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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 

2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

I. Vezetői összefoglaló  
 

A vezetői összefoglaló lényege a 2018. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek 

bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi 

szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések 

rövid szöveges bemutatására. 

 

 

2018-ban a tervezett szakmai feladatokat intézményünk teljesítette. A kulturális alapellátást, a 

szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítottuk, megyei és települési 

könyvtári feladatainkat a források takarékos és gazdaságos felhasználásával végeztük. 

Online szolgáltatásaink, valamint a közösségi média újabb elemei vonzották a 

könyvtárhasználókat, az Instagram újabb követőket eredményezett.  

A társadalmi szerepvállalás tovább erősödött intézményünkben, több kulturális intézménnyel 

partnerségben valósítottunk meg programokat, csatlakoztunk a felhívásokhoz. Most már 

hagyományosnak tekinthető, hogy a kulturális intézmények vezetői Szent Iván éjszakáján 

született újszülötteket köszöntik. Veszprém város elnyerte 2023-ban Európa Kulturális 

Fővárosa címet, amihez intézményünk is szerény javaslatait megfogalmazta. 

Együttműködtünk a Kukkantó Baráti Kör Egyesülettel, rajzpályázat népszerűsítésében részt 

vett a megyei hatókörű városi könyvtár is. Egyéb civil szervezetekkel, egyesületekkel jó a 

kapcsolatunk. 

Esetenként részt veszünk az EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek - aktív közösségi 

szerepvállalás pályázat programjain, fogadtuk a kiküldött mentorokat, bár ennél szorosabb 

együttműködés nem alakult ki. 

Együttműködő partnerként (a többi megyei hatókörű városi könyvtárhoz hasonlóan) részt 

veszünk az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések 

mindenkinek című projektben1. Két fiatal munkatársunk „Az én könyvtáram" című fejlesztési 

program megvalósításában intézményünket képviseli. 

Közösségi, kulturális programjaink sikeresek, de a helyiségek, a könyvtári közösségi terek 

infrastrukturális feltételei nem korszerűek, nem alkalmasak már újabb kísérletekre. Az EFOP-

                                                 
1 http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram (Letöltés: 2019. február 3.) 

https://hu-hu.facebook.com/azenkonyvtaram/  (letöltés: 2019. február 3.) 

http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram
https://hu-hu.facebook.com/azenkonyvtaram/
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4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 

pályázaton a fenntartó önkormányzat indult, 2018. áprilisában nyert 98.4 millió Ft támogatást.  

A hosszú egyeztetés miatt a Támogatási szerződés aláírása is késett, de 2018 decemberében, a 

lezárult közbeszerzési eljárás után kiderült, kb. 68 millió Ft önrészt kellene még az 

önkormányzatnak biztosítani. A döntés értelmében ezt a fenntartó nem vállalta, így a 

szerződést visszamondták.  Elmaradnak így azok a fejlesztések, amelyek a digitalizálást 

biztosították volna (digitális labor), nem lesz korszerű oktatótermünk, ahol modern mobil 

eszközökön „taníthattuk volna” a gyermekeket és az idősebb korosztályt. 

A közösségi tér nem újul meg, nem lesz korszerű hang- és fénytechnika (audiovizuális 

oktatóterem), tehát úgy tűnik, maradunk a jelenlegi állapotban. Amit a kollégákkal 

hozzátehetünk, az a szakmai tudásunk, de ez lehet, hogy a felgyorsult világban már nem 

elegendő. 

A Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár egész területén továbbra is működnek a páramentesítő 

készülékek. Használatuk valamelyest enyhíti a vizesedést, de sajnálatos módon az 

alapprobléma ezzel nem oldódik meg.  A vakolat alulról és oldalról egyre nagyobb mértékben 

szívja fel a nedvességet, így egyre nagyobb felületen mállik a nyilvános terekben. A 

gyermekrészleg levegője dohos, tele van penészgombával, amely kifejezetten ártalmas az 

egészségre. Olvasóink többször szóvá tették már, hogy nagyon dohos a levegő. Félő, hogy 

egy műszeres vizsgálat azt mutatná ki, hogy a részleg alkalmatlan könyvtári szolgáltatások 

nyújtására. 

A nyilvános tereink fala piszkos, a műpadló szintén elhasználódott, sok helyen feljön a 

ragasztása is. Mindenképpen szükség lenne ezek javítására, cseréjére is 

Megyei hatókörű városi könyvtárként jogszabályban meghatározott feladatainkat végeztük. A 

kistelepülési könyvtári ellátás az egyik legnagyobb, de talán legsikeresebb tevékenységünk. 

2018-ban 201, 5000 lakosnál alacsonyabb lélekszámú kistelepülésen szerveztük a nyilvános 

könyvtári szolgáltatásokat. A kollégák és az intézmény vezetője folyamatosan tartották a 

kapcsolatot a kistelepülések polgármestereivel, a helyi könyvtárosokkal. 

A törvényi változásnak megfelelően, 2018-ban a települési nyilvános könyvtárak beszámolóit, 

munkaterveit és a testületi határozatokat begyűjtöttük, elektronikusan feltöltöttük a Könyvtári 

Intézet által biztosított felületre. Az adatokat feldolgoztuk, szakértőink (Csizmadia Júlia, 

Pálmann Judit, Schreiber Márta) elkészítette a jelentéseket. Az összefoglaló elemzést 
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Pálmann Judit igazgató állította össze és küldte meg az EMMI főosztályára.2 Az elemzés 

kitért a 13 városi és a 2 községi könyvtár általános helyzetére, vizsgáltuk a gyűjtemények 

szerkezetét, jeleztük az apasztás fontosságát, elemeztük a humán erőforrás problémáit. 

A minőségirányítást 2018-ban sem tudtuk fejleszteni, a személyi jellegű problémák nem 

tették lehetővé az előrelépést. Szükséges, hogy legalább 2 munkatárs (magasabb vezetők) a 

jövőben továbbképzés keretében korszerűsítse tudását a minőségbiztosítás témakörében, nem 

feltétlenül csak könyvtári területen. 

A jogszabályok változását követtük, a hatályos törvényeket, rendeleteket, határozatokat 

betartottuk.  

Gazdálkodásunk takarékos, szigorú, törvényes, szabályszerű. 2018-ban kétszer volt belső 

ellenőrzési vizsgálat, minősítésünk a KSZR-vizsgálat esetében megfelelő, a 

rendszerellenőrzés esetében korlátozottan megfelelő. Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt 

területei szinte minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi 

teljesítményt mutattak. A megállapítások alapvetően nem jeleztek komolyabb hiányosságot a 

belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. 

Ezért is volt az intézmény számára megdöbbentő az Állami Számvevőszék jelentése3. A 2017 

novemberétől zajló ellenőrzés során több ezer oldalnyi dokumentumot, szabályzatot, 

feljegyzést, bizonylatot stb. töltöttünk fel. Helyszíni ellenőrzésre nem került sor, visszajelzést 

közben nem kaptunk, nem volt kétirányú kommunikáció. 

A megállapítások az intézmény számára megdöbbentőek voltak, a korábbi hatósági (pl. 

NAV), minisztériumi, fenntartói vagy egyéb ellenőrzések ezt nem támasztják alá.  

A jelentéstervezet kb. 4 hónapig készült, az intézményvezető 8 oldalas észrevételeit nem 

fogadták el. 12 javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ, amire az Intézkedési terv határidőben 

elkészült. Az Állami Számvevőszék jóváhagyása után 2018. december 31-ig az Intézkedési 

tervben foglaltakat az Eötvös Károly Megyei Könyvtár maradéktalanul megvalósította.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Veszprém megye települési nyilvános könyvtárainak helyzete a 2017. évi szakmai beszámolók alapján / 

összeáll. Pálmann Judit .- Veszprém : EKMK, 2018. – 20 p. 

 
3 https://asz.hu/jelentesek18254  

https://asz.hu/jelentesek18254


5 

 

Városrészi Könyvtárak 

 

2018. év kiemelkedő volt a Március 15. Úti Könyvtár történetében. A 2017-ben nyert NKA 

pályázat, az EKMK és az önkormányzati képviselői támogatások segítségével megújult a 

könyvtár. A bútorzat szinte teljesen megújult, festés, mázolás, műpadló cseréje megtörtént. 

Az év első két hónapjában folytak munkálatok, többek között a lakóház szennyvízcső 

rendszerének cseréje. Március elsején nyitott ki újra a könyvtár; az olvasók, látogatók 

elismeréssel, örömmel tapasztalták a változásokat.  

Az év során is folytak még munkálatok, a raktár-konyha festése, bútorzatának cseréje 

képviselői támogatás folytán.  

A cél az volt, hogy a hosszú zárás után újra beinduljon a könyvtári és a kulturális 

tevékenység. A könyvtárban működő csoportok visszatértek. A kiállítások sok látogatót 

vonzottak, az író-olvasóknak nagy sikere volt, s az iskolai, óvodai csoportok is jóval több 

foglalkozáson vettek részt, mint előző évben.  

A munkatársak új számítógépeket kaptak, az olvasóknak felújított számítógépek állnak 

rendelkezésre. Az új bérelt fénymásoló nagy segítség a munkában, nagy igény van rá a 

lakosság részéről is.  

A Veszprém TV Kukkantó Baráti Körével történő együttműködés, kiállítás, közös programok, 

tehetséggondozó foglalkozások nem csak a látogatottságot növelték, hanem a könyvtár 

ismertségét, a médiában való jelenlétét is erősítette. A Kukkantó Baráti Körrel közös 

szervezésben került sor a Históriás táborra, melynek nagy sikere volt.  

Mindig is fontos volt a közösségek segítése, támogatása, közös programok szervezése – ez a 

folyamat erősödött az év során. A diákok rendszeresen vették igénybe délutánonként tanulási 

célra a könyvtárat, s a családok is gyakran töltötték szabadidejüket a gyerekkönyvtárban. 

Sikere van egy különteremben kialakított folyóirat-olvasónak – olvasóteremnek.  

Sajnos újabb beázás történt, a lakóház esővíz levezető csövei javítására, cseréjére került sor, 

az ekkor keletkezett károk rendbetétele áthúzódik a következő évre.  
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II. Szervezeti kérdések 
 

A 2018. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításainak ismertetése. 

 

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.) 

  

  

  

2017. tény 2018. terv 
2018. évi 

tény 

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 31 31 28 

átszámítva teljes munkaidőre 29,75 29,75 27,75 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 13 13 9 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
11,75 11,75 8,75 

Egyéb felsőfokú 
összesen  0 0 5* 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 5 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 44 44 42 

átszámítva teljes munkaidőre  41,5 41,5 41,5 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  2 2 0 

átszámítva teljes munkaidőre  2 2 0 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  7 7 9 

átszámítva teljes munkaidőre 7 7 9 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 9 9 9 

átszámítva teljes munkaidőre  
9 9 9 

Összes létszám:  50,5 50,5 50,5 
Önkéntesek száma  92 50 43 
Közfoglalkoztatottak száma    3 0 0 

*Könyvtáros munkakörben, de nincs mindenkinek szakirányú végzettsége. 

 

2018-ban sajnos folytatódott a fluktuáció. Jelentős volt a munkaerőmozgás, két esetben is a 

próbaidő alatt kellett a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni. Az 

Olvasószolgálatban 3 főnek nem volt szakirányú felsőfokú végzettsége, a következő években 

kell ezt pótolni. Ugyanakkor, a működés biztosítása miatt ezeket az állásokat meghirdette a 

könyvtár. Jellemzően egy pályázatra már csak 2-4 fő jelentkezik, de szakképzett egy sem. Ez 

komoly problémát jelent a jövőre nézve.  

Csökkent a középfokú végzettséggel rendelkezők száma, egyrészt az intézményből távoztak, 

másrészt a munkakörüket egyéb alkalmazott státuszba tették át. 

Egy kolléganőnk harmadik gyermekével GYED-en van. 
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2018 októberében személyes okok miatt lemondott magasabb vezetői (intézményvezető, 

igazgató) megbízásáról Pálmann Judit. A pályázatot a fenntartó novemberben kiírta, de 

érdeklődő vagy pályázó nem volt. Az intézmény szempontjából nagyon fontos lenne, hogy 

minél előbb legyen kinevezett vezetője. Jelenleg Schreiber Márta igazgatóhelyettes vezeti az 

intézményt.  

 

III. Szakmai működés 
 

1. Nyitvatartás  
(heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 
2018. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  

42 42 42 0 % 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  

25 25 27 108 % 

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:  

12 15 15 0 % 

Ebből nyitvatartási napok száma: 12 15 15 0 % 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

Nem 

értelmezhető 

2 2 0 % 

Ebből nyitvatartási napok száma: Nem 

értelmezhető 

2 2 0 % 

 

A Központi Könyvtárban nem bővült a nyitvatartási idő, a jelenlegi létszámhelyzet nem adott 

erre lehetőséget. 7 színtéren kell hetente 5 napon, napi 9 órában biztosítani a szolgáltatásokat, 

mindössze 18 fővel. A váltásokat éppen meg lehetett oldani, de betegség, szabadság vagy 

képzés esetén át kellett irányítani a munkaerőt. 

A fiókkönyvtárakban 5 fő dolgozik, a többi munkatárs a háttér-feladatokat látja el.  

A Cholnoky lakótelepi Könyvtárban heti 20 óra/5 napban stabilizálódott a nyitvatartás, a 

felújított, korszerű, barátságos Március 15. Úti Könyvtárban pedig egységesen, minden nap 

18 óráig várják az olvasókat.  A Dózsavárosi Könyvtárban a leghosszabb a heti nyitvatartás, a 

lakosság számára ez megfelelő. 
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó 

táblázat kövesse. 

 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 
A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 

2018-ban a tervezettnél közel nettó 5 millió Ft-tal többet tudtunk dokumentum-beszerzésre 

fordítani. Az Érdekeltségnövelő Támogatás és az ODR fejezeti támogatáson kívül az SZJA 

1%-a és saját bevétel átcsoportosítása állt rendelkezésre. Továbbra is a könyv típusú 

dokumentumok túlsúlya a jellemző, de emelkedett a folyóiratok és az elektronikus 

dokumentumok beszerzési kerete is.  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. 

évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (nettó ezer Ft)  15 699 13 950 18 887 120 % 

- ebből folyóirat (nettó ezer Ft) 3 009 2 700 3 234 107% 

- ebből könyv (nettó ezer Ft) 12 124 10250 14 972 123% 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(nettó ezer Ft) 
566 1 000 681 120% 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 
545 500 392 72% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
2 700 2 700 3864 143% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
245 300 

207 

+1737* 
84% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
682 680 443 65% 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
452 450 427 94% 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 
11 123 10 500 

12414 

+1737* 
112% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  18 148 15 000 25 504 141% 
* aprónyomtatvány 

Állománygyarapítás 

A tervszerű állománygyarapítás minden esetben a Gyűjtőköri- és apasztási szabályzat alapján 

zajlik. Csak azokat a dokumentumokat vesszük nyilvántartásba, melyek megfelelnek ennek a 

szabályzatnak. A beszerzés mindenkori alapja a Gyűjtőköri szabályzat, a piaci kínálat és az 

olvasói igények. 2018-ban összesen 12.414 db új dokumentummal tudtuk bővíteni az 

állományt. Továbbra is elsődleges forrás a vásárlás/vétel. A központi költségvetésből 7.116 
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db, az Érdekeltségnövelő Támogatásból 193 db, az Országos Dokumentumellátási Rendszer 

keretében 672 db, az SZJA 1%-ból 102 db dokumentum került beszerzésre. 

A Márai program 2017. évi kerete átcsúszott erre az évre, összesen 817 dokumentumot 

leltároztunk be. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 720 db kiadvány érkezett a 

kiadóktól. A könyvek mellett idén több hanganyagot is állományba vettünk ebből a forrásból. 

A tavalyi évhez képest csökkent a Goethe Intézet támogatásával kapott dokumentumok 

száma, 2018-ban csak 14 kiadvány érkezett. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 42, zömmel 

német nyelvű kiadvánnyal támogatta könyvtárunkat. Ebben az évben több, mint 1500 db 

dokumentumot ajándékoztak nekünk olvasók, kiadók, alapítványok.  

Sajnos jelentősen csökkent a beérkezett kötelespéldányok száma, ebből a forrásból 2018-ban 

392 dokumentumot vettünk állományba. 

Nőtt a cserébe kapott dokumentumok száma, idén 23 könyv érkezett. 

Egyéb beszerzési forrásból 560 db kiadványt vettünk leltárba, ennek 70-80 %-a a Jutas 

lakótelepi és a kádártai könyvtár régi állományából került hozzánk. 

 

Állományba vétel 

Az elektronikus leltározás jól működik, a kollégák megszokták, alig-alig fordul elő hiba. 

Folyóirat beszerzésünk folyamatos volt, probléma csak a kötelespéldányként kapott lapok 

esetében fordult elő. Sajnos sok esetben a nyomdák maguktól nem teljesítik kötelezettségüket, 

nekünk pedig nem mindig van lehetőségünk helybe menni a lapokért. Így év végén, ezen 

lapok esetében nagyobb a hiány. Előfizetett folyóiratok esetében azonnal reklamáljuk a 

hiányt, amit általában utólag meg is küldenek.  

Folyamatosan figyeljük az országos és helyi napilapokat, a megyére vonatkozó cikkek 

bibliográfiai leírását az Aleph rendszerben rögzítjük. 

A MOKKA rendszerbe idén több mint 15.000 rekordot töltöttünk fel. A rendszer hibája miatt 

azonban ezek a rekordok nem mindig jelennek meg. A rekordokat a MOKKA szabályai 

szerint készítjük, így nagyon minimális a hibás leírás. Minden könyv típusú dokumentum 

rekordját, amelyben adatot módosítunk, újra küldjük a közös katalógusba, ezért jóval nagyobb 

a feltöltött rekordok száma, mint az éves gyarapodás. 

A 12.414 dokumentumból 9.309 a központi könyvtárba, 822 db a Cholnoky, 994 a 

Dózsavárosi, 1.096 db a Március 15. úti könyvtárba került. Az Agórában működő 
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könyvtárpontba 13, a gyulafirátóti könyvtárba 176, a kádártai könyvtárba 4 könyvet 

irányítottunk. Az Agórában lévő könyvtárpontban lehetőség van a helyben nem, de a központi 

könyvárban megtalálható dokumentumok kölcsönzésére, így a gyarapítás ebben az egységben 

nem számottevő. Kádártán sajnos nem volt forgalom, így arra a telephelyre nem irányítottunk 

kiadványokat.  

A 2018. évi beszerzés 90%-a továbbra is könyv típusú dokumentum volt. 3,5% 

képdokumentum, 1,2%-a hangdokumentum, 0,3% egyéb típusú dokumentum (kotta, térkép, 

kézirat) 

Növeltük a gyerekeknek szóló irodalmat, az éves beszerzés 32%-a az ifjúsági korosztály 

részére került beszerzésre, a felnőtt beszerzés 41%-a szépirodalom 27%-a szakirodalom.  

A 2018-ra megrendelt folyóiratok szolgáltatása folyamatos volt. Sajnos a kötelespéldányként 

kapott folyóiratok száma csökkent, ennek ellenére az összes szolgáltatott folyóirat száma 

néhány példánnyal (16) növekedett.  

 

2018-ban feldolgozott és kiadott dokumentumok száma a beszerzés forrása szerint: 

 

Cholnoky 

lakótelepi 

Könyvtár 

Dózsavárosi 

Könyvtár 

Március 15. 

úti Könyvtár 
Kádárta Gyulafirátót 

Központi 

könyvtár 

Vétel 607 596 756 4 81 5072 

ODR 4 22 29 0 1 616 

ÉNT 63 7 3 0 0 120 

NKA 7 18 16 0 0 879 

Márai 67 109 102 0 47 492 

Ajándék 61 193 156 0 35 1174 

Kötelespéldány 1  0 2 0 0 389 

Csere 0 0 0 0 0 23 

Egyéb 7 38 25 0 12 478 

SZJA 1% 5 11 7 0 0 79 

ÖSSZESEN 822 994 1096 4 176 9322 

Összesen: 12.414 
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2018-ban feldolgozott és kiadott dokumentumok száma a dokumentumok tartalma alapján: 

  

Cholnoky 

lakótelepi 

Könyvtár 

Dózsavárosi 

Könyvtár 

Március 15. 

úti 

Könyvtár 

Kádárta Gyulafirátót 
Központi 

könyvtár 

Gyerekirodalom 228 414 348 2 91 2876 

Felnőtt 
szakirod. 120 181 173  10 2908 

szépirod. 474 399 575 2 75 3538 

ÖSSZESEN 822 994 1096 4 176 9322 

 

 

2018-ra előfizetett és ajándékba kapott periodikák száma: 

  
Központi könyvtár Fiókkönyvtárak Összesen 

Vétel 184 cím (184 példány) 74 cím (74 példány) 258 cím (258 példány) 

Ajándék 74 cím (78 példány) 11 cím (11 példány) 85 cím (89 példány) 

Kötelespéldány 19 cím (19 példány)  - 19 cím (19 példány) 

Csere 1 cím (1 példány) - 1 cím (1 példány) 

Összesen 278 cím (282 példány) 85 cím (85 példány) 363 cím (367 példány) 

 

A Helyismereti gyűjtemény 1737 db aprónyomtatvánnyal bővült, ezek azonban még nem 

kerültek fel az elektronikus katalógusba. 

2018-ban tehát több mint 14.000 új dokumentummal bővült a könyvtár állománya. Ezek 

nagyobb részét vásárlás/vétel útján szereztük be. A 2017. évi MÁRAI program áthúzódott 

2018-ra, így ebből a forrásból kétszer, februárban és novemberben leltároztunk be 

dokumentumokat. Jelentős támogatást kaptunk az NKA-tól és ebben az évben olvasóink is 

jelentős számban ajándékoztak könyveket. A Goethe Intézet és az Országos Idegennyelvű 

Könyvtár támogatásával elsősorban a német nyelvi gyűjteményt gyarapítottuk. A Mikes 

Kelemen Program keretében kapott könyvek egy része a helyismereti gyűjteménybe került. A 

kötelespéldány szolgáltatás továbbra is akadozik. A nyomdákkal ugyan folyamatos a 

kapcsolattartás, ennek ellenére elég nehezen jutunk hozzá a kiadványokhoz. A 2015-ben 

indított „Gyarapítsunk együtt” szolgáltatásunk egyre népszerűbb, egyre több olvasó juttatja el 

hozzánk kérését az online felületen keresztül. A javaslatok többsége beszerzésre került. Az 

elmúlt évekhez képest 2018-ban jóval több kiadvány érkezett csere útján.  

Az új épületbe költözött kádártai és az „utcakönyvtárrá” alakított Jutas lakótelepi könyvtárak 

maradó állománya feldolgozásra került. Jutas telephelyünk 2017-ben megszűnt, a maradó 
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állományt a központi és a fiókkönyvtárak gyűjteményét gyarapítja. Mindkét könyvtár korábbi 

állománya a Dózsavárosi könyvtár állományában volt, ahol selejtezésre került. Ebből 

kiválogattuk azokat a könyveket, amelyek fizikailag jó állapotban voltak és tartalmuk szerint 

illenek a gyűjtőkörünkbe. Ezeket egyéb címen vettük állományba. 

 

Az Olvasószolgálat és szaktájékoztatás csoport 2018-ban is nyomon követte az új 

megjelenésű dokumentumokat és az olvasói igényekkel együtt dezideráta jegyzéken járult 

hozzá a gyűjtemény gyarapodásához. Olvasóink értékelik, hogy a legújabb kiadású 

dokumentumok is szinte azonnal elérhetők könyvtárunkban. Továbbra is keresettek a krimik, 

a romantikus irodalom, a fantasztikus művek, de a Vörös pöttyös sorozatok is kedveltek a 

tizenévesek körében. A szépirodalomból főként a kortárs műveket kölcsönzik.  

2018-ban elsősorban az idegen nyelvű anyagok közül az angol nyelvű állományt frissítettük. 

A már elavult nyelvkönyvek és a rossz állapotú szépirodalom apasztásra került, ezzel 

párhuzamosan egy olvasói ajándéknak köszönhetően, - behasonlítás után - több száz friss 

kiadású angol könyvvel gyarapodott ez a részleg. 

A 2017-es Magyar Opera Napja alkalmából a Magyar Állami Operaház egyedülálló CD 

gyűjteményt jelentetett meg, amely a hazai operakultúra 200 esztendejének remekeit fogja 

egybe. A díszdoboz 50+3 korongja 35 válogatott operaművet tartalmaz, melyek célja 

operairodalmunk bemutatásán túl azok ismertté, népszerűvé tétele, valamint a zenehallgató 

közönség ösztönzése azok rendszeres hallgatására. Közel 1000 könyvtár és zenei intézmény 

gyűjteménye gazdagodik/gazdagodott ezzel a hiánypótló kiadvánnyal, így az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár is. 

  

Német gyűjtemény 

A német részleget rendszeresen látogatják 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 Budapesti Goethe 

Intézettől kapjuk ajándékba, amely intézménnyel továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk. 

2018-ban 510 Euró értékben gyarapítottuk az állományt az intézet jóvoltából. A német részleg 

gyarapodása 1 év alatt 159 db dokumentum volt. 2018-ban 5 folyóiratot fizetett elő 

számunkra a Goethe Intézet: Deutsch Perfekt, Fremdsprache Deutsch, Vitamin.de, Lingo: Das 

Mit-Mach-Magazin, és a Philipp die Maus. 
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Francia gyűjtemény 

A francia részleg jelenleg 987 db dokumentumot számlál, év közben selejteztük az 

állományból a rossz állapotú köteteket. 2018-ban 38 francia nyelvű könyvvel bővült az 

állomány. 

2018 januárjától könyvtárunk továbbra is előfizeti az Art et décoration és a Le Nouvel 

Observateur folyóiratokat.  

 

A Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény esetében 2017-ben a gyarapodás 302 db 

dokumentum volt, ehhez képes a tárgyévi 196 db jelentős visszaesést jelent. A vásárlás 

mindösszesen 18 darab a 2018. évben. Ez azt a veszélyt rejti magában, hogy a gyűjtemény 

alulreprezentálttá válik. A magánkiadások, a nem a megyében kiadott könyvek, a települési 

kiadványok mind-mind elvesznek és a későbbiekben pótolhatatlanokká válnak. Ez egy 

megyei gyűjtemény esetében nem járható út. Felül kell majd vizsgálni, hogyan tudja az 

intézmény a beszerzési szabályok és kötöttségek ellenére a gyarapítást erősíteni. 

Továbbra is érkeznek kutatóinktól ajándék helyismereti dokumentumok, egyesületi 

kiadványok, cikkek kéziratai, melyeket örömmel fogadunk. 

A folyóirat állomány csökkenést mutat, de ennek oka lehet az elégtelen kötelespéldány 

szolgáltatás. Az elektronikus folyóiratok és aprónyomtatványok megjelenését követjük és 

archiváljuk a dokumentumokat. 

2018 decemberében lehetőségünk nyílt megvásárolni egy felajánlásból 23 db diapozitívot az 

1970-es évek Veszpréméről. 

 

A Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár bejáratánál elhelyezett Kívánságlistára látogatóink 

felírhatják könyvbeszerzésre irányuló kéréseiket. Az elmúlt évben még fokozottabban 

figyeltünk olvasóink igényeire. A keresett és népszerű kötetekből több példányt is 

vásároltunk. A meghirdetett pályázatainkhoz szükséges könyveket pedig 5-10 példányban is 

beszereztük, hogy valamennyi érdeklődő megtalálja a keresett köteteket. Olvasóink 

honlapunkon keresztül is elküldhetik dokumentum-kívánságaikat. 

A régebbi és elhasználódott, de nagyon népszerű könyveink egy részét sikerült új kötetekre 

lecserélni. Voltak olyan kiadványok, amiket jó minőségű, antikvár kötetekkel pótoltunk. 

 



14 

 

Jelentősen gyarapodott DVD filmjeink kölcsönzéseinek a száma. Mivel továbbra is nagy 

igény van erre a dokumentumtípusra, így folyamatosan kell majd bővítenünk a választékot. 

Továbbra is népszerűek a hangoskönyvek és a diafilmek, ezért ezek beszerzésére a 

későbbiekben is kiemelt hangsúlyt szeretnénk fektetni. A diafilmek esetében számításba kell 

vennünk a nagyobb mértékű elhasználódást is, így fokozottan kell majd figyelnünk a népszerű 

mesék folyamatos pótlására. 

Az 2018-ban tovább folytattuk állományunk több szempontú átvizsgálását. Jelentős törlési 

munkálatokat végeztünk a szabadpolcon elhelyezett szépirodalmi és ismeretterjesztő 

állományunkban, valamint a raktárban elhelyezett dokumentumaink között. A teljes 

átvizsgálás még áthúzódik a 2019-es évre, de reményeink szerint így sikerül majd egy 

megfelelő színvonalú szabadpolcos állományt kialakítanunk.  A leselejtezett, de még jó 

állapotú könyveinkről fölöspéldány jegyzéket készítettünk. 

Fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen propagáljuk olvasóink körében újonnan érkezett 

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

Az újonnan érkező kiadványaink ajánlását honlapunkon is, és Facebook oldalunkon is 

megtekinthetik látogatóink. 

Évszakokhoz, ünnepekhez külön ajánlójegyzékeket állítottunk össze. 

 

Állományapasztás 

A beszerzés mellett jelentős mértékű selejtezésre került sor. A törlési jegyzékek alapján a 

leltárkönyvből és az Aleph rendszerből is kivezettük a törlésre szánt dokumentumokat.  

Az elhasználódott, tartalmilag elavult dokumentumok, dokumentumtípusok törlésre kerültek. 

A központi könyvtár állományából 25.505 egységet töröltünk. Ennek közel 40%-a 

hangzóanyag, 8.300 darab bakelit lemez, 1.500 darab hangkazetta, régi kazettás hangoskönyv. 

A fiókkönyvtárak állományából 5.280 dokumentum került törlésre. 

2018-ban törölt dokumentumok: 

  

Könyv, 

térkép, 

kotta 

Folyóirat Hangzódok. Képdok. 
Elektr. 

Dok. 
ÖSSZESEN 

Központi könyvtár 14123 426 9876 1078 2 25505 

Március 15. úti 

Könyvtár 
2721  0 0  0   46 2767 
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Dózsavárosi 

Könyvtár 
1567 0   0 0   0 1567 

Cholnoky 

lakótelepi 

Könyvtár 

0  0 0   0  0 0 

Kádárta 773  0 0   0 1  774 

Gyulafirátót 172  0  0 0  0  172 

ÖSSZESEN 19356 426 9876 1078 49 30785 

 

 

Állománygondozás, rendelkezésre bocsátás 

 

2018-ban az állománygondozás terén sikerült megvalósítanunk terveinket. A tervszerű 

állományapasztás keretében a tartalmilag meghaladott, elavult műveket, valamint az 

elhasználódott, rossz fizikai állapotú könyveket folyamatosan vontuk ki az állományból.  

Folyamatosan készültek a törlési jegyzékek. Fölöspéldányainkat az országos könyvtári 

rendszernek ajánlottuk fel, elsősorban az Országos Széchényi Könyvtár igényelt 

dokumentumokat közülük.  

Befejeztük az Olvasóteremben lévő folyóirat-állomány felülvizsgálatát, a töredék 

évfolyamokat és a nem keresett címeket kivontuk az állományból. A raktári folyóiratokat az 

előírt őrzési idők figyelembe vételével vontuk ki az állományból. Nyáron megtörtént a polcok 

takarítása, a raktári rend tüzetes ellenőrzése. A Kiválasztó tér polcairól a kevéssé keresett és a 

többes példányokat folyamatosan csoportosítottuk át a raktár ún. átmenő állományába. A már 

nem keresett, de több példányban meglévő bestsellerekből az év során a Könyvtárpontba is 

irányítottunk át műveket. A raktári folyóirat-állományt is meg kellett mozgatnunk, hogy az 

elkövetkező évek periodika termését el tudjuk raktározni. A jelzetek pótlása folyamatos, a 

raktári katalógus építése naprakész.      

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 

Az újonnan beérkező dokumentumok állományba vétele, formai és tartalmi feltárása 

tervszerűen zajlott. 2018-ban összesen 12.286 rekord került rögzítésre az Aleph rendszerben. 

Továbbra is igyekeztünk az új kiadványokat minél hamarabb az olvasók rendelkezésére 
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bocsátani. Minden szempontból elsőbbséget élveztek a vásárolt dokumentumok, ezek minden 

esetben 1-2 napon belül kikerültek a nyilvános terek polcaira. A Márai program keretében érkezett 

kiadványok feldolgozására 1 hónap állt rendelkezésre, ezt tudtuk tartani. Az igazolás mindkét 

alkalommal bőven határidőn belül visszaküldésre került. Egész évben folyamatosan érkeztek az 

NKA támogatásával készült kiadványok a kiadóktól, ezek feldolgozása – csakúgy, mint az olvasói 

ajándékok - kicsit háttérbe szorult, de évvégére minden kötet bekerült az állományba. 

Az egy dokumentum feldolgozására fordított idő nem változott, átlagosan 15 perc. Egyre több az 

olyan kiadvány, melyről hiányoznak a fontosabb adatok, ezeket fel kell kutatni.  

Az Olvasószolgálat és szaktájékoztatás csoport 2018-ban is részt vett a dokumentumok 

feldolgozásában, egy ott dolgozó munkatárs végzi a DVD-k leltározását és feltárását. A múlt 

évben 330 db DVD –t dolgozott fel. 

2018. január 1-jétől a helyismereti gyűjtemény a Veszprém megyei lapokon kívül az országos 

folyóiratok sajtófigyelését is végzi. Az országos lapok figyelése többletmunkát jelentett ugyan a 

részlegnek, de megállapítható, hogy zökkenőmentesen zajlott az átállás, a feldolgozottság 

naprakész. A Napló című Veszprém megyei napilapon és a Veszprémi 7Nap hetilapon kívül 16 

további megyei folyóiratra terjed ki a cikkek figyelése, melyek naprakészen a katalógusba 

kerültek a meghatározott szempontok szerint. 

 

 

Mutatók 2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. 

évi tény 

 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 

13 029 13 000 12 286 94% 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 

betöltött tételek száma 
9 765 9 000 15 479 159 %* 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 

rekordok száma *4 
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% 

*Módosított bibliográfiai rekordok újra küldése is szerepel. 

 

 

 

                                                 
4 HUMANUS – legyűjtés, harvestelés - megállapodás szerint, OSZK és EKMK között 
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2.3 Állományvédelem 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 

2018-ban az Olvasószolgálat és szaktájékoztatás csoport a kallódó dokumentumokat 

nyilvántartotta, folyamatosan ellenőrizte, nyomon követte, ezzel is biztosítva az olvasók 

minőségi kiszolgálását. Egész évben sikerült 100 példány alatt tartani a kallódó státuszú 

dokumentumokat. A kiemelések, a kiállítások és a földszinten is válogatható dokumentumok 

köre kiemelt figyelmet kíván a szaktájékoztatóktól.  

2018-ban is megtörtént a napilapok köttetése, amelynek előkészítését a raktárosunk végezte.  

A központi könyvtárban minden könyv típusú dokumentumba biztonsági mágnes csíkot 

ragasztunk. A fiókkönyvtári dokumentumokba nem kerül mágneses védelmi csík, egyik 

helyszínen sincs biztonsági kapu.  

Továbbra is probléma az új könyvek silány minősége, nem bírják a könyvtári használatot. 

Már 1-2 kölcsönzés után hamar tönkremegy a kötés, fűzés. Amit lehet, „házilag” javítunk, 

amit nem lehet, kivonjuk az állományból, helyettük új példányok beszerzésére kerül sor. 

Gyakori probléma, hogy pótlásuk sem megoldható, mivel már kereskedelmi forgalomban sem 

kaphatók. 

Nagy gondot okoz, hogy megnövekedett az olvasóktól visszaérkező szakadt, ázott, 

összefirkált könyveink száma. Több alkalommal előfordul, hogy egy-egy újonnan érkezett 

kötetet egy –két kölcsönzés után ki kell venni az állományból a rongálódás miatt. 

A helyismereti dokumentumok védelme érdekében 2018-ban 1.363 db keretes diát és 19 saját 

kiadású könyvet digitalizáltunk. 

Állományvédelmi okokból 3 féle dokumentumot (Napló, Vasárnapi Napló, Veszprémi 7Nap) 

köttettünk be, összesen 8 kötetben. Az egyéb települési lapok, melyek köttetése aktuálissá 

vált, nem valósulhatott meg a nyomda leterheltsége miatt. Igényünket rögzítették, nagy 

valószínűséggel 2019 januárjában tudják az anyagot befogadni. 

Szintén állományvédelmi okokból a muzeális dokumentumokat elkülönítettük a belső 

raktárban. A szabadpolcos elhelyezés semmiképpen sem megfelelő ezeknek a 

dokumentumoknak. A polcokon folyó állománymozgás, mozgatás óhatatlanul kárt tehet 

ezekben az anyagokban, melyek közül több nincs is túl jó állapotban. Lehetőségeinkhez 

mérten ezeket a dokumentumokat javítjuk, gyorssegélyben részesítjük. Némely esetben 

azonban már szakember bevonása lenne indokolt. 
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Az állományvédelem és használhatóság szempontjából a plakátok elhelyezése elégtelen. 

Szükséges lenne, egy ún. térkép- vagy tervrajz szekrény, amelynek széles, de sekély fiókjai 

lehetővé tennék a nyomtatványok tárolását és mozgatását. Jelen állapot szerint szinte 

hozzáférhetetlen ez az állományrész. 

 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

1 819 1 400 1 084 60 % 

Muzeális dokumentumok száma 
467 467 467 0 % 

Restaurált muzeális 

dokumentumok száma 
0 0 0 0 % 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 

464 400 1382 298 % 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 
8 569 9 000 8571 100% 

A könyvtári dokumentumok 

állagának védelmét szolgáló gépek 

száma 

9 9 9 0 % 

 

 

 

2.4 Tudományos kutatás 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (kutatónapok megítélésének 

kritériumai, ellenőrzése) 

 

Intézményünkben nem voltak kutatónapok, ez nem releváns. 

 

 

Konferenciák, szakmai napok 
 

2018. január 17-én a Veszprém megye nyilvános könyvtáraiban dolgozó kollégáknak 

tartottunk szakmai napot a jogszabályváltozásokról és a megújult beszámoló- és 

munkatervsablonokról. 

A francia referens 5 hetet töltött Párizsban a Bibliothèque Publique D'information 

könyvtárban a «Profession Culture» könyvtáros ösztöndíj elnyerésével 2017-ben. 2018. január 

22-én osztotta meg a tapasztalatait, a könyvtárszakmai újdonságokat munkatársainkkal.  
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2018. március 5-én, Székesfehérváron A hely, ahol élünk címmel megrendezett helyismereti 

konferencián 1 fő vett részt. 

2018. március 19-én az MKE Veszprém Megyei Szervezete és a tapolcai Wass Albert 

Könyvtár és Múzeum közös szakmai napján a gyerekek és fiatalok könyvtári ellátása állt a 

középpontban. A Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár vezetője bemutatta a részleg munkáját a 

megye könyvtárosai számára. 

A Honismereti Szövetség Gödöllőn rendezett XVII. Kiadványszerkesztői Konferencián 

áprilisban 1 fő vett részt. 

2018. április 23-án hétfőn 10.00 órakor Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei 

Szervezete szakmai napján - „Az én könyvtáram" összefoglaló cím alatt Ádám Eszter és Nagy 

Veronika Veszprém megyei szaktanácsadók projektismertetője hangzott el. 

2018. május 28-29. Könyvtári Szaktanácsadók II. országos szakmai találkozójára került sor 

Szolnokon, amelyen egy munkatársunk vett részt. 

Keszthelyen, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. jubileumi Vándorgyűlésén 5 fő vett 

részt. 

A német nyelvi referens 2018. július 23–31. között vett részt a müncheni Goethe Intézet és a 

stuttgarti Hochschule für Medien közös szervezésű nemzetközi nyári ösztöndíján. A képzésen 

kelet-európai, közel-keleti és észak-afrikai szakképzett könyvtárosok vettek részt. 

Magyarországot kollégánk mellett a Szent István Egyetem könyvtárának vezetője képviselte. 

Az előadások során betekintést nyertek a nyílt oktatási tartalmak felhasználási lehetőségeibe, 

különböző netes oldalak könyvtári felhasználásának módjaiba, az internetes tartalmakra 

vonatkozó licencek rendszerébe, illetve a világon található modern felépítésű és működtetésű 

könyvtárak szerkezeti felépítésébe. Az oktatási napokat követő tanulmányi úton több 

könyvtárat is meglátogattak. Kollégánk 2018. augusztus 27-én tartott beszámolót 

munkatársainak tapasztalatairól és az ott tanultakról. 

Egy kolléganőnk vett részt 2018. október 15-én a XVIII. Országos ODR Konferencián, 

Tatabányán, amelynek címe Múlt, jelen és jövő a könyvtárközi kölcsönzésben volt. 

2018. november 27-én a Dr. Csiszár Miklósné emléknapon részt vettünk az emléktábla 

megkoszorúzásán és a szakmai előadásokon. Az emléknapot a megye könyvtárosainak 

szervezett szakmai nap követte. 

2018-ban két fő részt vett az évente megrendezésre kerülő Networkshop (információs 

infrastruktúra és informatikai alkalmazások) 3 napos konferencián.  
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2018. október 28-án a Budapest Főváros Levéltára által rendezett Topotéka projektzáró 

előadáson 2 fővel voltunk jelen. 

2018. szeptember 10-én Az én könyvtáram projekt keretében megyei szakmai nap volt 

intézményünkben, melynek keretében előadásokat hallgathattunk a legújabb kutatások 

eredményeiről. Farkas Ferenc ismertette a projekt egészét. Gombos Péter bemuattta a 2017. 

évi olvasáskutatás eredményeit. Csépányi Zoltán a dotcom gyerekek könyvtárakkal szembeni 

elvárásairól beszélt, Márföldi István pedig az új generációs oktatási rendszerek könyvtári 

használatának lehetőségeiról.   

 

Képzések 

 

2018-ban határidőre elkészült a jogszabályváltozás miatt szükséges új Továbbképzési terv. 

Intézményünkben éppen zajlott a hétéves továbbképzés (2014-2020), de természetesen újat 

készítettünk, most 2018-2022 intervallumban.  

A tárgyévi beiskolázási terv szerint 7 fő 9 képzésen vett részt, ebben volt külföldi ösztöndíj is.  

Egy fő az OSZK Könyvtári Intézet segédkönyvtárosi képzésén vett részt, de munkahelyváltás 

miatt a képzést nem fejezte be, a tanulmányi szerződése értelmében a támogatást visszafizette. 

Az év során, 2018. február 5-től 1 fő vett részt a Könyvtári Intézet „A korszerű helyismereti 

munka alapjai” című 60 órás kurzusán.  

Az EFOP-3.3.3 Európai Uniós pályázatban résztvevő munkatársunk részt vehetett egy 60 órás 

blended képzésen. A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 

megvalósításában c. képzésen számos érdekes témával, módszerrel és digitális programmal 

ismerkedett meg, melyet saját munkahelyi környezetében is kipróbálhat majd. 

 

Kiadványok 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár kiadásában, két munkatársunk szerkesztésében, az Első 

Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával megjelent Élet a hátországban a 

Nagy Háború idején című kötet. A könyv anyaggyűjtését a helyismereti gyűjtemény 

munkatársai együtt végezték. A könyvbemutatóra az Országos Könyvtári Napokon került sor, 

2018. október 3-án. 

Megjelent az 50. Veszprémi Szemlében és honlapunkon a 2019. évi évfordulónaptárunk.  

2018. december 10-én az MKE Veszprém Megyei Szervezetének szakmai napján bemutattuk 

a Megyei Morzsák című helyismereti blogunkat. A blog 2017. szeptember 1-jén indult, ez a 
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szakmai nap remek alkalom volt az oldal bemutatására. Az eltelt egy év tükrében már jól 

látható, hogy a blog olvasottsága megfelelő, a keresőmotorok már a blogra mutató találatokat 

hoznak. 

Megjelent a Veszprémi Helyismereti Gyűjtemény képeslapjaival illusztrált falinaptár is. 

 

 

 

3.  Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  

 

3.1. Kötelespéldány szolgáltatás 

 

A kötelespéldány szolgáltatás működése akadozik. A nyomdákkal folyamatos a kapcsolat 

mégis nehézkesen és jelentős késéssel jutnak el hozzánk a kiadványok. Vannak nyomdák, 

akik maguktól teljesítik kötelezettségüket, többen azonban csak várnak ránk, nekünk kell a 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év)   

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

- 

Tudományos kutatások száma Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

- 

A könyvtár összes publikációinak 

száma és ebből a könyvtár 

szakemberei által készített, 

nyomatott vagy elektronikus 

formában megjelent publikációk 

száma 

6 5 6 0 % 

Idegen nyelvű publikációk száma 1 1 2 200 % 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 

publikációk száma 

0 0 0 0 % 

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 

3 2 2 0 % 

A könyvtár szakemberei által 

tartott előadások száma 

12 10 14 117 % 

A könyvtár szakemberei által 

elvégzett szakértői tevékenységek 

száma 

26 10 27 104 % 

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  

2 2 2 0 % 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

156 150 148 95 % 

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való részvételének 

száma 

29 40 45 155 % 

A képzésben, továbbképzésen 

részt vett dolgozók száma 

7 7 7 0% 
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dokumentumokért elmenni. Kötelespéldányként 2018-ban kevesebb kötetet tudtunk 

beleltározni, összesen 392 darabot. Ez 30%-os csökkenés az elmúlt évhez képest. 

Folyóiratok esetében nincs változás, továbbra is probléma az egyes számok kései érkezése.  

 
 

3.2. ODR tevékenység 
 

Az ODR támogatásból 672 db dokumentumot vásároltunk. Ez szinte ugyanannyi, mint az 

elmúlt év ODR beszerzése. Az ODR-MOKKA tagkönyvtáraként folyamatos a rekordok 

feltöltése a közös adatbázisba. Sajnos a fogadó rendszer működése és pontossága 

megbízhatatlan, így nincs pontos adatunk arról, hogy jelenleg hány dokumentumunk 

kereshető a MOKKA-ban.  

A 2018-es könyvtárközi tevékenység körülményei részben változtak. A postaköltség 

megnövekedett és változtak a postázás szabályai, amely a könyvtárközi kölcsönzés 

tevékenységét is érintette. Szolgáltatásunkra továbbra is jellemző a gyorsaság, pontosság, 

rugalmasság, és a teljesítő könyvtárak részéről is ezt tapasztaljuk.  

A kérések főleg ODR-en keresztül érkeznek, illetve a Kistérségi Szolgáltató Rendszer 

könyvtári szolgáltató helyei és a fiókkönyvtárak e-mailben adják le igényeiket. A kéréseket 

EXCEL táblázatban tartjuk nyilván, ez jelentősen meggyorsítja az adatok visszakeresését. 

A könyvtárközi kölcsönzések száma 2018-ban csökkent. Tavaly 2.639 kérés volt, míg idén 

2237, ami a tavalyihoz képest 16 %-os csökkenés. Tavaly a kérésekből (2576-ot) vagyis 98% 

ot teljesítettünk, idén pedig 2.237 kérésből 2.158-at, vagyis 96 %-ot.  

A beérkezett és teljesített kérések 14 %-a ODR-es kérés volt, 26% -a városrészi könyvtárból 

érkezett  és  46%-a KSZR -es kérés volt. A Kistérségi Szolgáltató Rendszerből érkező kérések 

száma 10%-kal emelkedett. 

A KSZR szolgáltató helyek a könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumokat ingyen 

küldhetik vissza. A szolgáltatást a KSZR-es kollégák is népszerűsítik, akik a továbbképzések 

és a személyes kapcsolatok révén is 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 teljesített kérések az összes teljesített kérések 26%-a. 

2018-ban jelentősen nőtt a városrészi könyvtárakból érkezett teljesített kérések száma a 

tavalyihoz képest (198 db), hiszen az idei 572 db volt, tehát 188%-os növekedés.   
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A szolgáltatást a könyvtári autó segíti, az olvasók szívesen veszik igénybe, hiszen ingyenes és 

1-2 napon belül hozzájuthatnak a keresett könyvhöz.  14 új könyvtárat írattunk be az év során. 

Az ország távoli községi könyvtáraiból és a nagyobb könyvtárakból egyaránt érkeznek 

kérések pl: ELTE, KSH. 

A tőlünk kért előjegyzések száma 226 volt idén is, mely a tavalyihoz képest mindössze 1%-

kal csökkent. Sokan keresik az új kiadású könyveket és főleg ezekre teszünk előjegyzést. 

Tőlünk 2124 esetben kértek eredeti dokumentumot. Tehát a tavalyihoz képest az eredetiben 

kért dokumentumok száma 17 % -kal csökkent. 

Az elektronikus formában kért dokumentumok száma: 31, ami a tavalyi elektronikus kérések 

72 % -a.  A 28%-os csökkenést okozhatta az, hogy főként a nagy alakú napilapokból igényelt 

oldalakat, számokat gyakran nem tudtuk megfelelő minőségben reprodukálni.  Fénymásolat 

kérés 3 esetben volt. 

A teljesített kérések 80,5 % a felnőtt szak-és szépirodalomból: 13 %-a az ifjúsági és 

gyermekirodalomból, 0,5 % a a helytörténeti dokumentumokból, 1 % a nyelvi és 5 % zenei 

dokumentumból került ki. A zenei dokumentumból kért és teljesített kérések száma 2%-al 

nőtt a tavalyihoz képest az ifjúsági és gyerekirodalomból is 3%-al kértek többet a tavalyihoz 

képest.  

Saját olvasóinknak is bonyolítunk könyvtárközi kölcsönzést. Amennyiben az állományunkban 

nincs meg a kért dokumentum, a szaktájékoztatók minden esetben felajánlják ezt a 

lehetőséget. A beiratkozott olvasók személyesen, e-mail-en keresztül és az ODR olvasói 

felületén keresztül is kérhetnek. Indított kéréseink a tavalyi évhez képest 10%-al csökkentek 

(406 db kérés), a kérések 60% -át (244 db) a városrészi könyvtárak állományából teljesítettük. 

Tapasztalataink szerint a magas postaköltség miatt az olvasók meggondolják a könyvtárközi 

szolgáltatás igénybevételét, hiszen egy kissé magasabb árért manapság a webáruházakból 

gyorsan be is tudják szerezni. Leginkább hagyományos dokumentumokat kértek, és 27 db 

elektronikus kérésünk volt. 
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3.3. Területi ellátó munka 
 – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös fejlesztések, dokumentum- és 

információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő támogatás felhasználása. (szöveges 

ismertető, tendenciák bemutatása) 

 

2018. január 1-jétől a Kult. törvény változásával a megyei hatókörű városi könyvtárak újabb 

feladatokat kaptak. A megye települési nyilvános könyvtárainak beszámolóit és munkaterveit, 

a fenntartó önkormányzatok határozatait bekértük, elemeztük a feltöltöttük a Könyvtári 

Intézet internetes felületére.  

Veszprém megyében 15 települési nyilvános könyvtár működött 2018-ban.5  

A lakosságszám alapján az alábbi kategóriákba oszthatjuk a települési nyilvános könyvtárakat 

(a megyei hatókörű városi könyvtár nélkül): 

 Lakosságszám Települések6 

I. 5 000 fő alatt 

(6) 

40% 

Badacsonytomaj (v) - 2 203 fő 

Balatonfűzfő (v) - 4 457 fő 

Balatonkenese (v) - 2 633 fő 

Devecser (v) - 4 507 fő 

Pétfürdő (k) - 4 848 fő 

Révfülöp (k) - 1 178 fő 

II. 5 001-15 000 

(5) 

34% 

 

Balatonalmádi (v) - 9 633 fő 

Balatonfüred (v) - 13 888 fő 

Berhida (v) - 5 963 fő 

Sümeg (v) - 6 294 fő 

Zirc (v) - 6 960 fő 

III. 15 001-25 000 

(2) 

13% 

 

Tapolca (v) - 16 036 fő 

Várpalota (v) - 19 544 fő 

IV. 25 001-40 000 

(2) 

13% 

 

 

Ajka (v) - 29 061 fő 

Pápa (v) - 30 708 fő 

V.  40 001-65 000 

(0) 

0% 

 

 

Veszprém megye aprófalvas megye, a városi könyvtárakkal hagyományosan szoros a megyei 

hatókörű városi könyvtár szakmai kapcsolata. A községi könyvtárak szintén igénylik a 

támogatást, szakmai tanácsadást, ezért is szerveztük meg 2018-ban a műhelynapokat. Bár 

komoly szervezést igényelt, a kollégák majdnem minden településről részt vettek a szakmai 

napokon. 

                                                 
5 Veszprém megye települési nyilvános könyvtárainak helyzete a 2017. évi szakmai beszámolók alapján : 

vázlatos elemzés /összeáll. Pálman Judit.- Veszprém, 2018.- 31 p. 

 
6  (v) város 

(k) község 
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A könyvtárak egy kivételével (Pápa) mind integrált intézményben működnek, Révfülöp 

esetében szakfeladaton. Megfigyelhető, hogy ahol a másik terület az "erősebb", a könyvtári 

feladatellátás nehézségekbe ütközik. Több esetben jelzik a kollégák, hogy részt kell venniük a 

közművelődési programokon (ruhatárosként, jegyszedőként, teremfelügyelőként). A 

viszonosság nem jellemző, vagyis a művelődésszervezők, muzeológusok, 

múzeumpedagógusok nem látnak el könyvtári feladatokat.  

 

Érdekeltségnövelő támogatás 2018-ban 

 Önkormányzat neve  A költségvetési törvény 

szerinti korrigált, 

kerekített támogatás 

1. Ajka Város Önkormányzata 313 348 Ft 

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 139 423 Ft 

3. Balatonalmádi Város Önkormányzata 345 374 Ft 

4. Balatonfüred Város Önkormányzata 901 906 Ft 

5. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 533 919 Ft 

6. Balatonkenese Város Önkormányzata 108 918 Ft 

7. Berhida Város Önkormányzata 109 891 Ft 

8. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 803 135 Ft 

9. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 202 392 Ft 

10. Sümeg Város Önkormányzata 255 931 Ft 

11. Tapolca Város Önkormányzata 1 445 787 Ft 

12. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 365 459 Ft 

13. Zirc Város Önkormányzata 739 904 Ft 

 

Devecser és Pápa városi könyvtárak nem részesültek érdekeltségnövelő támogatásban. 

 

 

3.4.  A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 
(rövid összefoglaló, hiszen a KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik) 

 

 

2018-ban 201 Veszprém megyei település önkormányzatával volt érvényes megállapodása a 

megyei könyvtárnak. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működését a megyei könyvtár 

és 6 városi könyvtár látta el, 7 ellátási körzetben. A megyei könyvtár által közvetlenül ellátott 

könyvtári, információs és közösségi helyeink száma 81-re emelkedett. 

2018-ban a retrospektív konverzió keretében 13 település könyvtári állományának feltárása 

készült el, ebből 9 helyen beindult az elektronikus kölcsönzés, a fennmaradó 4 szolgáltató 

helyen minden feltételt biztosítottunk, csak az IKR betanítása maradt hátra.  Ezzel egy időben 
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elvégeztük az állomány optimalizálását is, így a látogatók számára könnyebben átlátható, 

használható könyvtárakat hoztunk létre. 

2018. január 31-ig az elmúlt évekhez hasonlóan összegyűjtöttük a megye könyvtáraitól az 

éves statisztikát és elkészítettük a jelentést a minisztérium felé. 

A dokumentumok beszerzése során továbbra is figyelembe vettük a települések igényeit is. 

2018 év végén továbbképzést tartottunk a megyei könyvtár által közvetlenül ellátott 

településeinek könyvtárosai számára. A 3 alkalom lehetőséget biztosított az új statisztikai 

adatszolgáltatás bemutatására, részben pedig a programszervezés támogatására. Az idei 

továbbképzés tapasztalatcserére is alkalmat adott, egymás kérdéseit, gondolatait, sikereit és 

kudarcait is megismerhettük.  

A KSZR tevékenység keretein belül 2018-ban munkatársaink több helyszínen és több 

alkalommal tartottak könyvtári foglalkozásokat. 

Veszprém megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 2018-ban számos, a 

lakosság érdeklődésének megfelelő könyvtári, kulturális, közösségi foglalkozás, rendezvény 

valamint kiállítás került megszervezésre.  

 

Ellátási körzetek 

A programszervezésre vonatkozóan a megyében működő ellátási körzetek (7) viszonya 

kiegyensúlyozott, kölcsönös az adatszolgáltatás pedig folyamatos. 

 

Veszprémi ellátási körzet 

A 2018. évi veszprémi ellátási körzet KSZR programszervezésére vonatkozóan kiemelt 

célkitűzésként került megfogalmazásra a helyi könyvtárosok előrelátó, tudatos tervezésen 

alapuló munkájának támogatása.  

A körzetben azonban kiemelkedően magas volt a személyi változások száma, az új 

könyvtárosok betanulása miatt az idei célkitűzés csak részben valósult meg. A változással 

érintett települési könyvtárak programszervezése így nem volt teljesen gördülékeny, fontos 

feladat volt az új könyvtárosok bíztatása és szervezői munkára való ösztönzése. 

A többi könyvtárban viszont - a tavalyi évhez hasonlóan - kiegyensúlyozottan működött a 

KSZR programok tervezése, lebonyolítása. Szívesen választottak az új programlehetőségek 

közül, és számos saját ötlet, kezdeményezés született. 
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2018 októberében a települések könyvtárai ismét aktívan részt vettek az Országos Könyvtári 

Napok programsorozatában. Játékos foglalkozásokat, előadásokat, filmvetítéseket és 

kirándulásokat szerveztek.  

2 ellátó helyen időszaki revíziót és selejtezést végeztünk, amely sikeresen lezajlott a könyvtári 

rendszernek köszönhetően. 1 ellátó helyen könyvtári állomány átadás-átvétel történt a 

könyvtáros személyének változása miatt.  

KSZR alportál az Eötvös Károly Megyei Könyvtár főoldalán található. Itt tekinthetőek meg a 

településekre kiajánlott programokkal kapcsolatos információk. A már lezajlott programokról 

szintén a KSZR alportálon tájékozódhatunk. Ezen a felületen találhatóak meg a kistelepülések 

elérhetőségei és a velük kapcsolatos legfontosabb információk melyeket folyamatosan 

aktualizálunk. A 2018-ban a KSZR oldal látogatottsága 3904 látogató volt. 

 

 

3.5.  Nemzetiségi könyvtári ellátás 
 (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 

 

2018-ban csökkent a beleltározott nemzetiségi kiadványok száma. Összesen 443 dokumentum 

érkezett. Ennek kis hányadát az Országos Idegennyelvű Könyvtár közreműködésével kaptuk, 

továbbá az NKA egyedi támogatásból érkezett könyvtárunkba. 

 

3.6.  Statisztikai adatszolgáltatás 
 (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?) 

 

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 2018-ban is 100 %-ban az 

érintett könyvtárak saját maguk töltötték ki a 2017-es adatokat, kinyomtatva küldték el a 

megyei könyvtárhoz az ú.n. „Szállítólevéllel” együtt. Szerződés alapján bizonyos ellátó 

könyvtári feladatokat végző 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 2018-ban a 2017-es évről 

Veszprém megyében 242 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 

http://kultstat.emmi.gov.hu/
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működtetett KSZR rendszerhez. A községi könyvtárak közül 2018-ban már csak Pétfürdő és 

Révfülöp működött önálló nyilvános könyvtárként.  

A KSZR számára külön statisztikai adatlapot töltöttünk ki a 2018-as 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. 

Szolgáltatóközpontok Települések 

száma 

Veszprém, EKMK Ellátóközpont 81 

Ajka  5 

Balatonalmádi  5 

Balatonfüred  20 

Pápa  48 

            Sümeg  12 

Tapolca  30 

Összesen: 201 

 

A 2018. évről jelentett statisztika alapján a 242 könyvtár megoszlása: 

 Veszprémben:  12 könyvtár +1 megyei KSZR 

 Városokban:  32 könyvtár 

 Községekben:  197  könyvtár 

Nyilvánosság szerint:  

 32 nyilvános könyvtár 

 201 könyvtári szolgáltató hely  

 9 nem nyilvános könyvtár 

Funkció szerint: 

  1  megyei könyvtár + 1 KSZR ellátó hely 

 13 városi könyvtár, 

 15 szak, felsőoktatási, egészségügyi, egyéb szak, munkahelyi könyvtár, 

honvédségi könyvtár 

 2 önállóan működő községi könyvtár 

 201 községi könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 

(KSZR) kereteiben működött. 

 Fiókkönyvtárak száma: 9 

 

Az önálló települési könyvtárat működtetett 2018-ban 2 község: 

 

1. Pétfürdő 

2. Révfülöp 

 

2018-ban a Nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő Veszprém megyei könyvtárak, 

települések száma: 18 településen 20 könyvtár szerepel, amelyek közül 4 a szak, ill. 
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felsőoktatási könyvtár, s 16 a települési könyvtár. Ezekből 1 megyei hatókörű városi, 13 

városi és 2 községi könyvtár. 

 

 

4. Mutatók 

 

4.1. Könyvtárhasználat 
A 2018. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Központi Könyvtár 

 

Jelentősen emelkedett a regisztrált könyvtári tagok száma 2018-ban. Közel 2.000 új tagot 

köszönthettünk a központi könyvtárban, de az aktív könyvtárhasználók száma is emelkedett. 

Nőtt a látogatások száma is, aminek egyik magyarázata, hogy a megyei könyvtár 

„megnyitotta” közösségi tereit, számos civil szerveződés, klub, de akár baráti társaság is 

szívesen látogatja a könyvtárat. A könyvtári szolgáltatás keretében biztosítjuk a közösségi 

tereket, a könyvtári tagok differenciált jogosultsággal rendelkeznek. 

 

Fiókkönyvtárak 

 

Cholnoky Lakótelepi Könyvtár 

A nyitvatartási órák számának csökkenése ellenére a beiratkozott olvasók, a könyvtárat 

aktívan használók és a könyvtári látogatások száma 2018 folyamán jelentősen nőtt. Az 

újonnan beiratkozottak szívesen járnak vissza, sok esetben még akkor is, ha eredetileg csak 

egy bizonyos könyv miatt iratkoztak be, amit éppen itt találtak meg. 

 

Dózsavárosi Könyvtár 

A városrész, Dózsaváros lakossága kb. 5000 fő, az ellátandó terület lakosságának kb. 18 %-a 

regisztrált könyvtári tag. Beiratkozott olvasóink száma növekedett. A könyvtárat aktívan 

használók száma is növekedett kismértékben. A növekedés csoportok és a kiállítások 

látogatóinak számának növekedéséből adódik elsősorban. 

Internethasználatunk összességében kis mértékben nőtt (326 fő). Ez a WIFI használatának 

növekedéséből ered elsősorban (172 fő). A számítógépeink használata csökkent (154 fő volt). 

 

Március 15. Úti Könyvtár 

A kiállítások sok látogatót vonzottak, az író-olvasóknak nagy sikere volt, s az iskolai, óvodai 

csoportok is jóval több foglalkozáson vettek részt, mint előző évben.  
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Könyvtárhasználat (KSZR 

nélkül) 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 12 607 12 600 14 378 114 % 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 

használók száma (fő) 
11 220 11 200 12 135 

 

108 % 

 

A könyvtári látogatások száma 

(db)   
123 383 123 400 152082 123 % 

Ebből csoportok (db) 

 

137 

 

130 135 99 % 

 

4.2. Dokumentumforgalom 

 
A 2018. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Központi Könyvtár 
 

A több éve tartó, stabil állománygyarapítás, a beszerzett könyvtári dokumentumok friss és 

gyors biztosítása eredményezte a kiegyensúlyozott kölcsönzési adatokat. A helyben használat 

és a helyben kölcsönzés is emelkedett. Nagy forgalmú a hírlapolvasó, a betérő 

könyvtárlátogatók szívesen töltenek hosszabb időt az intézményben, ezáltal nő a kézbevett 

dokumentumok száma. Bár a nyitvatartási időt nem tudtuk emelni, kiegyensúlyozott a 

látogatások/alkalmak száma. 

 

Fiókkönyvtárak 

 

Cholnoky Lakótelepi Könyvtár 

A kölcsönzések száma a nyitvatartási idő csökkenése ellenére jelentősen növekedett, a 

beiratkozott olvasók számának növekedésével és a helyi állomány rendszeres bővülésével 

együtt. A könyvtárközi kölcsönzésre kezdetben még biztatni kellett az olvasókat, de most már 

megszerették ezt a lehetőséget is, amely az előző évhez képest jóval népszerűbbé vált. 

 

Dózsavárosi Könyvtár 

Kölcsönzött és helyben használt dokumentumaink száma kis mértékben nőtt az előző évihez 

képest.  Az általunk kért könyvtárközi kölcsönzések száma nőtt. Könyvtárközi kölcsönzéssel 

szereztük be a nálunk nem megtalálható, de olvasóinknak szükséges könyveket. 

 

 

Könyvtárhasználat (KSZR 2017. évi 2018. évi 2018. évi változás %-ban 
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nélkül) tény terv tény előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
171 515 171 500 176 517 103 % 

E-dokumentumok kölcsönzése 

(db) 
0 0 0 0 % 

Helyben használt dokumentumok 

(db) 
155 136 155 000 207 423 134 % 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 
2 576 2 500 2 124 82 % 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 

dok. (db) 
433 430 359 83 % 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
190 n. a.  225 118 % 

 

 

4.3. Olvasói számítógépek 

 

Olvasói számítógépek száma 

helyben használatra 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Katalógus 31 31 31 0 % 

Olvasói munkaállomás 36 37 36 0 % 

 

 

4.4. Online szolgáltatások 
A 2018. évi tevékenység rövid, átfogó szöveges értékelése. 

 

Mintegy 65 ezerrel kevesebb távhasználatot rögzítettünk 2018-ban. Ez a csökkenés 

egyértelműen jelzi, hogy haladnunk kell a technikai fejlődéssel, meg kell keresnünk azokat a 

webes lehetőségeket, amelyekkel még több használót tudunk bevonni a könyvtár életébe. 

Ennek egyik eleme lehetne egy új, korszerű alapokra épülő honlap, melyen olyan 

alkalmazások futnak, melyek ma már beépültek a mindennapokba is. Ezt támasztják alá a 

Web 2.0 szolgáltatások számának növekedése. Az elmúlt évhez viszonyítva 70 ezerrel több 

volt ezeknek a szolgáltatásokat igénybe vevők száma.  

A katalógushasználat nem változott, kb. ugyanannyian kerestek, böngésztek az Aleph OPAC-

ban, mint a tavalyi évben.  

Az év folyamán létrejött a Cholnoky fiókkönyvtár Facebook-oldala, amelyen rendszeresen 

megosztják a frissen érkezett új könyvek fotóit, valamint a rendkívüli nyitva- és zárva tartások 

rendjét. 
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Online szolgáltatások  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 744729 744700 679477  

A könyvtár honlapja (teljes 

webhely) mely nyelveken érhető 

el 

5 5 5 0 % 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

126 126 126 0 % 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének száma 

összesen 

1500 n.a. 1650 110 % 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 

8 9 8 0 % 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 

3 4 4 133 % 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

404 418 405 000 345751 85 % 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) 

(kattintás az OPAC-ra) 

208319 n. a. 208339 100 % 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként 

elérhetővé tett dokumentumok 

száma (db) 

0 0 0 0 % 

 

 

4.5. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 

11 11 4 36 % 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások 

száma 

14 14 6 43 % 

 

 

4.6. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 
A 2018. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 
A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány 

(%) 

Veszprém megyében az ország nemzetiségi lakosainak a 2,8 százaléka él. A nemzetiséggel 

kapcsolatos kérdések az érzékeny (szenzitív) kérdések közé tartoznak, az adatok nem fedik le 

a teljes lakosságot. 2011 októberében Veszprém megye lakói közül több mint 303 ezren 



33 

 

vallották magukat a magyar nemzetiséghez tartozónak, és a lakosság 6 százaléka, valamivel 

több, mint 21 ezer fő tartozott (egy részük a magyar mellett) valamely más nemzetiséghez, 

közülük több mint 18 ezren valamelyik hazai nemzetiséghez. 

Az egyes nemzetiségek közül a németek közössége a legnagyobb: az összes német 

nemzetiségű 6 százaléka él a megyében, több mint 11 ezren vallották magukat ide tartozónak. 

Arányuk a megye népessége körében 1,6 százalékról 3,2 százalékra nőtt, a megyében élő 

hazai nemzetiség körében viszont változatlanul 61 százalék. A német nemzetiséghez tartozók 

aránya a megye 26 településén haladja meg a 20 százalékot. Ezek a főként aprófalvak a 

Balaton-felvidéken és a Bakonyban találhatóak. A városok közül Herenden élnek a 

legnagyobb arányban német nemzetiségűek (11 százalék), szám szerint pedig a 

megyeszékhelynek és Ajkának van a legtöbb német nemzetiséghez tartozó lakosa. 

A második legnagyobb létszámú hazai nemzetiség Veszprém megyében a cigányság. 5,3 ezer 

fő vallotta, hogy a cigány nemzetiséghez tartozik. Arányuk a megyében élő hazai 

nemzetiségek körében így 24 százalékról 29 százalékra emelkedett, jelenleg Veszprém megye 

népességének 1,5 százalékát adják. A jelentős mértékű számbeli gyarapodás ellenére viszont 

alig, mindössze 8 százalékkal növekedett a cigány anyanyelvűek száma.  

A cigány nemzetiségű népesség aránya a megye két településén érte el, vagy haladta meg a 20 

százalékot: Kisszőlősön 49, Kamondon pedig 20 százalék volt. Mindkét település a Devecseri 

járás része, ebben a járásban él a cigány nemzetiséghez tartozók mintegy ötöde, és hasonló a 

létszámuk a Pápai járásban is. 

A harmadik legnagyobb hazai nemzetiség (610 fő) a román, a megye teljes népességének 0,2 

százaléka. 

Megközelíti a 300 főt a szlovák nemzetiséghez tartozók száma. 100-200 fő közötti csoportot 

képeznek a bolgárok, horvátok, lengyelek, örmények, szerbek és ukránok, ugyanakkor a 

görögök, ruszinok és szlovénok létszáma a 100 főt sem éri el.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_19_2011.pdf  (Letöltés: 2018. február 11.) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_19_2011.pdf
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Dokumentumok 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Könyvek 648 650 411 63 % 

folyóiratok 1 1 6 600 % 

Elektronikus dokumentumok 33 33 32 97 % 

Összesen 682 684 449 66 % 

 

4.7. Használói képzések száma 
A 2018. évi tevékenységek átfogó, rövid szöveges értékelése. 

 

Olvasószolgálat 

2018-ban az Olvasószolgálat és szaktájékoztatás csoport által szervezett programok, képzések 

száma nőtt. Legjelentősebb emelkedés a diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló programok 

és az azon részvevők számában tapasztalható.  Munkatársaink fontos feladatnak tekintik a 

szemléletformálást, hiszen a könyvtárak a 21. században is igyekeznek a szabad gondolkodás, 

az egyenlőség és a tolerancia jegyében működni. Az átlagos életkor és az időskorú korosztály 

növekedésével kiemelten kell figyelnünk a nyugdíjas korosztályra is, hiszen a nekik szóló 

programok, képzések a társadalmi integrációjukat segítik, a szabadidő hasznos eltöltéséhez 

nyújtanak alternatívát. 

 

Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény 

Nyugdíjasok számára szerveztünk számítógéphasználati tanfolyamot 2018. november 6. és 

december 6. között. A tanfolyamon résztvevők elsősorban az internethasználatot szerették 

volna elsajátítani, de ehhez természetesen meg kellett ismerkedniük az alapvető funkciókkal. 

Az öt hét elteltével képessé váltak az elektronikus levelezőt, a közösségi oldalakat használni, 

interneten böngészni, illetve fotókat lementeni és továbbítani. A tanfolyam lebonyolításában 

és a létszám meghatározásában gondot okozott, hogy az olvasóteremben lévő olvasói 

számítógépek működése akadozik, és nem egységesek a telepített programok. 
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Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár 
 

OLVASÁSI KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 

 

2018-ban tovább folytattuk az évek óta nagy népszerűségnek örvendő olvasópályázatainkat, 

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

iskolás diákok számára.  

 

2017 decemberében a Téli Gyerekkönyvhét keretében olvasópályázatokat hirdettünk meg 

három korcsoportban. A pályázati füzeteket 2018. február 20-ig lehetett postai úton vagy 

személyesen a eljuttatni a gyerekkönyvtárba. Az egész tanévet felölelő pályázat értékelésére 

márciusban került sor, amikor valamennyi résztvevőt oklevéllel jutalmaztuk, a legjobbak 

pedig tárgyjutalomban is részesültek. A gyerekeket és az iskolákat értesítettük, valamint 

honlapunkra és facebook oldalunkra is felkerült az eredménytáblázat. A legkisebbeknek Finy 

Petra: Milu az olimpián című meseregénye alapján állítunk össze rejtvényfüzetet.  A 3-4-5. 

osztályosoknak Kertész Erzsi: Panthera: a hógömb fogságában című kalandos történetét, a 

felső tagozatosoknak Rick Riordan Dóra: A villámtolvaj című regényét ajánlottuk elolvasásra. 

Meghirdetett pályázatainkra a három korcsoportban összesen 52 megfejtés érkezett. (1-2. 

osztályosoknál 8 veszprémi, 13 vidék; 3-4-5.osztályosoknál.  4 veszprémi, 20 vidék; 6-7-

8.osztályosoknál 2 veszprémi 5 vidéki). 

A nyári szünetre is 3 korcsoportban hirdettünk játékos irodalmi pályázatot. A legkisebbeknek: 

Finy Perta: Milu az indiánok között, a 3-4-5. osztályosoknak Margit, Auer: Mágikus állatok 

iskolája, a 6-7-8. osztályosoknak Varga Bálint: Váltságdíj nélkül című könyve alapján 

készítettünk pályázati füzeteket, amiket a tanév kezdetekor értékeltünk és jutalmaztunk. Az 

első korcsoportban 34 megfejtés érkezett. (22 vidék, 12 Veszprém). A 3-4-5.osztályosoknál is 

nagy volt az érdeklődés, 27 pályázati füzetet kaptunk (14 vidék, 13 Veszprém). A 

legnagyobbaknál már mérsékeltebb volt az érdeklődés, hiszen 8 megoldás érkezett mindössze. 

(8 vidék). A három korcsoportban összesen 69 pályázati füzetet kaptunk. Nagyon örültünk 

viszont annak az örvendetes ténynek, hogy a nagyobb városi iskolák mellett a kisebb 

településeken élő gyerekek is szívesen kapcsolódtak be a játékos pályázatba.  

Az Országos könyvtári napok keretében (októberben), az egész tanévet felölelő, 2019-re is 

áthúzódó olvasópályázatokat hirdettünk, amit nemcsak a városi iskolákba juttattunk el, hanem 

kiküldtünk a kistelepülési könyvtárakba is. A rejtvényfüzeteket továbbra is három 

korcsoportban készítettük, külön bontva a még csak éppen olvasni tanulókat a már jól és 
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gyorsan olvasóktól. Első és második osztályosoknak Kertész Erzsi: A feltaláló, 3-4-5. 

osztályosoknak Nemere István: A várúr fia című regénye alapján állítottunk össze kérdéssort. 

A legnagyobbaknak Wéber Anikó: El fogsz tűnni című regényét ajánlottuk olvasásra. Az első 

forduló határideje 2018. december 4-e volt. A pályázati füzetek értékelése valamint a második 

forduló vetélkedőjének lebonyolítása áthúzódik a 2019-es évre. A három korcsoportban 

összesen 76 pályázati füzetet kaptunk. 2018-ban Veszprémen kívül Balatonalmádi, Sümeg, 

Magyarpolány, Ajka, Úrkút, Kerta, Halimba, Tüskevár, Várpalota, Öskü, Pápa, Magyargencs, 

Homokbödöge, Lovászpatona, Mezőlak, Csopak település iskoláiból jelentkeztek csapatok a 

játékra. 

Évek óta egyre nagyobb gondot okoz pályázati füzeteink jutalmazásának megoldása. Szólnak 

érvek és ellenérvek az ünnepélyes, a gyermekkönyvtárban tartott értékelés, illetve a postai 

úton kiküldött jutalmak mellett is. A minden résztvevőnek névre szólóan kiállított oklevelekre 

a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetnünk, mert a gyerekek számítanak erre a fajta 

értékelésre.  

Olvasópályázataink meghirdetésekor mindig nagy figyelmet fordítunk a pályázatban szereplő 

könyvek magasabb példányszámú beszerzésére, így biztosítva, hogy minél több gyerek el 

tudja olvasni a pályázatban szereplő könyveket.  

A 2017 októberében 22. alkalommal meghirdetett Mesevetélkedőnkre 18 település 26 

iskolájának (5 veszprémi, 21 vidéki) 98 csapata jelentkezett, így 392 kisgyerek vett részt a 

tanév folyamán a vetélkedőn. A játékot lezáró országos döntőre 2018 májusában Szegeden 

került sor. 

A vetélkedő fordulói az alábbiak szerint alakultak:  

Az első forduló megrendezése még 2017-ben történt. 

 2. forduló: 7 helyszínen 95 csapat 380 fő 

 3. forduló: 6 helyszínen 51 csapat 204 fő 

 4. forduló: 2 helyszínen   27 csapat 108 fő 

 5. forduló: 1 helyszínen   13 csapat 52 fő 

 6. forduló: 1 helyszínen   84 fő 

 

2018. 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 
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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 2018-2019-es tanévben 20 település 24 iskolájának (5 

veszprémi, 19 vidéki) 85 csapata jelentkezett. Így a vetélkedősorozat első fordulójában 340 

tanuló vett részt a város és a megye általános iskoláinak alsó tagozatosai köréből. A többi 

forduló megrendezésére majd 2019-ben kerül sor, különböző helyszíneken. 

 Az országos döntő májusban lesz, ahol a megyei vetélkedők legjobban teljesítő csapatai 

játszanak a győzelemért.  Az ingadozó jelentkezési számok ellenére mégis nagyon fontosnak 

tartjuk a program további megszervezését, mivel nemcsak könyvtárunk alapfeladatának 

megvalósításához járulunk hozzá vetélkedőnkkel, hanem szervesen kapcsolódunk az iskolai 

tananyag elmélyítéséhez is. Továbbá rendkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy 350-400 alsó 

tagozatos tanuló foglalkozik egy tanéven keresztül olyan irodalmi értéket képviselő 

meseanyaggal, amely segíti a gyerekek szövegértésének fejlődését, ugyanakkor lehetőséget 

biztosít a kisebb településeken élőknek is, hogy be tudjanak kapcsolódni egy megyei 

szervezésű irodalmi játékba.  

Tovább folytattuk honlapunkon és Facebook oldalunkon a már három éve megkezdett 120-

asok klubja elnevezésű olvasásnépszerűsítő játékunkat, amelyet 10-15 éves korú gyerekeknek 

állítottunk össze. Nyár végén lezártuk a harmadik évadunkat, melyen 10 tanuló vett részt és 

töltötte ki a különböző témákból összeállított, 13+1 kérdésből álló totónkat. A megfejtések 

zömmel vidékről érkeztek (9 vidék + 1 Veszprém). Minden kvízhez rövid irodalomjegyzéket 

is csatoltunk, melyek segítették a gyerekeket a felkészülésben és a feladatok megoldásában. A 

tanévben a 10 hónap alatt összesen 10 totót állítottunk össze.  Értékeléskor valamennyi 

klubtagunk oklevélben részesült, a legjobbakat pedig tárgynyereményekkel is 

megjutalmaztuk.  

Már az előző évi beszámoló elkészítésekor is felmerült a játék megszüntetése, mert kevés 

jelentkező sem csinálja végig mind a tíz fordulót és így nem felelt meg a játék kiírási 

feltételeinek.  

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, „Mit rejt az 

időkapszula? – üzenetek a jövőnek.” A 12-14 éves korosztálynak szóló, öt alkalomból álló 
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szakkörben (alkalmanként egy-egy órában) ebben a tanévben a Szilágyi Erzsébet Keresztény 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályosai vettek részt. 

Az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat keretében került sor „Baglyok az 

irodalomban” címmel Dr. Praznovszky Mihály rendhagyó könyvtári órájára. A gyerekek egy 

izgalmas időutazás keretében tekinthették végig, hogy milyen jelentősebb irodalmi művekben 

szerepelnek baglyok. A gyerekkönyvtár előterében „Miska bagoly kalandjai” címmel kiállítás 

is nyílt az előadó bagolygyűjteményéből. 

A Téli gyerekkönyvhét keretében hirdettük meg újra a „Szívesen olvastam, olvasd el te is!” 

olvasmányajánló pályázatunkat, melyre alsó- és felső tagozatosok munkáit is várjuk majd.      

A beadott pályázatok értékelése 2019 januárjában lesz.  

 

HASZNÁLÓKÉPZÉS 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK KÖNYVTÁRHASZNÁLATÁT SEGÍTŐ PROGRAM 

   

Gyermekkönyvtári munkánk során már hosszú ideje prioritást élvez a speciális nevelési 

igényű gyerekek könyvtári környezetbe való integrálása. A Bárczi Gusztáv Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3-

5. osztályos tanulói három alkalommal vettek részt foglalkozássorozatainkon (alkalmanként 

26 fő). A könyvtári órák keretében feldolgoztuk a Nagy hullám, a Vízcsepp és a Tavaszi nyúl 

című meséket. A foglalkozásokon a gyerekek könyvet is kölcsönöztek, majd a mesékhez 

kapcsolódó kis dolgokat készítettünk. Ezzel a három foglalkozással véget ért a TÁMOP-

3.2.13-12/1-2012-0121 „Életre kel az ősi Kamishibai papírszínház” című pályázatunk 5 éves 

fenntartási időszaka.  

Ősszel ismét foglalkozásra vártuk a felső tagozatosokat is az iskolából. 5-7.osztályosok (36 

fő) jöttek el havonta egy alkalommal egész délelőttre. A gyerekekkel mesei hétpróbát 

játszottunk, amely keretében 3-4 fős csapatokban dolgoztunk fel egy-egy népmesét. A 

csapatoknak 7 feladatot kellett megoldaniuk, amelyek a mese még mélyebb megértését és 

több szempontú feldolgozását segítették. Valamennyi gyereket oklevéllel és ajándékkal is 

jutalmaztuk. A csoportból nagyon sokan beiratkoztak és hónapról hónapra újabb könyveket 

kölcsönöztek. A könyvtári délelőttöt a gyerekek és a pedagógusok külön kérésére kézműves 

foglalkozás zárta.  Az elmúlt fél év tapasztalata alapján elmondható, hogy a tanulók nagy 

örömmel jönnek hozzánk, várták a következő könyvtári órákat.  
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A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

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

részt 84 tanuló és 34 kísérő részvételével. A rendezvényt évek óta a Veszprém Megyei 

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házzal közös szervezésben bonyolítjuk le. A program ideje 

alatt igazodunk a gyerekek mentális állapotához, mindig többféle tevékenységi formát 

alkalmazunk, hogy minél inkább fenn tudjuk tartani a sérült, speciális nevelési igényű 

gyerekek figyelmét. Megbeszéljük a legfontosabb könyvtári ismereteket, mesélünk, 

könyveket nézegetünk, vetítünk, énekelünk, zenélünk. A gyerekek szívesen jönnek, nagyon 

jól érzik magukat.  Az iskolával hosszú ideje fennálló kapcsolatunkat igazi sikernek 

könyvelhetjük el, hiszen az őszi rendezvényünkre évek óta töretlenül magas az érdeklődés, 

elhozzák az autista, vagy akár a kerekesszékes gyerekeket is a nevelők. 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI  FOGLALKOZÁSOK 

 

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 hagyományainkhoz híven ismét 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 

több csoport is ellátogat hozzánk, hogy a gyerekek megismerkedjenek könyvtárunk 

szolgáltatásaival Az elmúlt évben a 17 foglalkozáson (2 vidéki óvoda 26 kisgyerekkel, 15 

veszprémi óvoda 321 kisgyerek) 347 óvodás vett részt. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy amíg az elsősöknek szánt programjainkon egyre kisebb az 

érdeklődés, addig az óvodásoknak hirdetett rendezvényünkön évről évre nagyon sok óvoda 

vesz 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. Mindig az adott csoport igényeihez igazodva állítjuk össze a 

látogatások tematikáját. A könytárbemutatón kívül lehet könyveket nézegetni, diafilmet 

vetíteni, mesét hallgatni, kézműveskedni, attól függően, hogy az adott csoport mennyi időt 
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tölt el a gyermekkönyvtárban. A rendezvény nem titkolt célja, hogy a gyerekek szüleikkel 

visszatérjenek, immár beiratkozott használóként könyvtárunkba.  Nagyon örülünk annak is, ha 

egy csoport a könyvtárlátogatás után rendszeresen visszatérő vendégünk lesz.  

Az elmúlt év kedvcsináló könyvtárbemutató foglalkozása után a Ringató Óvoda Macskacicó 

csoportja havi rendszerességgel vett részt könyvtári foglalkozáson. 

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. Voltak olyan alkalmak, amikor egy foglalkozáson belül többféle 

tevékenységformát is folytattunk (tematikus foglalkozás, könyvtárbemutató, kézműveskedés, 

kölcsönzés), de voltak olyan csoportok  is, akik csak egyfajta szolgáltatást vettek igénybe.  

 

Kölcsönzés: 94 alkalom/1999 fő 

Kézműves foglalkozás: 77 alkalom (75 Veszprém, 2 vidék)/1810fő 

Tematikus foglalkozás: 67 alkalom (65 Veszprém, 2 vidék) / 1510 fő. 

Könyvtárbemutató foglalkozás: 18 alkalom (16 Veszprém, 2 vidék)/ 424 fő. 

 

Foglalkozásaink elemzésekor és tematikus csoportosításakor egy olyan problémába ütközünk, 

hogy a hozzánk ellátogató csoportok nagy része egy-egy könyvtári foglalkozás keretén belül 

többfajta tevékenységet is végez. Kérnek valamilyen tematikusfoglalkozást, van kötetlen 

könyvválogatás majd kézműveskedés. Egy csoport háromféle foglalkozást is kér, de egy 

csoportként kell feltüntetnünk, mert ellenkező esetben másik statisztikai adat számolásakor 

ütközünk ellentmondásba. Több csoport esetében a könyvtárban eltöltött idő két, sőt néha 

három(!) iskolai tanórában is mérhető. Egyelőre még nem tudjuk precízen megoldani ezeknek 

a foglalkozásoknak a pontos, más adattal is összevethető statisztikai számolását. 

 

Adatok iskolák szerinti bontásban: 

Szilágyi E. Ált. Isk:   53 látogatás 

Simonyi Zs. Ált. Isk:   18 alkalom 

Padányi B.M. Ált. Isk.:  11 alkalom 

Bárczi G. Ált. Isk.:   10 alkalom 
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H.Botev Ált. Iskola:   6 alkalom 

Dózsa Gy. Ált. iskola:  1 alkalom 

 

Különösen az év második felében volt nagy az érdeklődés, sokszor napi három csoportot is 

fogadtunk, akik egy-egy alkalommal többfajta tevékenységet is kértek. A csoportok 

megnövekedett érdeklődése miatt nagyon feszített volt egyes időszakokban a munkavégzés. 

Természetesen iskolai és óvodás érdeklődőink prioritást élveznek, viszont a rengeteg 

csoportos látogatás miatt az egyéb belső munkavégzés kicsit háttérbe szorult.  A látogatások 

további napi szintű következménye, hogy nagyon sokat kell a polcokon pakolnunk, mert a 

gyerekek sok esetben nem a helyükre teszik vissza a könyveket. Gyakorlatilag minden 

foglalkozás után rendet kell csinálni a kölcsönzőtérben.  

A jövőben ilyen mértékű leterheltség mellett át kell gondolnunk, hogy milyen, kevésbé nagy 

érdeklődésre számot tartó feladatot hagyunk el esetlegesen, hogy kapacitásunkat még inkább 

tudjuk a népszerű tevékenységekre összpontosítani. 

 Kiemelkedően magasnak gondoljuk a foglalkozásokat összesítő adatunkat, hiszen az elmúlt 

évben 126 alkalommal fogadtunk csoportokat (4 vidék, 122 Veszprém) a városi és a 

vonzáskörzetben lévő iskolákból. Ezeken a könyvtári alkalmakon 2634 tanuló vett részt. 

Veszprémben jellemzően a könyvtárhoz közelebb eső iskolákból voltak csoportjaink. 

(Padányi, Simonyi, Szilágyi, Botev). Ha a tanévre eső könyvtári nyitvatartási napok számát 

elosztjuk az iskolai látogatások számával, akkor megállapítható, hogy gyermekkönyvtárunk 

szolgáltatásai népszerűek a városi iskolák körében. 

Kézműves foglalkozásainkon felhasznált anyagok biztosítása meglehetősen nagy 

erőfeszítésbe kerül, hiszen ezeken az alkalmakon nagy létszámmal vesznek részt a csoportok.  

Fontos megjegyeznünk, hogy a TÁMOP-os foglalkozásaink fenntartási időszaka a tanév első 

felében lezárult, így statisztikai adatainkban a kieső foglalkozások miatt reális csökkenés 

mutatható ki. 

 

Fiókkönyvtárak 

2018-ban megnövekedett jelentősen a használó képzések száma.  A Március 15. Úti Könyvtár 

és a Kukkantó Baráti Kör közös munkája a tehetséggondozás kapcsán jelentős növekedést 

eredményezett  az olvasási kompetenciafejlesztésben, a szövegértést támogató nem formális 

képzéseknél. 
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A kiállítások, programok jó alkalmat teremtettek, valamint a személyes kapcsolat is növelte a 

képzések iránti megnövekedett igényt. A látogatók, közösségek is közös programokkal 

keresték meg a könyvtárat.   

A Dózsavárosi Könyvtárban 9 kiállítás valósult meg. Ennek eredményeképpen jelentős 

mértékben nőtt a rendezvényeinken részt vevők száma. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 9 rendezvényt tartottunk.  

Munkánkat segítette Hegedüs Barbara önkormányzati képviselő, aki 100.000,- Ft-tal 

támogatta rendezvényeinket. Az ő segítségével tartottunk meg többféle rendezvényt.(pl.  író-

olvasó találkozó Borbáth Péterrel, nyári szünidei foglalkozások.). 

Családok számára mesés játszóházakat szerveztünk havi rendszerességgel közösen az 

Agórával. 

Előadások, vetélkedők (pl. természetgyógyászati) tarkították programkínálatunkat. Heti 

rendszerességgel tartotta összejöveteleit az Etka-jóga és a Ringató Klub. Képviselői 

fogadóóráknak és a Dózsavárosi Tanács üléseinek is helyet adtunk. 

 

 

 

Kompetenciaképzés 2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

A könyvtár által szervezett 

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzések száma  

170 170 101 59 % 

A könyvtár által szervezett 

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

4013 4000 2323 58 % 

A könyvtár által szervezett 

digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó nem 

formális képzések száma  

29 30 38 131 % 

A könyvtár által szervezett 

digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

238 450 1217 511 % 
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ismereteket nyújtó nem 

formális képzéseken 

résztvevők száma 

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

0 0 0 0 % 

A könyvtár által szervezett 

akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken résztvevők 

száma 

0 0 0 0 % 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  

69 70 169 245 % 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők 

száma 

1471 1500 3176 216 % 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket, 

romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programok száma 

10 10 14 140 % 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket, 

romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programokon résztvevők 

száma 

256 250 385 150 % 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő programok 

száma 

1 1 2 200 % 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

28 30 62 221 % 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

16 15 19 119 % 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

391 390 371 95 % 
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A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programok, képzések száma  

10 10 21 210 % 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programokon, képzéseken 

résztvevők száma 

151 150 353 234 % 

Összes képzés száma 305 306 364 118 % 

A képzésen résztvevők 

száma összesen 

6548 6770 7887 120 % 

A könyvtároktatást, képzést, 

könyvtári tevékenységeket 

támogató kiadványainak 

száma 

2 1 0 0 % 

 

 

4.8. Rendezvény, kiállítás  
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 

Könyvtár-informatika és gyűjteményszervezés 

A csoport 2018-ban sem szervezett önálló programokat, de aktívan részt vettünk az intézmény 

által meghirdetett rendezvények háttérmunkálataiban. Plakátokat, szórólapokat készítettünk, 

és a csoport feladata a rendezvények meghirdetése a honlapon is. Az Internet Fiesta 2018-as 

programsorozatában online játékokkal vettünk részt.  

Olvasószolgálat  

2018-ban a terveknek megfelelően tartottuk a rendezvényeink számát, a résztvevők száma 

ellenben kissé csökkent (17%-kal). A klubjaink állandó törzsközönséggel működnek, az író-

olvasó találkozók száma azonban alacsonyabb volt a megszokottnál, mivel a Nemzeti 

Kulturális Alapnál 2018-ban nem nyert a pályázatunk.  

2018-ban is csatlakoztunk az országos könyvtári programokhoz. Az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség 2018. március 22. és 29. között rendezte meg az Internet Fiestát, amelynek témája 

Könyvtár - Internet – Egészség volt. 

Honlapunkon március 22–29-e között az alábbi online játékok, könyvajánlók várták 

használóinkat:  

Jól egyél, hogy jól legyél!- Az egészséges táplálkozásról, étrendet bemutató könyvek online 

ajánlója 

Mozogjunk! Mozduljunk ki! Természetjáráshoz, kiránduláshoz ajánljuk - Térképek, könyvek, 

filmek online   

Középpontban az egészség - DVD és hangoskönyv ajánló lelki és testi egészségünk 

védelmében 

http://www.ekmk.hu/index.php/olvasoszolgalat/3944-jol-egyel-hogy-jol-legyel


45 

 

Fürdővárosok nyomában a német nyelvterületen - Online totó híres és kevésbé híres fürdő- és 

gyógyhelyekről 

Alternatív gyógyászat - Online kvízjáték 

Digitális egészség - Online kvíz a digitális világ betegségeiről 

 

Országos Könyvtári Napok 

2018-ban az Országos Könyvtári Napok három jelentős eseményhez kapcsolódott: 2018 

Magyarországon a Családok éve, az Európai Bizottság javaslatára a Kulturális Örökség 

Európai Éve, valamint a Nemzeti Kulturális Alap 25 éves kultúratámogató tevékenységére 

emlékezve a Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés programot hirdették meg a 

szervezők. A megyei könyvtárban zajló programokkal mi is e témakörökre koncentráltunk.  

2018. október 1–7. között az alábbi programok zajlottak az Olvasószolgálat és 

szaktájékoztatás csoport szervezésében:   

Október 2-án "Ne csak guglizz!"avagy mire jók az adatbázisok?  címmel tartottunk előadást. 

Középiskolásokkal ismertettük meg a könyvtárunkban elérhető adatbázisokat. Példákkal, 

közös kereséssel teszteltük az Arcanum, Hungaricana, NAVA és MERSZ tartalmát, 

lehetőségeit, valamint felhívtuk a figyelmet az ODR közös katalógusára és a könyvtárközi 

kölcsönzési szolgáltatásra is. 

Október 4-én, csütörtökön Francia klub keretében filmvetítést tartottunk a könyvtár 

olvasóinak. Az Egy szobalány naplója című filmet vetíttettük, mely Octave Mirbeau regénye 

alapján készült. Cél: A francia nyelv és kultúra népszerűsítése, megismertetése a vizualitáson 

keresztül. 

Október 5-én Őszi kék. Élet Történet Konstrukció címmel Géczi János és Csányi Vilmos 

közös könyvének bemutatója volt a Kisfaludy teremben. A házigazda, Papp Sándor kérdezte 

az ismert etológust és Géczi Jánost, a népszerű helyi szerzőt. A humoros és érdekfeszítő 

beszélgetést 60 résztvevő hallgatta meg. 

Október 6-án, szombaton A családfakutatásról tartott előadást Fekete Tamás a MNL 

Veszprém Megyei Levéltára munkatársa "A családfakutatás forrásai és modern lehetőségei" 

címmel. 1,5 órás előadást hallhattunk a modern családfakutatás lehetőségeiről. A közönség, 

főleg 50 év felettiek nagy érdeklődéssel jegyzeteltek az előadáson. 36 fő vett részt a 

rendezvényen. Cél: A családi múlt, mint kulturális örökség kutatásának lehetőségei. 
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2018. október 7-én (vasárnap)  

A vasárnapi meglepetés könyvtárnyitó egy tangóbemutató volt. Profi táncoktatók, Balogi 

Szilvia és Tatorján József tartottak egy félórás ismertetőt az argentin tangóról. A hangulatos 

zenékből és változatos táncbetétekből álló bemutatót nagy örömmel és érdeklődéssel fogadták 

a látogatók. 

Nyomoz a család! címmel negyedik alkalommal megrendezett vetélkedőnkre ebben az évben 

nyolc csapat jelentkezett, az első három helyezettet értékes nyereményekkel jutalmaztuk meg. 

A vetélkedő célja a könyvtárhasználat játékos tanulása és az olvasószolgálat tereinek 

megismerése volt. A nyomozás izgalmas volt könyvtárunkat rendszeresen használó 

olvasóinknak, hiszen a következő feladat rejtekhelyét mindig csak az előző helyes megoldása 

mutatta meg. A könyvtárral ismerkedő frissen beiratkozott olvasók pedig játékos formában 

tanulhatták meg mit merre találnak, milyen lehetőségeket kínál nekik intézményünk. Az 

összes kérdésre helyesen válaszolók közül a három leggyorsabb csapat lett a nyertes, akik 

értéket értékes ajándékokkal jutalmaztunk.  

A Konfliktuskezelés a családban című interaktív előadás során Urbanics Júlia pszichológus 

adott gyakorlati tanácsokat a jelenlévőknek a jó együttéléshez, a konfliktusok hatékony 

megoldásához. 

A felnőtteknek szóló program közben a részvevők gyermekeit retro rajzfilmekkel 

szórakoztattuk az Olvasóteremben és a Családi Társasjáték Egyesület által szervezett 

társasjátékozáson számtalan új játékot ismerhettek meg, próbálhattak ki a családok. A 

vasárnap délutáni programokon minden korcsoportból szép számmal volt résztvevő a 

legkisebbektől az idősekig.  

A Könyves vasárnapon Berzevici Zoltán adott koncertet a könyvtár Kisfaludy Termében. Az 

előadót Veszprém Megye Prima-Primissima-díj közönségdíjára jelölték 2016-ban. Berzevici 

Zoltán énekes gitáros, dalszerző, három évtizede foglalkozik versek megzenésítésével és 

előadásával. Önálló estjein és könyvbemutatókon énekli magyar költők verseit. Műsorát 

Ladányi Mihály költeményeiből összeállított ’92-ben megjelent „Van időd” című kazettájának 

anyagából válogatta, újabb versek, dalok gondolatiságával felfrissítve.   

Az Országos Könyvtári Napok hetére 5 online totóval is készültünk, amelyeket 93 fő töltött 

ki. A legjobb megfejtők könyvjutalomban részesültek.  

Magyarország szellemi kulturális öröksége 

Német nyelvterület szépségei 

British Cultural Heritage Quiz 
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13+1 kérdés Franciaországról 

13+1 kérdés Olaszországról 

 

Ezen a héten két kiállítást rendeztünk a 2. emeleti Könyvkiválasztó térben. A Mátyás király 

emlékév alkalmából a Mátyás királlyal kapcsolatos dokumentumainkból válogattunk, míg a 

Családok évéhez kapcsolódóan. A jól működő család című kiállításunk mutatta be 

gyűjteményünk témához kapcsolódó köteteit. Látogatóink közül sokan megtekintették a 

válogatást és kölcsönöztek a kiállított művekből. 

2018-ban volt, hogy 205 éve megszületett Giuseppe Verdi olasz zeneszerző, korának 

legtöbbet játszott operaszerzője. Ez alkalomból, a könyvtár dokumentumaiból egész héten 

zene, film- és olvasmányajánló várta a látogatókat a Zenemű- és médiagyűjteményben.  

 

Nyelvi kompetenciafejlesztésre irányuló programjaink 

2018 januárjától továbbra is folytatódott Német klubunk, beszélgetéssel, vetítéssel, és egyéb 

programokkal. A klub a nyári hónapokat leszámítva havi rendszerességgel, 7 alkalommal 

került megrendezésre. 

Japán klub   

2018. január 25-én az év első japán klubján a nyelvtanulási és pályázási lehetőségekről volt 

szó, amelyre 20 fő jött el. Többnyire az állandó tagok képviseltették magukat, de volt két-

három új érdeklődő is. Az egy órás előadást egy fél órás eszmecsere követte.  

A februári alkalmunkon az egyik klubtag, Joó Gábor tartott előadást a gó táblás játékról. 

Beszélt saját tapasztalatairól és a versenyekről is.  

Március 22-én Morita Tomoko tolmács és nyelvtanár volt a vendégünk, aki a japán 

írásrendszerről tartott előadást, egy kis tanítással is egybekötve. 23 érdeklődő jött el. 

Az április 26-ai Japán klub vendége Kutics Károly, a veszprémi Magyar-Japán Baráti 

Társaság elnöke volt, aki japán élményei mellett, a Baráti Társaság létrejöttéről, működéséről 

is mesélt. 

 

Francia klub 

10 éve folyamatosan működik Francia Klubunk, évente 10 vetítéssel és egyéb programokkal. 

A programokat és vetítéseket a szakreferens tervezi meg és választja ki. Rendszeresen 

átlagosan 22 fő vesz részt a vetítéseken. Idén 10 filmet vetítettünk a Francia klub keretében, 
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összesen 218 fő vett részt a vetítéseken. A klub 2018-as programja és a látogatók száma a 

mellékletben található.  

2018-ban is folytatódtak – a 2017 áprilisában indult – Francia társalgási klub rendezvényei. 

A klubot a szakreferens Melanie Wrede francia szakos tanárnővel közösen animálja. 

Átlagosan 8 fő vesz részt a rendezvényeken. Havonta egy foglalkozás van. Célcsoportunk 

azok a francia nyelvet beszélő emberek, akik igénylik a nyelv használatát, de másutt nincs 

módjuk gyakorolni a nyelvet. Diákok is rendszeresen vesznek részt a foglalkozásokon. A 

résztvevők különböző nyelvi szintje nem okoz problémát. A francia referenst május végén 

megkereste a gyenesdiási Francia klub vezetője. Október 14-én Veszprémben találkoztak a 

két klub résztvevői, összesen 20 fő. Az előzetesen egyeztetett program szerint a 

vendégeinknek bemutattuk a várost, este pedig közös vacsorán ismerkedett a társaság. A 

társalgási klub decemberi rendezvényén szintén részt vett 3 fő a gyenesdiási Francia klubból, 

akik könyvadományokat hoztak és egy francia nyelvű számítógép billentyűzetet. A régóta 

tervezett Francia nap szervezése, anyagi okokból elmaradt.  

A francia részleget és a Francia klubot rendszeresen látogatják a francia nyelv és kultúra iránt 

érdeklődők. Folyamatos a kapcsolattartás a Budapesti Francia Intézettel, akik időnként 

támogatnak bennünket könyv és CD adományokkal. A gyenesdiási Francia klubbal kialakult 

kapcsolat állandósulni látszik, 2019 tavaszán mi veszprémiek látogatjuk meg Őket.  

 

Olasz klub  

Szeptembertől új klubot indítottunk, melynek célja az olasz nyelv és kultúra népszerűsítése az 

olvasók körében. A klub keretében az olasz filmművészet legjelentősebb alkotásait vetítjük 

havi egy alkalommal, eredeti nyelven, magyar felirattal. A vetítés, melynek során a könyvtár 

állományában megtalálható filmeket mutatjuk be, helyben történt regisztráció után ingyenes. 

A nyelvtudást és műveltséget bővítő, közösségépítő programot egyre nagyobb érdeklődés 

kíséri. A vetítések januártól Fellini, Tornatore, Benigni és Vittorio de Sica remek alkotásaival 

folytatódnak. 

 

Az olvasáskultúra fejlesztésére irányuló programjaink:  

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2018. január 19-én Zoltán Gábor író volt a vendégünk, 

aki Orgia című regényével robbant be a köztudatba.  

Szétbomló történelem – Találkozó Szécsi Noémi írónővel a Magyar Széppróza Napján. 

(2018. február 20.). A József Attila-díjas írónő nagyon népszerű könyvtárunk olvasói között, a 
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köteteit folyamatosan keresik. Azok közé az írók közé tartozik, akiket a nagyközönség és 

kritika egyaránt elismer. Így joggal bíztunk abban, hogy az írónő személye népes közönséget 

fog vonzani. Sajnos azonban a rendezvény napján a várost elérte a tél legnagyobb havazása, 

így mindössze 18 fő hallgatta meg a beszélgetést. 

2018. március 8-án középiskolásoknak szóló programunkon Éltető Erzsébet, a várpalotai 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár munkatársa adott hasznos útmutatást, hogy hogyan is lehet 

életre kelteni a szavakat, azaz beszélt a Kreatív írásról. Az esemény a Troll Toll ifjúsági klub 

keretein belül zajlott. 

Bíró Szabolccsal 2018. március 9-én találkozhattak az olvasók. A szlovákiai magyar író 

elsősorban a történelmi regényeiről ismert, de jelent meg gyerekeknek írt könyve is. A 

Németh Péter által moderált beszélgetés elsősorban a történelmi regények témaválasztásáról, 

a karakterek megformálásáról, a történelmi hűség és a fikció viszonyáról szólt. A beszélgetés 

vége felé a közönség soraiból vették át a kérdező szerepét. A résztvevőknek lehetőségük volt 

a könyvek megvásárlására és dedikáltatására is. Az író-olvasó találkozó előtt készítettünk 

Bíró Szabolcsról és műveiről egy online totót, amelynek legjobb megfejtői könyvjutalomban 

részesültek. A totón keresztül is népszerűsítettük a szerzőt, reklámoztuk a rendezvényünket.  

Petőfi útjain Veszprém megyében. 2018. március 13-án, az Eötvös-napok 

záróeseményeként a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal együttműködve szerveztük meg a 

Petőfi útjain Veszprém megyében c. programot. Az előadás alapjául Könczöl Imre hasonló 

című könyve szolgált. Bevezetésként Laznik Gabriella, a Táncsics Mihály Szakgimnázium 

iskolai könyvtárosa mutatta be Könczöl Imrét, majd Sebő József irodalmár beszélt arról, hogy 

mi tekinthető bizonyítottnak Petőfi veszprémi és Veszprém környéki tartózkodásából, és mi 

tartozik a feltételezések közé. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Az ”Érdek és szeretet”: Lengyel visszaemlékezések a szabadságharcra 1848–1849 című 

könyv bemutatójára 2018. március 20-án a Kisfaludy teremben került sor. Kovács István 

vetítettképes előadásában elsősorban a hétköznapi hősökre koncentrált. A történelmi és 

földrajzi háttéren kívül egy kis családtörténeti ismertetőt is kapott a hallgatóság. 

Gál Vilmos: A lengyel freskó. Könyvbemutató 2018. március 21-én. A Veszprémi Lengyel 

Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvényen Gál Vilmos 

történésszel Szalai Attila író, fordító, publicista beszélgetett. Az estnek több érdekessége is 

volt: bár a könyv szerzője történész, ezúttal mégis egy regényét hozta el. A regény a 2. 

világháború idején játszódik. Főhőse egy lengyel tiszt, aki egy magyarországi táborba került, 

és akiről a könyv írója úgy tudta, hogy meghalt a háborúban. Az új kiadás előtt viszont 
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valószínűleg újra kell majd írni az epilógust, ugyanis mindenki számára meglepetésként, a 

könyvbemutatóra megérkezett Lengyelországból a tiszt két unokája.  

Tomor Anita író-olvasó találkozó 

2018. március 23-án Tomor Anita veszprémi származású írónő volt a vendégünk. A szerző 

elmesélte pályája történetét, a kezdeti próbálkozásokat, majd bemutatta legújabb könyveit. 

Anita a gyerekeknek szóló foglalkoztató füzetei mellett mesekönyveiről és romantikus 

regényeiről ismert. A közönség soraiban a regények témája miatt inkább hölgy látogatók 

foglaltak helyet. A bemutató után a lelkes olvasók több kérdést is feltettek neki és közös képet 

is készíthettek vele. 

Sváb könyvek bemutatója. Az Imedias Kiadó sváb hagyományokkal foglalkozó sorozatának 

két legújabb, a 20. század elejéről származó kötetének bemutatója volt 2018. március 28-án. 

A könyveket Lóczy István, a kiadó vezetője mutatta be. A kis kiadó küldetésének tekinti, 

hogy a mára elfeledett német szerzők műveit az újrakiadással megmentse a feledéstől. Ezúttal 

Ella Triebnigg: Sváb örökségünk és Hans Faull: A svábok az új hazában c. könyveit hozta el. 

Az első regény a Tolna megyei falusi svábokról szól, szinte néprajzi részletességgel, a 

második pedig a Buda környéki letelepedés krónikája.  

2018. április 12-én zajlott az Utolsó utáni háború című programunk. Nagy Veronika 

könyvtáros Totth Benedek íróval beszélgetett. A Margó-díjas prózaíró számos regény, 

ifjúsági regény fordítója és a Holtverseny című könyvével vált népszerűvé. Célunk az író-

középiskolás találkozók bevezetése, olyan témákat érintve, amelyek róluk/nekik szólnak. A 

rendezvény nyitott volt az egyéb érdeklődők számára is. 

Az Észt Köztársaság függetlenségének 100. évfordulója alkalmából a VEMAFI 

vetítéssorozatot szervezett A finnugor népek filmenciklopédiájából. Az első alkalom 2018. 

április 17-én volt, ekkor Lennart Meri: A vízimadarak népe c. filmet tekinthették meg az 

érdeklődők. A dokumentumfilm a finnugor és szamojéd népek múltját, fejlődéstörténetét, 

nyelvi és kulturális kapcsolatait mutatja be. A film kamassz, nyenyec, hanti, komi, mari és 

karél anyanyelvű szereplőit saját lakóhelyükön láthatjuk-hallhatjuk 1960 és 1970 között. 

Résztvevők száma: 19 fő. 

2018. május 8-án Mi is az a Slam poetry? címmel a könyvtár előtti Amfiteátrumban, szabad 

téren rendeztük meg fiatalokat megszólító programunkat, amelynek célja e modern műfaj 

bemutatása volt. Több meghívott vendég adta elő elgondolkodtató verseit e sajátos stílusban, 

amelyet kötetlen beszélgetés, értékelés követett. 
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Az I. veszprémi Molytalálkozót a könyvtár Közösségi terében tartottuk meg 2018. május 12-

én. A moly.hu könyves közösségi oldal Veszprém megyei jelenlegi és leendő tagjainak adott 

lehetőséget egy kötetlen beszélgetésre. Vendégünk Molnár Nikolett volt, a moly.hu oldal 

egyik szerkesztője.   

Mindkét programunk a a Közösségek hete keretében, a Cselekvő Közösségek projekt 

segítségével valósult meg. 

2018. május 16-án Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között című kötetének 

bemutatóján vehettek részt az érdeklődők a könyvtár 3. emeleti Közösségi terében. A 

beszélgetőtárs Reményi József Tamás volt. Az esten a Tiszatáj Kiadó újdonságait Annus 

Gábor szerkesztő mutatta be. 

2018. június 28-án Csaba Lilla: Rögzített fogság című kötetének bemutatójára került sor a 

Kisfaludy Teremben. Csaba Lilla verseskötetében a Sclerosis Multiplex betegség keltette 

félelmeket, képzelgéseket, kínokat jeleníti meg. A könyvbemutató közreműködői voltak: Dr. 

Imre Piroska, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Neurológiai Osztályának 

osztályvezető főorvosa és Ladányi István, a Pannon Egyetem docense, irodalmár. 

2018. december 7. Szél nélküli erdőben – Részletek az ószirmi kódexből. Kovács Gáborján 

veszprémi születésű költő, művelődéstörténész, zenész, az ír népzenét játszó, nagy sikerű 

Bran együttes vezetőjének újabb verseskötetének bemutatójára a könyvtár közösségi terében 

került sor. A szerző beszélgetőtársai Géczi János író, költő és Jász Attila költő voltak. A sok 

humorral és énekes-zenés betétekkel átszőtt beszélgetésre sokan voltak kíváncsiak, a zenei 

részeknél Gáborján kérésére a közönség is örömmel bekapcsolódott a produkcióba egy-egy 

vidám ritmuskísérettel.  

 

Nyugdíjas korosztály számára szervezett programok 

Idősek mozija 

2018-ban is folytatódtak a nyugdíjas korosztály számára szervezett vetítések a II. számú 

Idősek Otthonában. A vetítések helyszíne átkerült a 3. emeleti társalgóba, így a bejárók 

helyett kizárólag az otthon lakói veszik igénybe a szolgáltatást. Sokféle, változatos témájú 

film szerepelt a 9 vetítésen, amelyet a könyvtár DVD állományából választottunk.  A filmek 

előtt rövid bevezető hangzott el: érdekességek a film történetével, szereplőivel, díjaival 

kapcsolatosan. 
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A magyar filmkultúra gyöngyszemei  

A magyar filmkultúra gyöngyszemei sorozatban minden alkalommal a magyar filmművészet 

egy-egy értékes alkotása került levetítésre.  

 Február 8.: Ismeri a szandi mandit? Gyarmathy Lívia filmje 1969-ből.  

Március 6.: A 80 éves Szabó István tiszteletére az 1979-ben bemutatott Bizalom című filmet 

néztük meg.   

Október 2.: Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére az Apa (Egy hit naplója) című 

1966-ban bemutatott filmet vetítettük (rendező: Szabó István). A rendezvény az Országos 

Könyvtári Napok keretében valósult meg.  

November 13.: A 85 éve született Gaál István tiszteletére az 1963-as Sodrásban című filmet 

tekintettük meg.  

 A programok előtt rövid ismertető hangzott el a filmekről, rendezőkről, 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 programsorozatra 2018-ban 4 alkalommal 

került sor és összesen 69 látogatója volt.  

 

A zenei kultúra fejlesztésére irányuló programjaink 

Zenei Klub a könyvtárban  

2018-ban folytatódott a Zenei Klub a könyvtárban elnevezésű programunk. A klub vezetője és 

zenei szerkesztője: Kindler Krisztián. A rendezvénysorozat célja a könnyűzenei kultúra és a 

Zenemű- és médiagyűjtemény állományának népszerűsítése. Az év folyamán a könnyűzene 

számos legendás ás meghatározó alakjának sikerült életművét, munkásságát bemutatnunk.  

Az első alkalmat a 20. század két meghatározó művészével indítottuk. Hazai oldalról a 

színész, előadóművész és zeneszerző Cseh Tamás, míg amerikai részről a jazz zene korszakos 

zsenije Dizzy Gillespie zenei pályáját idéztük meg. Megemlékeztünk a közelmúltban elhunyt 

két nagyszerű énekesnőről, a magyar jazz egyik legtehetségesebb előadójáról, Fábián Juliról 

és az ír rock zenekar a The Cranberries énekesnőjéről Dolores O'Riordanról.  

Februárban a 20. század egyik meghatározó zenei ikonját, a The Beatles énekes-zeneszerzőjét 

és gitárosát George Harrisont ünnepeltük, bemutatva gazdag zenei életművét.   

Áprilisban - az egyik legszebb hangú énekesnő- Tracy Chapman életművéből szemezgettünk. 

Ugyanebben a hónapban a Zenei Klub eseményének kiemelt előadója Nina Simone volt. Ő a 

jazz, soul, r&b, gospel, folk és pop zenei műfajok egyik legnagyobb alakja, aki polgárjogi 
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aktivistaként legalább annyira jelentős, mint énekes és dalszerzőként. Továbbá a 

VeszprémFestre hangolódva mutattunk be világsztárokat, elsőként Amy Macdonald és Aloe 

Blacc zenei pályáját ismertettük.  

Májusban folytattuk a VeszprémFestre érkező világsztárok bemutatását (Joss Stone és Ziggy 

Marley) és vendégünk volt Mészáros Zoltán, a VeszprémFest fesztivál igazgatója, aki 

prezentációs előadást tartott az idei fesztivál programjáról. A VeszprémFest kiegészítő 

rendezvénye a Rozé, Rizling és Jazz Napok, valamint az Én Házam - Én Tornyom – Én 

Városom című rajzpályázat is megemlítésre került. A prezentációt követően a klubtagok 

lelkesen érdeklődtek a VeszprémFest kulisszatitkairól, részleteiről, melyekre Mészáros Zoltán 

vidám, érdekes történetekkel és válaszokkal reagált.  

 A Zenei Klub augusztusi műsorában a nyár legemlékezetesebb koncertjeit elevenítettük fel. 

Veszprémben minden nyáron két és fél hétig a fesztiváloké a főszerep, így most ezekből 

csemegéztünk. A programban felcsendültek az egyéb magyarországi rendezvényeken fellépett 

világsztárok dalai is. Egy különleges élménybeszámoló segítségével (a klubvezető New Yorki 

útja) pedig kitekintettünk a tengerentúlra. Megemlékeztünk Aretha Franklinről is, aki a 20. és 

21. század egyik legnagyobb hatású énekesnője volt.  

Október több szempontból is megújulást hozott a Zenei Klub életébe: sokszínűbbek, zeneileg 

átfogóbbak szeretnénk lenni, valamint fontosnak tartjuk, hogy a hanglemezkultúrát minél több 

emberrel megismertessük. Ennek jegyében hallgattuk a zenei műsorban Betty Cartert, a 

jazzéneklés egyik meghatározó ikonját, Roger Waterst, valamint a Pink Floyd együttest, akik 

a progresszív rock-ot képviselik, Édith Piafot, a francia sanzonéneklés királynőjét, Eddie 

Cochrant, az 1950-es évek rock and roll ikonját, valamint Conway Twittyt, a country egykori 

üdvöskéjét.  

A november főként a folk és a blues zene jegyében telt a Zenei Klubban. A kanadai 

énekesdalszerző Joni Mitchell ikonikus dalai mellett hallhattuk John Mayallt, a brit blues 

legnagyobb alakját, aki a róla elnevezett Bluesbreakers együttest alapította 60 éve, valamint 

Deák Bill Gyulát, akit Chuck Berry egyszerűen csak a legfeketébb hangú fehér énekesnek 

nevezett.  

A karácsonyi Zenei Klub az ünnepi várakozás jegyében telt. A 2018-as évben főszerepet 

kapott előadók, együttesek, valamint a klubtagok által kedvelt számos neves előadó idézték 

meg nekünk zenében a karácsony meghittségét. Emellett a 20-21. századi könnyűzene más 

nagyszerű alakjának és együttesének munkásságával is foglalkoztunk az év folyamán, 

meghallgatva egy-egy dalt is tőlük.  
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A Zenei Klubba érkezők információt kaphattak Veszprémben és az országban közelgő jeles 

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

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

klubvezető által felajánlott CD lemezek és a VeszprémFest által felajánlott koncertjegyek, 

pólók, DVD lemezek). A programsorozatra 2018-ban 9 alkalommal került sor és összesen 182 

látogatója volt.  

A Magyar Opera 200 CD-box ünnepélyes átadására, 2018. május 24-én került sor a 

könyvtár Zenemű- és médiagyűjteményében ahol Porga Gyula polgármester vette át 

jelképesen a kiadványt Ókovács Szilvesztertől, a Magyar Állami Operaház főigazgatójától. A 

rendezvényen Szamosi Szabolcs, a Filharmónia elnöke bejelentette, hogy „Operát az 

Operából!” címmel tíz megyeszékhelyen (köztük Veszprémben is) hirdetnek bérletprogramot 

a 2018-19-es évadban. (Az eseményhez kapcsolódóan sajtótájékoztató és kiállítás is volt a 

gyűjteményben.)  

 

Diszkrimináció ellenes, szemléletformáló programok 

BeszÉLŐ Könyvtár 

Az élő könyvtárban a könyvek emberek, akik olyan történeteket mesélnek az olvasóknak, 

amelyek során más megvilágításba kerülnek a hétköznapi nehézségek. 2018. május 10-én az 

olvasók 20-30 percre kölcsönözhették ki a különféle tematikájú élő könyveket, vagyis ez alatt 

az idő alatt beszélgethettek velük az adott témában. A délután során siket, látássérült, 

mozgássérült, homoszexuális embertársainkkal nyílt lehetőség eszmecserére, beszélgetésre. A 

program célja szemléletformálás, az előítéletek leküzdése és így a társadalmi együttélés 

elősegítése volt. A BeszÉLŐ Könyvtár a Közösségek hete keretében, a Cselekvő Közösségek 

projekthez kapcsolódva valósult meg. 

Baljós árnyak, avagy preventív felvilágosítás a számítógépes visszaélésekről 

kamaszoknak. A három foglalkozásból álló programsorozat célja a 10-18 éves korosztály 

számára bemutatni az online térben leselkedő veszélyeket, hogy felismerjék és kezelni tudják 

ezeket a helyzeteket. A foglalkozások a hangsúlyt a megelőzésre és az elkerülésre helyezik. 

Erre olyan összetartó közösségekben van lehetőség, melynek tagjai empátiával, toleranciával 

felvértezve fordulnak egymás felé. Tanulmányok kimutatták, tapasztalatok bizonyítják, hogy 

azok, akik áldozatául esnek ilyen eseményeknek, nagyobb eséllyel tesznek kárt magukban, 

hoznak későbbi életükre nézve rossz döntéseket – káros, addiktív szenvedélyek, tanulás 

elhanyagolása –, vagy lesznek maguk is elkövetők később hasonló esetekben. 
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Szinte kivétel nélkül minden iskola pedagógia programjában szerepelnek olyan célok, mint a 

diákság nyitottá, elfogadóvá nevelése, hogy az iskolából kikerülő gyerekek tudjanak és 

akarjanak együtt élni más kultúrájú, más szemléletű és különböző életformájú társaikkal. 

Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy ezzel a programsorozattal elmélyítsük a tanulók 

értelmi és érzelmi komplexitását. A rendezvénysorozat beilleszthető az iskolák pedagógiai 

programjába tanórán kívüli tevékenységként, hogy a tanulók összetett ismereteket 

szerezzenek, játékos szórakoztató formában. 

Egy alkalommal ifjúságvédelmi és családsegítő szakemberek a zaklatás témakörében 

érzékenyítik az osztályokat interaktív módon. A témát szituációkban, helyzetekben, 

szerepekben, érzelmekkel dolgozzák fel. A hétköznapjaikban is megjelenő szituációs 

helyzetektől a különböző szerepekbe bújásig nagyon élvezik a feladatokat, miközben 

megtanulják alkalmazni az asszertív kommunikáció technikáját.  

Egy másik alkalommal az iskolarendőr a zaklatással bántalmazottak jogairól, a zaklatás 

elkövetésének következményeiről tájékoztatja a tanulókat. Ráirányítja figyelmüket, hogy az 

online világ 0-24 óráig tartó jelenlététől meg kell védeniük saját magukat azzal, hogy 

kikapcsolják a wifit okostelefonjukon. A népszerű szociális média oldalakon profiljaik 

nyilvánosra állításával maguk adnak támadási felületet ismeretlenek számára, akik nem 

biztos, hogy jó szándékúak, ezért javasolja saját oldalaik zártra állítását.  

A program záró foglalkozása a könyvtárban történik, ahol felelevenítjük a korábbi 

foglalkozásokat, ezek témáit, rövid, figyelemfelkeltő videókkal törekszünk az elhangzottak 

elmélyítésére. Egy névtelen kérdőív kitöltésével felmérjük milyen veszélyeket tapasztaltak 

meg a diákok, milyen összefüggésben áll ezekkel a családi háttér, szociális 

kapcsolatrendszerük, az iskolai légkör és az internetezési szokások. Bemutatjuk a 

könyvtárban található, a témában hasznos olvasmányokat és DVD filmeket, amiket ki is 

kölcsönözhetnek a diákok, így még jobban elmélyíthetik ismereteiket.  

A rendezvénysorozatot a tavalyi, 2017-2018-as tanévben hirdettük meg először. Az idei év 

elején, a második tanítási félévben 8 osztály és 227 diák vett részt. A sikeres programot az 

idei tanévben is folytattuk, októberben hirdettük meg ismét a veszprémi általános és 

középiskolák számára. A programra levél és elektronikus levél formájában is felhívtuk az 

intézményvezetők figyelmét, melyre idén 10 osztály jelentkezett. A jelentkezők közül 109 

tanuló már részt vett az összes foglalkozáson. A tanév következő félévében további osztályok 

jelentkezését várjuk.  
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Egyéb, felnőtteknek szóló közösségi programok 

A Reformáció 500. évfordulójára emlékező sorozat folytatásaként Történelmet formáló 

bibliai életutak című előadássorozatot tartott Soós Attila, a Nyitott szemmel című folyóirat 

főszerkesztője 2018. október és december között.  

Az egyes előadások tematikája a következő volt:  

Ábrahám, a „népek atyja” Milyen rendkívüli tapasztalatok tették Ábrahámot a „hit 

példaképévé”?  

Hogyan lett Jákobból Izrael? Egy céljait minden eszközzel megvalósítani akaró ember 

története  

Egy pásztorfiú életútja a miniszterelnökségig – Miképpen formálták Józsefet életkörülményei 

alkalmassá a vezetésre?  

Hogyan vált egy hirtelen haragú ember szelíddé? Milyen körülmények alakították Mózes 

jellemét?  

 

Kézműves kuckó 

Idén két alkalommal rendeztünk Kézműves kuckót. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan 

2018. március 21-én húsvéti díszeket, dekorációkat készítettünk, amelyen 31 fő vett részt. 

Az adventi kuckónk foglalkozásán idén november 29-én 17-en készítettek szebbnél-szebb 

kézműves alkotásokat. Az ünnepre együtt beszélgetve, karácsonyi dalokat hallgatva 

hangolódtunk, jó társaságban. Advent a várakozás időszaka, amikor időt találunk egy-egy 

órára megállni, az eljövendő ünnepre gondolni. Ügyes kezű olvasóink készítettek még 

karácsonyfájukra óarany színnel csillogó papírgömböt és hófehér papírangyalkákat. Erre a 

rendezvényünkre is egyre nagyobb igény mutatkozik, látványosan nőtt a részvevők száma.  

 

Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény 

2018. március 5-9. 

Az Eötvös Napokon, mint minden évben, megkoszorúztuk Eötvös Károly sírját az 

Alsóvárosi temetőben, ahol Szóllás Péter az MKE Veszprém Megyei Szervezetének elnöke 

mondott beszédet. Dr. Praznovszky Mihály új, az Eötvös-füzetek sorozatban megjelent A 

megyei ész című kötetének bemutatója után, Berta Annamária előadása az Eötvös család 

családfájával ismertette meg az érdeklődőket. 

 

2018. március 22-29.  

Az Internet Fiesta mottója Könyvtár – Internet – Egészség volt. Ennek apropóján Veszprém 

megye a gyógyászatban internetes kvízt hirdettünk. 
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2018. április 20. Lóczy István vetítettképes előadása, könyvbemutatója Lóczy Lajos: A 

Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei című kötetének reprint kiadásáról. 

2018. május 2. Dr. Domokos Endre mutatta be Veszprém megyei klímastratégia című új 

könyvét. Az előadásból megtudhattuk, hogy Veszprém megyének milyen lehetőségei, esélyei 

és feladatai vannak a klímaváltozás kapcsán. 

2018. július 2-6. Irodalom a poggyászomban címmel irodalmi tábort szerveztünk, közösen 

az Olvasószolgálattal. A tábor NKA pályázatból jöhetett létre, mely pályázatot 2017. 

novemberében adtuk be. A 10 fő 13-16 év közötti diák azokból került ki, akik a kétfordulós 

online vetélkedőn eredményesen részt vettek. A tábor programja a Balaton északi partjának 

irodalmi alakjait, történeteit idézte meg és játékos, történetmesélős formában ismertette meg a 

gyerekekkel. A tábor helyszínei: Révfülöp (szállás), Szigliget, Badacsonytomaj, Balatonfüred, 

Tihany. 

2018. szeptember 15. A Kulturális Örökség Napján minden évben könyvtári sétán lehet 

részt venni, melynek utolsó állomása a helyismereti gyűjtemény. Ebben az évben két csoport 

látogatott a gyűjteménybe, mely alkalommal megtekinthették állományunk legrégebbi 

dokumentumait, megismerkedhettek a gyűjteményben őrzött egyéb dokumentumtípusokkal is.  

 

Országos Könyvtári Napok keretében megvalósult rendezvények: 

2018. október 3.  Élet a hátországban a Nagy Háború idején – könyvbemutató. A 

veszprémi Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság lehetővé tette az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár számára, hogy megjelentessen egy könyvet, melyben a szerkesztők a 

korabeli sajtó tükrében vizsgálták Veszprém város hátországának életét az első világháború 

idején. A könyvbemutatón elhangzottak részletek a könyvből a szerkesztők tolmácsolásában, 

miközben a helyismereti gyűjteményben őrzött korabeli képeslapokból készült válogatás 

futott a háttérben a kivetítőn. A szerkesztők – Palkóné Jády Melitta és Domokos Anna – 

dedikáltak. 

2018. október 4. A modern ex libris születése és felvirágzása – Vasné dr. Tóth Kornélia 

Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársának 

színes, vetítettképes előadása a modern ex librisek születéséről, fajtáiról, a témaválasztásokról 

és azok csoportosításáról.  

2018. október 4. Kép/SZÓ/Tár – rendhagyó grafikai tárlat megnyitója Albrecht Sándor 

kisgrafikáiból, a könyvtár Kisgalériájában. A kiállítást Albrecht Sándor és Soponyai Ilona 

könyvtáros nyitották meg. Albrecht Sándor gyűjtő néhány évvel ezelőtt könyvtárunknak 

ajándékozott egy jelentősebb grafikai gyűjteményt. Ezekből válogatott a részleg a 
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kiállításhoz. A kiállítást az tette rendhagyóvá, hogy minden kiállított képhez irodalmi 

részleteket gyűjtöttek a könyvtárosok (versek, versrészletek, regényrészletek, stb.), melyekből 

egy szövegkönyv készült. A szövegkönyvvel járva a kiállítást minden látogató kiválaszthatta 

azt a részletet, amely neki leginkább illik egy adott képhez. Ez a kis játék rendkívül népszerű 

volt, a négy hétig tartó tárlaton folyamatosan elfogytak a kihelyezett füzetkék.  

2018. október 5. Veszprém életminősége térképeken. Előadó: dr. Domokos Endre – 

Sebestyén Viktor. Dr. Domokos Endre és kollégája előadása az életminőség fogalmát járta 

körül. Veszprém város életminőségét vizsgálta térképek és speciális térinformatikai 

programokkal. Rávilágított a város egyes részeinek hiányosságaira és pozitívumaira.  

2018. október 7.  Családi múltidéző – interaktív játék kicsiknek és nagyoknak, közös 

dokumentummustra. A helyismereti gyűjtemény anyagaiból, képeslapjaiból, 

aprónyomtatványaiból, régi folyóirataiból kaphattak ízelítőt a látogatók, melyeket kézbe 

vehettek, a képeslapok alapján mesélhettek, visszaemlékezhettek a régmúlt időkre, 

megoszthatták unokáikkal, gyermekeikkel emlékeiket. Képeslapokból kirakókat készítettek a 

könyvtárosok, illetve memóriakártyákat akkor és most képekkel. A programon 11 fő vett 

részt.  

2018. október 16. Somorjai Horváth Piroska: A Balaton szerelmese című kötetének 

bemutatója. A kötet létrejöttében gyűjteményünk nagyon sok segítséget nyújtott a szerzőnek 

az anyaggyűjtés során, ezért nagy öröm volt számunkra, hogy ezt a könyvbemutatót 

megszervezhettük. Iklódy-Szabó János, akinek az életét feldolgozta a könyv, nagy szerepet 

játszott Veszprém életében a huszadik század első évtizedeiben. 

 

Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár 

CSALÁDOK SZÁMÁRA MEGHIRDETETT RENDEZVÉNYEINK 

 

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

kézműves foglalkozásaink. Nagy sikert arattak a tavaszváró, az anyák napi 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 felkeltik az érdeklődését 

azoknak a látogatóinknak is könyvtárunk szolgáltatásai iránt, akik ritkábban keresik fel 

intézményünket. Különösen népszerű látogatóink körében a városi Illatos Advent 

rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, a Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 

Házzal közösen szervezett, „Várjuk együtt a karácsonyt!” című, egész napos családi 
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kézműves délutánunk. Az ingyenes foglalkozásokon 220 fő vett részt (137 fő 14 év alatti és 

83 fő 14 év feletti). A résztvevők életkori megoszlásából látható, hogy ezek a rendezvényeink 

elsősorban családi jellegűek, a gyerekekkel együtt jelen vannak a szülők és nagyszülők is. 

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 31 foglalkozáson 673 (335 fő 14 év alatti, 338 fő 14 év 

feletti) látogató vett részt. Természetesen azért adunk helyet elsősorban a rendezvénynek, 

hogy felkeltsük az érdeklődését könyvtárunk szolgáltatásai iránt a foglalkozásra ellátogató 

kismamáknak. 

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 szervezésű 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. Az állomásokon önkéntes 

középiskolások segítették a feladatok lebonyolítását. Minden csapat névre szóló oklevelet és 

értékes ajándékcsomagot kapott a játék végén.  A családi játékot a színházkertben kezdtük el, 

majd a feladatok a gyermekkönyvtárban értek véget.  A játékos feladatokat családi kézműves 

foglalkozással zártuk. 

2018. október elején került sor az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire, melyhez 

gyerekkönyvtárunk is, mint minden évben, gazdag programkínálattal csatlakozott:  

Cili cica a tejúton - családi diafilm vetítés. Régi idők diafilmjeit elevenítettük fel az 

érdeklődő gyerekek és felnőttek számára. 

Guríts és lépj! - családi társasjátékparti. Kedden egész nap vártuk a társasjátékozni szerető 

fiatalokat és felnőtteket.  

Megzenésített versek óvodásoknak. A Kabóca Bábszínház hangulatos, zenés, verses 

előadásán vehettek részt az óvodások. 

„Fitt anyuka, boldog baba - Kanga-tréning” Az együtt végezhető baba-mama torna alapjait 

sajátíthatták el az érdeklődő kismamák.  
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Mesés 7Próba - olvasásfejlesztő, játékos családi vetélkedő. Játékos kalandozásra vártuk a 

családokat a gyermekkönyvtárba. A vetélkedő alapjául szolgáló 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. 

„Formás test, vidám lélek”.Családi gerinctorna Kovács Bernadettel. Játékos, testmozgató 

gerinctornánk vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt.  

„Harangjáték” Örömzenélés a Szilágyi-Harang-együttes diákjainak előadásában. Egy nem 

mindennapi koncertélmény részesei voltak azok az olvasók, akik vasárnap meghallgatták a 

Szilágyi Harang-együttes előadását.  

„Őszi kavalkád” Családi játszóház Nemes Évával. Vasárnap délután zsúfolásig megtelt a 

gyermekkönyvtári foglalkozató terem Nemes Éva kézműves foglalkozásán. Előre elkészített 

őszi fa mintákat festettek ki a résztvevő családok.  

„Könyvtári piactér” Helyi kézművesek termékeit, tökmagból készült olajokat, krémeket 

vásárolhattak a hozzánk ellátogató olvasók a rendkívüli nyitvatartási napon.  

„Hurrá, áll a vár’ Családi kártyavár építő verseny. Nagy érdeklődés kísérte a tavalyi évben 

hagyományteremtő szándékkal indított családi kártyavár -építő 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 csocsó párbaj. A kétfős csapatok hatalmas 

lelkesedéssel vágtak bele a partiba. Nem csak a játékosok, hanem a lelkes szurkolótábor is jól 

szórakozott a meccs közben. 

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

Olvasóink szeretik és várják a rendkívüli vasárnapi nyitvatartást és a gazdag 

programkínálatot. 

 

 

EGYÉB KÖZÖSSÉGI PROGRAM, RENDEZVÉNY 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi év radikális visszaesése után az előző években jól 

működő hagyományunkat ismét sikerült folytatnunk. Olvasópályázataink alkalmával 

feldolgozott kötetek szerzőivel találkozhattak a gyerekek. A találkozók mindig jól sikerültek, 

általában 3-4 osztály részvételével szoktuk megtartani a rendezvényeket a könyvtár nagy 
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előadó termében. A kötetlen hangvételű író-olvasó találkozók egyik legnagyobb hozadékát 

abban látjuk, hogy felhívja a figyelmet az adott szerző műveire és számszerűsítve is 

kimutatható az írók köteteinek megnövekedett kölcsönzése.  

 

A 2018-as évben vendégeink voltak: 

Vig Balázs: A rettegő fogorvos – interaktív előadás a legkisebbeknek. 50 fő (14 év alatt 46 fő, 

14 év felett 4 fő) 

Kertész Erzsi: Panthera – interaktív előadás a kisiskolásoknak. 107 fő (14 év alatt 95 fő, 14 év 

felett 12 fő) 

Sohonyai Edit: Kapcsolatok – interaktív előadás kamaszoknak. 30 fő (14 év alatt 24 fő, 14 év 

felett 6 fő) 

Bosnyák Viktória: Sirály a király – interaktív előadás felső tagozatosoknak. 59 fő (14 év alatt 

54 fő, 14 év felett 5 fő) 

Február 14-én csatlakoztunk a Nemzetközi Könyvajándék Nap rendezvényeihez. A 

gyermekkönyvtár fogadóterében elhelyezett könyvcsere asztalunkról válogathattak kedvük 

szerint olvasóink. Szintén ezen a napon hirdettük meg azt a kezdeményezésünket, hogy a 

gyerekek is hozzák be a gyermekkönyvtárba a már feleslegessé vált, de még jó állapotú 

könyveiket. Erre a kezdeményezésre nagyon kevés érdeklődőnk volt, így a jövőben nagyobb 

hangsúlyt kell fektetnünk a felhívás népszerűsítésre. Az egész nap (során ajánló jelleggel) 

becsomagolt, tárgyszavazott, meglepetés „Zsákbamacska” könyvekből válogathattak a 

gyerekek. A meglepetés olvasnivalók nagyon hamar gazdára találtak. 38 fő (14 év alatti 32 fő, 

14 év fölötti 6 fő) válogatott ezen a napon könyveinkből. 

Tovább folytattuk azt a jól bevált és nagyon népszerű hagyományunkat, hogy június második 

felében Nyárnyitogató interaktív olvasótábort szerveztünk az iskoláskorú gyerekeknek. Az 

előző évben a kétszer egyhetes foglalkozássorozaton 60 fő vett részt. A 2018-as évben a tábor 

tematikájának változása miatt az érdeklődés jelentősen lecsökkent, így a tervezett két időpont 

és két korcsoport helyett a minimális 10 gyerekkel indítottuk el táborunkat. A programot a 

gyerekkönyvtárban dolgozó, játszóház-vezetői ismeretekkel rendelkező könyvtárosok 

tartották. A következő évben mindenképpen alapos megfontolás tárgyát képezi a tábor 

tematikájának megváltoztatása.  

Az elmúlt év végén, a Téli gyerekkönyvhét keretében meghirdettük osztálydekorációs 

pályázatunkat 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. „Díszítsétek osztálytermeteket a tél jegyében” című 
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pályázataink első 3 helyezettjét nagy értékű ajándékutalvánnyal és rajzeszközökkel 

jutalmazzuk majd január végén a Mozaik szaküzlet szponzori támogatásának köszönhetően. 

A nyertesek: 

I. Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium 2. osztálya, Ajka 

II. Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakközépiskola 7. osztálya, Nemesgulács 

III. Dózsa György Német Nemzetiségi Általános Iskola 2. osztálya, Veszprém 

 

 

Fiókkönyvtárak 

Cholnoky Lakótelepi Könyvtár 

A fiókkönyvtár által szervezett családi délelőtt volt, kézműves foglalkozással, 

mesehallgatással, előadással, körtánccal. A Közösségek Hetén a rendszeresen itt találkozó 

irodalmi kör mutatkozott be. 

A programok szervezését nehezíti, hogy a könyvtárhoz tartozó klubterem használatában 

elsőbbséget élvez a lakótelepi nyugdíjasklub, és könyvtári programokra csak a maradék 

időben van lehetőség, velük való egyeztetés alapján. Kiállítóhely pedig egyelőre nincs, mivel 

a könyvtár által jelenleg is használt két kis helyiségben nagyon kevés az erre alkalmas 

falfelület. 

 

Március 15. Úti Könyvtár 

A programok egy résznek szervezését a képviselői támogatás tette lehetővé júniustól.  Részt 

vettünk a Közösségek Hete országos programon a Kukkantó Batári Körrel rendezett 

kiállítással, programokkal.  

Az Országos Könyvtári Napokra kapott NKA támogatás lehetővé tette a sikeres író-olvasó 

találkozót Beck Andreával. 

A képviselői támogatás segítségével a könyvtár vendége volt Sohonyai Edit és Kertész Erzsi.  

Nagy igény van ilyen rendezvényekre. A diákoknak nagy élményt adtak ezek a találkozók.  

A kiállítások, mint pl. Tóth Gyöngyi papírképei, a Kukkantó 25 éve kiállítás, Életöröm Idősek 

Otthona kiállítása, valamint Kovács Anita nemez kiállítása nagyszámú érdeklődőt vonzott. 

Az évvégén tartott kézműves foglalkozások jól sikerültek.  

A programok nagy része előzetesen tervezett volt, de sok ajánlatot kaptunk látogatóktól, 

kisközösségektől, civil szervezetektől, melyeknek szintén nagy érdeklődés mellett valósultak 

meg.  
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Amerikai Kuckó 

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár partneri 

kapcsolatában működtetett Amerikai Kuckó egy globális hálózat része, amelyben több mint 

650 iroda várja mindazokat, akik kulturális programokon, előadásokon, intenzív kurzusokon, 

könyveken és filmeken keresztül szeretnék megismerni az Amerikai Egyesült Államok 

kultúráját és értékeit.  

A veszprémi Amerikai Kuckó 2005-ös megnyitása óta folyamatosan fejlődik, és állandó 

programjai és szolgáltatásai mellett évről évre új lehetőségeket is nyújt a látogatóknak, 

együttműködve Veszprém és a régió intézményeivel és szervezeteivel. A Kuckó számos 

lehetőséget kínál ingyenes információszerzésre és ismeretbővítésre: a heti rendszerességű 

angol nyelvű társalgási klub mellett változatos témájú készségfejlesztő programokat szervez 

különböző korosztályoknak, interaktív programokat kínál diákoknak a könyvtárban és 

iskolákban is, valamint kulturális programokat, társasjáték-délutánokat, tájékoztató 

előadásokat és tematikus filmvetítéseket rendez. A Kuckó két, kulcsfontosságú éves 

eseménye az Amerika Hét konferencia és az Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál. A 

több mint 7000 angol nyelvű kötetből és 650 DVD-ből álló könyvtár, valamint az ingyenes 

internet-hozzáférést biztosító számítógépek a Kuckó nyelvtanulást és információszerzést 

támogató törekvéseit segítik. 

A veszprémi Amerikai Kuckó egyben EducationUSA tanulmányi tanácsadó központ is, 

amely pontos, átfogó és aktuális információkat nyújt az amerikai felsőoktatásban való 

továbbtanulási lehetőségekről. A világszerte több mint 400 központot magában foglaló, 

amerikai kormányzati működtetésű EducationUSA hálózat részeként a Kuckó aktívan 

támogatja az amerikai továbbtanulást, és tájékoztatást, valamint szakanyagot biztosít azoknak 

a diákoknak, akik az Egyesült Államokban szeretnék folytatni a tanulmányaikat. 

A 2018-as munkatervben megjelölt számon túlmutatóan az Amerikai Kuckó az elmúlt évben 

124 rendezvényt szervezett, és 3394 fővel kis híján elérte az év elején kijelölt 3400 fős 

programrésztvevő-számot. A Kuckó sikeresen teljesítette arra vonatkozó terveit, hogy 

programjait Veszprém városán túl a megye kistelepüléseire is eljutassa, és a munkatervben 

leírt új programjai is megvalósultak 2018 folyamán. 

Az egyik újonnan bemutatkozó program egy tíz alkalmas, február és június között kéthetente 

jelentkező soft skill fejlesztő, angol nyelvű továbbképzés volt. A vállalkozói kedv támogatását 

célzó, interaktív foglalkozásokat Dr. Kővári Edit, a Pannon Egyetem oktatója, coach és 

burnout specialista készítette elő és vezette. A karrierépítésen belül a képzés témáiban 

előfordult többek között a motiváció, kommunikáció és tárgyalási technikák. A 
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programsorozat stabil, 7-9 fős résztvevői számmal zajlott, és egyaránt vonzott egyetemi 

hallgatókat és angol nyelvű szakmai továbbképzést kereső dolgozó felnőtteket is. 

2018 folyamán a Kuckó programjainak kiemelt témája volt a környezetvédelem és erre épült 

egy egész évet átölelő programsorozat, amelynek keretében a Kuckó és együttműködő 

partnere, a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület a megye 10 általános 

iskolájába látogatott el, ahol több mint 500 diák tanulhatott interaktív környezetvédelmi 

programunkból olyan témákról, mint a tudatos vásárlás vagy a fenntarthatóság. 

Szintén új programelem volt az elmúlt évben a Kuckó tudományos témájú nyári napközis 

tábora általános iskola felső tagozatos lányoknak. A program célja az volt, hogy az ún. STEM 

témákat, vagyis a természettudományok, technológia, mérnöktudományok és matematika 

területét népszerűsítsük kifejezetten lányok körében, akik jellemzően kis számban választják 

ezeket az irányokat továbbtanuláskor.  Az augusztusi program során a tíz résztvevő lány a nap 

egyik felét STEM témájú, angol nyelvfejlesztő foglalkozással töltötte. A másik felében pedig 

gyakorlati tudásszerzésen alapuló játékos-tudományos programokon vettek részt. Kémiatanár 

vezetésével, izgalmas kísérleteken keresztül vizsgálták a fémek, elektromosság és folyadékok 

témakörét. 3D nyomtató tollakkal rajzoltak, stop motion videókat terveztek és készítettek 

tabletekkel, és STEM építő szettekből autót, szélmalmot és hidat építettek. Különböző tablet 

alkalmazásokkal sajátították el a kódolás alapjait, a tanulási folyamat során pedig olyan 

modern digitális fejlesztésekkel ismerkedtek meg, mint a QR-kód olvasás vagy a Kahoot nevű 

online kvízplatform. Az újszerű témán és célközönségen túl a program további érdekessége 

volt, hogy a Kuckó először töltött fel Facebook oldalára teljes mértékben telefonos 

alkalmazással készített, figyelemfelhívó összefoglaló videót a tábor egyes napjairól, 

szignifikáns növekedést elérve a videómegtekintésekben és a követők reakcióiban.  

A tábor tematikáját továbbgondolva valósította meg a Kuckó a tíz alkalmas, hetente 

jelentkező Tudományturmix programot, amely izgalmas, magyar nyelvű, tudományos 

foglalkozásokat kínált általános iskola felső tagozatos diákoknak. A programot Dr. Nagy 

Georgina, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézetének oktatója állította össze és vezette 

le. Minden héten más-más témára fókuszáltak az interaktív, kísérleteket, videókat és Kahoot 

kvízeket magukba foglaló programok. A résztvevő diákok bővíthették tudásukat többek 

között a 3D nyomtatásról, kőzetekről, víztisztításról és áramfejlesztésről, és kipróbálhatták a 

hőkamera, 3D nyomtató tollak és zajmérő mikrofon használatát. A programról telefonnal 

készített rövid videók jelentősen növelték a Kuckó Facebook eléréseinek és 

közönségreakcióinak számát. 
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Tovább erősítve kapcsolatát a megye oktatási intézményeivel, a Kuckó 2018-ban számos 

általános- és középiskolai csoportot fogadott angol nyelvű könyvtárhasználati- és 

ismeretterjesztő foglalkozásokra.  

Az év 124 programjából 38 zajlott külső helyszínen, többségében a megye általános- és 

középiskoláiban. Ezeken a programokon magyar és amerikai szakemberek tartottak 

előadásokat például az amerikai diplomaták munkájáról, ösztöndíj lehetőségekről, és más, 

USA-val kapcsolatos, globális jelentőségű vagy jeles napokhoz köthető témákról. Bár ezek az 

alkalmak a programok számának csak egyharmadát adták, az összes programrésztvevő több 

mint 70%-át ilyen, külső helyszíni programon érte el a Kuckó. Ez a tendencia évről évre 

erősebb, és alátámasztja a Kuckónak azt a törekvését, hogy programjait újabb és újabb, 

Veszprémen kívüli helyszínekre is eljuttassa.  

Az Amerika Hét nevű programsorozat (az Amerikai Kuckó és a Pannon Egyetem Angol-

Amerikai Intézetének közös rendezvénye) 2018 márciusában zajlott, és célja az amerikai 

kultúra népszerűsítése és az amerikai-magyar kapcsolatok erősítése volt. A program 

konferencia részében 21 szakmai előadást hallhatott a többnyire egyetemi hallgatókból álló 

közönség változatos, amerikai kapcsolódású témákban, mint például kulturális diplomácia, 

mentális egészség, fogyatékkal élő egyetemisták, űrprogram, filmipar, stb. Az előadók között 

magyar és amerikai oktatók és hallgatók, Fullbright ösztöndíjas tanárok, és az Amerikai 

Nagykövetség képviselői is ott voltak. Az amerikai előadók a konferencia mellett ellátogattak 

a Padányi Katolikus Iskolába is, ahol több gimnáziumi csoportnak mutatták be témájukat. Az 

Amerika Hét kulturális elemeként a Debrecen Dixieland Jazz Band tartott egy, az amerikai 

jazz arcait bemutató élvezetes koncertet a Kuckó szervezésében a Pannon Egyetem aulájában.  

Az Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál 2009 óta fontos alappillére az angol nyelvű 

színházi hagyományoknak nem csak Veszprém megyében, hanem az egész országban. 2018 

áprilisában immár a tízedik Drámafesztivál került megrendezésre Veszprémben, az Agóra 

Veszprém Városi Művelődési Központban, 11 fellépő csoport 150 szereplőjével. A három 

napos, teljes mértékben angol nyelvű program kiváló lehetőséget nyújtott általános- és 

középiskolás, valamint 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, Debrecen, Pásztó, Pécs, Szeged, Székesfehérvár), akik a klasszikustól az abszurdig 

terjedő színes skálán mutatták be darabjaikat. A helyszín lehetőséget adott arra, hogy a 

színháztermi előadásokat közös megbeszélések, ötletelések, értékelések kísérjék. Továbbá 



66 

 

színházi és angol nyelvi szakértők tartottak fejlesztő workshopokat a részvevőknek, 

hangképzéssel, rendezéssel, csapatépítéssel kapcsolatos témákban. A Drámafesztivál kapcsán 

a Kuckó továbbra is kihívásnak tekinti azt, hogy nagyobb számú közönséget tudjon toborozni 

veszprémi és környékbeli érdeklődőkből. 

2018-ban is csütörtök délutánonként jelentkezett az Angol Nyelvű Társalgási Klub, a Kuckó 

legnépszerűbb állandó programja, amelynek során kötetlen, élő kommunikáció keretében 

fejleszthetik a résztvevők a nyelvtudásukat, és tanulhatnak a világról, más kultúrákról. A 

programhoz minden héten újabb érdeklődők csatlakoztak, és szinte minden alkalommal több 

nemzetiség képviselői beszélgettek egymással angol nyelven, néha anyanyelvi résztvevőkkel 

is. A program 2018-ban is lehetőséget adott érzékenyítésre, a multikulturalizmus 

megismerésére és sok fontos és globális szinten aktuális téma megvitatására. 2018 júniusáig 

minden hónap utolsó klubján egy-egy, az USA 50 államát fókuszba állító ismeretterjesztő 

kvízben vehettek részt a látogatók. 2018 szeptemberétől pedig új témával és formában 

jelentkezik a kvízjáték: az amerikai kultúra egy-egy szegmensét dolgozza fel, és a kvízeket 

online Kahoot formában játsszák a résztvevők úgy, hogy minden csapat egy-egy tableten 

keresztül csatlakozik a játékhoz.  

2018 őszén ismét sikerrel zajlott a Kuckó Halloween és Hálaadás programja, amelyeken a 

résztvevők az amerikai kultúra két jeles ünnepével ismerkedhettek meg, és játékokon, 

kvízeken keresztül fejleszthették angol nyelvtudásukat. 

A Kuckó alkalmanként angol nyelvű társasjáték-délutánt és kézműves foglalkozást szervezett 

az év folyamán. Ezek a programok jellemzően nem hoztak kellő létszámú közönséget, és a 

tapasztalat az, hogy hatékonyabban működnek, ha egy-egy adott iskolába viszi őket a Kuckó. 

A Kuckó 2018-ban is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programsorozatához 

tematikus, angol nyelvű beszélgetéssel, tudományos gyerekprogrammal, kvízekkel és 

játékokkal, és rendkívüli vasárnapi nyitvatartással. 

Az Amerikai Kuckó mint EducationUSA amerikai továbbtanulási tanácsadó központ 

tájékoztató programokat tartott az amerikai továbbtanulási lehetőségekről egyrészt a 

Kuckóban, másrészt pedig a megye középiskoláiban, januárban pedig képviseltette magát az 

Educatio felsőoktatási szakkiállításon Budapesten.  

A munkatervben megjelölt feladat, mely szerint a Kuckó átszervezi a Steverson Collection 

elnevezésű könyvgyűjteményét, jelenleg is folyamatban van, és része lesz a 2019-es 

munkatervnek is.  
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Kiállítások 

A földszinti Kisgalériában egész évben folyamatosak voltak a kiállítások: 

- Lukács Ildikó festőművész: Hegy, tenger, ember című kiállítása 

- B. Tóth Éva festőművész: Lélekfodrok című kiállítása 

- Magyar emlékek Lengyelországban címmel könyvbemutató és kiállítás-megnyitó 

- John Judit:  Közel... s távol címmel grafika és pasztellképek kiállítása 

- Mosonyi Emese: E'mese műhelye gyermek rajzkiállítás 

- Adorján Attila és Kiss Péter:  Kép és Gondolat című kiállítása 

- Brusznyai Alapítvány: Brusznyai Árpád 1924-1958 című vándorkiállítása 

- Berta István amatőr fotós: Ahogy én láttam telefonon című fotókiállítása 

- Palkó Edina Zsófia és Sürüs Alexandra: Egyének és egyéniségek című közös kiállítása 

 

Nagy öröm, hogy a kiállítók között egy munkatársunk is szerepelt: John Judit megmutatta 

sokoldalúságát, tehetségét: 2018. április 10-én a könyvtár kisgalériájában nyílt kiállítás 

grafikáiból és pasztellképeiből. 

A Könyvkiválasztó térben ajánló kiállításokat készítünk egész évben, kerek évfordulókra, 

jeles napokra, nyomon kísérve az irodalmi eseményeket, díjazottakat is. Ezekkel a 

kiállításokkal kívánjuk felhívni olvasóink figyelmét az állomány kevésbé használt, értékes 

részeire is. Kiállításaink az aktualitások függvényében néhány hetente változnak. 

Tapasztalataink szerint olvasóink szívesen kölcsönöznek a kiállított dokumentumokból. 

2018. április 17. és 25. között Daniel Kehlmann könyveiből összeállított kiállítást tekinthettek 

meg látogatóink a Kiválasztótérben, a XXVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

apropóján, melynek a német származású szerző volt a díszvendége.  

2018. május 29. és június 14. között a 80 éve elhunyt Ödön von Horváth és a 175 éve elhunyt 

Friedrich Hölderlin műveiből készült kiállítással vártuk az érdeklődőket. 

 

Az év folyamán, különböző évfordulókhoz kapcsolódva a Veszprém Megyei Helyismereti 

gyűjtemény munkatársai időszaki kiállításokat rendeztek be tárlókban: 

- Folyamatos (EVCE vállalás): első világháború idejéből való könyvek 

- Január 4.: Brusznyai Árpád 

- Április 3.: Kabóca Bábszínház (aprónyomtatványok) 

- Május: Könyvtári hét (aprónyomtatványok) 

- Augusztus 9.: Állatkert évforduló kapcsán (aprónyomtatványok) 
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- Október 4-27.: KÉP/SZÓ/TÁR – rendhagyó grafikai kiállítás a Kisgalériában a 

helyismereti gyűjteményben őrzött grafikákból, melyek Albrecht Sándor 

adományaként kerültek a gyűjteménybe. 

 

 

Kiállítások 2018-ban a Zenemű- és médiagyűjteményben a könyvtárban megtalálható 

dokumentumokból   

2018. január 23 – február 10.: A magyar kultúra napja alkalmából: 75 éve született Cseh 

Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc díjas zeneszerző, énekes, színész, rajztanár.   

2018. február 13 – 24.: Valentin napi ajánló a gyűjtemény filmjeiből, zenéiből, 

hangoskönyveiből.   

2018. február 20 – március 6.: 80 éves Szabó István a Nemzet Művésze címmel kitüntetett 

Oscar-díjas filmrendező.   

2018. február 27 – március 10.: „És az Oscart kapja…” / „And the Oscar Goes to…” Kiállítás 

a gyűjtemény Oscar-díjas filmjeiből „Legjobb film” és „Legjobb idegen nyelvű film” 

kategóriában (+ ajánló-jegyzék).  

2018. március 8 – 24.: „Március idusán” – Kiállítás az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc emlékére (+ ajánló jegyzék).   

2018. március 20 – 29.: A „Magyar-Lengyel Barátság Hete” - válogatás a lengyel kultúra 

anyagából.   

2018. április 10 – 21.: „A magyar költészet napja” alkalmából ajánló a gyűjtemény 

dokumentumaiból.   

2018. április 25 – május 23.: „A magyar film napja” alkalmából ajánló a gyűjtemény 

dokumentumaiból.  

2018. május 8 – 23.: 185 éve született Johannes Brahms német zeneszerző, zongoraművész.   

2018. május 24 – június 29.: „A magyar opera napja” alkalmából ajánló a gyűjtemény 

dokumentumaiból.   

2018. június 1 – 29.: „VeszprémFest – Világsztárok Veszprémben!” Kiállítás a VeszprémFest 

előadóinak a könyvtárban megtalálható dokumentumaiból.   

2018. október 2 – 31.: 205 éve született Giuseppe Verdi olasz zeneszerző, korának legtöbbet 

játszott operaszerzője.   
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2018. november 6 – 30.: 125 éve hunyt el Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz zeneszerző, 

karmester.   

2018. november 13 – 30.: 90 éves Ennio Morricone Oscar-, és Grammy-díjas olasz 

zeneszerző.   

2018. december 1 – 15.: Elhunyt Bernardo Bertolucci Oscar-díjas olasz filmrendező, 

forgatókönyvíró, költő.   

2018. december 1 – 22.: Karácsonyi kiállítás a gyűjteményben megtalálható 

dokumentumokból (+ ajánló jegyzék).   

2018. december 18 – 22.: 75 éves Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színész, filmrendező, 

érdemes művész.   

  

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 

Változás %-

ban az előző 

évhez képest 

A könyvtárban a 

tárgyévben 

szervezett helyi, 

megyei és országos 

szintű közösségi 

programok, 

rendezvények száma 

összesen  

413 400 517 125 % 

A könyvtárban a 

tárgyévben 

szervezett helyi, 

megyei és országos 

szintű közösségi 

programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

14183 9500 12340 87 % 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások száma  

129 120 158 122 % 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások 

látogatóinak száma 

18517 15000 29547 160 % 

Tárgyévben a 

családok számára 

meghirdetett 

rendezvények száma  

96 90 98 102 % 

Tárgyévben a 

családok számára 

2036 2000 2289 112 % 
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meghirdetett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvények száma  

1023 804 934 91 % 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

42887 40000 35573 83 % 

Egyéb rendezvények 

száma 

180 150 110 61 % 

Egyéb 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

5104 4000 1968 39 % 

 

 

 

4.9. Használói elégedettség mérés 

 
A 2018. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

A „Baljós árnyak” programsorozat kérdőíveinek (128 db) feldolgozását elkezdtük az évben, 

hiszen az érintett iskolák pedagógusai is várják a visszajelzést a programmal kapcsolatban. 

Online felmérésünk folyamatos, 2018-ban közel 50 visszajelzést kaptunk. 

 

A Cholnoky fiókkönyvtárban kifejezetten használói elégedettségmérés nem történt az év 

folyamán, viszont az olvasók szívesen nyilvánítanak spontán véleményt, és gyakran kifejezték 

örömüket, hogy az utóbbi évben a könyvtár otthonosabbá, rendezettebbé vált, sosem volt még 

ennyi új könyv, és könnyebben választanak olvasnivalót a rendszeresen megújított tartalmú 

kínáló polcokról. 
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Használói elégedettség 

mérések 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

A használói elégedettség-

mérések száma 

2 2 2 0 % 

A használói elégedettség-

mérések során a válaszadó 

használók száma 

289 300 172 60 % 

 

 

4.10. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 

 

Települési könyvtárak 

számára nyújtott 

szolgáltatások 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Műhelynapok száma 8 8 5 63 % 

Résztvevő települési könyvtárak 

számaránya –KSZR nélkül (%) 

80* 80* 15  nem 

értelmezhető 

A megyei hatókörű városi 

könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési 

könyvtárak száma 

1 1 n.a. - 

 

*téves adatközlés 

 

4.11. Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 
A 2018. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Közösségi szolgálat 

Intézményünknek 18 középiskolával van megállapodása közösségi szolgálat teljesítésére, de 

csak 11-ből fogadtunk 2017-ban diákokat. Ennek az az oka, hogy igény esetén a megyén 

kívüli iskolákkal is megkötjük határozatlan idejű a megállapodást annak érdekében, hogy a  

távol tanuló diákok a nyári iskolai szünetben a lakóhelyükön vagy a nagyszülők lakóhelyén 

tudják teljesíteni a szolgálatot. A megyeszékhelyen található középiskolák közül egyből nem 

érkezett diák az év folyamán. Ez az iskola a város egy távoli pontján található, és a 

sportiskolai specializáció miatt valószínűleg a közösségi szolgálatot is a sport területén 

teljesíti a diákok nagy része. A középszintű zenei képzés megszűnt a városunkban, így az 

iskolával kötött megállapodás is hatályát vesztette.  

A könyvtárban közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma a 2017-es csökkenés után ismét 

emelkedett. Azt tapasztaltuk, hogy ha egy diák jól érzi magát a nálunk teljesített közösségi 

szolgálat során, akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb megjelennek az osztálytársai és a 

barátai is. A leggyakoribb tevékenységi területek: foglalkozások és rendezvények 

előkészítése, a lebonyolításuk segítése, plakátok és szórólapok terjesztése, polcrendezés, 
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könyvek előkészítése a feldolgozásra, állományapasztás segítése, felújítások előtti és utáni 

pakolás, a könyvtári környezet szépítése és barátságosabbá tétele stb. Összesen 407 

alkalommal 1166 órában segítették a diákok a könyvtári munkát.  

 

Intézményünkkel megállapodást kötött középiskolák 

 

Veszprémi iskolák: 

1. Lovassy László Gimnázium, Veszprém 

2. Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, Veszprém 

3. Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános 

Iskola, Veszprém 

4. Veszprémi SzC Ipari Szakgimnáziuma, Veszprém 

5. Veszprémi SzC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Veszprém 

6. Veszprémi SzC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma, Veszprém 

7. Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátó-ipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája, Veszprém 

8. Veszprémi SzC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 

Veszprém 

9. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 

Veszprém megyei iskolák: 

1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és AMI, Zirc 

2. Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakgimnázium, 

Balatonfüred 

3. Magyar –Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 

4. Veszprémi SzC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 

Balatonfűzfő 

Veszprém megyén kívüli iskolák 

1. Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, Békéscsaba 

2. Győri Műszaki SzC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma, Győr 

3. Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest 

4. Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium, 

Pannonhalma 

5. Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola 
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Önkéntesség 

A könyvtárban önkéntes tevékenységet végzők száma csökkent, de így is meghaladta a 

tervezett létszámot. Elsősorban a fiókkönyvtárak állnak szoros kapcsolatban a szűkebb 

városrész nyugdíjasklubjaival, akik örömmel segítenek pl. az udvar vagy utcafront tavaszi és 

téli rendbetételében, a kerti munkákban. Az egyik fiókkönyvtárban a kerti munkák nagy 

részét elvégzi egy városi cég, ez is indokolja az önkéntesek számának csökkenését. 

 

 

Közösségi 

szolgálat/önkéntesség 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

88 90 103 117 % 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

18 17 18 0 % 

A könyvtárban dolgozó 

önkéntesek száma  

92 50 73 79 % 

 

 

4.12. Partnerség 

 
A 2018. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete 

Az egyesület és intézményünk között nagyon szorosak a szakmai és a személyes kapcsolatok 

is. 2018-ban duplájára nőtt a megyei könyvtár munkatársai között az egyesületi tagok száma, 

kollégáink közül 28 tagja volt az egyesületnek. Az egyesület helyi szervezetének titkára az 

intézmény munkatársa, aki munkaidő-kedvezményben részesül. A megyei könyvtár testületi 

tagként is képviselteti magát az egyesületben. Intézményünk rendszeresen helyszíne az 

egyesületi rendezvényeknek és a vezetőségi üléseknek. Minden évben van példa a közös 

szervezésű szakmai programra is.  

Szoros az együttműködés a Veszprémi Magyar-Finn Egyesülettel (VEMAFI), melynek 

székhelye is a könyvtárban van. A közös szervezésű programok közül kiemelendő A finnugor 

népek filmenciklopédiája vetített képes előadássorozat az Észt Köztársaság függetlenségének 

100. évfordulója alkalmából. 

Már hagyománya van, hogy megszerveztük és lebonyolítjuk a Raoul Wallenberg Egyesület 

vetélkedőjének területi fordulóját.  
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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 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. 

2018-ban az Országos Könyvtári Napokon a Családi Társasjáték Egyesület 

közreműködésével hirdettük meg a vasárnapi napon a társasjátékok kipróbálását.  

A gyenesdiási Francia Klub csatlakozott a mi klubunk rendezvényéhez. Élő a kapcsolat a 

Budapesti Francia Intézettel és a Goethe Institut-tal. 

A Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár 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, Esélyteremtő és 

Önkéntes Házzal közösen. A két intézmény együtt szervezte meg a „Te is közénk tartozol!” 

fogyatékkal élő gyerekek könyvtárbemutató programsorozatát novemberben, valamint 

családi, kézműves játszóházakat tavasszal és ősszel. 

A Mozaik Művész és Kreatív Szaküzlettel évek óta fennálló gyümölcsöző kapcsolatunk 

alapjaként osztálydekorációs pályázatokat hirdettünk a veszprémi és Veszprém környéki 

gyerekek számára. Az üzlet szponzori támogatásának köszönhetően tudtuk a jutalmazást 

finanszírozni. 

A Március 15. Úti Könyvtárban a felújítás után újra felvettük a kapcsolatot a közeli 

iskolákkal, óvodákkal, intézményekkel. 2018-ban kiemelt partnerünk volt a Kukkantó Baráti 

Kör Egyesület. Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzatnak, az Életöröm Idősek Otthonának is 

szerveztünk kiállítást. A könyvtár továbbra is helyet ad civil egyesületeknek, kluboknak, 

szakköröknek. Néhányan közülük, mint például a 3 nyugdíjasklub az Agórához tartozik, de 

helyileg itt működik. Napi szinten tartottuk velük a kapcsolatot, közös programokat is 

szerveztünk.  

A terület önkormányzati képviselői gyakran tartják a fiókkönyvtárakban a fogadóórákat.  
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Közgyűjtemények, kulturális intézmények 

 

A megyei hatókörű városi könyvtárként végzett munkánk természetes velejárója, hogy 

Veszprém megye könyvtáraival, valamint a KSZR szolgáltató helyekkel szoros 

munkakapcsolatot alakítottunk ki. A kulturális törvény meghatározza mindazokat a 

feladatokat, melyekre az együttműködésnek ki kell terjednie, ezekről a beszámoló megfelelő 

pontjainál írtunk. 

Veszprém többi közgyűjteményéhez is jó kapcsolatok fűznek, esetenként közös projektek 

megvalósításában is részt veszünk.   

Köznevelési intézmények, felsőoktatás 

A Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár természetes partnerei a város óvodái és általános iskolái. Az 

innovatív megoldások között több olyan programsorozatot és kezdeményezést is említünk, 

melyek a kamaszokat célozzák meg. Ezek egy részében a középiskolák is partnereink.  

2017-ben több közös rendezvényünk volt a Pannon Egyetemmel, pl. Csányi Vilmos előadása 

és a Folyóirat-figyelők rendezvényei. Az American Corner természetes partnere az egyetem 

Angol-Amerikai Intézete. 

 

 

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő 

partnerek száma 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Civil szervezetek 6 6 6 0% 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0% 

Vállalkozók 1 1 1 0% 

Oktatási intézmények 18 17 18 0% 

A kistelepülési 

önkormányzattal kötött 

megállapodások száma 

201 201 201 0% 

Egyéb 0 0 0 0% 

Összesen 226 225 226 0% 
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4.13. Digitalizálás 

 
Rendelkezik-e a könyvtár digitalizálási stratégiával? Melyek a főbb célkitűzések? Stratégiai környezethez (pl. 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás 

 

A 2017-ben vásárolt diafilmszkennerrel 1363 keretes dia és 19 saját kiadású könyv 

digitalizálása valósult meg. Az elkészült példányok belső hálózaton, a Helyismereti 

gyűjteményben elérhetők. 

Folyóirataink digitalizálásában nem történt előrelépés. Azonban fotóink, diaképeink 

digitalizálása befejeződött, a digitális másolatok a helyismereti gyűjteményben elérhetők. 

További előrelépés, hogy 2018 októberében csatlakozott a könyvtár a Topotéka projekthez8, 

mely egy digitális, online elérhető dokumentum archívum, melyet a helyismereti gyűjtemény 

gondoz. Ebben a gyűjteményben nyilvánossá tehetjük és tesszük fotóinkat, 

aprónyomtatványainkat, továbbá a lakossághoz fordulva, egyéni felajánlásokat is megosztunk 

és láthatóvá teszünk ezen az oldalon. Ennek az oldalnak a népszerűsítése a következő év 

feladat lesz. 

Továbbra is archiváljuk az elektronikusan hozzánk érkező aprónyomtatványokat, plakátokat, 

szakmai anyagokat. 

 

Milyen digitalizáló eszközökkel rendelkezik? 

Eszköz neve, típusa Darabszám 

Lapszkenner (Canon Lide 110) 2 

Mikrofilm szkenner (MS 6000 MK II.) 1 

Multifunkciós készülék (Canon IR2200+) 2 

Lap- és diafilmszkenner (Canon Lide 9000F 

Mark II) 

1 

 
Milyen célok alapján digitalizál? (%) 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 30 % 

Állományvédelem 60 % 

Elektronikus dokumentumküldés 5 % 

Reprográfia 5 % 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 https://www.topothek.at/en/what-is-the-topotheque/ (A letöltés ideje: 2019. január 27.) 

https://www.topothek.at/en/what-is-the-topotheque/


77 

 

 

Digitalizálás 

 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Digitális objektumok száma 912 920 1382 151% 

Teljes dokumentumok 

száma 

912 920 1382 151% 

Könyv  0 0 19 nem 

értelmezhető 

Folyóirat 207 210 0 nem 

értelmezhető 

Hanganyag 0 0 0 0% 

Audiovizuális dokumentum 7 7 0 nem 

értelmezhető 

Kép 607 610 1363  224% 

Egyéb 91 95 0 nem 

értelmezhető 

Összesen  912 922 1382 151% 

Online elérhető 211 220 19 9% 

Helyben használatra 

elérhető 

701 702 1363 194% 

 
Milyen online elérhető adatbázisok vannak (cél, használói adatok)? 

 

Az online adatbázisok segítik, gyorsítják a tájékoztató munkánkat és olvasóink számára is 

szívesen ajánljuk mindkét, könyvtárunkból IP cím azonosítással elérhető adatbázist, amelyek 

jól használhatók kutatásokhoz, dolgozatokhoz, szakdolgozatokhoz.  

 

Arcanum 2018 I. félévben 670 db letöltés 

http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2018_01/adt.png (2018.01.03.) 

 

Mersz adatbázis, 2018 1. félévben 1220 db letöltés 

http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2018_01/AK_m.png (2018. 01.03.)  

2018 végétől - az Akadémiai kiadónak köszönhetően - beiratkozott olvasóink számára 

otthonról is elérhetővé vált a teljes adatbázis, amelyhez 9 fő igényelte az eléréshez szükséges 

kódot. 

 
 

IV. Fejlesztések 
 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
(szövegesen) 

 

Központi könyvtár 

Évek óta küzdöttünk a központi könyvtár lépcsőházában a heves esőzések utáni beázásokkal. 

2018 nyarán a fenntartó segítségével sikerült a hibát elhárítani.  

Az olvasótermi reprográfiai szolgáltatásokhoz 2018 végétől egy új, színes fénymásoló áll 

rendelkezésünkre, amely garantálja a minőségi szolgáltatást.  

http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2018_01/adt.png
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2018_01/AK_m.png
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Fiókkönyvtárak 

A Március 15. Úti Könyvtárban NKA pályázat segítségével jelentős felújítás történt: a tisztasági 

festés és az állomány átvizsgálása után új funkciójú olvasói tereket hoztunk létre, a Tinizugot, a 

Foglalkoztatót és a Folyóiratolvasót. 2018. februárban került sor a folyosón található 

szennyvízcsövek cseréjére, melyet a lakóház rendelt meg. Az EKMK saját költségvetéséből új 

mennyezeti burkolót készítetett a folyósón. A pályázati támogatásból megújult szinte a teljes 

bútorzat. Az informatikai fejlesztést (két számítógép-konfiguráció) az önerő terhére végeztük el.  

 

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

 

2018-ban elvégzett javítási, karbantartási, szállítási munkák: 

- Tűzoltó készülékek ellenőrzése 

- Selejtezett katalógusszekrények elszállítása 

- Március 15. úti Könyvtár polcok szerelése, rögzítése 

- Könyvtár régi épületben irodai szalagfüggöny felszerelése 

- Március 15. úti Könyvtár  kiegészítők összeszerelése 

- Március 15. úti Könyvtárba 6 db asztal kiszállítás 

- Informatikai iroda beépített szekrény beszerelés 

- Fogadótér férfi WC-jében lámpatest cseréje 

- Cholnoky lakótelepi Könyvtárban postaláda felszerelése 

- Március 15. úti Könyvtár nyitásra, átadásra való előkészítése 

- Könyvszállító kocsikon kerékcsere 

- LST-639 olajcsere, olajszűrő, kézifék beállítás, karbantartás 

- Kémények ellenőrzése 

- Cholnoky lakótelepi Könyvtárban szappanadagoló és kéztörlő felszerelése 

- Új épület lépcsőházában díszkivilágítás izzócseréje 

- Helyismereti gyűjtemény irodájában bútorok átrendezése 

- Éjszakai világítás beállítása 

- Gázkazánok időszakos karbantartása, szénmonoxidmérés 

- Intézményi postaláda felszerelése 

- Az elköltözött Vállalkozásfejlesztői irodákban tisztasági festés 

- Belső udvar gyomirtása 

- Thermofejek üzembehelyezése 

- Március 15. úti Könyvtár menekülő útvonalán jelzőlámpák felszerelése 

- Új épület III. emeletén mennyezeti vízbetörés elhárítása 

- Új épületben a beléptető rendszer akkumulátor cseréje 

- Március 15. úti Könyvtárba bútorok szállítása 

- Fan coil radiátorok karbantartása és szűrőinek cseréje 

- Március 15. úti és a Cholnoky lakótelepi Könyvtárban lévő klímaberendezése 

tisztítása és fertőtlenítése 

- Amerikai Kuckóban konnektorok felszerelése 

- Fogadótérben lévő lift gépháznak külső festése 

- Esőcsatorna tisztítása 

- Tűzjelző (2 db) érzékelő cseréje 

- Vízlágyítóban biztonsági szelep cseréje 

- Gyermekkönyvtárban polcok szerelése 
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- Fogadótérben körpolc szerelése 

- Régi épületben beléptető rendszer akkumulátorának cseréje és karbantartása 

- Iskola utcai bejárat zárjának cseréje 

- Új épületben tető javítása 

- Közösségi térben bútorok szállítása 

- III. emeleten történt beázás megszüntetésének műszaki átadása 

- Érintésvédelmi felülvizsgálat 

- Régi és új épület szappanadagolók felszerelése 

- Gyermekkönyvtárban lévő oszlop köré polcrendszer szerelése 

 

 

3. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép                                                  

ebből könyvtárosi 5 655.160  

ebből olvasói    

ebből szerver 1 86.200  

Fénymásoló 2 983.900  

Szkenner,projektor 1 150.800  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 

megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

1 275.000  

IKR fejlesztés    

egyéb: WIN program 16 533.300  

szalagfüggöny 6 301.500  

könyvállvány,szekrény,asztal,polc,válogató láda 53 2.833.647  

székek,pad,fotel 24 235.273  

egyéb eszközök 11 263.800  

    

    

    

    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  6.318.580  

  

A Március 15. Úti Könyvtárban 2018-ban az új bútorok elhelyezése, szerelése történt meg, 

valamint újabb kiegészítő bútorok, könyvespolcok kerültek megvásárlásra.  

A két új munkatársi számítógép beüzemelése megtörtént a márciusi nyitásra.  Olvasói 

használatra felújított számítógépeket kaptunk a régiek helyett.  Képviselői keretből került 

beszerzésre CD-s rádió, háttértár. Év végén új hűtőszekrényt kapott a könyvtár. 

A gyermekkönyvtárban és a felnőtt részlegben új puffok, ülőkék, tároló szekrények, 

díszpárnák, fellépők kerültek beszerzésre. Képviselői keretből kerül sor a raktár, a férfimosdó 

előterének festésére, raktárban a mosogató cseréjére, beépített bútor rendelésére, 

beszerelésére. 
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Tavasszal a menekülő útvonaljelzőknél égők cseréjére, valamint villanyszekrény teljes 

cseréjére került sor az EKMK saját költségvetéséből.  

Nyáron a hatalmas felhőszakadásokkor a lakóház vízelvezetője nem bírta elvezetni a vizet, 

többször beázott a kiállítási tér és a tanulózug - az egyik hátsó terem. Ekkor derült ki, hogy a 

kiállítótérnél levő cső lyukas, melynek cseréjére sor került, illetve a teremnél is kisebb 

javításra történt meg a lakóház rendelésére.  A kiállítótérnél a gipszkarton cseréje még nem 

történt meg, az áthúzódik a 2019. évre, illetve javító festésre a hátsó teremben.  Sajnos a 

beázásnál a teremnél a víz aláfolyt a linóleum alá, s ajtónál azt is javítani kellene.  

 

  

4.  Pályázatok, projektek 
 

A 2018. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Ebben az évben sem sikerült Európai Uniós pályázaton indulni. Kizárólag hazai (jobbára saját 

fenntartói és Nemzeti Kulturális Alap) támogatásokat nyert el a könyvtár, valamint az 

Amerikai Kuckó programtámogatása jelentős. 

 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2018. július 2-6. között rendezte meg az „Irodalom a 

poggyászomban – írók, sorsok, történetek szárazon és vízen” című 13-16 éves diákoknak 

szóló irodalmi táborát. A tábor az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma a Szépirodalom 

Kollégiuma együttműködésével közös meghívásos pályázata útján jöhetett létre. 

A könyvtár fő célja az olvasás és a könyvtár népszerűsítése volt, azaz az egészséges 

kikapcsolódás és a kreativitás fejlesztésének eszközeként, valamint kulturális értékeink 

megismerésének alapjaként való bemutatása, az olvasási igény felkeltése a magyar szépírók 

életének és műveinek élményközpontú megismertetésével egy olyan környezetben, ahol maga 

az író élt és dolgozott. 

Részcélja: kompetencia- és közösségfejlesztés; a magyar kultúrtáj és irodalmi élet 

összekapcsolása; az olvasótáborban megszerzett készségek és ismeretek hasznosítása az 

iskolai tanulmányok során és a hétköznapi életben.  

A programban kulcsszó volt az élő előadás, a művek hangos felolvasása, egymással való 

megosztása, ezzel visszatérve a hagyományos módokhoz, a mesélés kora gyermekkori 

emlékeit felidézve.  

Vendégelőadók – helytörténész, irodalomtörténészek – bevonásával életre hívva az adott kor 

szellemiségét annak érdekében, hogy a tárgyalt alkotás térben, időben elhelyezhetővé, ezáltal 

testközelibbé és érthetőbbé, befogadhatóbbá válhasson.  
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Az önálló feldolgozással (pl. dramatizálás, illusztrációk készítése, szókincsfejlesztő játékok, 

kreatív írás, stb.) fokozni kívánva a megértést, a rácsodálkozás élményét. 

 

A tábor előkészítése: 

A tábor résztvevői egy kétfordulós online irodalmi vetélkedőn vettek részt eredményesen. A 

legeredményesebb megfejtők közül sorsoltuk ki az a tíz főt, akik a táborban részt vehettek. A 

felhívásokat a honlapunkon és a közösségi médiában is promotáltuk, az eredményhirdetést 

pedig a könyvtár Youtube csatornáján tettük közzé.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OTpHlvwKnx8  

Az online játék feladatai bevezetőként szolgáltak a tábori programhoz, hiszen a diákok 

előzetesen megismerkedhettek a balatoni írókkal, költőkkel és munkásságukkal. 

 

A tábor menete: 

Az „Irodalom a poggyászomban – írók, sorsok, történetek szárazon és vízen” tábor egy öt 

napos bentlakásos tábor volt, melynek során a résztvevő tíz diák megismerkedhetett azokkal a 

jelentősebb írókkal és költőkkel, akik itt éltek és alkottak. Minden településen egy-egy 

elismert kutató, irodalomtörténész, író, költő kalauzolta a fiatalokat. A szakmai programban 

érintett települések: Badacsony, Szigliget, Tihany és Balatonfüred. 

A nap végén közös, kötetlen beszélgetés és játék keretében került sor az aznap hallottak 

feldolgozására. A tábori szállás Révfülöpön, a Hullám Hostelben volt. 

A táborban 10 fő 13-16 év közötti diák vett részt. 

Előadóink voltak:  

Németh István Péter költő, irodalomtörténész, könyvtáros tanár 

Kelecsényi László Balázs Béla díjas író, film-és irodalomtörténész, egyetemi oktató 

Buzás Szilvia újságíró 

dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus 

Keresztes János a Veszprémi Petőfi Színház művészeti titkára, színész, előadóművész 

 

A tábor előkészítésében és megvalósításában Soponyai Ilona, Nagy Veronika és Juhász Judit 

könyvtárosok vettek részt. 

A rendezvényekről készült fényképek és a szakmai beszámoló az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár honlapján, a http://www.ekmk.hu/index.php/fototar-2/ekmk-fportal/irodalom-a-

poggyaszomban-tabor-2018-julius-2-6  linken megtekinthetők.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTpHlvwKnx8
http://www.ekmk.hu/index.php/fototar-2/ekmk-fportal/irodalom-a-poggyaszomban-tabor-2018-julius-2-6
http://www.ekmk.hu/index.php/fototar-2/ekmk-fportal/irodalom-a-poggyaszomban-tabor-2018-julius-2-6
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Országos Könyvtári Napok rendezvényei Veszprém megyében 2018. október 1-7. A 

rendezvénysorozat az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával valósult meg. A 

rendezvénysorozat tematikájához kapcsolódóan 89 település regisztrálta 411 programját a 

központi honlapon. 13 településen, Apácatornán, Balatonakaliban, Balatoncsicsón, 

Balatonfüreden, Berhidán, Örvényesen, Pápán, Pétfürdőn, Porván, Raposkán, Szápáron, 

Veszprémben és Zircen volt lehetőség a vasárnapi könyvtári programokon való részvételre. A 

Veszprém megyei rendezvényeken összesen 16.435 fő vett részt.  

A központi promóciós anyagokat és az ajándéktárgyakat a megyén belül szétosztottuk, azok 

eljutottak a látogatókhoz. A rendezvények népszerűsítésében változatos eszközöket 

használtunk: a papíralapú plakátokon és szórólapokon kívül kihasználtuk az internet adta 

lehetőségeket (honlap, hírlevél, közösségi média) is. A jó sajtókapcsolatainknak köszönhetően 

az írott és az elektronikus média is hírt adott a rendezvényekről.  

A rendezvényekről készült fényképek és a szakmai beszámoló az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár honlapján, a http://www.ekmk.hu/index.php/palyazatok/nka-nemzeti-kulturalis-alap 

linken megtekinthetők. A rendezvénysorozat keretében a megyei könyvtárban zajló 

eseményeket a beszámoló vonatkozó részeiben ismertettük.  

 

Mit rejt az időkapszula? Üzenetek a jövőnek… 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár 12-14 éves korosztálynak szánt csoportos foglalkozásai 

2018-ben a Nagy Háború korából.  

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság (EVCE) anyagi támogatásával 2018. 

őszén a megyei könyvtár gyermekkönyvtárosai öt alkalomból álló foglalkozássorozatot 

tartottak alkalmanként egy-egy órában Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola felső tagozatos diákjainak.  

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 
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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, információkereséssel, 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. nagy sikerű 

helytörténeti tankönyvéből összeállított szócikkből magyarázat kereséssel, önálló 

ismeretszerzés alapján dolgozták fel Veszprém gazdasági és kulturális életét.   A gyerekek 

élvezettel forgatták a korabeli képeslapokat is. 

Az utolsó találkozáson a Sétál a család Veszprémben a Nagy Háború nyomában  című 

helyismereti foglalkozató füzet alapján 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 foglakozások szakmai anyagát tartalmazó almanach-ot 

minden résztvevő gyerek megkapta. 
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Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

204105/03147 

Az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár 

Március 15. Úti 

fiókkönyvtárának 

eszközfejlesztésére, 

korszerűsítésére 

3.420.000 3.420.000  

(2018-ban 

342.000,- Ft 

a folyósított 

támogatás) 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő  

Nemzeti 

Kulturális Alap 

2017.07.01. 2018.08.31. 

204107/00324 

Irodalom a 

poggyászomban-

írók, sorsok, 

történetek szárazon 

és vízen témájú 

olvasótábor program 

1.178.900 1.178.900 Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő  

Nemzeti 

Kulturális Alap 

2018.07.02. 2018.07.06. 

204108/01449 

Az Országos 

Könyvtári Napok 

Veszprém Megyei 

rendezvényei 

1.700.000 1.500.000 Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő  

Nemzeti 

Kulturális Alap 

2018.10.01. 2018.10.07. 

VMJV EVCE (Mit 

rejt az időkapszula? 

Üzenetek a 

jövőnek… Az 

Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár 

12-14 éves 

korosztálynak szánt 

csoportos 

foglalkozásai 2018-

ban a Nagy Háború 

korából 

380.000 380.000 Veszprém 

Megyei Jogú 

Város  

2018.10.12. 2018.11.23. 

VMJV EVCE (Élet 

a hátországban a 

Nagy Háború idején 

c. kötet 

420.000 420.000 Veszprém 

Megyei Jogú 

Város 

2018.08.27. 2018.10.03. 

VMJV magyar-

Lengyel Barátság 

Hete 

73.000 73.000 Veszprém 

Megyei Jogú 

Város 

2018.03.19. 2018.03.25. 

ODR 1.200.000 1.200.000 Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

2018.07.01. 2019.02.28. 

Összesen:    
5.093.900 

 
   

 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

- - - - - - 
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Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  

SHU200-17-

GR0072 

American Spaces 

Support Funds FY17 

IIP  

$13.100 3.398.428  U.S.Depar

tment of 

State 

2017.09.25. 2018.12.24. 

SHU200-17-

GR0053 USA FY17 

Education Funding 

$560 146.328  U.S.Depar

tment of 

State 

2017.09.22. 2018.06.06. 

SHU200-17-

GR0070 FY17 

Program Funding 

$13.000 3.549.337  U.S.Depar

tment of 

State 

2017.09.25. 2018.10.24. 

SHU200-18-

GR0033 Project 

Title:American 

Corner 

$14.300 4.018.729 U.S.Depar

tment of 

State 

2018.09.25. 2019.09.24. 

SHU200-18-

GR0026  

Project Title: 

American Spaces 

Support Funds for 

American Corner 

FY2018IIP 

$7.050 1.937.693 U.S.Depar

tment of 

State 

2018.09.06. 2019.09.04. 

SHU200-18-

GR0002 

 Project 

Title:FY2018 

Education USA  

$1.000 276.570 U.S.Depar

tment of 

State 

2018.08.31. 2019.03.31. 

Összesen: $ 49.010 13.327.085 
HUF 

   

 Az Amerikai Kuckó támogatása és a programok megvalósítása áthúzódik 2019. évre. 

 

 

V. Menedzsment és minőségirányítás 
 

1. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban 

 

Vezetői tevékenység 

 

2018-ban a küldetésnyilatkozatnak megfelelően végezte az intézmény vezetése 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 feszültségekkel 
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terhelt időszakról beszélhetünk. 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). Felkészültünk a jogszabályi változásokra, 2018-

ban új tervezés indult. 

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.9  A hosszabbtávú tervet 

átvizsgáltuk és a szükséges módosításokat figyelembe vettük. A dokumentum jó alap lehetett 

volna a pályázati elképzelések alátámasztására.  

2018-ban részt vett intézményünk Veszprém város Európa Kulturális Fővárosa (EKF)10 

pályázatához kapcsolódó előkészítésben, felmérésben, interjúkban, szakmai megbeszéléseken.  

 

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 2021-ig, az abban foglaltakat 

esélyegyenlőségi referens is biztosítja. Az integrált kockázatkezelés keretében felmértük a 

lehetséges kockázatokat, ezeket elemeztük, nyilvántartottuk. 

 

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) 

                                                 
9 http://www.ekmk.hu/images/strategiai_terv_2014_2018.pdf  
10 http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/europa-kulturalis-fvarosa-2023     

http://www.ekmk.hu/images/strategiai_terv_2014_2018.pdf
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/europa-kulturalis-fvarosa-2023
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2018-ban az intézmény felső- és középvezetői számára jelentős többlet terhet róttak az 

adminisztrációs jellegű adatszolgáltatások, jelentések, belső és állami számvevőszéki 

ellenőrzések. További állandósult nehézség, hogy nincs gazdasági szervezeti egységünk, két 

gazdasági, pénzügyi ügyintéző segítségével próbáljuk meg a gazdálkodást végezni. A 

gazdasági szervezeti egység hiánya az egyik legnagyobb kockázatot jelenti az intézmény 

működésében. 

 

Tervezés 

Folyamatosan jelen van a munkánkban, alapvető vezetői feladat, magában foglalva a célok és 

megvalósulásukhoz szükséges tevékenységek meghatározását. Az intézmény fejlesztési terve 

rendelkezésre áll, korábban a különböző szakmai rendezvényeken, konferenciákon 

megismertük a minisztérium „javaslatait”.11 Sajnos, nincs országos könyvtári stratégia, 

amihez igazodni lehetne. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2017-2025 ugyanakkor 

feladatot és irányvonalat jelent az intézmény számára. 

 

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 jelentős feladat volt. A nyugdíjba vonulások, a 

pályaelhagyás, a 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 motiválás és ösztönzés területén jelentős az intézmény lemaradása, 2017-ben tudtunk 

először jutalmazni, kb. 10 éve nem volt erre példa, 2018-ban ezt meg tudtuk ismételni, saját 

                                                 
11 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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bevétel és bérmaradvány terhére. Cafetéria juttatást (7 500,- 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 bérminimumot kapja (2018-ban bruttó 180.500,- Ft), 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. A kulturális illetménypótlék bevezetése enyhített e feszültségeken, de ez 

sajnos nem lesz elegendő arra, hogy a pályán tartsa a jól képzett kollégákat.  

 

Vezetés 

A vezetők az érvényes munkaköri leírások alapján végezték 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 2018-ban: 

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 

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete, tag 

- Veszprém Megyei Jogú Város Települési Értéktár Bizottságának tagja 

- Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Értéktár Bizottság tagja 
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- Könyvtári szakértő (pályázatok bírálata, szakértői jelentések készítése, 

önkormányzatok munkájának segítése) 

- Könyvtári szakfelügyelő 

- Szakmai rendezvényeken, konferenciákon előadó  

- Képzési mentor 

 

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.  

(Pálmann Judit 2018 októberében személyes okok miatt lemondott igazgatói beosztásáról. A 

pályázatot kiírták, de érdeklődő vagy pályázó nem volt. Várhatóan 2019 februárjában újabb 

kiírást tesznek közzé, addig Schreiber Márta igazgatóhelyettes vezeti az intézményt.) 

 

Ellenőrzés 

2018-ban a beépített vezetői ellenőrzések megtörténtek, a pályázatok megvalósítása során is 

kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai és a pénzügyi feladatok vizsgálatára. 

Belső ellenőrzés zajlott intézményünkben 2 alkalommal, segítettük a kirendelt ellenőröket 

munkájukban. A megállapítások alapján intézkedési tervet kellett készíteni. Összességében az 

intézmény korlátozottan megfelelő (4) és a KSZR vizsgálat megfelelő (5) minősítést kapott. 

Az Állami Számvevőszék 2017 novemberében jelentette be, hogy ellenőrzést indít 

intézményünkben, a jelentést egy év múlva, 2018 novemberében12 küldték meg. Az Állami 

Számvevőszék jelentéstervezetére az intézmény vezetője észrevételt tett, de nem fogadták el.  

A megállapítások egy, a könyvtárhasználók és a fenntartó által is elismert intézmény hírnevét, 

az intézménybe vetett bizalmat is megingathatják.  

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár a jogszabályoknak megfelelően, törvényesen és 

szabályozottan, szabályosan működött és működik. Semmilyen korábbi hatósági vagy más 

egyéb vizsgálat nem vetette fel szabálytalanság kockázatát vagy tényállását, korábban 

semmilyen jelzés nem történt, mint amit az Állami Számvevőszék állított.  

 

 

                                                 
12 https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18254.pdf  (A letöltés ideje: 2019. január 28.) 

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18254.pdf
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2. A megyei hatókörű városi 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.) 

 

Az intézményben dolgozó PR referens napi kapcsolatban áll a helyi írott és elektronikus 

sajtóval, a könyvtár valamennyi rendezvényéről hírt ad. A rendezvények szórólapjait házilag 

készítjük el. A könyvtári tereken kívüli terjesztésükre korlátozottak a lehetőségeink, de 

néhány társintézményben elhelyezhetjük őket. Ebben elsősorban a személyes kapcsolatokra 

támaszkodhatunk. Valamennyi, a könyvtárral kapcsolatos hír természetesen felkerül a 

honlapunkra, illetve annak aloldalaira. Mára valamennyi nyilvános részleg saját facebook 

oldallal is rendelkezik. Elsősorban a rendezvényekkel, pályázatokkal, vetélkedőkkel 

kapcsolatos hírek a népszerűek.  

A gyermekkönyvtári bejáratánál, Könyvtári Hírmondó néven, faliújságon hirdetjük 

programjainkat, rendezvényeinket. Ugyancsak erről a faliújságról tudnak tájékozódni 

látogatóink a városban zajló egyéb kulturális eseményekről is. Folyamatosan frissítjük az ott 

elhelyezett felhívásokat. Éves munkánkat, programjainkat (fotókkal, újságcikkekkel, 

szórólapokkal) folyamatosan dokumentáljuk az 1995 óta rendszeresen vezetett 

kalendáriumunkban. Ez a hagyományosnak tekinthető archiválási mód segíti áttekinteni az 

éves munkánkat, ugyanakkor egy színes bemutatását adja a szolgáltatásaink körének is. Az 

OKN programsorozat ideje alatt olvasóink is megtekinthették az évek óta összeállított 

köteteinket. 

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.  

 

 

Kommunikáció 

2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 167.220,-Ft 180.000,-Ft 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 28 25 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) n.a. n.a 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

204 180 

Online hírek 50 50 

Közösségi médiában megjelenő hírek 1519 1500 

Hírlevelek 4 6 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

2 2 

Egyéb:…. 0 0 
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EKMK részvétele a nyomtatott médiában  

 

 

Leitner Vera: Szirmok, növényszőttesek: Lukács Ildikó művein keresztül mutatja be a 

természetet 

Lukács Ildikó festőművész kiállítása az EKMK-ban. 

Napló 74. évf. 6. sz. (2017. január 8.), p. 12. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub 

2018.jan.18-án tartják a következő Francia klubot az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf.1. sz. (2018.jan.11.) p.4. 

 

Mátyus Tamás: Kiállítás 

Jákói Betty csempe- és fóliarajzaiból nyílik kiállítás jan.16-án a Dózsavárosi Könyvtárban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf.1. sz. (2018.jan.11.) p.8. 

 

Jákói Bernadett: Déry Tiborra emlékeznek 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata és az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár közös megemlékezést tart Déry Tibor íróról az EKMK-ban jan. 23-án. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 16. sz. (2018.jan. 19.) p. 12. 

 

Mátyus Tamás: Francia klubok 

2018.jan.18-án majd jan. 24-én tartják a Francia klub következő foglakozásait az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 2. sz. (2018.jan.18.) p.14. 
 

Mátyus Tamás: Japán klub 

2018.jan.17-én lesz a Japán klub következő foglalkozása az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 2. sz. (2018.jan.18.) p.14. 
 

Hauzler László: Manók és tündérek 

Jákói Betty csempe- és fóliarajzaiból nyílt kiállítás az EKMK Dózsavárosi Könyvtárában.  

Veszprémi 7 Nap 24. évf.2 sz. (2018.jan.18.) p.15. 

 

Mátyus Tamás: Ember és természet viszonya 

Lukács Ildikó festőművész kiállítása az EKMK-ban. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 2. sz. (2018.jan.18.) p.14. 

 

László Péter: A magyar kultúra ünnepe 

Veszprémi rendezvények a Magyar kultúra napja alkalmából. A cikk az EKMK 

programjait is felsorolja. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 3. sz. (2018.jan.25.) p.1., 6-7. 

 

Mátyus Tamás: Kiállítás 

Február 2-án B. Tóth Éva festőművész kiállítása nyílik az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 3. sz. (2018.jan.25.) p.4. 

 

Mátyus Tamás: Zenei Klub  

A következő zenei klubot január 31-én tartják az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 3. sz. (2018.jan.25.) p.4. 
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Mátyus Tamás: Japán klub  

2018 első Japán klubját január 25-én tartják az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 3. sz. (2018.jan.25.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Nyugdíjasok közös műsora 

Az Őszidő, a Dózsa és a Csikász Imre Nyugdíjasklub közös megemlékezést tartott a 

Magyar kultúra napja alkalmából az EKMK Dózsavárosi Könyvtárában. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 3. sz. (2018.jan.25.) p.15. 

 

Leitner Vera, Sági Ági: Keresett a magyar széppróza; Országos ünneppé vált Jókai 

születésnapja 

A Magyar Széppróza Napja rendezvényeiről beszél Schreiber Márta, az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese és Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere. 

Napló, 74. évf. 35. sz. (2018.febr. 10.) p.1., 4. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub  

A következő francia társalgási klubra február 14-én kerül sor az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 5 sz. (2018.febr. 8.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Az EKMK Március 15. úti könyvtára felújítás miatt előreláthatólag február közepéig 

zárva tart. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 5 sz. (2018.febr. 8.) p.14. 

 

Balla Emőke: A Veszprémi Szemle bemutatója 

A Veszprémi Szemle 48.számát 2018. február 23-án mutatják be az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 38. sz. (2018.febr.14.) p.12. 
 

Leitner Vera: Jókai reneszánsza 

Fűzfa Balázs előadása a Magyar Széppróza Napja alkalmából Balatonalmádiban, a Pannonia 

Kulturális Központban. /A rendezvény az EKMK együttműködésével valósult meg./ 

Napló, 74. évf. 40.sz. (2018. febr.16.) p. 3. 
 

Szabó Péter Dániel: Egy regényhez sok idő kell; Álma egy családregény 

Szabó T. Anna költő volt a vendége az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Krúdy Gyula 

Városi Könyvtár közös rendezvényének Várpalotán, a Magyar Széppróza Napja alkalmából. 

Napló, 74. évf. 42.sz. (2018.febr.19. ) p. 1, 12. 

 

Sági Ági: A magyar széppróza napja 

A rövidhír a magyar széppróza napja február 20-i veszprémi és balatonfüredi programjait 

közli. 

Napló, 74. évf. 43.sz. (2018.febr.20.) p.12. 

 

Mátyus Tamás: Beszélgetés 

Szétbomló történelem címmel beszélgetés Szécsi Noémivel az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 6 sz. (2018.febr. 15.) p. 7. 

 

Mátyus Tamás: A góról 

Japán klub az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 6 sz. (2018.febr. 15.) p. 7. 

 

Leitner Vera: Illik komolyan venni 
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Író-olvasó találkozó az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, Szécsi Noémivel Schreiber 

Márta beszélgetett. 

Napló, 74. évf. 45. sz. (2018. febr. 22.) p. 12. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárnyitás 

Az EKMK Március 15. úti Könyvtára március 1-jétől újra várja olvasóit. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 7.sz. (2018.febr. 22.) p.2. 

 

Pályázati felhívás: Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás 

A pályázat feltételeit a hirdetmény tartalmazza. 

Veszprémi 7 Nap 24.évf. 7.sz. (2018.febr.22.) p. 9. 

 

Mátyus Tamás: A széppróza napjára 

A Magyar Széppróza napja alkalmából Szécsi Noémi volt az EKMK vendége. Az írónővel 

Schreiber Márta igazgatóhelyettes beszélgetett. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 7. sz. (2018.febr. 22.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Szemle 

A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 48.számának bemutatóját 2018.február 23-án 

tartják az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 7. sz. (2018.febr. 22.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Zenei Klub 

Az EKMK legközelebbi Zenei Klubja február 27-én lesz. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 7. sz. (2018.febr. 22.) p. 5. 

 

Mátyus Tamás: Fejlesztések a Dózsavárosban 

Brányi Mária alpolgármester az EKMK Dózsavárosi Klubkönyvtárában időseknek tartott 

tájékoztatót a várost és a városrészt érintő fejlesztésekről. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 7. sz. (2018.febr. 22.) p. 5. 

 

Szabó T. Anna régi, nagy álma egy családregény. 

A Magyar Széppróza Napja alkalmából Szabó T. Anna költő, műfordító volt a Krúdy Gyula  

Városi Könyvtár vendége. A program az EKMK segítségével valósult meg. 

Várpalotai Hírek, 6. évf. 7. sz. (2018.febr.23.) p. 3.p. 

 

László Péter: Huszonöt éves a Szemle 

A Veszprémi Szemle 48. számának bemutatója az EKMK-ban. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 8. sz. (2018. márc. 1.) p. 1., 15. 

 

Mátyus Tamás: Közelegnek az Eötvös-napok 

Az Eötvös-napok programja. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 8. sz. (2018. márc. 1.) p. 10. 

 

Mátyus Tamás: Könyvbemutató 

Bíró Szabolcs könyvbemutató az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 8. sz. (2018. márc. 1.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub 

Francia klub az EKMK-ban. 

Rövidhír. 
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Veszprémi 7 Nap 24. évf. 8. sz. (2018. márc. 1.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárnyitás 

Megnyílt a felújított Március 15.  

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 8. sz. (2018. márc. 1.) p. 5. 

 

Mátyus Tamás: Előadás-sorozat 

Soós Attila előadása az EKMK-ban.  

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 8. sz. (2018. márc. 1.) p. 7. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés 

Szabó István Bizalom című alkotásának vetítése az EKMK-ban.  

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 8. sz. (2018. márc. 1.) p. 7. 

 

Mátyus Tamás: Lélekfodrok 

B. Tóth Éva kiállítása az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 8. sz. (2018. márc. 1.) p. 15. 

 

Mátyus Tamás: Fejlesztések a könyvtárban 

EKMK Március 15-i könyvtár átadása. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 9. sz. (2018. márc. 8.) p. 1., 3. 

 

Hauzler László: Képek papíron és papírból 

Kiállítások az EKMK Március 15-i könyvtárában. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 9. sz. (2018. márc. 8.) p. 14. 

 

Leitner Vera: Erősíti a kapcsolatokat  

A Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézete, a veszprémi Amerikai Kuckó, az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár és a Veab angol munkabizottsága közösen szervezte meg az 

Amerikai hetet. 

Napló, 74. évf. 62 sz. (2018. márc. 14.) p. 4. 

 

Marton Attila: Küzdeni a szabadságért  

Petőfi-tábla koszorúzása az Eötvös-napok keretében. 

Napló, 74. évf. 62 sz. (2018. márc. 14.) p. 4. 
 

Leitner Vera: Könyvbemutató 

Kiállítást és könyvbemutatót rendeztek a Magyar-lengyel barátság hete alkalmából az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 65.sz. (2018.márc.19.) p.12. 

 

Leitner Vera: Író-olvasó találkozó 

Tomor Anita írónővel találkozhatnak az olvasók az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 

2018. március 23-án. 

Napló, 74. évf. 68.sz. (2018.márc.22.) p.13. 

 

Leitner Vera: Kézműves sarok felnőtteknek 
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Húsvéti dekorációkat készíthetnek az érdeklődők az EKMK idegennyelvi részlegében 

márc. 20-án. Rövidhír 

Napló, 74. évf. 66.sz. (2018. márc. 20.) p. 3. 

 

László Péter: Eötvös Károlyra emlékezett a könyvtár 

Az Eötvös-hét programjairól. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 10.sz. (2018. márc. 16.) p. 12. 
 

Mátyus Tamás: Japán klub 

2018.márc.22- én lesz a Japán klub következő foglalkozása az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 10.sz. (2018. márc. 16.) p.18. 
 

Mátyus Tamás: Könyvbemutató 

Tomor Anita könyveit mutatják be 2018.márc.23- án az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 10.sz. (2018. márc. 16.) p.18. 
 

Mátyus Tamás: Francia klub 

Francia társalgási klubot tartanak márc.20-án az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 10.sz. (2018. márc. 16.) p.18. 
 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Cholnoky klubkönyvtár zárva március29-én. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 11.sz. (2018. márc. 22.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Könyvbemutató 

Ella Triebnigg: Sváb örökségünk, Hans Faul: A svábok az új hazában, Imedias Kiadó 

könyvbemutató az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 11.sz. (2018. márc. 22.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Könyvbemutató 

Tomor Anita könyveit mutatják be 2018.márc.23- án az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 11.sz. (2018. márc. 22.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Japán klub 

Japán klub az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 11. sz. (2018. márc. 22.) p. 14. 

 

Őrsi Ágnes: Epilógus született a könyvbemutatón 

Gál Vilmos A lengyel freskó című könyvének bemutatója az EKMK-ban. 

Napló, 74. évf. 76.sz. (2018. ápr. 3.) p. 12. 

 

Leitner Vera: Angol nyelvű drámafesztivál 

2018. április 6-tól és 8-ig tízedik alkalommal rendezi meg az EKMK-ban működő American 

Corner (Amerikai Kuckó) az angol nyelvű drámafesztivált. Az előadásokat a VMK Agórában 

lehet megtekinteni. Rövidhír. 

Napló 74. évf. 77. sz. (2018. április 4.), p. 3. 

 

Leitner Vera: Festménykiállítás 

Ványa Magdolna festményeiből nyílik kiállítás az EKMK Március 15. úti Könyvtárában 

április 4-én. Rövidhír. 

Napló 74. évf. 77. sz. (2018. április 4.), p. 4. 

 

Leitner Vera: Vonzó közösségi élmény 
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Hat város tizenegy diákcsoportja vett részt 2018. április 6-tól és 8-ig tízedik alkalommal 

megrendezett angol nyelvű drámafesztiválon. Az előadásokat a VMK Agórában lehetett 

megtekinteni. A cikkben nyilatkozik Falussy Boglárka, a szervező Amerikai Kuckó vezetője. 

Napló 74. évf. 85. sz. (2018. április 13.), p. 7. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub  

A következő francia társalgási klubra április 5-én kerül sor az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 13 sz. (2018. ápr. 5.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Költészet 

A költészet napja alkalmából Németh Szilvia szerzői estje a Márc. 15-ben. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 13 sz. (2018. ápr. 5.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Kiállítás 

John Judit kiállítása az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 13 sz. (2018. ápr. 5.) p. 14. 

 

Hauzler László: A természet ihletéséből 

Ványa Magdolna és S. Hontai Mária kiállítása a Márc. 15-ben.  

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 14 sz. (2018. ápr. 12.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Finnugorokról 

Az finnugor népek filmenciklopédiája előadássorozat első előadása. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 14 sz. (2018. ápr. 12.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Német klub 

Német klub az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 14 sz. (2018. ápr. 12.) p. 14. 

 

 

Mátyus Tamás: Kiállítás a könyvtárban 

John Judit kiállítása az EKMK-ban. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 14 sz. (2018. ápr. 12.) p. 15. 

 

Leitner Vera: A műfordítás révén lett író 

Totth Benedek író tartott könyvbemutatót a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Napló, 74.évf. 87.sz. (2018.ápr.16.) p.12. 

 

Marton Attila: Kevesebb bűncselekmény. Kinevezések, pályázatok a testület 

napirendjén 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén Pálmann Juditot 

nevezték ki 5 évre az EKMK élére. 

Napló, 74. évf. 98.sz. (2018.ápr.28.) p.1.,5. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub 

Zenei klub az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 15 sz. (2018. ápr. 19.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Japán klub 

Japán klub az EKMK-ban. 

Rövidhír. 
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Veszprémi 7 Nap 24. évf. 15 sz. (2018. ápr. 19.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Klímastratégia 

Veszprém megyei klímastratégia könyvbemutató az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 15 sz. (2018. ápr. 19.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Klímastratégia 

Veszprém megyei klímastratégia könyvbemutató az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 16 sz. (2018. ápr. 26.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Japán klub 

Japán klub az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 16 sz. (2018. ápr. 26.) p. 14. 

 

Leitner Vera: Egymás megismerése a cél a Közösségek hetén 

Május 7. és 13. között rendezik meg a Közösségek hetét. A cikk a megyei könyvtár várható 

programjait is közli. A fotón az EKMK munkatársai láthatóak. 

Napló, 74. évf. 105.sz. (2018. május 8.) p. 9. 

 

Hauzler László: Felkészülés a klímaváltozásra 

Veszprém megyei klímastratégia könyvbemutató az EKMK-ban. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 17 sz. (2018. máj. 4.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Felkészülés a klímaváltozásra 

Családi nap a Cholnoky klubkönyvtárban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 17 sz. (2018. máj. 4.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

A Cholnoky klubkönyvtárban május 7-én zárva. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 17 sz. (2018. máj. 4.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Közösségek 

A közösségek hete programjai az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 17 sz. (2018. máj. 4.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Közösségek 

Kukkantó a Márc 15-ben. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 17 sz. (2018. máj. 4.) p. 14. 

 

Horváth Virág: Emlékezetpolitika, pornó és Véresmajor 

Író-olvasó találkozó Zoltán Gáborral a magyar kultúra napja alkalmából az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban, 2018. január 19-én. 

Séd, 4. évf. 1-2.sz. (2018) p. 44-45. 

 

Katona Júlia: Helyesbítés  
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A szerző helyesbíti az Online-jelenlét című kritikát, amit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár weboldaláról írt a Séd 

2017. őszi számában (p.48-49.) 

Séd, 4. évf. 1-2.sz. (2018) p. 51. 

 

Balla Emőke: Időutazás a Kukkantó Egyesülettel 

A huszonöt éves Kukkantó Egyesület kiállítása nyílt meg az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Március 15. úti Könyvtárában. 

Napló, 74. évf. 108.sz. (2018. május 11.) p. 4. 

 

Somogyvári Lajos: A könyvek sorsa  

A Veszprémi Túszság története. A Veszprémi Szemle könyvek sorozat 10. kötetének 

bemutatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Séd, 4. évf. 1-2.sz. (2018) p. 52. 

 

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Képlapozgató 

Könyvkritika az Eötvös Károly Megyei Könyvtár kiadásában megjelent Séta a történelmi 

Veszprémben – Válogatás az Eötvös Károly Megyei Könyvtár képeslapgyűjteményéből című 

kötetről. 

Séd, 4. évf. 1-2.sz. (2018) p. 55. 

 

Hauzler László: A Kukkantó huszonöt éve 

Időutazás a Kukkantóval címmel nyílt kiállítás az EKMK  Március 15 úti 

könyvtárában. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 19. sz. (2018. máj. 17.) p. 5. 

 

Marton Attila: Hiánypótló kiadvány 

A magyar operakultúra 200 évét feldolgozó hangfelvétel-gyűjteményt adott át Ókovács 

Szilveszter az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Napló, 74. évf. 119.sz. (2018. május 25.) p. 3. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub 

A következő Zenei klub az EKMK-ban. május 30-án lesz. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 20. sz. (2018. május 25.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Szemle 

A Veszprémi Szemle következő számát június 1-jén mutatják be az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 20. sz. (2018. május 25.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Gyereknap 

Május 28-án, szombaton gyereknapot tartanak az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 20. sz. (2018. május 25.) p. 14. 

 

Marton Attila: Önfeledt játék és szórakozás 

Írás a hétvégi veszprémi gyermeknapi programokról.  A cikk az EKMK programjáról is ír. 

Napló, 74. évf. 121.sz. (2018.május 28.) p.7. 

 

Balla Emőke: Veszprémi Szemle-bemutató 

A Veszprémi Szemle 49. számát 2018. jún. 1-jén mutatják be az EKMK-ban. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 123.sz. (2018.május 31.) p.6. 
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Balla Emőke: Kamera família pályázat 

Gyermeknap és családi fotópályázat az EKMK gyermekkönyvtára és a Veszprém Megyei 

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében. 

Napló, 74. évf. 123. sz. (2018.május 31.) p.11. p. 

 

Mátyus Tamás: Kiállítás 

A Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház és az EKMK gyermekkönyvtára 

közös gyermeknapi programján hirdették meg a Kamera família kreatív pályázatot. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 21. sz. (2018.május 31.) p.10. 

 

Mátyus Tamás: Kiállítás 

A veszprémi Botev iskola ill. a felsőörsi és alsóörsi iskolák tanulóinak nyílik kiállítása jún. 5-

én az EKMK -ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 21. sz. (2018.május 31.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés 

A Francia klub következő filmvetítése jún. 7-én lesz az EKMK -ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 21. sz. (2018.május 31.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Családi délután 

Nyárindító családi délutánt szerveznek a Kukkantóval jún. 8-án az EKMK Március 15. úti 

könyvtárában.  Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 21. sz. (2018.május 31.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Operagyűjtemény a könyvtárnak 

A Magyar Állami Operaház igazgatója, Ókovács Szilveszter, 35 operát tartalmazó CD 

gyűjteményt adott át az EKMK-nak. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 21. sz. (2018.május 31.) p.14. 

 

Balla Emőke: Köztéri alkotások története 

A Veszprémi Szemle 49. számának bemutatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Napló, 74. évf. 128.sz. (2018. június 5.) p. 12. 

 

Balla Emőke: A finnugor népek filmenciklopédiája 

Az Észt Köztársaság függetlenségének 100. évfordulójára filmvetítést rendeznek június 13-án 

az EKMK-ban. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 134.sz. (2018. június 12.) p. 12. 

 

Mátyus Tamás: Előadás 

Az Észt Köztársaság függetlenségének 100. évfordulójára filmvetítést rendeznek június 13-án 

az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 22. sz. (2018.június 17.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Francia Klub 

A Francia társalgási klub következő rendezvénye jún. 13-án lesz EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 22. sz. (2018.június 17.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Pályázat 

A Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház és az EKMK gyermekkönyvtára 

közös gyermeknapi programján hirdették meg a Kamera família kreatív pályázatot. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 22. sz. (2018.június 17.) p.4. 
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Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Az EKMK Március 15. úti könyvtára június 18-án zárva tart. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 22. sz. (2018.június 17.) p.4. 

 

László Péter: A legújabb Veszprémi Szemléről 

 A Veszprémi Szemle 49. számát az EKMK-ban mutatták be. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 22. sz. (2018.június 17.) p.12. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés 

Filmvetítést tartanak a francia klub keretében jún. 7-én az EKMK-ban. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 22. sz. (2018.június 17.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Családi délután 

Nyárindító családi délután a Kukkantóval június 8-án az EKMK Március 15. úti 

Klubkönyvtárában. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 22. sz. (2018.június 17.) p. 14. 

 

Marton Attila: A Múzeumok éjszakáján született babát köszöntöttek 

Az EKMK, a Laczkó Dezső Múzeum és a Művészetek Háza igazgatói megajándékozták 

a Múzeumok éjszakáján született Skobrák Annát. 

Napló, 74.évf. 146.sz. (2018. jún. 26.) p. 3. 

 

Mátyus Tamás: Köszöntötték a Múzeumok éjszakáján született babát 

Az EKMK, a Laczkó Dezső Múzeum, és a Művészetek Háza igazgatói megajándékozták a 

Múzeumok éjszakáján született Skobrák Annát. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 25. sz. (2018. jún. 28.) p.4. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Az EKMK és klubkönyvtárainak nyári zárva tartásáról. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 25. sz. (2018.június 28.) p.14. 

 

Marton Attila: Csaba Lillának a versírás jelentette az önterápiát 

Csaba Lilla: Rögzített fogság című könyvének bemutatója az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

Napló, 74. évf. 151.sz. (2018. júl. 2.) p. 11. 

 

Leitner Vera: Kép és gondolat 

Kiss Péter rendszerterapeuta gondolataiból és Adorján Attila fotóiból nyílik kiállítás 2018. 

aug. 3-án az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 176. sz. (2018. júl. 31.) p. 4. 

 

Marton Attila: Elvégzik a szükséges javítási munkákat 

Veszprém város intézményeiben, többek között a megyei könyvtárban is végeznek 

felújításokat. Némedi Lajos alpolgármester tájékoztatója. 

Napló, 74.évf. 178.sz. (2018.aug.2.) p. 3. 

 

Hauzler László: SÉTA - fejlesztések a városrészben 

A Márc. 15. klubkönyvtár fejlesztéséről. 

Veszprémi 7 Nap 24.évf.27.sz. (2018. júl. 5.), p. 5. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 
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Nyári bezárások. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24.évf.27.sz. (2018. júl. 5.), p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Nyári bezárások. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24.évf.28.sz. (2018. júl. 12.), p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Olvasókert 

Ismertető. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24.évf.28.sz. (2018. júl. 12.), p. 14. 

 

Hauzler László: Augusztusban ismét lesz olvasókert 

Ismertető.  

Veszprémi 7 Nap 24.évf.29.sz. (2018. júl. 26.), p. 3. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Nyári bezárások. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap 24.évf.29.sz. (2018. júl. 26.), p. 14. 

 

Marton Attila: Olvasókert 

Ismertető. Rövidhír. 

Napló, 74.évf.175.sz. (2018. júl. 30.), p. 7. 

 

Marton Attila: Kinyitnak a könyvtárak 

Rövidhír. 

Napló, 74.évf.172.sz. (2018. júl. 26.), p. 6. 

 

Marton Attila: Fotókiállítás 

Fotókiállítás nyílik az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban Kép és gondolat címmel Adorján 

Attila és Kiss Péter képeiből. Rövidhír. 

Napló, 74.évf.172.sz. (2018. júl. 26.), p. 6. 

 

Kovács Gáborné: Ünnepség az Őszülő Halánték Dalárdával 

A Szent István –napi ünnepség programja a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében, 

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósult meg Mindszentkállán. 

Napló, 74.évf.195.sz. (2018. aug. 23.), p. 4. 

 

Balla Emőke: Zenei klub a könyvtárban 

Rövidhír 

Napló, 74.évf.195.sz. (2018. aug. 23.), p. 6. 

 

Leitner Vera: Idő és útkeresés 

Kiállítás az EKMK Dózsavárosi könyvtárában. Rövidhír. 

Napló, 74.évf. 199.sz. (2018. aug. 28.), p. 4. 

 

Marton Attila: Vándorkiállítás kezdődik 

Brusznyai Árpád életét bemutató vándorkiállítás nyílik szeptember 7-én az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 201.sz. (2018.aug.30.) p.6. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Nyári bezárások. Rövidhír. 



102 

 

Veszprémi 7 Nap 24.évf. 31.sz. (2018. aug. 9.), p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Sikeres az Olvasókert 

Az EKMK Olvasókertről. 

Veszprémi 7 Nap 24.évf. 31.sz. (2018. aug. 9.), p. 14. 

 

Éltető Erzsébet: Kiszabadulni a fogságból 

Csaba Lilla verseskötetének bemutatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, 2018. június 

28-án. 

Séd, 4.évf. 4.sz. (2018) p. 24-25. 

 

Leitner Vera: Az én könyvtáram 

Szakmai nap az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban: a Múzeumi és könyvtári fejlesztések 

mindenkinek projekt keretében megvalósuló Az én könyvtáram program bemutatása. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 210.sz. (2018.szept.10.) p.12. 

 

Juhász-Léhi István: Útjára indult a Brusznyai-vándorkiállítás 

Brusznyai Árpád életét bemutató vándorkiállítás nyílt szeptember 7-én az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. Képriport. 

Napló, 74. évf. 210.sz. (2018.szept.10.) p.16. 

 

Juhász-Léhi István: A múlt átgondolása a Brusznyai-kiállításon 

Brusznyai Árpád életét bemutató vándorkiállítás nyílt szeptember 7-én az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban.  

Napló, 74. évf. 210.sz. (2018.szept.13.) p. 6. 

 

Leitner Vera: Belépőjegy nélkül látogatható műemlékek 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár az idén is csatlakozott a kulturális örökségünk napja 

rendezvényeihez.  

Napló, 74. évf. 216.sz. (2018.szept.17.) p.1,3. 

 

László Péter: Kiállítás Brusznyai emlékére 

Brusznyai Árpád életét bemutató vándorkiállítás nyílt szeptember 7-én az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban.  

Veszprémi 7 Nap 24.évf.36.sz. (2018. szept. 13.), p. 3. 

 

Hauzler László: A könyvtári munka fejlesztéséről 

Szakmai napot tartottak az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban az én könyvtáram 

programról. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf.36. sz. (2018. szept. 13.), p. 15. 

 

Hauzler László: Idősek kiállítása a könyvtárban 

Az Életöröm Idősek Otthona és a Kézimunka Klub tagjainak munkáiból rendeztek kiállítást 

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti Könyvtárában. 

Veszprémi 7 Nap 24. évf.36. sz. (2018. szept. 13.), p. 15. 

 

László Péter: Kulturális örökségünk előtt tiszteleghetünk 

A kulturális örökségünk napjai rendezvénysorozathoz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár is 

csatlakozott.  

Veszprémi 7 Nap 24. évf. 36. sz. (2018. szept. 13.), p. 14-15. 
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Leitner Vera: Könyvtári napok 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és fiókkönyvtárai is csatlakoztak az országos könyvtári 

napok rendezvénysorozathoz 2018. október 1. és 7. között. 

Beharangozó rövidhír. 

Napló, 74. évf. 226. sz. (2018. szept. 28.) p. 12. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub 

Szeptember 27-én olasz filmklubot tartanak az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 38. sz. (2018. szept. 27.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Életutak 

Soós Attila előadása Biblia-oktató előadássorozata bibliai életutakról október 16-án, 

november 6-án, november 20-án és december 4-én az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 38. sz. (2018. szept. 27.) p. 7. 

 

Mátyus Tamás: Októberben jönnek a könyvtári napok 

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata október 2-7. közt az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban és az EKMK Március 15. úti Könyvtárában és az EKMK Dózsavárosi 

Könyvtárában. 

Beharangozó. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 38. sz. (2018. szept. 27.) p. 10. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés 

Az Országos Könyvtári Napok keretében a 80 éves Szabó István filmrendező tiszteletére az 

Apa című filmet mutatják be október 2-án az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 38. sz. (2018. szept. 27.) p. 14. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub 

Az Országos Könyvtári Napok keretében október 4-én Francia Filmklubot szerveznek az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 38. sz. (2018. szept. 27.) p. 14. 

 

Leitner Vera: Nemezcsodák 

Kovács Anita kiállítása nyílik október 1-jén az EKMK Március 15. úti könyvtárában. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 228.sz. (2018. okt.1.) p. 12. 

 

Leitner Vera: Országos könyvtári napok 

Környei Ágota Mátyás királyról és a magyar reneszánszról tart előadást okt. 3-án az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtárában. Ugyanott okt. 4-én Simon Gábor az 

örmény származású aradi vértanúkról tart előadást. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 229. sz. (2018. okt. 2.) p. 3. 

 

Leitner Vera: Előadás a modern exlibrisekről 

Vasné dr. Tóth Kornélia tart előadást az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban október 4-én, 

csütörtökön 17 órakor. 17.45-től pedig kisgrafikai kiállítás nyílik a könyvtár kisgalériájában.  

Rövidhír. 
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Napló, 74. évf. 229. sz. (2018. okt. 2.) p. 3. 

 

Leitner Vera: Születésnapi filmvetítés 

A nyolcvanéves Szabó István tiszteletére vetítik le az Apa című filmet az Eötvös Károly 

megyei könyvtárban, október 2-án. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 229. sz. (2018. okt. 2.) p. 4. 

 

Leitner Vera: Etka-jóga és kiállítás 

Etka-jóga foglalkozást tartanak az OKN keretében Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Dózsavárosi Könyvtárában október 2-án. Ugyanitt kerül sor a Madarak lencsevégen című 

kiállítást megnyitójára. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 229. sz. (2018. okt. 2.) p. 7. 

 

Leitner Vera: Népi hangszerek bemutatója 

Népi hangszerek bemutatója és egészségfejlesztő előadás az OKN keretében Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár Dózsavárosi Könyvtárában október 3-án. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 229. sz. (2018. okt. 2.) p. 16. 

 

Leitner Vera: Könyvtári napok 

Édes kincsem, kis virágom címmel tart ringató foglalkozást a Dózsavárosi Könyvtárban 

Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita 2018. október 4-én. 

Napló, 74. évf.230.sz. (2018.10.03.) p. 3. 

 

Leitner Vera: Élet a hátországban 

Élet a hátországban a Nagy Háború idején című kötet bemutatója az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban 2018. október 3-án, szerdán. Rövidhír. 

Napló, 74. évf.230.sz. (2018.10.03.) p. 7. 

 

Leitner Vera: Országos könyvtári napok 

Az Agóra Veszprém VMK és az EKMK Dózsavárosi Könyvtára közös kézműves 

foglalkozást tart október 5-én. Szombaton rendkívüli nyitva tartással várják az olvasókat. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf.231.sz. (2018.10.04.) p. 4. 

 

Leitner Vera: Őszi kék 

Géczi János és Csányi Vilmos közös könyvének bemutatója okt. 5-én lesz az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

Napló, 74. évf.231.sz. (2018.10.04.) p. 4. 

 

Leitner Vera: Modern családfák 

Október 6-án könyvtári 7 próba és családfakutatással foglalkozó előadás várja az olvasókat az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 232.sz. (2018.10.05.) p.16. 

 

Leitner Vera: Országos könyvtári napok 

Szombaton rendkívüli nyitva tartással és játszóházzal várják az olvasókat az EKMK 

Dózsavárosi Könyvtárában. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 233.sz. (2018.10.06.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés 
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Az Észt Köztársaság függetlenségének századik évfordulója alkalmából október 9-én 

dokumentumfilmeket vetítenek az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 39. sz. (2018. 10. 04.) p. 4. 

 

Balla Emőke: A Balaton szerelmese 

Könyvbemutató: Somorjai Horváth Piroska: A Balaton szerelmese című könyvének 

bemutatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 2018. október 16-án 17 órakor. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 237.sz. (2018.10.11.) p. 6. 

 

Mátyus Tamás: Életutak 

Az ősz folyamán több alkalommal tart előadást az EKMK-ban Soós Attila bibliaoktató. 

Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 39. sz. (2018. 10. 04.) p. 7. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub 

A francia klub következő vetítését október 4-én tartják az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 39. sz. (2018. 10. 04.) p.14. 

 

Hauzler László: Ellesett madárpillanatok 

Madarak lencsevégen címmel nyílt kiállítás az EKMK Dózsavárosi Könyvtárában. 

A kiállítók Gaál Zoltán és Gyurom János a Bakony Fotóklub tagjai. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 39. sz. (2018. 10. 04.) p.14. 

 

Hauzler László: Remekművek nemezből 

Kovács Anita nemezkészítő kiállításának megnyitója az EKMK Március 15. úti Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 39. sz. (2018. 10. 04.) p.14. 

 

Napló információ: Cserkészek és könyvtári napok 

A Veszprém Városi Televízió jövő hét pénteki [okt. 19.] pénteki közéleti műsorának 

Schreiber Márta, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese lesz a vendége. 

Programajánló. 

Napló, 74. évf. 238.sz. (2018.10.12.) p.[9.] 

 

Őrsi Ágnes: Rendhagyó kiállítás ajándék grafikákból 

Grafikai kiállítás nyílt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban az Országos Könyvtári 

Napokon, 2018. október 4-én. 

Napló, 74. évf. 237.sz. (2018.10.11.) p.12. 

 

Marton Attila: Hiánypótló kiadvány a korabeli Veszprémről 

Bemutatták az Élet a hátországban a Nagy Háború idején című kötetet az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban az Országos Könyvtári Napokon, 2018. október 3-án. 

Napló, 74. évf. 237.sz. (2018.10.11.) p.7. 

 

Balla Emőke: A Balaton szerelmese 

2018. október 16-án, 17 órai kezdettel Somorjai Horváth Piroska A Balaton szerelmese című 

kötetének bemutatója lesz az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Programajánló. 

Napló, 74. évf. 238.sz. (2018.10.12.) p. 6. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Az EKMK Március 15. úti Könyvtára október 13-án zárva tart. 
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Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 40. sz. (2018.10.11.) p.4. 

 

Mátyus Tamás: Könyvbemutató 

Somorjai Horváth Piroska Iklódy-Szabó János életútjáról szóló könyvét mutatják be október 

16-án az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 40. sz. (2018.10.11.) p. 5. 

 

Hauzler László: Utazás a gondolatok körül 

Az OKN keretében mutatták be Géczi János és Csányi Vilmos Őszi kék című közös kötetét az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 40.sz. (2018.10.11.) p.14. 

 

Hauzler László: Az első világháború Veszprémben 

Élet a hátországban az első világháború idején címmel jelent meg kötet az EKMK 

munkatársainak szerkesztésében. A könyvet az Országos Könyvtári napok keretében mutatták 

be az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 40.sz. (2018.10.11.) p.15. 

 

Mátyus Tamás: Grafikai tárlat a könyvtárban 

Kép-Szó-Tár címmel nyílt rendhagyó grafikai tárlat Albrecht Sándor gyűjteményéből az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 40.sz. (2018.10.11.) p.15. 

 

Schreiber Márta: Irodalom kontra időjárás - a veszprémi Ünnepi Könyvhét 

rendezvényei 

Beszámoló az Ünnepi Könyvhétről. 

Séd, 4. évf. 5. sz. (2018), p. 17. 

 

Kálóczi Beáta: Brusznyai vándorkiállítás - Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, 

2018. szeptember 

A kiállítás ismertetése. 

Séd, 4. évf. 5. sz. (2018) p. 23. 

 

Marton Attila: Elismerés idősbarát polgármestereknek 

A Veszprém megyei nyugdíjas szervezetek a megyei könyvtárban tartották idősek napi 

rendezvényüket.  

Napló, 74. évf. 244.sz.(2018.10.19.) p. 16. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub 

A zenei klub következő foglalkozását október 24-én tartják az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 41. sz. (2018. 10. 18.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub 

Az olasz klub következő filmvetítése október 25-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 41. sz. (2018. 10. 18.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Könyv a Balaton szerelmeséről 

Könyvbemutató. Somorjai Horváth Piroska: A Balaton szerelmese, Iklódy-Szabó János élete. 
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Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 42. sz. (2018. 10. 26.) p.14. 

 

Hauzler László: Egy született túlélő története 

Könyvbemutató. Hárs Gábor: Egy túlélő naplója. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 42. sz. (2018. 10. 26.) p.14. 

 

Molnár Sándor: A nagy háború nyomában - diákok járták a várost 

Beszámoló a helyismereti vetélkedőről. 

Napló, 74. évf. 250. sz. (2018.10.27.) p. 1. , 7. 

 

Hauzler László: Diákok a világháborús emlékek nyomába 

Első világháborús vetélkedő. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 43. sz. (2018. 11. 2.) p.2. 

 

Leitner Vera: A zongorista 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Német Klubjának következő rendezvénye november 7-

én lesz. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 255.sz. (2018.11.03.) p. 16. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés 

A magyar filmkultúra gyöngyszemei klub következő filmvetítése november 13-án lesz az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 44. sz. (2018. 11. 08.) p.7. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub 

A francia klub következő filmvetítése november 15-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 44. sz. (2018. 11. 08.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Társalgási klub 

A francia társalgási klub következő foglalkozása november 8-án lesz az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 44. sz. (2018. 11. 08.) p.7. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárinfó 

A Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtára november 10-én 10-16 óráig 

tart nyitva. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 44. sz. (2018. 11. 08.) p.7.   

 

Mátyus Tamás: Kiállítás 

Theiler Ágnes festményeiből nyílik kiállítás az EKMK Március 15. úti könyvtárában 

november 13-án. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 44. sz. (2018. 11. 08.) p.7. 

 

Hauzler László: Autonómia vagy revízió? 

Raffay Ernő történész tartott előadást az 1918-1920 közötti időszakról az EKMK Cholnoky 

Könyvtárában, a Mozaik Egyesület tagjainak. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 44. sz. (2018. 11. 08.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub 

Az olasz klub következő filmvetítése november 22-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír 
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Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 45. sz. (2018. 11. 15.) p.14. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub 

A francia klub következő filmvetítése november 15-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 45 sz. (2018. 11. 15.) p.14. 

 

Hauzler László: Lételeme az alkotás 

Theiler Ágnes festményeiből nyílt kiállítás az EKMK Március 15. úti könyvtárában  

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 45. sz. (2018. 11. 15.) p.15. 

 

Mátyus Tamás: Vetítés 

Az Észt Köztársaság függetlenségének 100 évfordulójára november 20-án filmvetítést 

tartanak az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 45. sz. (2018. 11. 15.) p.20. 

 

Marton Attila: Wallenberg nyomán: vetélkedő diákoknak 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban rendezték meg az országos vetélkedő elődöntőjét. 

Napló, 74. évf. 272.sz. (2018.11.23.) p. 3. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtára dec.1-jén, az EKMK 

Cholnoky lakótelepi könyvtára nov.26 és dec. 1. között zárva tart. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 272.sz. (2018.11.23.) p. 2. 

 

Polgár Bettina: Fiatal versíró 

Az EKMK gyermekkönyvtára versíró pályázata kapcsán a pápai Pálfi Karina verse megjelent 

az EKMK honlapján. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 276. sz. (2018. 11. 28.) p. 3. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub 

November 29-én rendezik a következő zenei klubot az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 46. sz. (2018. 11. 22.) p.4. 

 

Mátyus Tamás: Találkozó 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Dózsavárosi Könyvtárában november 28-án Borbáth 

Péter íróval találkozhatnak az olvasók. Rövidhír 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 46. sz. (2018. 11. 22.) p.4. 

 

Mátyus Tamás: Régiós elődöntő a könyvtárban 

A Raul Wallenberg Egyesület országos vetélkedőjének régiós elődöntőjét az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban rendezték. Képriport 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 46. sz. (2018. 11. 22.) p.15. 

 

Hauzler László: Színek játéka festményeken 

Patakiné Pál Erzsébet festménykiállításának megnyitója az EKMK Dózsavárosi Könyvtárban. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 46. sz. (2018. 11. 22.) p.15. 

 

Pályázati felhívás: Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kíírása. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 46. sz. (2018. 11.22.) p. 21. 
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Mátyus Tamás: Emléknap 

Beharangozó a Csiszár Miklósné-emléknaphoz. Rövidhír. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 48. sz. (2018. 12.06.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás 

A Cholnoky Klubkönyvtár ünnepi nyitvatartása. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 48. sz. (2018. 12.06.) p. 4. 

 

Mátyus Tamás: Francia Klub 

A Francia Klub következő ülése. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 48. sz. (2018. 12.06.) p. 4. 

 

Balla Emőke: Kiskarácsonyi rendezvény 

A Veszprémi Magyar-Finn Egyesület december 11-én EKMK-ban tartja karácsonyi 

ünnepségét. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 284. sz. (2018.dec.7.) p. 12. 

 

Somogyvári Lajos: A Nagy Háború hétköznapjai 

Könyvkritika az EKMK által kiadott Élet a hátországban a Nagy Háború idején című 

könyvről. 

Séd, 4. évf. 6. sz. (2018) p. 18. 

 

Rybár Olivér: A Balaton szerelmesei  

Somorjai Horváth Piroska: A Balaton szerelmese című könyvének bemutatója az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban. 

Séd, 4. évf. 6. sz. (2018) p. 18. 

 

Kilián László: Léttel és lélekkel 

Az Országos Könyvtári Napok keretében az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be 

Csányi Vilmos és Géczi János: Az Őszi kék –élet/történet/rekonstrukció című kötetét. 

Séd, 4. évf. 6. sz. (2018) p. 19-20. 

 

Leitner Vera: Francia klub 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Francia klubjának következő filmvetítése dec. 13-án lesz. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 289. sz. (2018.dec.13.) p. 12. 

 

Molnár Erzsébet: Könyves vasárnapon 

Az Országos Könyvtári Napok keretében az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban Berzevici 

Zoltán lépett fel gitáros-verses önálló estjével. 

Séd, 4. évf. 6. sz. (2018) p. 38. 

 

Hauzler László: Átadták a Csiszár Miklósné-emlékdíjat. 

A díjat 2018-ban. Dankó Friderika kapta. Az emléknapot december 10-én az EKMK-ban 

tartották. 

Veszprémi 7 Nap, 24. évf. 49.sz.(2018.dec.13.) p.25. 
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EKMK – KSZR a nyomtatott médiában 

 

 

Szendi Péter: Befejeződnek a Lovasi esték 

Az idei utolsó előadást március 14-én tartják.  A program a KSZR keretében valósul meg. 

Rövidhír 

Napló, 74. évf.60.sz. (2018.márc. 12.) p. 4. 

 

Szendi Péter: Közös munkával újul meg a Szent József-ház 

Paloznakon felújítás miatt másik épületbe költöztették a könyvtárat. 

Napló, 74. évf. 64.sz. (2018. márc. 17.) p. 5. 

 

Tóth B. Zsuzsa: Zenés versek a Kávészünettel 

A sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ és Könyvtárban a Kávészünet zenekar 

tartott rendhagyó irodalom órát. A költészet napi megemlékezést a KSZR keretében az 

EKMK szervezte. 

Napló, 74. évf.85.sz. (2018. ápr.13.) p. 12. 

 

Szendi Péter: Átalakul a könyvtár 

A Digitális Jólét Programnak köszönhetően megújul a felsőörsi könyvtár. Rövidhír. 

Napló, 74. évf. 131. sz. (2018.jún. 8.) p. 5. 

 

Polgár Tibor: Érdekességek a világűrből 

A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár szervezésében Lovászpatonán és Csóton mutatkozott be 

az Úrkúti Csillagászati Klub. 

Napló, 74. évf. 117. sz. (2018.május 23.) p. 6. 

 

Borsos Renáta Magdolna: Megfejtett titok 

A közelmúltban a helyi önkormányzat segítségével felújították a városlődi könyvtárat. 

A könyvtárban rendszeresek az író-olvasó találkozók. A cikk az Oszlánszky Zsolt író-

műfordítóval tartott beszélgetésről ír részletesen. 

Napló, 74.évf.145.sz. (2018.június 25.) p.[9.] 

 

Tisler Anna: Új tabletek és számítógép 

Megújult a kisberzsenyi könyvtár. 

Rövidhír. 

Napló, 74. évf.160.sz. (2018.07.12.) p. 12. 

 

Tóth B. Zsuzsa: Megáldják a krónikát  

A 750 éves Nemesgulácson a könyvtár felújítását is tervezik. 

Napló, 74. évf. 189.sz. (2018.08.15.) p. 3. 

 

Jákói Bernadett: Az állatvédelem jegyében táboroztak 

Az aszófői önkormányzat és a könyvtár ifjúsági táboráról. 

Napló, 74. évf. 201.sz. (2018.08.30.) p.6. 
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Elektronikus média  

 

Leitner Vera: Lukács Ildikó festőművésznek nyílt kiállítása a megyei könyvtárban 

=  = https://www.veol.hu/veszprem/lukacs-ildiko-festomuvesznek-nyilt-kiallitasa-megyei-

konyvtarban-2197921/ 

Letöltés: 2018.01.08. 

Lukács Ildikó festőművésznek nyílt kiállítása az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, Hegy, 

tenger, ember címmel. 

 

Pesthy Márton: Lukács Ildikó kiállítása a Megyei Könyvtárban 

= = https://www.veol.hu/galeria/lukacs-ildiko-kiallitasa-megyei-konyvtarban/ 

Letöltés: 2018.01.08. 

Képgaléria 

 

Veol.hu: Így ünnepli a kultúra napját Veszprém megye  

= = https://www.veol.hu/hasznos/igy-unnepli-kultura-napjat-kiralynek-varosa-2200307/) 

Letöltés: 2018.01.19. 

Könyvtári programok. 

 

Horváth Virág: Pornó és Véresmajor – Bemutatták Veszprémben az Orgiát  

= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/porno-es-veresmajor-bemutattak-veszpremben-

az-orgiat-2208643/  

Letöltés: 2018.01.23. 

A magyar kultúra napja alkalmából író-olvasó találkozót rendeztek Zoltán Gáborral az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban pénteken. 

 

Veol.hu: Lélekfodrok – Ha a világ hobbi lenne  

= = http://www.veszpremkukac.hu/lelekfodrok-ha-a-vilag-hobbi-lenne/   

Letöltés: 2018.01.29 

B. Tóth Éva kiállítása nyílt az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisgalériájában, Lélekfodrok 

címmel. 

 

Horváth Virág: Büszkék lehetünk Veszprém kultúrájára  

= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/buszkek-lehetunk-veszprem-kulturajara-

2211879/  

Letöltés: 2018.01.28. 

Könyvtári programok a Magyar Kultúra Napján. 

 

Télűzés és dedikálás: programtippek a következő napokra  

= = https://www.veol.hu/programajanlo/teluzes-es-dedikalas-programtippek-kovetkezo-

napokra-2226377/   

Letöltés: 2018.02.17. 

Könyvtári programok. 

 

Leitner Vera: Szécsi Noémi új utakat keres az olvasókhoz 

= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/uj-utakon-kell-kozelitenunk-az-olvasokhoz-

szecsi-noemi-megyei-konyvtarban-tartott-talalkozot-2229671/ 

Letöltés: 2018.03.27. 

Szécsi Noémi volt a vendége az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnak, akivel Schreiber Márta, 

a megyei könyvtár igazgatóhelyettese beszélgetett. 

 

Juhász-Léhi István: Bemutatták a közönségnek a Veszprémi Szemle legújabb számát  

https://www.veol.hu/veszprem/lukacs-ildiko-festomuvesznek-nyilt-kiallitasa-megyei-konyvtarban-2197921/
https://www.veol.hu/veszprem/lukacs-ildiko-festomuvesznek-nyilt-kiallitasa-megyei-konyvtarban-2197921/
https://www.veol.hu/galeria/lukacs-ildiko-kiallitasa-megyei-konyvtarban/
https://www.veol.hu/hasznos/igy-unnepli-kultura-napjat-kiralynek-varosa-2200307/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/porno-es-veresmajor-bemutattak-veszpremben-az-orgiat-2208643/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/porno-es-veresmajor-bemutattak-veszpremben-az-orgiat-2208643/
http://www.veszpremkukac.hu/lelekfodrok-ha-a-vilag-hobbi-lenne/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/buszkek-lehetunk-veszprem-kulturajara-2211879/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/buszkek-lehetunk-veszprem-kulturajara-2211879/
https://www.veol.hu/programajanlo/teluzes-es-dedikalas-programtippek-kovetkezo-napokra-2226377/
https://www.veol.hu/programajanlo/teluzes-es-dedikalas-programtippek-kovetkezo-napokra-2226377/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/uj-utakon-kell-kozelitenunk-az-olvasokhoz-szecsi-noemi-megyei-konyvtarban-tartott-talalkozot-2229671/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/uj-utakon-kell-kozelitenunk-az-olvasokhoz-szecsi-noemi-megyei-konyvtarban-tartott-talalkozot-2229671/
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= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-kozonsegnek-veszpremi-szemle-

legujabb-szamat-2234143/   

Letöltés: 2018.02.27. 

A Veszprémi Szemle legújabb, 48. számát mutatták be péntek délután az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár Kisfaludy-termében. 

 

Tokos Bianka: Bíró Szabolcs író lesz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár vendége 

= = https://vehir.hu/cikk/40041-biro-szabolcs-iro-lesz-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-

vendege 

Letöltés: 2018.03.02. 

 

Söge: Megszépült a könyvtár 

= = https://vehir.hu/cikk/40042-megszepult-a-konyvtar 

Letöltés: 2018.03.02.  

Megújult a Március 15. úti könyvtár. 

 

Marton Attila: Megújult a Március 15. utcai fiókkönyvtár  

= = https://www.veol.hu/veszprem/megujult-marcius-15-utcai-fiokkonyvtar-2237827/   

Letöltés: 2018.03.03. 

Átadták a felújított Március 15. utcai fiókkönyvtárat Veszprémben, az intézmény három 

hónap után nyitott meg újra a napokban. 

 

Vehir: Könyvek a köbön 

= = https://vehir.hu/cikk/40056-konyvek-a-kobon 

Letöltés: 2018.03.05. 

Alexander Gembik ukrán művész „Könyvek a szivárványban” és Tóth Gyöngyi „Könyvek – 

Varázslat kívül és belül” című, papír dekorációkból álló kiállítása nyílt meg március 2-án az 

EKMK megújult Március 15. úti fiókkönyvtárában. 

 

Veszprémkukac: Eötvös-napok 

= =http://www.veszpremkukac.hu/konyvtar-eotvos-napok-2018/ 

Letöltés: 2018.03.05. 

Eötvös-napok az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, részletes program 

 

Vehir: Megkezdődtek az 1848-49-es forradalom megemlékezései Veszprémben 

==https://vehir.hu/cikk/40148-megkezdodtek-az-1848-49-es-forradalom-megemlekezesei-

veszpremben 

Letöltés: 2018.03.15. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata, az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület által szervezett eseményen 

megkoszorúzták a Petőfi emléktáblát, melyet Csikász Imre készített 1913-ban.  

 

 

Marton Attila: Két napot töltött Veszprémben Petőfi Sándor 1848-ban  

= = https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ket-napot-toltott-veszpremben-petofi-sandor-

1848-ban-2246947/   

Letöltés: 2018.03.15. 

Eötvös-napok. 

 

Tokos Bianka: Tomor Anita írónő lesz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár vendége 

= = https://vehir.hu/cikk/40175-tomor-anita-irono-lesz-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-

vendege 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-kozonsegnek-veszpremi-szemle-legujabb-szamat-2234143/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-kozonsegnek-veszpremi-szemle-legujabb-szamat-2234143/
https://vehir.hu/cikk/40041-biro-szabolcs-iro-lesz-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-vendege
https://vehir.hu/cikk/40041-biro-szabolcs-iro-lesz-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-vendege
https://vehir.hu/cikk/40042-megszepult-a-konyvtar
https://www.veol.hu/veszprem/megujult-marcius-15-utcai-fiokkonyvtar-2237827/
https://vehir.hu/cikk/40056-konyvek-a-kobon
https://vehir.hu/cikk/40148-megkezdodtek-az-1848-49-es-forradalom-megemlekezesei-veszpremben
https://vehir.hu/cikk/40148-megkezdodtek-az-1848-49-es-forradalom-megemlekezesei-veszpremben
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ket-napot-toltott-veszpremben-petofi-sandor-1848-ban-2246947/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ket-napot-toltott-veszpremben-petofi-sandor-1848-ban-2246947/
https://vehir.hu/cikk/40175-tomor-anita-irono-lesz-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-vendege
https://vehir.hu/cikk/40175-tomor-anita-irono-lesz-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-vendege
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Letöltés: 2018. 03.15. 

 

Juhász-Léhi István: Timár Veronika szerint keresni kellene a „kötelező” szó helyett valami 

mást   

= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/timar-veronika-szerint-keresni-kellene-

kotelezo-szo-helyett-valami-mast-2248837/   

Letöltés: 2018.03.18. 

Interjú Timár Veronikával, a Cholnoky Lakótelepi Könyvtár könyvtárosával. 

 

Opera és lengyel barátság – progamtippek a következő napokra  

= = https://www.veol.hu/programajanlo/opera-es-lengyel-baratsag-progamtippek-kovetkezo-

napokra-2248873/  

Letöltés: 2018.03.19. 

Könyvtári programok. 

 

S. Bonnyai Eszter: KI MIT TUD – Általános iskolások irodalmi vetélkedője  

= = http://www.veszpremkukac.hu/ki-mit-tud-altalanos-iskolasok-irodalmi-vetelkedoje/  

Letöltés: 2018.03.22. 

A veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola idén tizenhetedik alkalommal hirdetett irodalmi Ki 

Mit Tud-ot a megye általános iskolás diákjai számára. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

adott otthont a vetélkedőnek. 

 

Veol.hu: Programtippek húsvétra és a hét további részére  

= = https://www.veol.hu/programajanlo/programtippek-husvetra-es-a-het-tovabbi-reszere-

2258787/ Letöltés: 2018.03.31. 

Könyvtári programok. 

 

Veol.hu: Gitáros est és költészet: programtippek a következő napokra  

= = https://www.veol.hu/programajanlo/gitaros-est-es-kolteszet-programtippek-a-kovetkezo-

napokra-2264197/ 

Letöltés:2018.04.06. 

Költészet napi könyvtári programok. 

 

Veszprémkukac: Totth Benedek könyvének bemutatója  

= = http://www.veszpremkukac.hu/konyvtar-totth-benedek-konyvenek-bemutatoja/   

Letöltés: 2018.04.10. 

Totth Benedek könyvének bemutatójára várják az érdeklődőket április 12-én, csütörtökön 16 

órára az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 3. emeleti közösségi terébe. 

 

Leitner Vera: Totth Benedek tartott könyvbemutatót a megyei könyvtárban  

= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/veszprem-totth-benedek-az-utolso-utani-

haboru-konyvbemutato-2270443/  

Letöltés: 2018.04.16. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban tartott könyvbemutatót Totth Benedek író. 

 

Marton Attila: Közgyűlés   

= = https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kevesebb-buncselekmenyt-tortent-a-

rendorkapitany-beszamolojat-is-elfogadtak-a-veszpremi-kozgyulesen-2279523/   

Letöltés: 2018.04.26. 

További öt évre Pálmann Judit nevezték ki az Eötvös Károly Megyei Könyvtár élére.  

 

Veol.hu: Szédületes programokkal vár a veszprémi Gizella Napok!  

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/timar-veronika-szerint-keresni-kellene-kotelezo-szo-helyett-valami-mast-2248837/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/timar-veronika-szerint-keresni-kellene-kotelezo-szo-helyett-valami-mast-2248837/
https://www.veol.hu/programajanlo/opera-es-lengyel-baratsag-progamtippek-kovetkezo-napokra-2248873/
https://www.veol.hu/programajanlo/opera-es-lengyel-baratsag-progamtippek-kovetkezo-napokra-2248873/
http://www.veszpremkukac.hu/ki-mit-tud-altalanos-iskolasok-irodalmi-vetelkedoje/
https://www.veol.hu/programajanlo/programtippek-husvetra-es-a-het-tovabbi-reszere-2258787/
https://www.veol.hu/programajanlo/programtippek-husvetra-es-a-het-tovabbi-reszere-2258787/
https://www.veol.hu/programajanlo/gitaros-est-es-kolteszet-programtippek-a-kovetkezo-napokra-2264197/
https://www.veol.hu/programajanlo/gitaros-est-es-kolteszet-programtippek-a-kovetkezo-napokra-2264197/
http://www.veszpremkukac.hu/konyvtar-totth-benedek-konyvenek-bemutatoja/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/veszprem-totth-benedek-az-utolso-utani-haboru-konyvbemutato-2270443/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/veszprem-totth-benedek-az-utolso-utani-haboru-konyvbemutato-2270443/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kevesebb-buncselekmenyt-tortent-a-rendorkapitany-beszamolojat-is-elfogadtak-a-veszpremi-kozgyulesen-2279523/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kevesebb-buncselekmenyt-tortent-a-rendorkapitany-beszamolojat-is-elfogadtak-a-veszpremi-kozgyulesen-2279523/
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= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/gizella-napok-program-2018-veszprem-

2279719/  

Letöltés: 2018.04.27. 

Gizella-napi könyvtári programok. 

 

Veszprémkukac: Gizella-napok – Mátyás királytól Barabás Lőrincig  

= = http://www.veszpremkukac.hu/gizella-napok-matyas-kiralytol-barabas-lorincig/   

Letöltés: 2018.04.28. 

Könyvtári programok. 

 

Veol.hu: Közösségek Hete: programok Veszprém megyében  

= = https://www.veol.hu/programajanlo/kozossegek-hete-programok-veszprem-megyeben-

2285795/   

Letöltés: 2018.05.06. 

Közösségek Hete programok, könyvtári programok. 

 

Leitner Vera: Egymás megismerése a cél a Közösségek Hetén  

= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/egymas-megismerese-a-cel-a-kozossegek-

heten-2285789/)  

Letöltés: 2018.05.07. 

Idén második alkalommal rendezik meg a Közösségek Hetét országosan május 7. és 13. 

között.   

 

Jákói Bernadett: Versek az utókor számára  

= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/versek-az-utokor-szamara-2291281/ 

Letöltés: 2018.05.14. 

Hagyományosan idén is a Gizella-napi rendezvények fókuszába kerültek a veszprémi 

hölgyek, ezúttal az irodalmi pályázatra érkezett alkotások hangzottak el a nők hétköznapi, a 

nyilvánosságot érintő gondolataival a Hangvillában. A pályaműveket az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár helyismereti gyűjteménye őrzi meg az utókor számára. 

 

Marton Attila: Magyar operalemezekkel gazdagodott a megyei könyvtár   

= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/magyar-operalemezekkel-gazdagodott-a-

megyei-konyvtar-2299683/  

Letöltés: 2018.05.25. 

A magyar operakultúra kétszáz évét feldolgozó hangfelvétel-gyűjteményeket adott át Ókovács 

Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Veszprémkukac: Operaház – CD-box és operaturné vidéken   

= = http://www.veszpremkukac.hu/operahaz-cd-box-es-operaturne-videken/    

Letöltés: 2018.05.26. 

A hiánypótló kiadvánnyal csaknem 1000 könyvtár és zenei intézmény gyűjteménye 

gazdagodik. Így lett a CD-box átadásának helyszíne Veszprém megyében az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár, ahol Porga Gyula polgármester vette át jelképesen a Magyar Opera200 

kiadványt. 

 

Tokos Bianka: A magyar opera remekeivel gazdagodott az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

= = https://www.vehir.hu/cikk/40702-a-magyar-opera-remekeivel-gazdagodott-az-eotvos-

karoly-megyei-konyvtar 

Letöltés: 2018.05.28. 

Ókovács Szilveszter adta át a Magyar Opera 200 CD-boxot az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/gizella-napok-program-2018-veszprem-2279719/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/gizella-napok-program-2018-veszprem-2279719/
http://www.veszpremkukac.hu/gizella-napok-matyas-kiralytol-barabas-lorincig/
https://www.veol.hu/programajanlo/kozossegek-hete-programok-veszprem-megyeben-2285795/
https://www.veol.hu/programajanlo/kozossegek-hete-programok-veszprem-megyeben-2285795/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/egymas-megismerese-a-cel-a-kozossegek-heten-2285789/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/egymas-megismerese-a-cel-a-kozossegek-heten-2285789/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/versek-az-utokor-szamara-2291281/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/magyar-operalemezekkel-gazdagodott-a-megyei-konyvtar-2299683/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/magyar-operalemezekkel-gazdagodott-a-megyei-konyvtar-2299683/
http://www.veszpremkukac.hu/operahaz-cd-box-es-operaturne-videken/
https://www.vehir.hu/cikk/40702-a-magyar-opera-remekeivel-gazdagodott-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar
https://www.vehir.hu/cikk/40702-a-magyar-opera-remekeivel-gazdagodott-az-eotvos-karoly-megyei-konyvtar
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Kovács Erika: Járásőr szolgálat a Cholnoky városrészben 

 ==https://www.veol.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/jarasor-szolgalat-a-cholnoky-varosreszben-

2309066/ 

Letöltés: 2018.06.06. 

A Veszprémi Rendőrkapitányság egyenruhásai a helyi és a gyulafirátóti polgárőrökkel, a 

közterület-felügyelőkkel, valamint a településrész önkormányzati képviselőjével közösen 

járták be a területet 2018. május 31-én, délután, mialatt a kapitányság megelőzési munkatársa 

információs pontot is működtetett a Cholnoky lakótelepi Könyvtárban. 

 

Veol.hu: Nézze meg a Veszprémi Könyvhét teljes programját!   

= = https://www.veol.hu/programajanlo/nezze-meg-a-veszpremi-konyvhet-teljes-programjat-

2313564/  

Letöltés: 2018.06.06. 

Idén június 14-16. csütörtöktől szombatig tart majd a Veszprémi Könyvhét a Szent Imre téren. 

Könyvtári programok. 

 

Révész Erika: Könyvhét – Ágh István, Iancu Laura, Baranyi Ferenc és Spiró György is jön  

= = http://www.veszpremkukac.hu/konyvhet-agh-istvan-iancu-laura-baranyi-ferenc-es-spiro-

gyorgy-is-jon/  

Letöltés: 2018.06.06 

A hagyományokhoz híven Veszprémben egy héttel a budapesti után rendezi meg a 

Művészetek Háza az Ünnepi Könyvhetet: június 14-e és 16-a. Könyvtári rendezvények 

 

Őrsi Ágnes: Pro Meritis-díjat kapott a jubiláló Dózsavárosi Baráti Kör elnökhelyettese 

= = https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/pro-meritis-dijat-kapott-a-jubilalo-dozsavarosi-

barati-kor-2322161/ 

Letöltés: 2018.06.26. 

A Dózsaváros Könyvtárban tartotta jubileumi ünnepségét a Dózsavárosi Baráti Kör. 

 

Marton Attila: A Múzeumok éjszakáján született babát köszöntötték Veszprémben  

= = https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-muzeumok-ejszakajan-szuletett-babat-

koszontottek-veszpremben-2339638/  

Letöltés: 2018.06.26. 

Ajándékokkal kedveskedtek a helyi kulturális intézmények vezetői az országos 

programsorozat estéjén világra jött újszülöttnek és családjának tegnap. 

 

Marton Attila: Megújulnak a megyeszékhely intézményei  

= = https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujulnak-a-megyeszekhely-intezmenyei-

2389407/  

Letöltés: 2018.08.02. 

Felújítási és karbantartási munkálatokat végeznek a város intézményeiben. A munkákra idén 

közel hatvanmillió forintot különített el a közgyűlés a város költségvetésében – mondta 

Némedi Lajos alpolgármester. Érintett lehet a megyei könyvtár is. 

 

Juhász-Léhi István: A könyvtárak ma is a művelődés bástyái   

= = https://www.veol.hu/vezeto-hirek/a-konyvtarak-ma-is-a-muvelodes-bastyai-2448313/  

Letöltés: 2018.09.12. 

Interjú Pálmann Judittal, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatójával. 

 

Juhász-Léhi István: Megnyílt a Brusznyai-vándorkiállítás első állomása 

https://www.veol.hu/programajanlo/nezze-meg-a-veszpremi-konyvhet-teljes-programjat-2313564/
https://www.veol.hu/programajanlo/nezze-meg-a-veszpremi-konyvhet-teljes-programjat-2313564/
http://www.veszpremkukac.hu/konyvhet-agh-istvan-iancu-laura-baranyi-ferenc-es-spiro-gyorgy-is-jon/
http://www.veszpremkukac.hu/konyvhet-agh-istvan-iancu-laura-baranyi-ferenc-es-spiro-gyorgy-is-jon/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/pro-meritis-dijat-kapott-a-jubilalo-dozsavarosi-barati-kor-2322161/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/pro-meritis-dijat-kapott-a-jubilalo-dozsavarosi-barati-kor-2322161/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-muzeumok-ejszakajan-szuletett-babat-koszontottek-veszpremben-2339638/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-muzeumok-ejszakajan-szuletett-babat-koszontottek-veszpremben-2339638/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujulnak-a-megyeszekhely-intezmenyei-2389407/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujulnak-a-megyeszekhely-intezmenyei-2389407/
https://www.veol.hu/vezeto-hirek/a-konyvtarak-ma-is-a-muvelodes-bastyai-2448313/
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= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/megnyilt-a-brusznyai-vandorkiallitas-elso-

allomasa-2450182/ 

Letöltés:2018.09.13. 

A napokban nyílt meg az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Brusznyai Alapítvány 

szervezésében a Brusznyai-vándorkiállítás első veszprémi állomása. 
 

Veol.hu: Vasárnap is rengeteg izgalmas programmal vár Veszprém  

= = https://www.veol.hu/programajanlo/a-hetvegen-rengeteg-izgalmas-programmal-var-

veszprem-2444896/   

Letöltés:2018.09.12. 

2018. szeptember 15-16-án ismét megrendezik az országos Kulturális Örökség Napjait 

Veszprémben. Könyvtári programok. 

 

Leitner Vera: Veszprémben is kinyíltak a kulturális kapuk  

= = https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/veszpremben-is-kinyiltak-a-kulturalis-kapuk-

2456641/ Letöltés: 2018.09.17. 

Két napon át több kiállítást, látogatóhelyet, műemlék épületet lehetett ingyenesen látogatni az 

idei Kulturális örökség napjai keretében országszerte. Könyvtári programok. 

 

Leitner Vera: Rengeteg programmal készülnek az Országos Könyvtári Napok jóvoltából  

= = https://www.veol.hu/vezeto-hirek/konyvtar-program-veszprem-megye-2482523/ 

Meg kell újulnia a könyvtáraknak ahhoz, hogy a digitális világ felé nyitott új generációkkal is 

megszerettessék az olvasást, tudtuk meg az e héten megrendezett Országos Könyvtári Napok 

kapcsán készített körképből. 

 

Révész Erika: könyvbemutató – Csányi Vilmos és Géczi János beszélgetései 

= = http://www.veszpremkukac.hu/konyvbemutato-csanyi-vilmos-es-geczi-janos-

beszelgetesei/ Letöltés: 2018.10.03 

Csányi Vilmossal és Géczi Jánossal pénteken találkozhatnak az olvasók a megyei 

könyvtárban, ahol Papp Sándor professzor emeritus beszélget velük. 

 

Molnár Sándor: A nagy háború nyomában – Diákok járták be Veszprémet  

= = https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nagy-haboru-nyomaban-diakok-jartak-be-

veszpremet-2522159/  

Letöltés: 2018.10.27. 

Hét általános iskolás és öt középiskolás csapat részvételével rendezték meg a Barangoló 

Veszprémben – A nagy háború nyomában elnevezésű helyismereti vetélkedőt. 

 

Pályázati felhívás: Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás 

= = https://www.vehir.hu/cikk/42045-palyazati-felhivas-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-

igazgato-magasabb-vezeto-beosztas 

Letöltés: 2018.11.23. 

 

Marton Attila: Vetélkedőn eredtek Wallenberg nyomába a diákok 

= = https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/wallenberg-nyoman-vetelkedo-diakoknak-

2565379/ 

Letöltés: 2018.11.23. 

Az antiszemitizmus, az embermentés és az idegengyűlölet témaköreit is körbejárták a diákok 

a Wallenberg nyomán elnevezésű versenyen a napokban. 

 

Veszprémkukac: Illatos advent – Programok városszerte  

= = http://www.veszpremkukac.hu/illatos-advent-programok-varosszerte/  

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/megnyilt-a-brusznyai-vandorkiallitas-elso-allomasa-2450182/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/megnyilt-a-brusznyai-vandorkiallitas-elso-allomasa-2450182/
https://www.veol.hu/programajanlo/a-hetvegen-rengeteg-izgalmas-programmal-var-veszprem-2444896/
https://www.veol.hu/programajanlo/a-hetvegen-rengeteg-izgalmas-programmal-var-veszprem-2444896/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/veszpremben-is-kinyiltak-a-kulturalis-kapuk-2456641/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/veszpremben-is-kinyiltak-a-kulturalis-kapuk-2456641/
http://www.veszpremkukac.hu/konyvbemutato-csanyi-vilmos-es-geczi-janos-beszelgetesei/
http://www.veszpremkukac.hu/konyvbemutato-csanyi-vilmos-es-geczi-janos-beszelgetesei/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nagy-haboru-nyomaban-diakok-jartak-be-veszpremet-2522159/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nagy-haboru-nyomaban-diakok-jartak-be-veszpremet-2522159/
https://www.vehir.hu/cikk/42045-palyazati-felhivas-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-igazgato-magasabb-vezeto-beosztas
https://www.vehir.hu/cikk/42045-palyazati-felhivas-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-igazgato-magasabb-vezeto-beosztas
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/wallenberg-nyoman-vetelkedo-diakoknak-2565379/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/wallenberg-nyoman-vetelkedo-diakoknak-2565379/
http://www.veszpremkukac.hu/illatos-advent-programok-varosszerte/
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Letöltés: 2018.11.28 

Felnőtt kézműves kuckót tartanak az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 3. emeleti Közösség 

térében. 

 

Jákói Bernadett: Nemzetiségi önkormányzatok a női helytállás fókuszában  

= = https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nemzetisegi-onkormanyzatok-a-noi-helytallas-

fokuszaban-2588224/   

Letöltés: 2018.12.07. 

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület (VENÖKE) hagyományosan a női helytállás 

napján, december 6-án, az 1956-os veszprémi nőtüntetés emléknapján tartotta ünnepi 

programját az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy Termében. 

  

 

Televíziós megjelenések 

 

Könyvtári felújítás 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/konyvtari-felujitas/ 

Letöltés: 2018.01.19. 

A hónap végéig még biztosan zárva lesz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti 

könyvtára, ahol karbantartási munkákat végeznek. A könyvtárba új bútorok kerülnek, 

burkolatokat cserélnek és ki is festik a helyiségeket. A könyvtárfejlesztésre egy nyertes 

pályázat, két önkormányzati képviselő támogatása és a könyvtár takarékos gazdálkodása 

teremtett anyagi hátteret. 

 

A hét krónikája – 2018. január 20. 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/a-het-kronikaja-2018-januar-20/ 

Letöltés: 2018.01.30. 

Könyvtári felújítás 

 

Ismét várják az olvasókat 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/ismet-varjak-az-olvasokat/ 

Letöltés: 2018.03.30. 

Megnyitott az olvasók előtt a megújult Március 15. Úti Könyvtár. A városrészi kulturális 

intézmény az elmúlt három hónapban mintegy 6 millió forintból szépült meg. Új bútorok 

kerültek a könyvtárba, kicserélték a padlózatot, a helyiségeket kifestették.  Nemcsak a nagy, 

városrészi beruházások a fontosak, hanem a kis közösségek fejlesztései is – mondta a 

felújított könyvtár átadásán Porga Gyula polgármester. 

 

Könyvek másként 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/konyvek-maskent/ 

Letöltés: 2018.03.30. 

Újrahasznosított könyvekből és könyvillusztrációkból nyílt kiállítás a Március 15. úti 

Könyvtárban. Tóth Gyöngyi papírképekkel, az ukrán Gembik Olexandr pedig rajzokkal, 

tájképekkel és absztrakt kompozíciókkal mutatkozik be. Ezzel a két kiállítással nyitották meg 

a nagyközönség előtt a felújított közművelődési intézményt. 

 

Petőfi Veszprémben 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/petofi-veszpremben/ 

Letöltés: 2018.03.30. 

A forradalom örökségéért ma is naponta meg kell küzdenünk- így fogalmazott Némedi Lajos 

Veszprém alpolgármestere a Megyeház téren a Petőfi emléktáblánál, ahol a költő 170 évvel 

ezelőtti veszprémi látogatására emlékeztek. Az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nemzetisegi-onkormanyzatok-a-noi-helytallas-fokuszaban-2588224/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nemzetisegi-onkormanyzatok-a-noi-helytallas-fokuszaban-2588224/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/konyvtari-felujitas/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/a-het-kronikaja-2018-januar-20/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/ismet-varjak-az-olvasokat/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/konyvek-maskent/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/petofi-veszpremben/
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költőjének domborművénél a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei 

Tagozata, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Veszprém Megyei Honismereti Társaság 

közösen szervezett tiszteletadást. A koszorúzás a forradalom városi megemlékezéseinek 

nyitóeseménye volt. 

 

Mentorprogram és együttműködés 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/mentorprogram-es-egyuttmukodes/ 

Letöltés: 2018.03.30. 

Közösségfejlesztési program megvalósítására nyújt be pályázatot a veszprémi 

önkormányzat. Ebben az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központtal és az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárral közösen működnek együtt a helyi identitás és kohézió fejlesztése 

érdekében.  

 

Magyar emlékek Lengyelországban 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/magyar-emlekek-lengyelorszagban-2/ 

Letöltés: 2018.03.30. 

Magyar emlékek Lengyelországban – ezzel a címmel nyílt kiállítás az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban, a földszinti kisgalériában. 

 

Irodalom a Poggyászomban 

https://veszpreminfo.hu/record/irodalom-a-poggyaszomban 

Letöltés: 2018.03.30. 

Olvasópályázatot hirdet az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 13–16 év közötti tanulók 

számára. A játék időtartama: 2018. március 23. – 2018. június 4. Nyeremény egy ötnapos 

bentlakásos olvasótábor a Balatonnál.  

 

Régi-új igazgató a megyei könyvtár élén 
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/regi-uj-igazgato-a-megyei-konyvtar-elen/ 

Letöltés: 2018.05.09. 

Újabb öt évre Pálmann Judit vezetheti az Eötvös Károly Megyei Könyvtárat. Az újraválasztott 

igazgatót az elmúlt évek eredményeiről, nehézségeiről, és jövőbeli terveiről kérdezték. 

 

Varázslatos gyereknap 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/varazslatos-gyereknap/ 

Letöltés: 2018.05.28. 

Készülnek a gyermeknapra a városi intézmények: szombaton a Kabóca Bábszínház, az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár és a Petőfi Színház várja a családokat, míg vasárnap vidámpark lesz 

az Óváros téren koncertekkel, gyermeknapi bolhapiaccal, a Veszprémi Állatkertben pedig az 

Alma Együttes koncertezik. 

 

Magyar Opera 200 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/magyar-opera-200/ 

Letöltés: 2018.05.28. 

A magyar operakultúra 35 remeke szerepel abban a CD – gyűjteményben, melyet a Magyar 

Állami Operaház állított össze. A 200 éves áttekintést tartalmazó hiánypótló kiadványt az 

ország könyvtáraiba és zenei intézményeibe juttatják el. Csütörtökön Veszprémben Porga 

Gyula polgármester vette át az ajándékot az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.   

 

Irodalom a poggyászomban 

https://www.youtube.com/watch?v=OTpHlvwKnx8 

A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár olvasópályázatának eredményhirdetése - 

irodalmi tábor a Balatonnál. 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/mentorprogram-es-egyuttmukodes/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/magyar-emlekek-lengyelorszagban-2/
https://veszpreminfo.hu/record/irodalom-a-poggyaszomban
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/regi-uj-igazgato-a-megyei-konyvtar-elen/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/varazslatos-gyereknap/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/magyar-opera-200/
https://www.youtube.com/watch?v=OTpHlvwKnx8
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Jubileumi szám előtt 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/jubileumi-szam-elott/ 

Letöltés: 2018.06.28. 

A huszadik évfolyam második lapszámát mutatta be a Veszprémi Szemle főszerkesztője a 

megyei könyvtár Kisfaludy – termében. A törzsközönség érdeklődéssel vette kézbe a 

várostörténeti folyóirat 49. példányát.  

 

A hét krónikája – 2018. június 16. 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/a-het-kronikaja-2018-junius-16/ 

Letöltés: 2018.06.28. 

Nyárindító játszóház a Március 15. úti könyvtárban. 

 

Babaköszöntő 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/babakoszonto-3/ 

Letöltés: 2018.06.28. 

A Múzeumok Éjszakáján nem sokkal éjfél előtt egy kislány látta meg a napvilágot a 

veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban. Őt köszöntötték hétfőn délelőtt a Laczkó Dezső 

Múzeum, a Művészetek Háza valamint az Eötvös Károly Megyei Könyvtár vezetői és 

munkatársai. 

 

Öt éves az Olvasókert 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/ot-eves-az-olvasokert/ 

Letöltés: 2018.08.13. 

Folyóiratok, napilapok, és gyermekfoglalkoztató. Ötödik éve szervez Olvasókertet az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár a Színházkertben. A kezdeményezés keretében bárki ingyenesen 

veheti igénybe augusztus folyamán hétfőnként a könyvtári szolgáltatások egy részét a park 

árnyas fái alatt.  

 

 

Kép és gondolat 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/kep-es-gondolat/ 

Letöltés: 2018.08.13. 

Kép és gondolat egymásra találása, együttes hatása látható, olvasható az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár új kiállításán. Kiss Péter fotóival és Adorján Attila ezekhez kapcsolódó 

megfogalmazásaival szembesül a néző és az olvasó.  

 

Még zárva a könyvtár  

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/meg-zarva-a-konyvtar/ 

Letöltés: 2018. 09. 11. 

A könyvtári állomány szokásos nyári rendszerezése miatt egészen július 31- ig zárva tart az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár.  

 

Társadalmi hasznosság 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/tarsadalmi-hasznossag/ 

Letöltés: 2018.09.14. 

Az Életöröm Idősek Otthona lakóinak művészeti alkotásaiból, használati tárgyaiból nyílott 

kiállítás a Március 15. utcai könyvtárban.  

 

Brusznyai-vándorkiállítás 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/brusznyai-vandorkiallitas-2/ 

Letöltés: 2018.09.14. 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/jubileumi-szam-elott/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/a-het-kronikaja-2018-junius-16/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/babakoszonto-3/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/ot-eves-az-olvasokert/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/kep-es-gondolat/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/meg-zarva-a-konyvtar/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/tarsadalmi-hasznossag/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/brusznyai-vandorkiallitas-2/
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Az 1956 – os forradalom és szabadságharc veszprémi mártírjáról nyílt vándorkiállítás az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár földszinti kisgalériájában.  

 

Kulturális Örökség Napok 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/kulturalis-orokseg-napok-3/ 

Letöltés: 2018.09.24. 

Tárlatvezetések, épületséták, koncertek, kiállítások, előadások – Veszprémben is számos 

rendezvény várta az érdeklődőket a Kulturális Örökség Napok keretében. Ingyenesen 

látogathatók ilyenkor a kiállítóhelyek, és sok olyan épület is kinyit a nagyközönség előtt, 

melyek máskor zárva tartanak. Veszprémben be lehetett menni a megyei könyvtár már 

használaton kívüli tereibe, a Művészetek Háza új kamarakiállítást nyitott a Magtárban, a 

Laczkó Dezső Múzeum pedig a Tűztorony udvarára várta a családokat. 

 

Nemezkiállítás 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/nemezkiallitas/ 

Letöltés: 2018.10.10. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében „A nemez szeretete címmel” nyílt kiállítás az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. utcai könyvtárában.  

 

Országos Könyvtári Napok: 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/orszagos-konyvtari-napok-3/  

Letöltés: 2018. 10.10. 

„Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés” – ezzel a mottóval rendezik meg a héten 

az Országos Könyvtári Napokat. Veszprémben a megyei könyvtár és két városrészi könyvtár 

várja programokkal az érdeklődőket.  

 

Országos Könyvtári Napok: Könyves vasárnap 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/konyves-vasarnap-2/ 

Letöltés: 2018.10.10. 

Koncertek, kézműves foglalkozások, előadások, családi vetélkedők – rendkívüli nyitva 

tartással és rendhagyó programokkal várta olvasóit vasárnap a megyei könyvtár. Az Országos 

Könyvtári Napok zárásaként nyitott ki a hét utolsó napján is az intézmény.  

 

Tisztelet a nyugdíjasoknak 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/tisztelet-a-nyugdijasoknak/ 

Letöltés: 2018.10.29. 

Az idős emberek a társadalom hasznos tagjai, élettapasztalatukra, higgadtságukra, 

bölcsességükre nagy szükség van – ez is elhangzott az Idősek Világnapja alkalmából tartott 

megyei ünnepségen a megyei könyvtárban.  

 

A Nagy Háború 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/a-nagy-haboru-2/ 

Letöltés: 2018.10.29. 

Ismét megrendezték a megyeszékhelyen a „Barangolás Veszprémben a Nagy Háború 

nyomában” elnevezésű vetélkedőt. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, az 

önkormányzat, a megyei könyvtár, a múzeum, a levéltár, a Petőfi Színház és a Bakony – 

Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület által szervezett eseményen hét általános 

és öt középiskola csapata indult. 

 

Wallenberg nyomán 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/wallenberg-nyomaban/ 

Letöltés:2018.11.21. 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/kulturalis-orokseg-napok-3/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/nemezkiallitas/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/orszagos-konyvtari-napok-3/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/konyves-vasarnap-2/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/tisztelet-a-nyugdijasoknak/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/a-nagy-haboru-2/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/wallenberg-nyomaban/
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Újra az Eötvös Károly Megyei Könyvtár adott otthont a a Raoul Wallenber Egyesület 

országos vetélkedőjének régiós elődöntőjének. 

 

Megnövekedett könyvtári feladatok 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/megnovekedett-konyvtari-feladatok/  

Letöltés: 2018. 12.03. 

Országos Könyvtári Napokat rendeztek a közelmúltban, amelyhez az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár és két városrészi könyvtár is csatlakozott. Az akció sikeréről és a megnövekedett 

feladatokról Schreiber Márta igazgatóhelyettes osztotta meg gondolatait a magazinműsor 

nézőivel. 

 

 

3. Elektronikus szolgáltatások 
 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)   

Szolgáltatás 2018-ban 

megvalósult 

(I/N) 

Részletek 

Honlap I  

OPAC N  

Adatbázisok I 2018-tól a MeRSZ online okos könyvtár is 

elérhetővé vált intézményünkből, amely több 

száz kötet teljes szövegű dokumentumban 

való gyors keresést tesz lehetővé. Az 

adatbázist folyamatosan reklámozzuk, 

ajánljuk. 

Referensz szolgáltatás N  

Közösségi oldalak  I Instagramm 

RSS N  

 

 

4.Innovatív megoldások, újítások 
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/megnovekedett-konyvtari-feladatok/
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1. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 

 

 

 

A könyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó bevétel a tervezett szerint alakult. A 2017. évihez 

viszonyítva 2 millióval csökkent, mert egy hosszú távú terembérleti konstrukciót felmondott a 

partner.  

A beiratkozásokhoz kapcsolódó bevétel 92 %-on teljesült, ennek magyarázata, hogy sok 

könyvtári tag jogosult a kedvezményes beiratkozási díjra. 

A kiadási oldalon jelentős a beruházás sor. A pályázatok megvalósítása eszköz- és 

bútorbeszerzés volt. 

 

2. Létszám és bérgazdálkodás 

 

 

A jelzett problémák miatt nehézséget okozott, hogy nagy volt a fluktuáció. A keletkezett 

bérmaradvány terhére jutalmat tudott az intézmény adni a kollégáknak.  

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével ismét zárul az olló, szinte a dolgozók 90 

%-a egyformán keres. 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2017. évi 

tény 

 

2018. 

évi terv 

 

2018. évi 

tény 

eltérés %-

ban 2017-

hez képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 34.035 21.200 36.291 107% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)  9.673  7.676 7.926  82% 

– ebből a késedelmi díjbevétel (ezer forint) 583 900 612 105% 

– ebből beiratkozási díjbevétel (ezer forint) 2.191 2.244 2.009 92% 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 409.239 373.995 427.251 104% 

– ebből fenntartói támogatás 98.012 85.184 110.416 113% 

– ebből felhasznált maradvány 16.940 0 15.201 90% 

– ebből központi költségvetési támogatás  131.000 139.500 139.500 106% 

– ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) támogatás 147.365 149.311 149.311 101% 

– ebből pályázati támogatás  11.744 0 11.974 102% 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás  0 0 0 0% 

Egyéb bevétel összesen   138 0 0 0% 

Bevétel összesen   443.412 395.195 463.542 105% 

Kiadás 

Személyi juttatás  160.237 150.287 173.857 108% 

Munkaadókat terhelő összes járulék  38.851 32.162 37.701 97% 

Dologi kiadás      204.823 192.520 203.844 99,5% 

Egyéb kiadás (beruházás)  39.501 20.226 48.140 122% 

Kiadás összesen  443.412 395.195 463.542 105% 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
 

KÖZPONTI KÖNYVTÁR 

 

 

 

Sorsz. Dátum Esemény Terem típ. 
Látogatók 

száma 

1 január 1. Kiállítás - januári faliújság Gyermekkönyvtár s 156 

2 január 3. Verskirakó – könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

3 január 3. Baljós árnyak – Vetési 9/C Közösségi Tér s 32 

4 január 4. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 5 

5 január 5. Pingvines hűtőmágnes - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

6 január 9. Pingvines hűtőmágnes - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 21 

7 január 9. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület gyűlés Közösségi Tér i 23 

8 január 9. Középiskolai program - Amerika nemzeti parkjai - Am.Kuckó Vetési gimn. s 86 

9 január 9. Véradás Fogadótér i 80 

10 január 10. Baljós árnyak – Közgazdasági Közösségi Tér s 31 

11 január 10. Baljós árnyak – Vetési  Közösségi Tér s 31 

12 január 10. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 10 

13 január 10. TÁMOP (Hétpróba-pingvines hűtőmágnes) - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 32 

14 január 10. Pingvines hűtőmágnes - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 13 

15 január 11. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 14 

16 január 11. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 8 

17 január 13. SUDOKU bajnokság Közösségi Tér i 7 

18 január 15. Tűz- és balesetvédelmi oktatás + összmunkatársi értekezlet Kisfaludy s 51 

19 január 16. Meditációs csoport Közösségi Tér i 30 

20 január 16. TÁMOP (Pingvines hűtőmágnes) - Kamishibai papírszínházi előadás Gyermekkönyvtár s 32 
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21 január 17. TÁMOP – Mesepadlás Gyermekkönyvtár s 28 

22 január 18. Francia klub Kisfaludy s 26 

23 január 18. Angol nyelvű társalgási klub + 50 állam kvíz Amerikai Kuckó s 6 

24 január 18. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 18 

25 január 19. Zoltán Gábor író (A magyar kultúra napja) Közösségi Tér s 20 

26 január 23. Idősek mozija Idősek Otthona s 16 

27 január 23. Emlékezés Déry Tibor íróra (filmvetítés és Brassai Zoltán előadás) Közösségi Tér s 18 

28 január 24. Francia Társalgási Klub Közösségi Tér s 8 

29 január 24. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 6 

30 január 24. TÁMOP (Pingvines hűtőmágnes) - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 22 

31 január 24. Hóemberes poháralátét - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 30 

32 január 25. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 14 

33 január 25. Japán Klub Közösségi Tér s 20 

34 január 25. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 26 

35 január 30. Gyászcsoport Közösségi Tér i 11 

36 január 30. PrompTED Talks társalgási program középiskolásoknak Amerikai Kuckó s 0 

37 január 30. Könyvtárhasználati ismeretek - Kamishibai papírszínházi előadás Gyermekkönyvtár s 27 

38 január 31. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi Tér s 22 

39 január 31. Álarckészítés - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 13 

40 január 31. Társasjátékok, kvízek, építőjátékok, nyelvfejlesztő alkalmazások Amerikai Kuckó s 6 

41 január 19-20. Educatio felsőoktatási szakkiállítás - Am.Kuckó Hungexpo s 250 

42 január 5-31. Hegy, tenger, ember - Lukács Ildikó kiállítása   Kisgaléria s 308 

43 február 1. Téli versek - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 29 

44 február 1. Országgyűlési Hivatal - választási, képviselői fogadóórák Kisfaludy f 85 

45 február 1. Lovassy gimn. - Kuckó látogatás - USA kvíz Amerikai Kuckó s 16 

46 február 1. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 12 

47 február 2. Könyvtárhasználati ismeretek -könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 23 

48 február 5. Gerinctorna Kisfaludy s 13 

49 február 6. Baljós árnyak – Báthory Közösségi Tér s 23 
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50 február 6. Laczkó Dezső nyugdíjas klub Közösségi Tér i 30 

51 február 6. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi Tér s 17 

52 február 7. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 6 

53 február 7. Gipszfestés - farsangi kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

54 február 7. Vállalkozói tréning Nagy László T i 10 

55 február 8. Francia klub Kisfaludy s 25 

56 február 8. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 5 

57 február 8. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 28 

58 február 9. Kiállítás -farsangi faliújság Gyermekkönyvtár s 151 

59 február 13. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

60 február 13. Gyászcsoport összejövetele Közösségi Tér i 12 

61 február 13. PrompTED Talks társalgási program középiskolásoknak Amerikai Kuckó s 1 

62 február 14. Német klub Kisfaludy s 14 

63 február 14. Francia Társalgási Klub Közösségi Tér s 8 

64 február 14. Könyvajándék-Nap Gyermekkönyvtár s 38 

65 február 14. Hóemberes poháralátét - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

66 február 14. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 17 

67 február 14. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 17 

68 február 15. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 20 

69 február 15. Téli versek - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 31 

70 február 15. Hóemberes poháralátét - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 21 

71 február 15. Országgyűlési Hivatal - választási, képviselői fogadóórák Kisfaludy f 54 

72 február 15. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 7 

73 február 19. Bod Péter vetélkedő Olvasóterem i 20 

74 február 19. Középiskolai program - Afroamerikai Történelmi Hónap - Am.Kuckó Padányi gimn. s 82 

75 február 20. Szécsi Noémi író-olvasó találkozó Közösségi Tér s 18 

76 február 20. Veszprémi Magyar-Finn Egyesület filmvetítése Kisfaludy i 18 

77 február 20. Idősek mozija Idősek Otthona s 10 

78 február 20. TÁMOP- Kamishibai papírszínházi előadás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 32 
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79 február 20. Húsvéti liba - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 14 

80 február 21. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 12 

81 február 21. TÁMOP(Hétpróba- könyvkölcsönzés) Gyermekkönyvtár s 32 

82 február 21. TÁMOP(Libás kép) - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 22 

83 február 21. Vállalkozói tréning Nagy László T i 12 

84 február 22. Japán Klub Közösségi Tér s 20 

85 február 22. Angol nyelvű társalgási klub + 50 állam kvíz Amerikai Kuckó s 11 

86 február 22. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 20 

87 február 23. Veszprémi Szemle bemutató Kisfaludy i 89 

88 február 24. Népművészeti Egyesület Közösségi Tér i 30 

89 február 26. Mesevetélkedő Kisfaludy s 42 

90 február 26. Mesevetélkedő Kisfaludy s   

91 február 27. Mesevetélkedő Kisfaludy s   

92 február 27. Amerikai Nagykövetség Workshop Nagy László T s 22 

93 február 27. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi Tér s 19 

94 február 27. Mesevetélkedő Kisfaludy s 42 

95 február 27. Színező/Puzzle - Kamishibai papírszínházi előadás Gyermekkönyvtár s 27 

96 február 28. Mesevetélkedő Kisfaludy s 42 

97 február 28. TÁMOP - Mesepadlás Gyermekkönyvtár s 28 

98 február 28. Mesevetélkedő Kisfaludy s   

99 február 28. Gyászcsoport összejövetele Közösségi Tér i 12 

100 február 28. EducationUSA tájékoztató - Community Colleges Amerikai Kuckó s 0 

101 február 1-28. Lélekfodrok - B. Tóth Éva kiállítása Kisgaléria s 279 

102 március 1. Tormási Attila műsora Kisfaludy s 66 

103 március 1. Kiállítás - Lengyel-magyar barátság-faliújság Gyermekkönyvtár s 200 

104 március 1. TÁMOP - Hónapsoroló Gyermekkönyvtár s 22 

105 március 1. Tormási Attila verses gyermekműsora Kisfaludy s   

106 március 1. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 12 
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107 
március 5. 

Nagykövetségi előadó - Benghazi: Managing the message - Dr. Vivian 

Walker Pannon Egyetem s 107 

108 március 6. Országgyűlési Hivatal - választási, képviselői fogadóórák Kisfaludy f 74 

109 március 6. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi Tér s 22 

110 március 6. Tavaszi liba - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 30 

111 március 7. Angoltanárok továbbképzése Nagy László T i 9 

112 március 7. Soós Attila előadás Közösségi Tér i 20 

113 március 7. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 8 

114 március 8. Francia klub Kisfaludy s 16 

115 március 8. Troll Toll – tini klub Közösségi Tér s 4 

116 március 8. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 10 

117 március 8. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 8 

118 március 9. Eötvös-napok - Praznovszky Mihály könyvbemutató Közösségi Tér s 25 

119 március 9. Eötvös-napok - Berta Annamária előadása Közösségi Tér s 25 

120 március 9. Eötvös-napok - Bíró Szabolcs könyveinek bemutatója Közösségi Tér s 15 

121 március 12. Gerinctorna Kisfaludy s 11 

122 március 12. Országgyűlési Hivatal - választási, képviselői fogadóórák Kisfaludy f 45 

123 március 12. Amerika Hét Pannon Egyetem s 105 

124 március 13. Eötvös-napok - Petőfi útjain Veszprém megyében előadása Kisfaludy s 12 

125 március 13. Gyászcsoport összejövetele Közösségi Tér i 12 

126 március 13. Amerika Hét középiskolai program Padányi gimn. s 74 

127 március 13. Amerika Hét Pannon Egyetem s 90 

128 március 13. Amerika Hét - Debrecen Dixieland Jazz Band koncert Pannon Egyetem s 130 

129 március 13. Húsvéti képeslap - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 11 

130 március 13. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 19 

131 március 14. Tyúkos ablakkép - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 18 

132 március 14. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

133 március 14. Tyúkos ablakkép - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 24 

134 március 14. Vállalkozói tréning Nagy László T i 9 
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135 március 14. Német klub Kisfaludy s 19 

136 március 14. Amerika Hét Pannon Egyetem s 107 

137 március 19. Gerinctorna Kisfaludy s 14 

138 március 20. Laczkó Dezső Nyugdíjas Klub összejövetele Nagy László T i 11 

139 március 20. Idősek mozija Idősek otthona s 8 

140 március 20. Baljós árnyak – Noszlopy Közösségi Tér s 20 

141 március 20. Baljós árnyak – Simonyi Közösségi Tér s 23 

142 március 20. Húsvéti kézműves kuckó felnőtteknek 2. emelet s 31 

143 március 20. Francia Társalgási Klub Közösségi Tér s 7 

144 március 20. Kovács István: Érdek és szeretet Kisfaludy s 13 

145 március 20. Bábszínházak Világnapja Gyermekkönyvtár s 56 

146 március 20. Tyúkos ablakkép - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 21 

147 március 21. Tyúkos ablakkép - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 28 

148 március 21. Tyúkos ablakkép - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 19 

149 március 21. Szilágyi Iskola Ki Mit Tud? Versenye Kisfaludy i 39 

150 március 21. Gál Vilmos A lengyel freskó könyvbemutatója Kisfaludy i 16 

151 március 21. Soós Attila előadás Közösségi Tér i 22 

152 március 22. Országgyűlési Hivatal - választási, képviselői fogadóórák Kisfaludy f 45 

153 március 22. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 10 

154 március 22. Japán Klub Közösségi Tér s 23 

155 március 22. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 6 

156 március 22. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 16 

157 március 23. Tyúkos ablakkép - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 24 

158 március 23. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 33 

159 március 23. Tomor Anita író-olvasó találkozó Közösségi Tér s 19 

160 március 24. Húsvéti játszóház Gyermekkönyvtár s 80 

161 március 26. Könyvtárlátogatás- Vetési  EKMK   32 

162 március 26. Baljós árnyak – Vetési  Közösségi Tér s 32 

163 március 26. Mesevetélkedő Kisfaludy s 70 
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164 március 26. Mesevetélkedő Kisfaludy s 54 

165 március 27. Mesevetélkedő Kisfaludy s 56 

166 március 27. Országgyűlési Hivatal - választási, képviselői fogadóórák Kisfaludy f 58 

167 március 27. Mentálhigiénés csoport Közösségi Tér i 3 

168 március 27. Gyászcsoport Közösségi Tér i 10 

169 március 27. Mesevetélkedő Kisfaludy s 64 

170 március 27. Húsvéti képeslap - mesefoglalkozás Gyermekkönyvtár s 27 

171 március 28. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 23 

172 március 28. TÁMOP - Mesepadlás Gyermekkönyvtár s 25 

173 március 28. Vállalkozói tréning Nagy László T i 11 

174 március 28. Sváb örökségünk - könyvbemutatók Közösségi Tér i 14 

175 március 29. Veszprémi Magyar-Finn Egyesület közgyűlése Nagy László T i 19 

176 március 29. Angol nyelvű társalgási klub + 50 állam kvíz Amerikai Kuckó s 13 

177 március 7- 31. Magyar emlékek Lengyelországban - kiállítás Kisgaléria s 321 

178 április 3. Országgyűlési Hivatal - választási, képviselői fogadóórák Kisfaludy f 74 

179 április 3. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi Tér s 14 

180 április 4. Angoltanárok továbbképzése Nagy László T i 10 

181 április 4. Soós Attila előadás Közösségi Tér i 25 

182 április 4. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 5 

183 április 4. TÁMOP(Hétpróba- könyvkölcsönzés) Gyermekkönyvtár s 32 

184 április 4. TÁMOP(Parafakutya - kézműves- könyvkölcsönzés) Gyermekkönyvtár s 23 

185 április 5. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 20 

186 április 5. TÁMOP(Könyvjelző) - Hónapsoroló Gyermekkönyvtár s 22 

187 április 5. Francia klub Kisfaludy s 25 

188 április 5. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 5 

189 április 6. Életet az éveknek - vers- és prózamondó találkozó Kisfaludy i 49 

190 április 6-8. 10. Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál Veszprémben Agóra Veszprém s 205 

191 április 10. Könyvtárlátogatás Lovassy- ETO fogl.  EKMK s 15 

192 április 10. Gyászcsoport Közösségi Tér i 9 
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193 április 10. Parafakutya - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

194 április 10. Tavaszi képeslap - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 14 

195 április 10. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 11 

196 április 11. Költészet napja - Józan Ész Társasága Amfiteátrum i 38 

197 április 11. Vállalkozói tréning Nagy László T i 7 

198 április 11. Francia Társalgási Klub Közösségi Tér s 8 

199 április 11. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 23 

200 április 12. Totth Benedek író-olvasó találkozó Közösségi Tér s 10 

201 április 12. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 10 

202 április 12. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 41 

203 április 12. Kiállítás -Andersen faliújság Gyermekkönyvtár s   

204 április 16. Mesevetélkedő - megyei döntő Kisfaludy s   

205 
április 16. Középiskolai program - Nők vezető pozicíóban, Ted Talk - Am.Kuckó Fehérlófia Waldorf 

Isk. Nemesvámos s 21 

206 április 16. Mesevetélkedő - megyei döntő Kisfaludy s 151 

207 
április 17. 

TÁMOP(Parafakutya - kézműves- könyvkölcsönzés - Kamishibai 

papírszínházi ea) Gyermekkönyvtár s 
32 

208 április 17. Észt filmvetítés Kisfaludy i 19 

209 április 17. Pillangós tavaszi függő kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

210 április 18. Soós Attila – Életünk alapkérdéseiről (ráadás) Közösségi Tér i 15 

211 április 18. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 8 

212 április 18. Pillangós tavaszi függő kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

213 április 18. Német klub Kisfaludy s 19 

214 április 18. Társasjátékok, kvízek, építőjátékok, nyelvfejlesztő alkalmazások Amerikai Kuckó s 9 

215 április 19. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 16 

216 április 19. Meditációs csoport Közösségi Tér i 25 

217 április 19. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

218 április 19. Dombornyomásos anyák napi képeslap kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 26 

219 április 20. Lóczy István könyvbemutatója - Lóczy Lajos: A Balaton tanulm. Közösségi Tér s 11 
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220 április 23. MKE szakmai nap Kisfaludy s   

221 
április 23. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó 
Nepomuki Isk. 

Várpalota s 52 

222 április 24. Gyászcsoport összejövetele Nagy László T i 10 

223 április 24. Honismereti Egyesület gyűlése Kisfaludy i 42 

224 április 24. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi Tér s 16 

225 
április 24. Amerika Nap - EducationUSA tájékoztató - Am.Kuckó Lóczy gimn. 

Balatonfüred s 28 

226 április 25. Vállalkozói tréning Nagy László T f 13 

227 április 25. Mentálhigiénés csoport Közösségi Tér i 3 

228 
április 25. 

Mesefoglalkozás - Pillangós függő kézműves - Kamishibai 

papírszínház Gyermekkönyvtár s 
20 

229 április 25. TÁMOP - Mesepadlás Gyermekkönyvtár s 29 

230 április 26. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 26 

231 április 26. Japán Klub Közösségi Tér s 30 

232 április 26. Angol nyelvű társalgási klub + 50 állam kvíz Amerikai Kuckó s 16 

233 április 26. Könyvtárhasználati ismeretek - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 13 

234 április 28. Dombornyomásos anyák napi képeslap kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 30 

235 április 28. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 28 

236 május 1. Kiállítás - Anyák napi faliújság Gyermekkönyvtár s 161 

237 május 2. TÁMOP(Dombornyomásos képeslap - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 25 

238 május 2. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 14 

239 május 2. Pillangós tavaszi függő kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 14 

240 május 2. Angoltanárok továbbképzése Nagy László T i 7 

241 május 2. Domokos Endre könyvbemutatója - Veszprém megyei klímastrat. Közösségi Tér s 11 

242 május 2. EducationUSA tájékoztató - Community Colleges Amerikai Kuckó s 0 

243 május 3. Francia klub Kisfaludy f 16 

244 május 3. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 15 

245 május 5. Anyák napi játszóház Gyermekkönyvtár s 92 
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246 
május 8. Mi is az a Slam Poetry? (Közösségek hete) 

EKMK Amfiteátrum s 27 

247 május 8. Idősek mozija Idősek Otthona s 11 

248 május 8. Gyászcsoport összejövetele Közösségi Tér i 8 

249 május 9. Vállalkozói tréning Nagy László T f 10 

250 
május 9. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó 
Nivegy-völgyi Ált. 

Isk. Balatoncsicsó s 71 

251 
május 9. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó 
Litéri Református 

Ált. Isk. s 36 

252 május 9. TÁMOP - Hétpróba - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 28 

253 május 9. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 19 

254 május 10. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 6 

255 május 10. Élő könyvtár Közösségi Tér s 18 

256 május 10. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

257 
május 12. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó Padányi ált. isk. s 105 

258 május 12. I. veszprémi molytalálkozó (Közösségek hete) Közösségi Tér s 10 

259 május 14. Tavaszi kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 17 

260 
május 14. Általános iskolai program - angol nyelvű kvízek, társasok - Am.Kuckó Nepomuki Isk. 

Várpalota s 87 

261 május 15. Francia Társalgási Klub Közösségi Tér s 10 

262 május 15. Tavaszi kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 23 

263 május 16. Könyvtári óra – Ipari 9A Könyvtár terei s 16 

264 május 16. Könyvtári óra - Ipari 9G Könyvtár terei s 7 

265 május 16. Német klub Kisfaludy s 22 

266 május 16. Géczi János könyvbemutatója Kisfaludy s 16 

267 május 16. Kreatív Kuckó Amerikai Kuckó s 7 

268 május 17. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 29 

269 május 17. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 12 
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270 május 17. Könyvtárhasználati ismeretek - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 18 

271 május 17. Fehérlófia Waldorf Gimn. - Kuckó látogatás - Angol ny. társasok Amerikai Kuckó s 21 

272 május 17. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 10 

273 május 18. Könyvtári óra-Ipari 9F Könyvtár terei s 8 

274 május 18. Könyvtári óra – Ipari 9F Könyvtár terei s 8 

275 május 18. Könyvtári óra – Ipari 9B Könyvtár terei s 13 

276 május 18. Meditációs csoport Közösségi Tér i 18 

277 május 22. Könyvtárhasználati ismeretek Gyermekkönyvtár s 17 

278 május 22. Lovassy gimn. - Kuckó látogatás - Angol nyelvű társasok Amerikai Kuckó s 17 

279 május 23. Balabit Bt. Rendezvénye Kisfaludy f 11 

280 május 23. Vállalkozói tréning Nagy László T f 9 

281 május 23. Tavaszi kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 30 

282 május 24. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 7 

283 május 24. Magyar Opera 200 Olvasóterem i 30 

284 május 24. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 11 

285 május 24. Kézműves foglalkozás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 12 

286 május 26. Gyereknap Gyermekkönyvtár s 85 

287 május 29. Könyvtárhasználati ismeretek - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 30 

288 május 30. Író-olvasó találkozó Gyermekkönyvtár s 29 

289 május 30. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi Tér s 23 

290 május 30. Társasjátékok, kvízek, építőjátékok, nyelvfejlesztő alkalmazások Amerikai Kuckó s 3 

291 május 31. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 20 

292 május 31. TÁMOP(Pillangós függő) - Hónapsoroló Gyermekkönyvtár s 27 

293 május 31. Angol nyelvű társalgási klub + 50 állam kvíz Amerikai Kuckó s 7 

294 április-május Közel… s távol - John Judit kiállítás Kisgaléria s 617 

295 június 1. Kiállítás -Weöres Sándor Gyermekkönyvtár s 156 

296 június 1. Veszprémi Szemle könyv bemutatója Kisfaludy i 87 

297 június 5. Nyári olvasmányajánló - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 23 

298 június 5. Gyászcsoport összejövetele Közösségi Tér i 11 
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299 június 6. Mesefoglalkozás - Bagoly - Kamishibai papírszínházi ea Gyermekkönyvtár s 18 

300 június 6. Vállalkozói tréning Nagy László T f 9 

301 
június 6. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó Cholnoky isk. s 33 

302 június 7. Francia klub Kisfaludy s 27 

303 június 7. Padányi isk. - Kuckó látogatás Amerikai Kuckó s 18 

304 június 7. Zirci Reguly Antal Ált. Isk. - Kuckó látogatás - USA kvíz Amerikai Kuckó s 11 

305 június 7. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

306 június 7. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 33 

307 június 7. TÁMOP - Hétpróba - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 14 

308 

június 8. 
Nagykövetségi előadó - Különleges ügynökök - Eric Donelan -

Am.Kuckó 

Magyar-Angol 

Tannyelvű Gimn. 

Balatonalmádi s 64 

309 június 12. Nyári olvasmányajánló - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 29 

310 június 12. Nyári olvasmányajánló - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 29 

311 
június 12. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó 
Szilágyi Keresztény 

Isk. s 37 

312 június 13. Francia Társalgási Klub Közösségi Tér s 8 

313 június 13. Kreatív Kuckó Amerikai Kuckó s 2 

314 június 14. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 29 

315 június 14. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 29 

316 június 14. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 1 

317 június 15. Meditációs csoport Közösségi Tér i 15 

318 június 20. Vállalkozói tréning Nagy László T f 9 

319 június 21. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 15 

320 június 22. Meditációs csoport Közösségi Tér i 12 

321 június 28. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 20 

322 június 28. Csaba Lilla könyvbemutatója Kisfaludy i 24 

323 június 28. Angol nyelvű társalgási klub + 50 állam kvíz Amerikai Kuckó s 7 
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324 június 18-22 Nyári olvasótábor Gyermekkönyvtár s 70 

325 

június 5-június 

30. 
Emese műhelye kiállítás 

Kisgaléria s 297 

326 július 1. Kiállítás - Kilátótúra Gyermekkönyvtár s 74 

327 július 3. Mentálhigiénés csoport Közösségi Tér i 3 

328 július 5. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 180 

329 augusztus 1. Kiállítás -Kilátótúra Gyermekkönyvtár s 126 

330 augusztus 14. Mentálhigiénés csoport Közösségi Tér i 3 

331 augusztus 27. Ádám Eszter előadás (Stuttgart) Közösségi Tér s 20 

332 augusztus 29. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi Tér s 35 

333 augusztus 30. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 5 

334 aug. 3 - aug. 31. Kép és gondolat kiállítás Kisgaléria s 283 

335 augusztus  Olvasókert 3 alkalommal Színházkert s 90 

336 augusztus 13-17. Tudományos tábor ált. iskolás lányoknak Amerikai Kuckó s 12 

337 szeptember 1. Kiállítás -Lengyel-magyar barátság Gyermekkönyvtár s 146 

338 szeptember 6. Meditációs csoport Közösségi Tér i 7 

339 szeptember 6. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 5 

340 szeptember 6. Orientáció amerikai Fullbright ösztöndíjasoknak - Am.Kuckó Fulbright Budapest s 18 

341 szeptember 10. Az én könyvtáram - szakmai nap Kisfaludy s 64 

342 szeptember 11. Idősek mozija Idősek Otthona s 11 

343 szeptember 11. Mentálhigiénés csoport Közösségi Tér i 3 

344 szeptember 11. Gyászcsoport Közösségi Tér i 11 

345 szeptember 11. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 21 

346 szeptember 13. Francia Társalgási klub Közösségi Tér s 9 

347 szeptember 17. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 40 

348 szeptember 20. Meditációs csoport Közösségi Tér i 7 

349 szeptember 20. Francia klub Kisfaludy s 16 

350 szeptember 20. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 7 

351 szeptember 24. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 26 
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352 szeptember 25. Könyvtárbemutató-SÉF Könyvtár terei s 26 

353 szeptember 25. Tanulj az USA-ban - Alapképzés Amerikai Kuckó s 2 

354 
szeptember 26. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak - Dr. Nagy 

Georgina Amerikai Kuckó s 5 

355 szeptember 26. Könyvtárhasználati ismeretek - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 26 

356 szeptember 26. Őszi népszokások, jeles napok - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 29 

357 szeptember 27. Olasz klub Kisfaludy s 12 

358 szeptember 27. Angol nyelvű társalgási klub + USA Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 11 

359 szeptember 7-30 Brusznyai-vándorkiállítás Kisgaléria s 227 

360 
október 1. Általános iskolai program - USA kvíz -Am.Kuckó Bán Aladár Ált. Isk. 

Várpalota s 20 

361 október 2. Kabóca Színház műsora Gyermekkönyvtár i 48 

362 október 2. Diavetítés - Cili Cica a tejúton Gyermekkönyvtár s 8 

363 október 2. Társasjátékparti Gyermekkönyvtár s 10 

364 október 2. Kabóca bábszínház előadása Kisfaludy s   

365 október 2. Laczkó Dezső Nyugdíjas Klub összejövetele Nagy László T i 8 

366 október 2. OKN- Ne csak guglizz! - előadás Közösségi Tér s 52 

367 október 2. OKN- A magyar filmkultúra gyöngyszemei - filmvetítés Közösségi Tér s 23 

368 október 3. Kiállítás -Miska bagoly kalandjai Gyermekkönyvtár s 224 

369 október 3. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 9 

370 október 3. Író-olvasó találkozó - Bosnyák Viktóriával Gyermekkönyvtár s 59 

371 október 3. Irodalmi visszatekintő - Baglyok az irodalomban Gyermekkönyvtár s 38 

372 október 3. OKN - Kreatív tudomány - játékos foglalkozás Amerikai Kuckó s 3 

373 október 3. OKN - Német klub Kisfaludy s 14 

374 október 3. Témanap - Lovassy Gimn. Olvasóterem i 12 

375 október 3. OKN - Élet a hátországban - könyvbemutató Közösségi Tér s 33 

376 
október 3. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak OKN - Dr. 

Nagy Georgina Amerikai Kuckó s 2 

377 október 4. Angol nyelvű társalgási klub OKN Amerikai Kuckó s 11 
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378 október 4. Könyvtárhasználati ismeretek - kézműves - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 21 

379 október 4. OKN - Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 11 

380 október 4. OKN - Francia klub Kisfaludy s 21 

381 október 4. Témanap - Lovassy Gimn. Olvasóterem i 12 

382 október 4. OKN - A modern ex libris születése előadás Közösségi Tér s 10 

383 október 5. Kanga-tréning - baba-mama torna Gyermekkönyvtár s 27 

384 október 5. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 18 

385 október 5. OKN - Veszprém életminősége térképeken előadás Közösségi Tér s 9 

386 október 5. OKN - Géczi János-Csányi Vilmos: Őszi kék könyvbemutató Kisfaludy s 60 

387 október 6. Családi 7Próba - családi vetélkedő Gyermekkönyvtár s 33 

388 október 6. OKN - A családfakutatás forrásai - előadás Közösségi Tér s 36 

389 október 7. OKN - Játék és kvíz -társasjátékok és kvízek Amerikai Kuckó s 50 

390 október 7. OKN - Hely-ismeret Helyismeret s 10 

391 október 7. OKN - Emlékszel? Helyismeret s 10 

392 október 7. OKN - Könyvtárnyitó táncos meglepetéssel Könyvkiválasztó s 45 

393 október 7. OKN - Nyomoz a család Könyvkiválasztó s 18 

394 október 7. OKN - Konfliktuskezelés a családban előadás Közösségi Tér s 21 

395 október 7. OKN - Legyünk együtt, játsszunk együtt! Olvasóterem s 34 

396 október 7. OKN - Gitáros vasárnap Kisfaludy s 48 

397 október 7. Gerinctorna Gyermekkönyvtár s 12 

398 október 7. Harangjáték - Örömzenélés a Szilágyi Iskola diákjaival Gyermekkönyvtár s 171 

399 október 7. Családi játszóház - Őszi kavalkád Gyermekkönyvtár s 83 

400 október 7. Könyvtári piactér - Vásár az egészség jegyében Gyermekkönyvtár s 45 

401 október 7. Kártyavár építő verseny Gyermekkönyvtár s 9 

402 október 7. Csócsópárbaj Gyermekkönyvtár s 17 

403 október 7. Vasárnapi rendkívüli nyitva tartás - Játékok, kvízek OKN Amerikai Kuckó s 50 

404 október 9. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 17 

405 október 9. Észt filmvetítés Kisfaludy i 28 
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406 
október 9. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak - Dr. Nagy 

Georgina Amerikai Kuckó s 3 

407 október 10. Óvodások hónapja - kézműves - könyvtárbemutató Gyermekkönyvtár s 29 

408 október 10. Óvodások hónapja - kézműves - könyvtárbemutató Gyermekkönyvtár s 23 

409 október 10. Meditációs csoport Közösségi Tér i 16 

410 október 10. Flex ösztöndíj tájékoztató - American Councils Kisfaludy s 94 

411 

október 10. FLEX ösztöndíj tájékoztató - American Councils -Am.Kuckó 
Magyar-Angol 

Tannyelvű Gimn. 

Balatonalmádi s 45 

412 október 11. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 12 

413 október 11. Őszi foglalkozás - kézműves - könyvtárbemutató - kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 12 

414 október 11. Könyvtárhasználati ismeretek - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 21 

415 október 11. Honismereti Egyesület gyűlése Nagy László T i 16 

416 október 12. EVCE - I. Világháborús előadás Gyermekkönyvtár s 14 

417 október 13. Könyvtárbemutató (Táncsics) Könyvtár terei s 14 

418 október 14. Francia társalgási klub Külső helyszín s 20 

419 október 16. Idősek mozija Idősek Otthona s 11 

420 október 16. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 21 

421 október 16. Somorjai Horváth Piroska könyvbemutatója - Iklódy-Szabó János Kisfaludy s 31 

422 október 16. Soós Attila előadás Közösségi Tér i 25 

423 október 16. Jákói Bernadett beszámolója  Közösségi Tér i 6 

424 október 16. Tanulj az USA-ban - Mesterképzés Amerikai Kuckó s 0 

425 
október 17. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak - Dr. Nagy 

Georgina Amerikai Kuckó s 3 

426 október 17. Óvodások hónapja - kamishibai papírszínház Gyermekkönyvtár s 28 

427 október 17. Veszprém megyei nyugdíjas szövetség összejövetele Kisfaludy i 44 

428 október 17. Hárs Gábor könyvbemutatója Kisfaludy s 15 

429 október 18. TÁMOP 7Próba - kézműves Gyermekkönyvtár s 45 

430 október 18. Halloween Kisfaludy s 30 
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431 október 18. Mentálhigiénés csoport Közösségi Tér i 3 

432 október 19. EVCE - I. Világháborús előadás Gyermekkönyvtár s 14 

433 október 24. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi Tér s 22 

434 október 25. Óvodások hónapja - kézműves - könyvtárbemutató Gyermekkönyvtár s 10 

435 október 25. Első világháborús vetélkedő Kisfaludy s 65 

436 október 25. Olasz klub Kisfaludy s 14 

437 október 25. Meditációs csoport Közösségi Tér i 10 

438 október 26. EVCE - I. Világháborús előadás Gyermekkönyvtár s 14 

439 október 30. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 20 

440 október 30. Gyászcsoport összejövetele Közösségi Tér i 11 

441 október 4-27 Kép-Szó-Tár grafikai tárlat Kisgaléria s 398 

442 november 1. Kiállítás - Lázár Ervin Gyermekkönyvtár s 238 

443 november 1. Te is közénk tartozol! - Zenés mesés foglalkozás Gyermekkönyvtár s 49 

444 november 1. Te is közénk tartozol! - Zenés mesés foglalkozás Gyermekkönyvtár s 72 

445 november 3. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 17 

446 november 5. Véradás Fogadótér i 60 

447 november 6. Soós Attila előadás Közösségi Tér i 20 

448 november 6. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 34 

449 november 6. TÁMOP 7Próba - Mesefoglalkozás Gyermekkönyvtár s 45 

450 
november 6. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó 
Nepomuki Isk. 

Várpalota s 25 

451 november 7. Német klub Kisfaludy s 18 

452 
november 7. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak - Dr. Nagy 

Georgina Amerikai Kuckó s 3 

453 november 8. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

454 november 8. Francia Társalgási Klub Közösségi Tér s 8 

455 november 8. Kamishibai papírszínház: Csizmás kandúr Gyermekkönyvtár s 27 

456 november 9. Őszi kézműves Gyermekkönyvtár s 14 

457 november 9. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 24 
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458 november 9. EVCE - I. Világháborús előadás Gyermekkönyvtár s 14 

459 november 9. Honismereti Egyesület közgyűlése Kisfaludy i 47 

460 november 13. Író-olvasó találkozó - Víg Balázzsal Közösségi Tér s 50 

461 november 13. Nyugdíjas parlament összejövetele Kisfaludy i 68 

462 november 13. Filmvetítés - Amerikai Kuckó Nagy László T. s 5 

463 november 13. Magyar filmkultúra gyöngyszemei - filmvetítés Közösségi Tér s 7 

464 november 13. Tanulj az USA-ban - Ösztöndíjak Amerikai Kuckó s 3 

465 
november 14. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak - Dr. Nagy 

Georgina  Amerikai Kuckó s 4 

466 
november 14. 

Nagykövetségi előadó - Tinik és a popkultúra - Beth Baumgartner -

Am.Kuckó Lovassy Gimn. s 74 

467 november 14. Óvodások hónapja - kézműves - könyvtárbemutató Gyermekkönyvtár s 22 

468 november 14. Kézműves foglalkozás Gyermekkönyvtár s 28 

469 november 14. Könyvtárhasználati ismeretek - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 24 

470 november 15. Óvodások hónapja - kézműves - könyvtárbemutató Gyermekkönyvtár s 28 

471 november 15. Kézműves foglalkozás Gyermekkönyvtár s 20 

472 november 15. Kézműves foglalkozás - kamishibai papírszínházi ea Gyermekkönyvtár s 26 

473 november 15. Francia klub Kisfaludy s 20 

474 november 15. Meditációs csoport Közösségi Tér i 12 

475 november 15. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 11 

476 

november 16. 
Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó Bocskai István Ref. 

Ált. Isk. Papkeszi s 20 

477 november 16. KSZR továbbképzés Kisfaludy s 27 

478 november 16. EVCE - I. Világháborús előadás Gyermekkönyvtár s 14 

479 november 17. KSZR továbbképzés Kisfaludy s 13 

480 november 19. Wallenberg vetélkedő Kisfaludy i 47 

481 november 20. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 26 

482 november 20. Kamishibai papírszínház Gyermekkönyvtár s 27 
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483 november 20. Észt filmvetítés Kisfaludy i 27 

484 november 20. Soós Attila előadás Közösségi Tér i 20 

485 november 20. Fehérlófia Waldorf Ált. Isk. - Kuckó látogatás - USA kvíz Amerikai Kuckó s 16 

486 november 20. Kuckó bemutatás nemzetközi hallgatóknak -Am.Kuckó Pannon Egyetem s 7 

487 
november 21. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak - Dr. Nagy 

Georgina Amerikai Kuckó s 3 

488 
november 21. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó Dudari Ált. Isk. s 31 

489 november 21. Baljós árnyak (Vetési 9. a) Közösségi Tér s 30 

490 november 21. Baljós árnyak (Vetési 9. b) Közösségi Tér s 25 

491 november 22. Olasz klub Nagy László T. s 21 

492 november 22. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 23 

493 november 22. Hálaadás - Amerikai Kuckó Kisfaludy s 39 

494 november 23. KSZR továbbképzés Kisfaludy s 20 

495 november 23. Kézműves foglalkozás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 31 

496 november 23. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 25 

497 
november 23. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó 
Szilágyi Keresztény 

Isk. s 43 

498 november 27. Idősek mozija Idősek Otthona s 9 

499 november 27. Író-olvasó találkozó - Kertész Erzsivel Kisfaludy s 107 

500 november 27. Író-olvasó találkozó Kertész Erzsivel Kisfaludy s   

501 
november 27. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó Rózsa iskola s 80 

502 
november 27. Középiskolai program - USA kvíz - Am.Kuckó Noszlopy Gáspár 

Gimn. s 17 

503 november 28. Fehérlófia Waldorf Ált. Isk. - Kuckó látogatás - USA kvíz Amerikai Kuckó s 21 

504 
november 28. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak - Dr. Nagy 

Georgina Amerikai Kuckó s 3 

505 november 28. Népművészeti Egyesület gyűlése Kisfaludy i 53 
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506 november 29. Kézműves foglalkozás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 13 

507 november 29. Zenei Klub a könyvtárban Kisfaludy s 17 

508 november 29. Felnőtt kézműves kuckó (karácsony) Közösségi Tér s 19 

509 november 29. Padányi gimn. - Kuckó látogatás - USA Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 13 

510 november 29. Angol nyelvű társalgási klub + USA Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 10 

511 november 30. Meditációs csoport Közösségi Tér i 12 

512 november 30. Lovassy gimn. Kuckó látogatás - USA Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 44 

513 november 6-30. Ahogy én láttam - Berta István fotókiállítása Kisgaléria s 217 

514 
december 3. 

Nagykövetségi előadó - Egy amerikai diplomata Magyarországon - 

Emma Nagy -Am.Kuckó Vetési gimn. s 79 

515 
december 3. 

Általános iskolai környezetvédelmi program - Csalán Egyesület - 

Am.Kuckó Inotai Tagiskola s 16 

516 
december 4. 

Középiskolai program - USA kvíz és amerikai továbbtanulás -

Am.Kuckó 
Bánki Donát isk. 

Ajka s 38 

517 december 4. Mentálhigiénés csoport Közösségi Tér i 3 

518 december 4. Ringató foglalkozás Gyermekkönyvtár i 28 

519 december 4. Soós Attila előadás Közösségi Tér i 25 

520 december 5. Német klub Kisfaludy s 11 

521 december 5. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi Tér s 14 

522 december 5. Angoltanárok továbbképzése Nagy László T i 9 

523 december 5. Baljós árnyak   Közösségi Tér s 30 

524 december 5. Baljós árnyak   Közösségi Tér s 28 

525 december 5. Kiállítás - karácsonyi falújság Gyermekkönyvtár s 129 

526 december 5. Óvodások hónapja - kézműves - könyvtárbemutató Gyermekkönyvtár s 13 

527 december 5. Kézműves foglalkozás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 22 

528 
december 5. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak - Dr. Nagy 

Georgina Amerikai Kuckó s 5 
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529 

december 5. 
Középiskolai program - amerikai továbbtanulás - Pályaorientációs nap -

Am.Kuckó 

Magyar-Angol 

Tannyelvű Gimn. 

Balatonalmádi s 22 

530 december 6. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 13 

531 december 6. Mesefoglalkozás - kamishibai papírszínházi előadás Gyermekkönyvtár s 23 

532 december 6. Mesefoglalkozás - kamishibai papírszínházi előadás Gyermekkönyvtár s 27 

533 december 6. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 27 

534 december 6. Veszprémi Nők Kerekasztala rendezvénye Kisfaludy i 81 

535 december 6. Francia Társalgási Klub Közösségi Tér s 11 

536 december 7. Kovács Gáborján verseskötet bemutató Közösségi Tér s 35 

537 december 8. Karácsonyi játszóház  Gyermekkönyvtár s 48 

538 december 10. Csiszár Miklósné emléknap + szakmai nap Kisfaludy s 56 

539 december 11. Veszprémi Magyar-Finn egyesület rendezvénye Kisfaludy i 31 

540 december 11. Idősek mozija Közösségi Tér s 10 

541 december 11. Gyászcsoport Közösségi Tér i 6 

542 december 11. TÁMOP 7Próba Gyermekkönyvtár s 45 

543 december 11. Kézműves foglalkozás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 21 

544 december 11. Kölcsönzés Gyermekkönyvtár s 18 

545 december 11. Tanulj az USA-ban - Jelentkezési csomag Amerikai Kuckó s 5 

546 december 11. Nyári munka az USA-ban - Camp America Amerikai Kuckó s 0 

547 
december 12. 

Tudományturmix - Tudományos program ált. iskolásoknak - Dr. Nagy 

Georgina Amerikai Kuckó s 5 

548 december 12. Kézműves foglalkozás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 19 

549 december 13. Óvodások hónapja - mesefoglalkozás Gyermekkönyvtár s 19 

550 december 13. Kézműves foglalkozás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 25 

551 december 13. Kézműves foglalkozás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 18 

552 december 13. Kézműves foglalkozás - könyvkölcsönzés Gyermekkönyvtár s 20 

553 december 13. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 5 
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554 
december 13. 

Középiskolai program - amerikai továbbtanulás - Pályaorientációs nap -

Am.Kuckó 
Lóczy gimn. 

Balatonfüred s 58 

555 december 13. Francia klub Kisfaludy s 26 

556 december 14. Meditációs csoport Közösségi Tér i 12 

557 
december 14. 

Általános iskolai program - USA kvíz, 3D nyomtató tollak, tabletek 

Am.Kuckó 
Móra Ferenc Ált. 

Isk. Réde s 39 

558 december 17. Könyvtári karácsony Kisfaludy s 58 

559 december 20. Olasz klub Kisfaludy s 24 

560 december 18. Bocskai István Ref. Ált. Isk. - Kuckó látogatás - USA Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 14 

561 
december 19. Általános iskolai program - Amerikai karácsony  -Am.Kuckó Nepomuki Isk. 

Várpalota s 86 

562 december 20. Angol nyelvű társalgási klub + USA Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 9 

563 december 4-22 Egyének és egyéniségek - Palkó Edina és Sürüs Alexandra kiáll. Kisgaléria s 248 

 
  

   

 
 

Összes résztvevő: 

  

18907 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
 

CHOLNOKY LAKÓTELEPI KÖNYVTÁR 

 

Sorsz. Dátum Esemény megnevezése Terem típ. 
Látogatók 

száma 

1 január 9. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

2 január 16. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

3 január 23. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

4 január 30. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

5 január 31. Irodalmi kör klubterem i 10 

6 február 6. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

7 február 13. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

8 február 20. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

9 február 27. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

10 március 6. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

11 március 13. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

12 március 20. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

13 március 27. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

14 2018.03.28 Irodalmi kör klubterem i 10 

15 április 3. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

16 április 10. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

17 április 17. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

18 április 24. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

19 április 25. Irodalmi kör klubterem i 10 

20 május 5. Családi délelőtt 
gyermek olvasóterem 

klubterem, könyvtári tér 
s 15 
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21 május 8. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

22 május 9. Irodalmi kör, "Közösségek hete" rendezvény klubterem s 10 

23 május 29. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

24 május 31. 
Prevenciós információs pont, Veszprémi 

Rendőrkapitányság 
klubterem i 20 

25 június 5. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

26 június 12. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

27 június 19. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

28 június 27. Irodalmi kör klubterem i 10 

29 szeptember 4. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

30 
szeptember 

11. 
Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

31 
szeptember 

13. 
Ringató foglalkozás klubterem f 25 

32 
szeptember 

18. 
Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

33 
szeptember 

20. 
Ringató foglalkozás klubterem f 25 

34 
szeptember 

25. 
Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

35 
szeptember 

26. 
Irodalmi kör klubterem i 10 

36 
szeptember 

27. 
Ringató foglalkozás klubterem f 25 

37 október 2. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

38 október 9. Ringató foglalkozás klubterem f 25 

39 október 9. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

40 október 16. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

41 október 18. Ringató foglalkozás klubterem f 25 

42 október 24. Irodalmi kör klubterem i 10 
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43 október 25. Ringató foglalkozás klubterem f 25 

44 október 30. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

45 november 6. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

46 november 6. Előadás klubterem i 30 

47 november 8. Ringató foglalkozás klubterem f 25 

48 november 13. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

49 november 15. Ringató foglalkozás klubterem f 25 

50 november 20. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

51 november 27. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

52 december 4. Ringató foglalkozás klubterem f 25 

53 december 4. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

54 december 5. Irodalmi kör klubterem i 10 

55 december 5. Könyvbemutató klubterem i 30 

56 december 11. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

57 december 13. Ringató foglalkozás klubterem f 25 

58 december 18. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

    A rendezvényeken részt vevők száma összesen:     2225 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
 

DÓZSAVÁROSI KÖNYVTÁR 

 

Sor-

szám Dátum Esemény megnevezése típ. Látogatók száma 

1. 2018.01.02-01.12 Rábaközi Ilona-Lantos józsef kiállítása s 50 

2. 2018.01.09 Etka-jóga f 10 

3. 2018.01.11 Ringató f 12 

4. 2018.01.16 Etka-jóga f 12 

5. 2018.01.16 Varázskréta és társai - kiállításmegnyitó s 30 

6. 2018.01.16-02.28 Varázskréta és társai - kiállítás s 500 

7. 2018.01.18 Ringató f 12 

8. 2018.01.23 Etka-jóga f 10 

9. 2018.01.25 Ringató f 12 

10. 2018.01.26 Ihos józsef estje (Jobbik rendezvénye) i 75 

11. 2018.02.01 Iskolai csoport s 17 

12. 2018.02.01 Nyugdíjas csoport s 20 

13. 2018.02.02 Iskolai csoport s 24 

14. 2018.02.02 Mackó-nap: mesés játszóház s 25 

15. 2018.02.06 Etka-jóga f 10 

16. 2018.02.08 Ringató f 12 

17. 2018.02.08 Képviselői fogadóóra: Hegedüs Barbara i 15 

18. 2018.02.13 Etka-jóga f 10 

19. 2018.02.15 Ringató f 12 

20. 2018.02.15 Varázskréta - Jákói betti foglalkozása s 22 

21. 2018.02.18 Autósport Bírók Közhasznú Egyesülete összejövetele i 60 

22. 2018.02.20 Etka-jóga f 11 



152 

 

23. 2018.02.20-03.14 Verne Gyula könyvei - kiállítás s 250 

24. 2018.02.20 Kozmutza Iskola-foglalkozás s 12 

25. 2018.02.22 Ringató f 12 

26. 2018.02.27 Etka-jóga f 14 

27. 2018.03.01 Ringató f 12 

28. 2018.03.06 Etka-jóga f 14 

29. 2018.03.06 Iskolai csoport s 25 

30. 2018.03.08 Ringató f 12 

31. 2018.03.13 Etka-jóga f 14 

32. 2018.03.20 Etka-jóga f 14 

33. 2018.03.22 Ringató f 12 

34. 2018.03.19-ápr.20 Varga Katalin könyvei-kiállítás s 250 

35. 2018.03.24 Húsvéti játszóház s 50 

36. 2018.03.27 Etka-jóga f 14 

37. 2018.03.29 Tavaszi szüneti játszóház s 10 

38. 2018.03.29 Képviselői fogadóóra: Hegedüs Barbara i 2 

39. 2018.04.03 Etka-jóga f 14 

40. 2018.04.05 Ringató f 12 

41. 2018.04.10 Etka-jóga f 14 

42. 2018.04.12 Ringató f 12 

43. 2018.04.17 Etka-jóga f 14 

44. 2018.04.17 iskolai csoport s 24 

45. 2018.04.19 Ringató f 12 

46. 2018.04.21 Nyitnikék-tavaszi játszóház s 20 

47. 2018.04.23 Etka-jóga f 14 

48. 2018.04.23 iskolai csoport s 24 

49. 2018.04.26 Ringató f 12 
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50. 2018.05.04 Iskolai csoport s 25 

51. 2018.05.08 Etka-jóga f 14 

52. 2018.05.10 Ringató f 12 

53. 2018.05.10-05.15 Klímaváltozás-totó s 10 

54. 2018.05.15 Etka-jóga f 14 

55. 2018.05.17 Ringató f 12 

56. 2018.05.22 Etka-jóga f 14 

57. 2018.05.24 Ringató f 12 

58. 2018.05.29 Etka-jóga f 14 

59. 2018.05.30 Dózsavárosi Tanács i 25 

60. 2018.05.31 Ringató f 12 

61. 2018.05.31 Képviselői fogadóóra: Hegedüs Barbara i 5 

62. 2018.06.05 Etka-jóga f 14 

63. 2018.06.07 Ringató f 12 

64. 2018.jún.11-jún.29. Fűzy-Molnár Zoltán kiállítás s 200 

65. 2018.06.19 Etka-jóga f 14 

66. 2018.06.21 Ringató f 12 

67. 2018.júl.01.-júl.27 Fűzy-Molnár Zoltán kiállítás s 50 

68. 2018.07.03 Kézműves foglalkozás, játékos délután, mesemondás s 10 

69. 2018.07.05 Kézműves foglalkozás, játékos délután, mesemondás s 10 

70. 2018.07.09 Kézműves foglalkozás, játékos délután, mesemondás s 10 

71. 2018.07.11 Kézműves foglalkozás, játékos délután, mesemondás s 10 

72. 2018.07.17 Kézműves foglalkozás, játékos délután, mesemondás s 10 

73. 2018.07.19 Kézműves foglalkozás, játékos délután, mesemondás s 10 

74. 2018.08.28 Idő és útkeresés - kiállításmegnyitó s 40 

75. 2018.09.08 Nyárbúcsúztató s 100 

76. 2018.09.11 Etka-jóga f 14 
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77. 2018.09.25 Etka-jóga f 14 

78. 2018.09.26 Dózsavárosi Tanács összejövetele i 15 

79. 2018.09.27 Képviselői fogadóóra: Hegedüs Barbara i 5 

80. 2018.08.28-09.25. Idő és útkeresés - kiállítás s 250 

81. 2018.10.02 OKN: Etka jóga bemutató s 14 

82. 2018.10.02 OKN: Madarak lencsevégen kiállítás-megnyitó s 38 

83. 2018.10.03 OKN: Bakony madarai - előadás + könyvek használata s 44 

84. 2018.10.03 OKN: Esszenciák az egészségért - előadás s 12 

85. 2018.10.04 OKN: Síppal, náddal - zenés foglalkozás s 25 

86. 2018.10.04 OKN: Édes kincsem - Ringató foglalkozás s 34 

87. 2018.10.04 OKN: Védőoltások, gyermekbetegések - előadás s 20 

88. 2018.10.05 OKN: Ősi kulturális kincsünk a népmese - vetélkedő s 25 

89. 2018.10.05 Csip-csip csóka - kézműves foglalkozás s 35 

90. 2018.10.08 Képviselői fogadóóra: Forgóné Kelemen Judit i 4 

91. 2018.10.09 Etka-jóga f 14 

92. 2018.10.10 Ősi kulturális kincsünk a népmese - vetélkedő s 25 

93. 2018.10.11 Ringató f 12 

94. 2018.10.16 Etka-jóga f 14 

95. 2018.10.17 foglalkozás iskolásoknak: Madarak s 20 

96. 2018.10.18 Olvasópályázatok eredményhirdetése s 30 

97. 2018.11.06 Etka-jóga f 14 

98. 2018.11.06 Ringató f 12 

99. 2018.10.02-11.09 Madarak lencsevégen kiállítás S 250 

100. 2018.11.10 Márton napi játszóház s 20 

101. 2018.11.13 Etka-jóga f 14 

102. 2018.11.13 Ringató f 12 

103. 2018.11.14 Szín - játék kiállítás-megnyitó s 60 
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104. 2018.11.19 Etka-jóga f 14 

105. 2018.11.19 Ringató f 12 

106. 2018.11.27 Etka-jóga f 14 

107. 2018.11.28 Író-olvasó találkozó Borbáth Péterrel s 30 

108. 2018.11.29 Ringató f 12 

109. 2018.11.29 Adventi koszorúkészítés s 10 

110. 2018..12.01 Dózsavárosi Advent s 30 

111. 2018.12.04 Etka-jóga f 14 

112. 2018.12.06 Ringató f 12 

113. 2018.12.10 Babráló foglalkozás s 15 

114. 2018.12.11 Etka-jóga f 14 

115. 2018.12.13 Ringató f 12 

116. 2018.12.17 Babráló foglalkozás s 15 

117. 2018.121.14-12.21 Szín - játék kiállítás s 350 

          

    A rendezvényeken részt vevők száma összesen:   4121 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
 

MÁRCIUS 15. ÚTI KÖNYVTÁR 
 

Sorsz. Dátum Esemény megnevezése Terem típus 

Látogatók 

száma 

1 február 28. Könyvtár megnyitója könyvtári tér s 34 

2 március 2. Kiállítás megnyitó -Tóth Gyöngyi kiállítása könyvtári tér s 48 

3 március 5. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 18 

4 március 5. Gizella Baráti Kör foglalkoztató i 9 

5 március 6. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 14 

6 március 7. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

7 március 8. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 11 

8 március 14. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

9 március 19. Aranyeső Nyugdíjasklub -Jákói Betty előadása könyvtári tér i 24 

10 március 19. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 11 

11 március 20. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 15 

12 március 21. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

13 március 21. Lakógyűlés Március 15. u. 1/A tanulózug i 24 

14 március 22. Bárczy Iskola Mátyás király foglalkozás foglalkoztató s 5 

15 március 21. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja tanulózug i 9 

16 március 23. Harmónia önismereti klub tanulózug i 8 

17 március 29. Kukkantó Baráti Kör próza és meseíró foglalkozás könyvtári tér s 15 

18 április 3. Lakógyűlés Batthyány 17. foglalkoztató f 14 

19 április 4. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 4 

20 április 4. Kiállítás megnyitó _ Ványa Magdolna S. Hontai M. kiállítása könyvtári tér s 49 

21 április 5. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 7 

22 április 5. Lakógyűlés Batthyány 15.  tanulózug f 23 
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23 április 9. Aranyeső Nyugdíjasklub Költészet nap - Jákói Bettyvel könyvtári tér i 27 

24 április 9. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 18 

25 április 10. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 10 

26 április 11. Erzsébet Nyugdíjasklub tanulózug i 7 

27 április 11. Honismereti Egyesület elnökségi ülés foglalkoztató i 14 

28 április 11. Kvantumszerelem - Németh Szilvia szerzői estje könyvtári tér s 16 

29 április 12. Lakógyűlés Haszkovó 15. foglalkoztató f 23 

30 április 13. Báthory 3. Digitális kompentencia óra könyvtári tér s 29 

31 április 16. Kis-Balaton előadás - Megyer Csaba Aranyeső Nyugdíjasklub könyvtári tér i 26 

32 április 16. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 3 

33 április 17. Gizella Baráti Kör közgyűlése foglalkoztató i 5 

34 április 18. Erzsébet Nyugdíjasklub - Költészet napi program foglalkoztató i 8 

35 április 19. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 8 

36 április 19. Lakógyűlés Haszkovó 17.  foglalkoztató f 17 

37 április 20. Életöröm Idősotthon kiállítás, könyvtárismertető könyvtári tér s 8 

38 április 24. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

39 április 24. Lakógyűlés Klapka 4.  tanulózug f 18 

40 április 25. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 9 

41 április 27. Harmónia Önismereti klub foglalkoztató i 3 

42 május 2. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 

43 május 3. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 8 

44 május 8. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

45 május 9. Időutazás a Kukkantóval kiállítás megnyitó könyvtári tér s 28 

46 május 9. Kézműves foglalkozás Báthory 4. o. könyvtári tér s 34 

47 május 9. Kerekítő zenés foglakozás Deák  isk. 1. o. könyvtári tér s 31 

48 május 9. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 

49 május 16. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 
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50 május 17. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 7 

51 május 22. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 6 

52 május 23. Bóbita Óvoda Tulipán csoport kiállítás könyvtári tér s 23 

53 május 23. Bóbita Óvoda Margaréta csoport kiállítás könyvtári tér s 26 

54 május 23. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 

55 május 25. Harmónia önismereti klub foglalkoztató i 4 

56 május 28. Gizella Baráti Kör összejövetele foglalkoztató i 12 

57 május 28. Lakógyűlés Gábor Áron Társasház tanulózug f 17 

58 május 30.  Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 

59 május 30. Bóbita óvoda Napraforgó csoport kiállítás foglalkoztató s 20 

60 május 30. Bóbita óvoda Delfin csoport kiállítás foglalkoztató s 14 

61 május 31.  Éremgyűjtők Veszprémi csoportja foglalkoztató i 7 

62 május 31. Lakógyűlés Paulik Ernő Társasház foglalkoztató i 11 

63 június 5. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

64 június 6. Cholnoky Óvoda Margaréta csoport kiállítás nézése könyvtári tér s 25 

65 június 6. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

66 június 8. Nyárindító családi délután könyvtári tér s   

67 június 8. Zenés foglalkozás könyvtári tér s 20 

68 június 8. Barangolás Meseország könyvtári tér s 26 

69 június 8. Kézműves foglalkozás könyvtári tér s 19 

70 június 11. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 17 

71 június 13. Bóbita óvoda Orgona csoport kiállítás nézése könyvtári tér s 25 

72 június 14. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 4 

73 június 18. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 4 

74 június 18. A Szociális és Közjóléti Bizottság ülése könyvtári tér i 30 

75 június 26. Gizella Baráti Kör összejövetele foglalkoztató i 6 

76 június 28. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 



159 

 

77 június 29. Harmónia Önismereti klub tanulózug i 6 

78 augusztus 9. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

79 augusztus 21. Históriás tábor könyvtári tér s 12 

80 augusztus 22. Kis-Balaton előadás - Megyer Csaba Aranyeső Nyugdíjasklub könyvtári tér s 14 

81 augusztus 23. Históriás tábor könyvtári tér s 14 

82 augusztus 23. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 4 

83 augusztus 24. Históriás tábor könyvtári tér s 14 

84 szeptember 5. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

85 szeptember 6. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

86 szeptember 7. Életöröm Idősek Otthona kiállításának megnyitója könyvtári tér s 29 

87 szeptember 7. Gyerekjóga tanulózug f 13 

88 

szeptember 

10. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 24 

89 

szeptember 

11. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 12 

90 

szeptember 

12. Bóbita óvoda Tulipán csoport kiállítás nézése könyvtári tér s 20 

91 

szeptember 

14. Gyerekjóga tanulózug f 9 

92 

szeptember 

17. Sakk szakkör tanulózug i 4 

93 

szeptember 

17. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 8 

94 

szeptember 

19. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

95 

szeptember 

20. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 9 

96 

szeptember 

21. Gyerekjóga tanulózug f 13 

97 szeptember Sakk szakkör tanulózug i 6 
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24. 

98 

szeptember 

26. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

99 

szeptember 

26. Nyergelj, fordulj. Sashalmi József kötetbemutatója könyvtári tér s 7 

100 

szeptember 

28. Gyerekjóga tanulózug f 10 

101 

szeptember 

28. Harmónia Önismereti Klub foglalkoztató i 5 

102 

szeptember 

28. Báthory 3. o. könyvtárlátogatás könyvtári tér s 9 

103 október 1. Kukkantó Baráti Kör próza és meseíró foglalkozás foglalkoztató s 9 

104 október 1. A nemez szeretete Kovács Anita kiállításának megnyitója könyvtári tér s 53 

105 október 1. Kukkantó Baráti Kör megbeszélése foglalkoztató i 9 

106 október 3. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

107 október 3. A Bakony madarai előadás Deák 6.o. - Kovács Attila könyvtári tér s 14 

108 október 3. Mátyás és a káprázatos magyar reneszánsz előadás könyvtári tér s 11 

109 október 4. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 8 

110 október 4.  Örmény származású aradi vértanúk emlékezete előadás könyvtári tér s 11 

111 október 5. Beck Andrea: Titoktündér író-olvasó találkozó Báthory 4.c, 3.c könyvtári tér s 56 

112 október 5. Gyerekjóga tanulózug f 7 

113 október 6. Rendkívüli nyitva tartás könyvtári tér s 66 

114 október 6. Kézműves játszóház tanulózug s 16 

115 október 8. Sakk szakkör tanulózug i 6 

116 október 10. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 9 

117 október 10. Sakk szakkör tanulózug i 5 

118 október 12. Gyerekjóga tanulózug f 14 

119 október 15. Képviselői fogadó foglalkoztató i 3 

120 október 17. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 
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121 október 17. Sakk szakkör tanulózug i 5 

122 október 18. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 9 

123 október 19. Gyerekjóga tanulózug f 11 

124 október 24. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 4 

125 október 26. Harmónia önismereti klub foglalkoztató i 6 

126 október 26. Gyerekjóga tanulózug f 9 

127 október 29. Gizella Baráti Kör összejövetele foglalkoztató i 2 

128 november 6. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 10 

129 november 7. Kozmutza Flóra Iskola kiállítás látogatás könyvtári tér s 25 

130 november 12. Sakk szakkör tanulózug i 6 

131 november 13. Theiler Ágnes kiállításának megnyitója könyvtári tér s 14 

132 november 14. Sakk szakkör tanulózug i 5 

133 november 14. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

134 november 15. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 9 

135 november 15. Aranyeső Nyugdíjasklub Jákói Betti előadása könyvtári tér i 24 

136 november 16. Lokálpatrióták Egyesületének összejövetele foglalkoztató i 8 

137 november 16. Gyerekjóga tanulózug f 13 

138 november 17. Kerekítő foglalkozás a Kukkantó klubbal közös szervezés könyvtári tér s 21 

139 november 17.  Rendkívüli nyitvatartás  - kiállítás könyvtári tér s 9 

140 november 19. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 2 

141 november 21. Bóbita óvoda - Delfin csoport könyvtári foglalkozás könyvtári tér s 21 

142 november 21. 

Világok világa Lechner Judit előadása Erzsébet klubbal 

közösen könyvtári tér s 48 

143 november 21. Sakk szakkör tanulózug i 11 

144 november 23. Gyerekjóga tanulózug f 11 

145 november 26. 

Bárthory Iskola 2/B Könyvtárhasználat és kézműves 

foglalkozás könyvtári tér s 20 

146 november 26. Sakk szakkör tanulózug i 4 
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147 november 26. Képviselői fogadóóra - Forgóné Kelemen Judit foglalkoztató i 4 

148 november 27. Író-olvasó találkozó Kertész Erzsivel Báthory 6. o. könyvtári tér s 30 

149 november 28. Bóbita óvoda Delfin-csoport kézműves foglalkozás könyvtári tér s 19 

150 november 28. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

151 november 28. Sakk szakkör tanulózug i 5 

152 november 29. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 9 

153 november 30. Harmónia Önismereti Klub foglalkoztató i 9 

154 november 30. Gyerekjóga tanulózug f 7 

155 november 30. Kézműves foglalkozás Deák. 1/b foglalkoztató s 29 

156 december 3. Sakk szakkör tanulózug i 6 

157 december 4. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

158 december 7. Evangélikus óvoda kézműves foglalkozás könyvtári tér s 23 

159 december 7. Gyerekjóga tanulózug f 7 

160 december 10. Gizella Baráti Kör összejövetele tanulózug i 4 

161 december 10. Sakk szakkör tanulózug i 4 

162 december 13. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 7 

163 december 13. Deák iskola 2. o. Kézműves foglalkozás foglalkoztató s 24 

164 december 14. Gyerekjóga tanulózug f 7 

165 december 17. Báthory 2/b Kézműves foglalkozás foglalkoztató s 24 

166 december 18. Játszótér avatás könyvtári tér i 22 

167 december 18. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 10 

168 december 19. Sakk szakkör tanulózug i 6 

    A rendezvényeken részt vevők száma összesen:     2270 

 


