájékoztatóval Amerikai Kuckó s 20 

91 március 23. Angol nyelvű kézműves foglalkozás Amerikai Kuckó s 15 

95 március 31. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 11 

104 április 6. Gyerekklub Amerikai Kuckó s 9 
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107 április 7. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 22 

121 április 20. Angol nyelvű kézműves foglalkozás Amerikai Kuckó s 17 

128 április 28. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 17 

129 
április 29. 

Kossuthos diákok látogatása a Kuckóban, USA 

országismereti kvízzel Amerikai Kuckó s 29 

142 május 5. Amerika Hét - Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 11 

147 május 12. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 4 

166 
június 2. 

Fehérlófia Waldorf Iskola látogatása a Kuckóban, angol 

nyelvű társasjátékozással Amerikai Kuckó s 8 

167 június 2. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

170 
június 7. 

Lovassy-s diákok látogatása a Kuckóban, USA 

országismereti feladatok és játékok Amerikai Kuckó s 18 

173 
június 8. 

Lovassy-s diákok látogatása a Kuckóban, USA 

országismereti feladatok és játékok Amerikai Kuckó s 14 

174 június 8. Gyerekklub Amerikai Kuckó s 10 

175 június 9. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 10 

178 június 15. Angol nyelvű kézműves foglalkozás Amerikai Kuckó s 15 

179 június 16. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 5 

190 augusztus 8-12. Angol nyelvű napközis tábor általános iskolásoknak Amerikai Kuckó s 18 

191 augusztus 25. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 3 

195 szeptember 1. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 8 

197 szeptember 7. Gyerekklub Amerikai Kuckó s 9 

198 szeptember 8. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 8 

202 
szeptember 14. 

Fehérlófia Waldorf Iskola látogatása a Kuckóban, téma: az 

USA államai, amerikai elnökválasztás Amerikai Kuckó s 18 

203 szeptember 14. Legó és társasjáték délután Amerikai Kuckó s 8 

204 szeptember 15. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 10 
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212 szeptember 22. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

216 szeptember 28. Angol nyelvű kézműves foglalkozás Amerikai Kuckó s 15 

217 szeptember 29. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

231 
október 4. 

Tanulj az USA-ban! - tájékoztató előadás amerikai 

továbbtanulásról Amerikai Kuckó s 5 

232 október 5. OKN - Gyerekklub Amerikai Kuckó s 12 

237 

október 6. 

OKN - Program középiskolásoknak (ajkai Bródy Imre 

Gimn.+török, spanyol, lengyel, holland partneriskolák), 

téma: USA országismeret + elnökválasztás  Amerikai Kuckó s 71 

238 október 6. OKN - Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 12 

249 
október 9. 

OKN - Könyves vasárnap, társasjátékok, kvízek, legó, 

rajzfilmvetítés Amerikai Kuckó s 63 

265 október 13. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 16 

270 október 19. Legó és társasjáték délután Amerikai Kuckó s 9 

272 október 20. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 8 

280 október 27. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 14 

286 november 3. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 5 

294 november 9. Gyerekklub Amerikai Kuckó s 7 

300 november 10. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 13 

308 
november 15. 

Tanulj az USA-ban! - tájékoztató előadás amerikai 

továbbtanulásról Amerikai Kuckó s 4 

312 november 16. Angol nyelvű kézműves foglalkozás Amerikai Kuckó s 15 

313 november 17. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 16 

331 november 30. Legó és társasjáték délután Amerikai Kuckó s 7 

335 december 1. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 16 

343 december 7. Gyerekklub Amerikai Kuckó s 9 

347 december 8. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 19 
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355 december 14. Angol nyelvű kézműves foglalkozás Amerikai Kuckó s 15 

358 december 15. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 21 

161 május 28. Gyereknap: Kék Madár Színjátszókör Amfiteátrum i 100 

1 január 5. Trigo Kft. - állásinterjú dr. Nagy L. f 9 

6 január 13. Trigo Kft. - állásinterjú dr. Nagy L. f 8 

11 január 15. Trigo Kft. - állásinterjú dr. Nagy L. f 12 

15 január 19. Trigo Kft. - állásinterjú dr. Nagy L. f 9 

16 január 20. Trigo Kft. - állásinterjú dr. Nagy L. f 11 

23 január 21. EPER Országos Szakmai Napok dr. Nagy L. f 19 

27 január 25. Trigo Kft. - állásinterjú dr. Nagy L. f 20 

29 január 27. Trigo Kft. - állásinterjú dr. Nagy L. f 15 

44 február 9. Laczkó Dezső Nyugdíjas Klub - vendége Nádasdy Borbála dr. Nagy L. i 35 

98 április 1. Honismereti Egyesület -elnökségi ülés dr. Nagy L. i 21 

102 április 5. Laczkó Dezső Nyugdíjas Klub  dr. Nagy L. i 19 

110 április 8. VEMAFI közgyűlés dr. Nagy L. i 17 

138 május 4. VEMAFI dr. Nagy L. i 18 

210 szeptember 21. Honismereti egyesület rendezvénye dr. Nagy L. i 18 

260 október 11. Laczkó Dezső Nyugdíjas klub összejövetel dr. Nagy L. i 21 

277 október 26. Civil Ház rendezvénye dr. Nagy L. i 26 

4 január 12. Eötvös emlékév megbeszélés dr. Nagy L. s 16 

18 január 20. Csejteiné Riz Ilona költői estje dr. Nagy L. s 15 

31 január 28. MKE vezetőségi megbeszélés dr. Nagy L. s 8 

41 február 5. Nyugdíjas búcsúztató dr. Nagy L. s 32 

63 március 1. Nyugdíjas búcsúztató dr. Nagy L. s 36 

76 március 11. Nyugdíjas búcsúztató dr. Nagy L. s 35 

208 szeptember 19. Nyugdíjas búcsúztató dr. Nagy L. s 38 

235 október 5. Angoltanárok továbbképzése dr. Nagy L. s 11 
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292 november 9. Angoltanárok továbbképzése dr. Nagy L. s 12 

307 november 15. Amerikai kuckó - filmvetítés dr. Nagy L. s 23 

342 december 7. Angoltanárok továbbképzése dr. Nagy L. s 17 

356 december 14. Véradás a veszprémi Vérellátó Állomás  szervezésében fogadótér i 68 

359 december 17. 
Karácsonyi éléskamra - téli finomságok vására (Szent 

Kinga) 
fogadótér s 20 

187 július 6-10. Vándorgyűlés - Csorba Győző vándorkiállítás folyosógaléria i 110 

3 január 8. Ringató gyerekkönyvtár i 22 

7 január 13. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 10 

25 január 22. Ringató gyerekkönyvtár i 24 

30 január 27. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 8 

34 január 29. Ringató gyerekkönyvtár i 29 

38 február 2. Veszprémi Alkotók gyerekkönyvtár i 5 

46 február 9. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 8 

49 február 12. Ringató gyerekkönyvtár i 35 

56 február 24. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 10 

59 február 26. Ringató gyerekkönyvtár i 32 

68 március 4. Ringató gyerekkönyvtár i 24 

72 március 9. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 11 

83 március 18. Ringató gyerekkönyvtár i 30 

90 március 23. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 10 

100 április 1. Ringató gyerekkönyvtár i 25 

103 április 5. Veszprémi Alkotók gyerekkönyvtár i 7 

106 április 6. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 12 
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117 április 15. Ringató gyerekkönyvtár i 24 

123 április 20. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 10 

135 május 3. Veszprémi Alkotók gyerekkönyvtár i 4 

139 május 4. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 10 

149 május 13. Ringató gyerekkönyvtár i 26 

151 május 18. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 10 

157 május 27. Ringató gyerekkönyvtár i 26 

171 június 7. Veszprémi Alkotók gyerekkönyvtár i 3 

177 június 10. Ringató gyerekkönyvtár i 33 

199 szeptember 8. Ringató gyerekkönyvtár i 18 

206 szeptember 15. Ringató gyerekkönyvtár i 26 

213 szeptember 22. Ringató gyerekkönyvtár i 18 

220 szeptember 29. Ringató gyerekkönyvtár i 18 

241 október 7. Ringató gyerekkönyvtár i 34 

266 október 13. Ringató gyerekkönyvtár i 26 

273 október 20. Ringató gyerekkönyvtár i 12 

282 október 27. Ringató gyerekkönyvtár i 30 

291 november 8. Beszélgetőkör anyáknak, anyákról- Makó Judittal gyerekkönyvtár i 10 

297 november 10. Ringató gyerekkönyvtár i 16 

302 november 11. Német nemzetiségi klub gyerekkönyvtár i 5 

311 november 16. Foltvarrók gyerekkönyvtár i 10 

320 november 22. Beszélgetőkör anyáknak, anyákról- Makó Judittal gyerekkönyvtár i 10 

325 november 24. Ringató gyerekkönyvtár i 8 
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334 december 1. Ringató gyerekkönyvtár i 17 

340 december 6. Beszélgetőkör anyáknak, anyákról- Makó Judittal gyerekkönyvtár i 9 

346 december 8. Ringató gyerekkönyvtár i 16 

350 december 9. Német nemzetiségi klub gyerekkönyvtár i 5 

352 december 13. Beszélgetőkör anyáknak, anyákról- Makó Judittal gyerekkönyvtár i 11 

357 december 15. Ringató gyerekkönyvtár i 17 

362 december 22. Ringató gyerekkönyvtár i 17 

61 jan. - febr. Varga Katalin - Kiállítás gyerekkönyvtár s 2184 

84 március 19. Húsvéti játszóház gyerekkönyvtár s 70 

96 március Márciusi kalendárium gyerekkönyvtár s 1128 

122 április 20. Ribizli Bohóc gyerekkönyvtár s 54 

125 április 23. Anyák napi játszóház gyerekkönyvtár s 35 

159 május 28. Gyereknap: Bűvészek gyerekkönyvtár s 28 

160 május 28. Gyereknap: 7Próba gyerekkönyvtár s 50 

162 május 28. Gyereknap: Filmnézés gyerekkönyvtár s 5 

164 ápr. - máj. Kiállítás: Csukás István  gyerekkönyvtár s 3654 

180 jún. 20. - 24. Könyvtári nyári tábor gyerekkönyvtár s 30 

182 jún. 27. - júl. 1. Könyvtári nyári tábor gyerekkönyvtár s 30 

185 július 8. Gyermekkönyvtári tárlatvezetés(Vándorgyűlés) gyerekkönyvtár s 110 

194 jún.-júl.-aug. Kiállítás(Kilátó-túra) gyerekkönyvtár s 2944 

207 szeptember 16. Német klub gyerekkönyvtár s 6 

223 szeptember 30. Meseterápia előadás gyerekkönyvtár s 14 

224 szeptember Kiállítás (Fehér Klára) gyerekkönyvtár s 1303 

229 október 4. Kiállítás: Csukás István  gyerekkönyvtár s 1303 



7 

 

243 október 7. Leg-ek díjátadója gyerekkönyvtár s 15 

244 október 7. Népek meséi gyerekkönyvtár s 21 

245 október 8. Törpkilométerek: Családi futóverseny gyerekkönyvtár s 15 

246 október 8. Ébresszük fel együtt Csipkerózsikát: családi 7próba gyerekkönyvtár s 53 

247 október 8. Megnyílik a családi bütykölde! Kézműves foglalkozás gyerekkönyvtár s 34 

251 október 9. Hangolj rá! Zeneterápiás foglalkozás gyerekkönyvtár s 28 

252 október 9. Középpontban a papír: Kézműves foglalkozás gyerekkönyvtár s 37 

253 október 9. Varázsvarrás: Kézműves foglalkozás gyerekkönyvtár s 68 

254 október 9. "BB" Magic Bűvészműsor gyerekkönyvtár s 55 

255 október 9. Hurrá áll a vár! Kártyavár építő verseny gyerekkönyvtár s 17 

256 október 9. Csocsóbajnok kerestetik! gyerekkönyvtár s 17 

259 október 9. Az idő, mint ajándék - Makó Judit előadása gyerekkönyvtár s 18 

262 október 11. Női beszélgetőkör gyerekkönyvtár s 14 

290 november 8. "Te is közénk tartozol!" Kozmutza-nap gyerekkönyvtár s 66 

293 november 9. "Te is közénk tartozol!" Kozmutza-nap gyerekkönyvtár s 46 

298 november 10. Első világháború - centenáriumi foglalkozás gyerekkönyvtár s 11 

304 november 11. Osztálydekorációs pályázat - díjátadó gyerekkönyvtár s 38 

314 november 17. Első világháború - centenáriumi foglalkozás gyerekkönyvtár s 10 

326 november 24. Első világháború - centenáriumi foglalkozás gyerekkönyvtár s 10 

336 december 1. Első világháború - centenáriumi foglalkozás gyerekkönyvtár s 10 

351 december 10. Karácsonyi játszóház gyerekkönyvtár s 80 

22 január 21. EPER Országos Szakmai Napok Kisfaludy f 35 

36 február 2. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 22 

58 február 26. Országgyűlés Hivatala - Förchlich András Kisfaludy f 110 
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62 március 1. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 15 

66 március 3. Országgyűlés Hivatala - Förchlich András Kisfaludy f 65 

101 április 5. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 18 

105 április 6. Országgyűlés Hivatala - Förchlich András Kisfaludy f 42 

111 április 11. Országgyűlési képviselő fóruma Kisfaludy f 80 

134 május 3. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 22 

145 május 11. Országgyűlés Hivatala- Kisfaludy f 70 

169 június 7. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 25 

201 szeptember 14. Országgyűlés Hivatala Kisfaludy f 46 

215 szeptember 27. EFOP tájékoztató - EMMI Kisfaludy f 80 

261 október 11. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 21 

264 október 12. EPER Országos Szakmai Napok Kisfaludy f 45 

275 október 25. Országgyűlés Hivatala Kisfaludy f 34 

339 december 6. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 22 

10 január 14. Családi Csend-morzsák Poller Imre Kisfaludy i 21 

28 január 27. ALMA Alapítvány előadása Kisfaludy i 32 

39 február 3. VEMAFI közgyűlés Kisfaludy i 25 

54 február 19. Józan Ész Társasága - előadás Kisfaludy i 31 

70 március 8. Nő napi rendezvény Kisfaludy i 35 

94 március 31. Józan Ész Társasága - előadás Kisfaludy i 38 

99 április 1. Autizmus világnapja - előadások Kisfaludy i 58 

109 április 8. Megyei Rendőr-Főkapitányság programja Kisfaludy i 35 

115 április 14. Slam Poetry-Odalökött költészet Kisfaludy i 20 

119 április 19. Szilágyi Iskola - Ki mit tud? Kisfaludy i 54 

124 április 23. VEMAFI  Kisfaludy i 35 

148 május 13. VEMAFI Kisfaludy i 46 

214 szeptember 24. 5 éves a Veszprémi Portré Kisfaludy i 47 
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219 szeptember 29. Venőke - műsor és előadás Kisfaludy i 31 

222 szeptember 30. Józan Ész Társasága - előadás Kisfaludy i 32 

281 október 27. Venőke - előadás Kisfaludy i 32 

284 november 2. Finnugor filmfesztivál Kisfaludy i 42 

301 november 11. Autizmus-specifikus szülőképzés Kisfaludy i 36 

306 november 12. Autizmus-specifikus szülőképzés Kisfaludy i 36 

337 december 2. Autizmus-specifikus szülőképzés Kisfaludy i 36 

345 december 8. Francia klub Kisfaludy s 30 

17 január 20. Német klub Kisfaludy s 32 

24 január 21. Francia klub Kisfaludy s 29 

26 január 25. Tűz- és balesetvédelmi oktatás + összmunkatársi értekezlet Kisfaludy s 52 

42 február 5. Gergely Ágnes író-olvasó találkozó Kisfaludy s 50 

43 február 5. „5órai tea” Könyvklub Kisfaludy s 32 

45 február 9. Mesevetélkedő Kisfaludy s 58 

47 február 10. Mesevetélkedő Kisfaludy s 58 

48 február 11. Francia filmklub Kisfaludy s 26 

52 február 17. Német klub Kisfaludy s 32 

67 március 4. Veszprémi Szemle bemutató Kisfaludy s 85 

71 március 9. Sziklay János könyvbemutatója - Eötvös napok Kisfaludy s 60 

73 március 10. Francia klub Kisfaludy s 35 

77 március 16. Német Klub Kisfaludy s 18 

79 március 16. Német klub - író-olvasó találkozó Kisfaludy s 38 

82 március 18. Ész filmvetítés Kisfaludy s 26 

85 március 21. Mesevetélkedő Kisfaludy s 58 

88 március 22. Mesevetélkedő Kisfaludy s 58 

92 március 24. Amerikai Kuckó - Nagykövetségi előadás - migrációról Kisfaludy s 24 

108 április 7. Francia klub Kisfaludy s 31 
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114 április 13. Német klub Kisfaludy s 33 

120 április 20. Juan S. Guse - író-olvasó találkozó Kisfaludy s 30 

126 április 25. Mesevetélkedő Kisfaludy s 66 

131 május 2. MKE 50 éves rendezvény  Kisfaludy s 50 

132 május 3. Amerika Hét - egyetemi hallgatók szakmai előadásai Kisfaludy s 70 

133 május 3. Amerika Hét - Fulbright ösztöndíjasok szakmai előadásai Kisfaludy s 40 

136 május 4. Amerika Hét - egyetemi hallgatók szakmai előadásai Kisfaludy s 40 

137 május 4. Amerika Hét - egyetemi oktatók szakmai előadásai Kisfaludy s 50 

141 május 5. Francia Klub Kisfaludy s 17 

146 május 12. Zsirai László hármas könyvbemutatója Kisfaludy s 10 

150 május 18. Német klub Kisfaludy s 29 

154 május 26. Lackfi János Emberszabás könyvbemutatója Kisfaludy s 40 

156 május 27. Veszprémi Szemle bemutató Kisfaludy s 75 

176 június 9. Francia klub Kisfaludy s 28 

184 július 8. MKE Vándorgyűlés - Helyismereti Szekció ülése Kisfaludy s 65 

192 augusztus 26. Veszprémi Szemle bemutató Kisfaludy s 68 

196 szeptember 6. Észt filmvetítés Kisfaludy s 36 

205 szeptember 15. Francia klub Kisfaludy s 18 

211 szeptember 21. Német klub Kisfaludy s 17 

218 szeptember 29. Ramazuri bábszínház Ki játszik ilyet műsora Kisfaludy s 97 

221 szeptember 30. Áprily Géza gyermekműsora Kisfaludy s 50 

226 október 3. OKN-Észt filmvetítés Kisfaludy s 25 

228 október 4. OKN - Csőbe terelt források - könyvbemutató és előadás Kisfaludy s 44 

233 október 5. OKN - Jeney Zoltán író-olvasó találkozó Kisfaludy s 86 

234 október 5. OKN - Német klub Kisfaludy s 24 

236 október 6. OKN - Francia klub Kisfaludy s 19 
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239 október 7. OKN - Veszprémi Szemle bemutató Kisfaludy s 81 

240 október 7. OKN - Fábián Janka az 5 órai tea könyvklub vendége Kisfaludy s 29 

250 október 9. OKN - GreCSÓKOLlár - zenés irodalmi est Kisfaludy s 76 

269 október 18. Észt filmvetítés Kisfaludy s 38 

278 október 26. Amerikai Kuckó - Halloween program Kisfaludy s 55 

287 november 3. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy s 13 

289 november 8. Észt filmvetítés Kisfaludy s 37 

296 november 10. Francia klub Kisfaludy s 9 

310 november 16. Német klub Kisfaludy s 25 

316 november 18. Tóth Dezső könyvbemutató Kisfaludy s 70 

318 november 19. Eötvös emlékülés Kisfaludy s 38 

319 november 22. Észt filmvetítés Kisfaludy s 37 

322 november 23. Amerikai Kuckó - Hálaadás napi program Kisfaludy s 41 

349 december 9. Csiszár Miklósné emléknap Kisfaludy s 70 

354 december 14. Német klub Kisfaludy s 28 

360 december 19. Munkatársi karácsonyi összejövetel Kisfaludy s 45 

113 április 13. Német Klub Kisfaludy s 15 

324 november 24. Honismereti Egyesület közgyűlés Kisfaludy  i 65 

328 november 25. Autizmus-specifikus szülőképzés Kisfaludy  i 36 

329 november 26. Autizmus-specifikus szülőképzés Kisfaludy  i 36 

330 november 30. Varga Richárd- Nem létező című lemezbemutató Kisfaludy  s 38 

152 május 18. Német klub Kisfaludy  s 12 

51 február 17. Német Klub Kisfaludy   s 22 

285 november 3. Finnugor filmfesztivál 
Kisfaludy és dr. Nagy 

L. 
i 53 

188 július 5-12. Bálint Ágnes vándorkiállítás (Vándorgyűlés) kisgaléria i 200 

35 jan. 5. - jan. 30. Farkas István természetfotó kiállítása kisgaléria s 310 
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60 febr. 3. - 28. Vajda Ilona Levélképek c. kiállítása kisgaléria s 405 

97 márc.5. -ápr.5. T. Violányi Mimi festőművész kiállítása kisgaléria s 428 

143 május 5. Amerika Hét - Lovassy Kamarazenekar koncertje kisgaléria s 20 

165 máj.3.-máj. 31. A Bakony-Balaton UNESCO Globális Geopark  "Kő és kultúra" és 

"Varázslatos Magyarország" c. fotókiállítása 
kisgaléria s 376 

181 máj.31. -jún.30. Husz Béláné népi iparművész Busóbabák c. kiállítása kisgaléria s 376 

193 aug.3.-31. PEZS (Palkó Edina Zsófia) Kötötten és szabadon kiállítás kisgaléria s 295 

225 szept. 16. -31. Kiállítás a Magyar Grafika borítóiból…(2. emelet) c. 

kiállítás tárlója 
kisgaléria s 100 

263 okt. 4. - 12. 
Mozaikok a veszprémi vízszolgáltatás történetéből c. 

kiállítás 
kisgaléria s 173 

305 
okt. 14. - 

nov.10. 

Közös utak festményeken és üvegen címmel Fazekas 

Valéria és Ikotity Ildikó  kiállítása 
kisgaléria s 302 

333 nov. 2. - 30. Közös légtér-Közös felelősség című kiállítás (MH Légi 

Vezetési és Irányítási Központ) 
kisgaléria s 348 

363 dec. 2. - 30. Sáska Tibor Válogatás című kiállítása kisgaléria s 296 

5 január 12. Fagyöngy Egyesület Közösségi tér i 10 

13 január 16. Sudoku verseny Közösségi tér i 13 

69 március 8. Fagyöngy Egyesület Közösségi tér i 10 

112 április 12. Fagyöngy Egyesület Közösségi tér i 10 

130 április 30. Veszprémi Népművészeti Egyesület Közösségi tér i 30 

140 május 4. Odavágunk a könyvpiacnak Közösségi tér i 10 

144 május 10. Fagyöngy Egyesület Közösségi tér i 10 

155 május 26. Szülői csoport Közösségi tér i 4 

163 május 31. Fagyöngy Egyesület Közösségi tér i 10 

172 június 8. A Putyin rezsim és a tétova nyugat Közösségi tér i 10 

183 július 8. MKE Vándorgyűlés - Múzeumi Szekció Közösségi tér i 32 
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186 július 8. Zenei szekció - Vándorgyűlés Közösségi tér i 30 

189 augusztus 4. Szülői csoport Közösségi tér i 3 

200 szeptember 13. Fagyöngy Egyesület Közösségi tér i 25 

267 október 13. Szülői csoport Közösségi tér i 3 

274 október 20. Polgári kör Közösségi tér i 7 

276 október 25. Fagyöngy Egyesület Közösségi tér i 10 

283 október 27. Polgári kör Közösségi tér i 8 

288 november 3. Polgári kör Közösségi tér i 8 

299 november 10. Szülői csoport Közösségi tér i 3 

315 november 17. Polgári kör Közösségi tér i 6 

321 november 22. Fagyöngy Egyesület Közösségi tér i 10 

327 november 24. Polgári kör Közösségi tér i 7 

348 december 8. Szülői csoport Közösségi tér i 3 

353 december 13. Fagyöngy Egyesület Közösségi tér i 9 

12 január 15. „5órai tea” Könyvklub Közösségi tér s 10 

14 január 19. Zenei Klub a Könyvtárban Közösségi tér s 30 

19 január 20. Szabó T. Anna író-olvasó találkozó Közösségi tér s 50 

32 január 28. Kardos Klára estje Közösségi tér s 58 

50 február 16. Zenei Klub a Könyvtárban Közösségi tér s 18 

55 február 23. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 11 

75 március 11. „5órai tea” Könyvklub Közösségi tér s 8 

78 március 16. Grégoire Polet író-olvasó találkozó Közösségi tér s 10 

80 március 17. "A svábok bejövetele" könyvbemutató Közösségi tér s 35 

87 március 22. Zenei Klub a Könyvtárban Közösségi tér s 12 

89 március 23. Húsvéti kézműves Közösségi tér s 9 

93 március 29. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 6 

116 április 15. „5órai tea” Könyvklub Közösségi tér s 16 
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118 április 19. Zenei Klub a Könyvtárban Közösségi tér s 15 

127 április 26. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 20 

153 május 20. "5órai tea" Könyvklub Közösségi tér s 12 

158 május 27. Író- ovasó találkozó: Móra Kiadó Közösségi tér s 64 

168 június 3. Zenei Klub a Könyvtárban Közösségi tér s 15 

209 szeptember 20. Zenei Klub a Könyvtárban Közösségi tér s 19 

227 október 3. Móra Kiadó: Kukaművek Közösségi tér s 67 

230 október 4. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 7 

242 október 7. Bősz Imre: Ásványvarázslat Közösségi tér s 110 

248 október 8. El Camino - Horváth Hajnalka Közösségi tér s 45 

268 október 14. "5 órai tea" Könyvklub - Andrea Weaver Közösségi tér s 51 

271 október 19. Zenei Klub a Könyvtárban Közösségi tér s 16 

279 október 26. 
"Én maradok. Én itt élek, halok." 1956-os rendezvény 

(beszélgetés + Szerencsés Dániel filmvetítés) 
Közösségi tér s 65 

295 november 9. Agyunk öngyógyító képessége - Soós Attila előadása Közösségi tér s 110 

303 november 11. Okkultisták Klubja - díjátadó Közösségi tér s 34 

309 november 15. Zirci Bestiarium könyvbemutató Közösségi tér s 46 

317 november 18. "5 órai tea" Könyvklub - Szvoren Edina Közösségi tér s 14 

323 november 23. Agy-zene - Soós Attila előadása Közösségi tér s 76 

332 november 30. Zenei Klub a Könyvtárban Közösségi tér s 15 

338 december 2. Adventi Kézműves Kuckó Közösségi tér s 12 

341 december 6. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 7 

344 december 7. Gyógyító gondolkodás - Soós Attila Közösségi tér s 65 

361 december 21. Zenei Klub a Könyvtárban Közösségi tér s 19 

258 október 9. Nyomoz a család 2. Olvasószolgálat s 26 

257 október 9. PC-fortélyok idősebbeknek Olvasóterem s 5 
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Rendezvények programok – FIÓKKÖNYVTÁRAK  

2016 
saját: s 

ingyenes: i 

terembérlet: f 

Sorsz. Dátum Esemény megnevezése Helyszín típ. Látogatók száma 

1 január 15. Író-olvasó találkozó Varró Dániellel Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 102 

2 január 18. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs  pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 4 

3 január 19. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 2 

4 január 20. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 2 

5 január 21. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 3 

6 január 22. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 2 

7 február 10. Irodalmi kör Ircsik Vilmossal Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 6 

8 február 11. Ovisok a könyvtárban Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 10 

9 február 15. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 2 

10 február 16. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 2 

11 február 17. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 2 

12 február 18. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 2 

13 február 19. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 3 

14 március 30. Irodalmi kör Ircsik Vilmossal Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 6 

15 április 4. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 1 

16 április 5. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 1 

17 április 6. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 1 

18 április 7. Mesetár - TÁMOP-foglalkozás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 22 

19 május 19. A Születés Ünnepe Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 29 
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20 május 19 - 25.  A Születés Ünnepe - kiállítás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 45 

21 május 23. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 1 

22 május 24. Házhoz megyünk - Rendőrségi információs pont Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 1 

23 május 25. Irodalmi kör Ircsik Vilmossal Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 6 

24 június 9. nyári vidámságok - könyvtári foglalkozás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 21 

25 augusztus 22. Mesetábor: irodalmi játékok, kézműves foglalkozások Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 12 

26 augusztus 23. Mesetábor: irodalmi játékok, kézműves foglalkozások Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 12 

27 augusztus 24. Mesetábor: irodalmi játékok, kézműves foglalkozások Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 12 

28 augusztus 25. Mesetábor: irodalmi játékok, kézműves foglalkozások Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 12 

29 augusztus 26. Mesetábor: irodalmi játékok, kézműves foglalkozások Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 12 

30 szeptember 28. Irodalmi kör Ircsik Vilmossal Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 13 

31 szeptember 30. A Népmese Napja - mesefoglalkozás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 26 

32 október 3. Mesetár - TÁMOP-foglalkozás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 15 

33 október 5. Könyvválasztó - óvodásoknak - papírszínház Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 26 

34 október 6. Az aradi vértanúk emlékére + papírhajtogás  Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 24 

35 október 8. Gyalogolj könyvtárból könyvtárba! Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 3 

36 október 10. Munkaerő toborzás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 10 

37 október 17. A mesék világa - könyvtárhasználati foglalkozás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 26 

38 november 28. Mesél a nagyvilág. 1. mesefoglalkozás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 41 

39 november 30. Irodalmi kör Ircsik Vilmossal Cholnoky Lakótelepi Könyvtár i 12 

40 december 2. Csukkás István-olvasópályázat értékelése. Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 33 

41 december 7. Mesél a nagyvilág 2. mesefoglalkozás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 26 

42 

nov. 30. - dec. 

6. Rumini és társai - kortárs írók gyerekalkotásai - kiállítás Cholnoky Lakótelepi Könyvtár s 111 

    
Összes látogató Cholnoky Lakótelepi Könyvtár 

rendezvényein 
    702 

43 január 4. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár f 11 

44 jan.04.-márc.31. Siki Lajosné horgolásai - kisterem Dózsavárosi Könyvtár s 130 
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45 január 5. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

46 január 7. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 22 

47 január 12. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 6 

48 január 13. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

49 január 14. Iskolai csoport Dózsavárosi Könyvtár s 7 

50 január 18. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

51 január 19. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

52 január 20. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

53 január 21. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

54 január 27. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 14 

55 január 28. iskolai csoport Dózsavárosi Könyvtár s 8 

56 január 28. képviselői fogadóóra: Hegedűs Barbara Dózsavárosi Könyvtár i 4 

57 január 30. Mesés játszóház: Medve-nap Dózsavárosi Könyvtár s 40 

58 február 1. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

59 február 4. Iskolai csoport  Dózsavárosi Könyvtár s 13 

60 február 8. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

61 február 9. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

62 február 10. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 11 

63 február 10. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

64 február 15. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

65 február 16. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

66 febr.1-márc.17.  Molnár Jacqueline kiállítása Dózsavárosi Könyvtár s 250 

67 február 17. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 11 

68 február 19. Mesés foglalkozás Dózsavárosi Könyvtár s 32 

69 február 21. Autó-motor sportbírók találkozója Dózsavárosi Könyvtár i 40 

70 február 22. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

71 február 23. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 
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72 február 24. Iskolai csoport Dózsavárosi Könyvtár s 13 

73 február 24. Iskolai csoport Dózsavárosi Könyvtár s 11 

74 február 24. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 8 

75 február 25. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

76 február 29. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

77 március 1. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

78 március 2. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 11 

79 március 3. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

80 március 3. képviselői fogadóóra: Halmay Göyrgy Dózsavárosi Könyvtár i 5 

81 március 3. Terembérlet: Konfliktuskezelés előadás Dózsavárosi Könyvtár f 45 

82 március 7. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

83 március 8. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

84 március 9. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 11 

85 március 10. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

86 március 11. Terembérlet: Civil Ház Dózsavárosi Könyvtár f 80 

87 március 11. Előadás: Baba-jelnyelv Dózsavárosi Könyvtár s 12 

88 március 16. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 11 

89 március 17. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 12 

90 március 17. Dózsavárosi Tanács ülése Dózsavárosi Könyvtár i 18 

91 március 18. Iskolai foglalkozás Dózsavárosi Könyvtár s 15 

92 március 19. Dózsavárosi Húsvét: mesék és játékok húsvét alkalmából Dózsavárosi Könyvtár s 36 

93 március 21. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

94 március 21. Internet Fiesta :egérrel a világ körül Dózsavárosi Könyvtár s 6 

95 március 22. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

96 március 22. Kiállítás-megnyitó: Anyám nyomában Dózsavárosi Könyvtár s 55 

97 

márc.22 - 

ápr.22. Anyám nyomában-kiállítás Dózsavárosi Könyvtár s 250 

98 március 23. Biztonságosan az internet útjain Dózsavárosi Könyvtár s 10 



20 

 

99 március 24. Biztonságosan az internet útjain Dózsavárosi Könyvtár s 14 

100 március 24. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 13 

101 március 29. Etka-jóga Dózsavárosi Könyvtár f 5 

102 március 31. Képviselői fogadóóra: Hegedűs Barbara Dózsavárosi Könyvtár i 8 

103 április 4. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

104 április 4. Iskolai csoport Dózsavárosi Könyvtár s 26 

105 április 5. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

106 április 6. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 11 

107 április 7. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

108 április 11. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

109 április 12. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 8 

110 április 13. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

111 április 14. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

112 április 16. Békési Pál olvasópályázat eredményhirdetése Dózsavárosi Könyvtár s 24 

113 április 19. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 6 

114 április 27. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

115 május 2. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 11 

116 május 3. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

117 május 4. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

118 május 4. Iskolai csoport Dózsavárosi Könyvtár s 17 

119 május 4. Iskolai csoport Dózsavárosi Könyvtár s 15 

120 május 5. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 11 

121 május 9. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

122 május 10. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 5 

123 május 11. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

124 május 12. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

125 május 13. Mesekuckó Dózsavárosi Könyvtár s 16 
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126 május 17. Iskolai csoport Dózsavárosi Könyvtár s 17 

127 május 17. Berta István kiállítás-megnyitója Dózsavárosi Könyvtár s 6 

128 

máj.17. - 

jún.17. Berta István fotókiállítása Dózsavárosi Könyvtár s 70 

129 május 18. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

130 május 19. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 17 

131 május 19. Iskolai csoport Dózsavárosi Könyvtár s 22 

132 május 19. Képviselői fogadóóra: Hegedüs Barbara Dózsavárosi Könyvtár i 6 

133 május 23. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

134 május 24. Rendőrségi előadás Dózsavárosi Könyvtár i 20 

135 május 25. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

136 május 26. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

137 május 30. kiállítás-menyitó: Dózsa Klub alkotói Dózsavárosi Könyvtár s 23 

138 máj. 30-jún. 03. Dózsa Klub alkotói kiállítás Dózsavárosi Könyvtár s 150 

139 június 2. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 18 

140 június 6. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

141 június 7. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 5 

142 június 8. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

143 június 13. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

144 június 14. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 5 

145 június 15. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

146 június 16. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

147 június 20. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

148 június 22. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

149 június 23. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

150 június 27. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

151 június 29. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

152 június 30. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 18 
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153 július 11. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

154 július 13. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 10 

155 július 18. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 9 

156 július 20. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

157 július 25. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 9 

158 július 27. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 9 

159 szeptember 1. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

160 szeptember 3. Nyárbúcsúztató Dózsavárosi Könyvtár s 400 

161 szeptember 6. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

162 szeptember 13. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 8 

163 szeptember 14. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

164 szeptember 20. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 4 

165 szeptember 21. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 8 

166 szeptember 22. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

167 szeptember 27. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 6 

168 szeptember 28. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

169 szeptember 28. Képviselői fogadóóra: Hegedüs Barbara Dózsavárosi Könyvtár i 6 

170 szeptember 30. Népmese Napja : Dióból pattant mesék Dózsavárosi Könyvtár s 30 

171 október 4. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

172 október 4. Öko vetélkedő Dózsavárosi Könyvtár s 21 

173 október 4. Öko lábnyom Dózsavárosi Könyvtár s 17 

174 október 5. Kitágul a határ Dózsavárosi Könyvtár s 26 

175 október 5. Mesetár Dózsavárosi Könyvtár s 49 

176 október 6. Iskolai csoport látogatása Dózsavárosi Könyvtár s 31 

177 október 6. Vedd ölbe, ringasd, énekelj Dózsavárosi Könyvtár s 15 

178 október 7. Veszprémi Települési Értéktár Dózsavárosi Könyvtár s 6 

179 október 8. Nálatok laknak-e háziállatok? Mesés játszóház Dózsavárosi Könyvtár s 20 
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180 október 11. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 6 

181 október 12. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

182 október 18. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 4 

183 október 19. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 8 

184 október 20. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

185 október 24. Munkaerőtoborzás-Alap cégcs. Dózsavárosi Könyvtár i 15 

186 október 25. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 6 

187 október 25. Kiállítás-megnyitó-Kozmutza Iskola Dózsavárosi Könyvtár s 75 

188 

okt. 25.- nov. 

22. Kozmutza Iskola kiállítása Dózsavárosi Könyvtár s 260 

189 október 26. Iskolai csoport látogatása Dózsavárosi Könyvtár s 29 

190 október 26. Iskolai csoport látogatása Dózsavárosi Könyvtár s 17 

191 október 26. Iskolai csoport -  vetélkedő Dózsavárosi Könyvtár s 22 

192 október 26. Munkaerőtoborzás-Alap cégcs. Dózsavárosi Könyvtár i 6 

193 október 27. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 16 

194 október 28. Munkaerőtoborzás-Alap cégcs. Dózsavárosi Könyvtár i 3 

195 november 2. Baba Klub Dózsavárosi Könyvtár s 12 

196 november 8. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 8 

197 november 9. Dózsavárosi Tanács ülése Dózsavárosi Könyvtár i 18 

198 november 10. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 13 

199 november 10. Kézműves Szakkör Dózsavárosi Könyvtár s 6 

200 november 15. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 6 

201 november 15. Iskolai csoport (Kozmutza) Dózsavárosi Könyvtár s 15 

202 november 16. Iskolai csoport (Kozmutza) Dózsavárosi Könyvtár s 18 

203 november 17. Iskolai csoport (Kozmutza) Dózsavárosi Könyvtár s 13 

204 november 17. Kézműves Szakkör Dózsavárosi Könyvtár s 6 

205 november 17. Illóolajok - előadás Dózsavárosi Könyvtár s 8 

206 november 22. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 6 
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207 november 23. Író-olvasó találkozó - Dániel András Dózsavárosi Könyvtár s 28 

208 november 24. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 13 

209 november 24. Kézműves Szakkör Dózsavárosi Könyvtár s 5 

210 november 24. Képviselői fogadóóra: Hegedüs Barbara Dózsavárosi Könyvtár i 6 

211 nov.25.-dec.31. Szarvasok nyomában - Kovács András kiállítása Dózsavárosi Könyvtár s 270 

212 november 26. Adventi mesés családi program Dózsavárosi Könyvtár s 80 

213 november 29. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

214 december 1. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 13 

215 december 1. Kézműves Szakkör Dózsavárosi Könyvtár s 6 

216 december 6. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 8 

217 december 8. Kézműves Szakkör Dózsavárosi Könyvtár s 6 

218 december 10. Karácsonyi mesés családi program Dózsavárosi Könyvtár s 22 

219 december 13. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 8 

220 december 15. Kézműves Szakkör Dózsavárosi Könyvtár s 6 

221 december 20. Etka jóga Dózsavárosi Könyvtár f 7 

222 december 22. Ringató Dózsavárosi Könyvtár f 13 

    Összes látogató Dózsavárosi Könyvtár rendezvényein     4235 

223 január 4. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 14 

224 január 4. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 4 

225 január 6. Erzsébet nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

226 január 6. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 7 

227 január 11. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 20 

228 január 11. Aranyeső Nyugdíjasklub Március 15. úti Könyvtár- i 23 
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klubterem 

229 január 12. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

230 január 13. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 

231 január 13. Erzsébet nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 10 

232 január 14. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 9 

233 január 18. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 22 

234 január 18. Képviselői fogadóóra 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 4 

235 január 20. Erzsébet nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

236 január 25. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 20 

237 január 25. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 5 

238 január 25. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 6 

239  január 26. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

240 január 27. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 

241 január 27. 

ERZSÉBET Nyugdíjasklub dr.Tóth József előadás A 

klimaváltozások hatásai  

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér i 14 

242 január 28. Éremgyűjtők Veszprémi Csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 11 

243 január 29. Harmónia őnismeret klub  

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 10 
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244 február 1. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 21 

245 február 1. Gizella Baráti Kör 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 4 

246 február 3. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

247 február 4. 

Könyvtári és kézműves foglalkozás Báthory 3/b 

+szövegértelmezés 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 18 

248 február 8. Aranyeső Nyugdíjas klub szervezésében 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér i 16 

249 február 8. Máthé Éva könyvbemutató Nők kerekasztala könyvei 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér i 18 

250 február 8. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 5 

251 február 8. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 26 

252 február 9. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 16 

253 február 10. A mi tavaszunk kiállítás megnyitója 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 36 

254 február 10. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 18 

255 február 10. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 7 

256 február 11. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

257 február 12. Könyvári óra-helyismeret Báthory 3/b 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 19 

258 február 15. Fogadóóra 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 7 

259 február 15. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 22 
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260 február 15. Lakógyűlés Dobi 15. Társasház 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 17 

261 február 17. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 7 

262 február 22. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 17 

263 február 22. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 

264 február 22. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 25 

265 február 23. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

266 február 24. Kézműves foglalkozás Deák 3/b 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 25 

267 február 24. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 

268 február 24. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 19 

269 február 25. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 10 

270 február 26. 

Kézműves foglakozás és könyvtárhasználat Bóbita Óvoda 

Búzavirág csop. 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 19 

271 február 26. Harmónia őnismeret klub  

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 6 

272 február 29. Kézműves foglalkozás Deák 3/c Tavasz 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 22 

273 február 29. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 19 

274 február 29. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 7 

275 március 2. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 10 
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276 március 2. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

277 március 7. Tapolcai-medence filmvetítés Szegedi József 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 22 

278 március 7. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 9 

279 március 7. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 17 

280 március 8. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 16 

281 március 8. Tihanyi-medence filmvetítés Szegedi József 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 31 

282 március 9. 

Könyvári óra és kézműves foglalkozás Báthory 3/b Mátyás 

király és az iniciálék 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 11 

283 március 9. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

284 március 9. Káli-medence filmvetítés Szegedi József 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 30 

285 március 10. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

286 március 10. Nivegy-völgy filmvetítés Szegedi József 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 10 

287 március 11. Könyvári foglalkozás Örömhír óvoda  Március 15. 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 20 

288 március 11. Herminával a Tejúton Hornák Zoltán könyvbemutató 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem s 27 

289 március 16. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

290 március 16. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 9 

291 március 18. Lakógyűlés Batthyány u. 17. Társasház 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 17 
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292 március 21. Húsvéti kézműves foglalkozás Deák 3/c 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 29 

293 március 21. Fogadóóra 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 5 

294 március 21. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 15 

295 március 22. Napsugár Nyugdíjasklub  Máthé Éva előadása 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

296 március 22. Húsvéti kézműves foglalkozás Báthory 3/c 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 30 

297 március 23. Húsvéti kézműves foglalkozás Deák 3/d 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 25 

298 március 23. Erzsébet Nyugdíjasklub Beszélgetés Oberfrank Pállal 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

299 március 23. Húsvéti kézműves foglalkozás 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 8 

300 március 24. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 17 

301 március 24. Lakógyűlés Március 15.  1/a Társasház 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 21 

302 március 30. Bóbita óvoda kiállítás 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 14 

303 március 30. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

304 április 1. Bóbita óvoda kiállítás 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 15 

305 április 1. Harmónia őnismeret klub  

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 6 

306 április 4. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 15 

307 április 4. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 17 
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308 április 5. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

309 április 6. Erzsébet Nyugdíjasklub Beszélgetés Kész Zoltánnal 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 15 

310 április 6. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 9 

311 április 7. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

312 április 11. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 9 

313 április 11. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 22 

314 április 13. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 10 

315 április 13. Lakógyűlés Haszkovó 15.  

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 18 

316 április 14. Kézműves foglalkozás Báthory 3/b 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 18 

317 április 18. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 22 

318 április 18. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 

319 április 18. Fogadóóra 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 6 

320 április 19. Könyvtárhasználati óra Báthory 1/a 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 24 

321 április 19. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

322 április 20. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 15 

323 április 20. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 10 
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324 április 21. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 9 

325 április 22. Balatonfelvidéki Kéktúra filmvetítés Szegedi József 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 22 

326 április 25. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 20 

327 április 25. Gizella Baráti Kör összejövetele 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 16 

328 április 27. Kézműves foglalkozás - Anyák napja Deák 3/d 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 26 

329 április 27. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

330 április 28. Kézműves foglalkozás - Anyák napja Báthory 3/b 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 18 

331 május 2. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 19 

332 május 2. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 5 

333 május 2. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 21 

334 május 3. Mesefoglalkozás Báthory 1/a 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 28 

335 május 3. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 15 

336 május 3. Kiállítás Ringató óvoda 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 16 

337 május 4. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

338 május 4. Czipp Irén könyvbemutatója: A rejtelmes lélek világa 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 14 

339 május 4. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 
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340 május 5. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

341 május 9. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 24 

342 május 11. Kiállítás Báthory 1/c Quilling kiállítás 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 24 

343 május 11. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 15 

344 május 11. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 

345 május 12. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

346 május 17. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 5 

347 május 17. Lakógyűlés Klapka 4. Társasház 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 24 

348 május 18. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

349 május 19. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

350 május 23. Fogadóóra 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 6 

351 május 23. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 16 

352 május 23. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 6 

353 május 24. Lakógyűlés Gábor Á. U. 1. társasház 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 21 

354 május 25. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 

355 május 25. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 13 
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356 május 26. Lakógyűlés Paulik Ernő Társasház 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 17 

357 május 27. Harmónia őnismeret klub  

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 7 

358 május 28. 

Átutazó konferencia - Műhelybeszélgetés - önkéntes 

munka 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 10 

359 május 30. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 15 

360 május 30. Lakógyűlés Haszkovó 17. Társasház 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 23 

361 május 31. Könyvtárhasználati foglalkozás Báthory 1/a 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 25 

362 május 31. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

363 június 1. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

364 június 2. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

365 június 6. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 15 

366 június 8. Quilling kiállítás Csillag óvoda 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 25 

367 június 10. 

Olvass mozogj, játssz velünk Családi délután kézműves 

foglalkozások, Kisbakony együttes fellépése, Hatás Andrea 

műsora 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 187 

368 június 13. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 16 

369 június 13. Gizella Baráti Kör összejövetele 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

370 június 16. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 7 

371 június 20. Torna Március 15. úti Könyvtár- f 16 
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könyvtári tér 

372 június 27. Gizella Baráti Kör nyári tábora- helytörténeti foglalkozás 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 13 

373 június 30. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

374 július 28. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

375 augusztus 11. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 9 

376 augusztus 12. Lakógyűlés 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 24 

377 augusztus 25. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

378 szeptember 5. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 12 

379 szeptember 5. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 20 

380 szeptember 7. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 15 

381 szeptember 8. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

382 szeptember 12. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 15 

383 szeptember 13. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 16 

384 szeptember 13. Lakógyűlés Haszkovó 17. Társasház 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 19 

385 szeptember 19. Fogadóóra 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 3 

386 szeptember 19. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 17 
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387 szeptember 21. Bálint Ágnes kiállítás Bóbita óvoda Gyöngyvirág csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 26 

388 szeptember 21. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

389 szeptember 22. Bálint Ágnes kiállítás Bóbita óvoda Búzavirág  csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 25 

390 szeptember 22. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

391 szeptember 23. Bálint Ágnes kiállítás Bóbita óvoda Tulipán  csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 21 

392 szeptember 23. Bálint Ágnes kiállítás Bóbita óvoda Delfin  csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 20 

393 szeptember 26. Gizella Baráti kör összejövetele 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

394 szeptember 26. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 15 

395 szeptember 26. Bálint Ágnes kiállítás Báthory 2/c 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 27 

396 szeptember 28. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

397 szeptember 29. Bálint Ágnes kiállítás Bóbita óvoda Napraforgó  csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 21 

398 szeptember 29. Bálint Ágnes kiállítás Báthory 3/c és könyvtárhasználat 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 26 

399 szeptember 30. Bálint Ágnes kiállítás Báthory 1/c 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 25 

400 szeptember 30. Bálint Ágnes kiállítás Bóbita óvoda Kis Vuk csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 27 

401 szeptember 30. Harmónia önismereti klub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

402 október 3. Bálint Ágnes kiállítás Ringató óvoda Mókus  csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 10 
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403 október 3. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 10 

404 október 3. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 17 

405 október 4. Bálint Ágnes kiállítás Bóbita óvoda Csutora  csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 24 

406 október 4. 

Óvjuk a vilángukat! Horváthné Harmat Beáta előadása - 

Báthory Isk. 5/C. (OKN) 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 29 

407 október 5. 

Bálint Ágnes kiállítás Gyermekbolygó óvoda Szivárvány 

csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 6 

408 október 5. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 10 

409 október 5. 

Szent Márton élete és kultusza - Borián Elréd előadása 

(OKN) 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 24 

410 október 6. Versekkel emlékezünk OKN 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 18 

411 október 6. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

412 október 8. Gyalogolj könyvtárból könyvtárba   OKN 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 13 

413 október 8. Rendhagyó nyitva tartás, kölcsönzés  OKN 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 32 

414 október 8. Olvass, mesélj játssz velünk! 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 28 

415 október 10. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 16 

416 október 10. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 20 

417 október 11. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

418 október 12. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 



37 

 

419 október 12. Jobbik Magyarországért - jogsegély Varga-Damm Andrea 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 17 

420 október 17. Alap Európa munkaerő toborzás 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 19 

421 október 17. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 15 

422 október 17. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 13 

423 október 17. Fogadóóra 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 2 

424 október 19. Alap Európa munkaerő toborzás 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 18 

425 október 19. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

426 október 19. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 

427 október 20. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 11 

428 október 21. Kézműves foglalkozás Deák 4. o. 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 28 

429 október 21. Alap Európa munkaerő toborzás 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 18 

430 október 24. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 21 

431 október 24. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 17 

432 október 25. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

433 október 26. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 10 

434 október 26. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 13 
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435 október 27. Könyvtárhasználati óra Báthory 3/c 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 23 

436 november 2. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

437 november 3. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

438 november 4. Harmónia önismereti klub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 9 

439 november 7. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 12 

440 november 7. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 21 

441 november 7. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 20 

442 november 8. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 10 

443 november 9. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

444 november 9. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 10 

445 november 10. 

Könyvtári foglalkozás - Papírszínház Bóbita óvoda - 

Gyöngyvirág csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 26 

446 november 10. Társasházak Veszprémi Együsülete előadás 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 19 

447 november 11. Könyvtári óra - Márton nap Báthory 1/c 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 28 

448 november 14. Fogadóóra 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 2 

449 november 14. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 17 

450 november 14. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 13 
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451 november 14. Könyvtári óra - Márton nap Báthory 2/c 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 27 

452 november 15. Gizella Baráti kör összejövetele 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

453 november 17. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 9 

454 november 18. Kézműves foglalkozás - Asztaldíszek 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 22 

455 november 21. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 19 

456 november 21. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 12 

457 november 21. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 20 

458 november 23. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

459 november 25. Harmónia önismereti klub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

460 november 28. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 17 

461 november 30. Könyvtári foglalkozás Bóbita óvoda Gyönygyvirág csoport 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 25 

462 november 30. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 12 

463 november 30. Terembér- Unicornis Trade Kft  előadás 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem f 24 

464 december 1. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 9 

465 december 5. Gizella Baráti kör összejövetele 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

466 december 5. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 
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467 december 5. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 15 

468 december 6. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 10 

469 december 7. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 12 

470 december 7. Erzsébet Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

471 december 9. Kézműves foglalkozás és könyvtári foglalkozás Deák 4/c 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 28 

472 december 12. Kézműves foglalkozás és könyvtári foglalkozás Deák 4/d 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem s 22 

473 december 12. Aranyeső Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 28 

474 december 12. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 12 

475 december 13. Napsugár Nyugdíjasklub 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 14 

476 december 14. Kiállítás Bóbita óvoda 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér s 22 

477 december 14. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 16 

478 december 15. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja 

Március 15. úti Könyvtár-

klubterem i 8 

479 december 19. Sakk 

Március 15. úti Könyvtár-

szakköri terem i 8 

480 december 19. Torna 

Március 15. úti Könyvtár-

könyvtári tér f 12 

    
Összes látogató Március 15. úti Könyvtár 

rendezvényein     4045 

      

  
Fiókkönyvtár rendezvényeinek összes látogatója 

  

8982 
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