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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK  

2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek 

bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi 

szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések 

rövid szöveges bemutatására. 

 
2019 rendkívül nehéz év volt az intézmény életében. 2018. december 31-i hatállyal Pálmann Judit 

személyes okok miatt lemondott az igazgatói beosztásról. A fenntartó által kiírt álláspályázatok 

két alkalommal eredménytelenek voltak, majd a harmadik pályázat kiírása után Veszprém MJV 

Város közgyűlése dr. Baranyai Tamás igazgatói pályázatát támogatta. Az új igazgató 

2019.december 1-jétől kapta meg a kinevezését. Az átmeneti időszakban Schreiber Márta 

igazgatóhelyettes irányította az intézményt. Ez a 11 hónap nagyon sok nehézséggel és 

problémával járt adminisztrációs, intézményirányítási és szakmai téren is. Néhány nagyon fontos 

területen továbbra sem sikerült előrelépni, pl. minőségbiztosítás. A bizonytalanság a 

munkatársakra is hatással volt, fölerősödtek a belső konfliktusok, felszínre kerültek korábban 

lappangó ellentétek. A távlati gondolkodás helyett a túlélés lett a cél. Néhány rutinos és nagy 

munkabírású munkatársnak (csoportvezetőknek és beosztottaknak) köszönhető, hogy az igazgató 

nélküli 11 hónapban kialakult az új munkamegosztás és újrarendeződtek a belső viszonyok. 

Ebben az évben is nagyon magas volt a fluktuáció. A távozók között volt csoportvezető és több 

könyvtáros is. A közalkalmazotti jogviszony a legtöbb esetben közös megegyezéssel szűnt meg. A 

könyvtárat elhagyók indokai között szerepelt új munkahely magasabb fizetéssel, továbbtanulás 

más területen, kiégés és motivációhiány is. Különösen fájó a fiatal munkatársak távozása, mert az 

intézménynek nagy szüksége lenne az ő friss szemléletükre és lendületükre. Sajnos amíg nem lesz 

jelentős változás a közalkalmazotti bértáblában, a helyzet nem fog javulni, sőt inkább további 

romlás várható. A jó szakemberek távozni fognak, érvényesülni fog a kontraszelekció, és egyre 

nagyobb nehézséget fog jelenteni a napi működés biztosítása is.  

Hosszú évek óta minden beszámolóban és munkatervben leírjuk, hogy a Központi könyvtár 

állapota katasztrofális. Az épület a szigetelési hiányosságok miatt nedvesedik, a külső és a belső 

vakolat is mállik, hullik. 2019-ben a belső udvaron átvezető gyalogosátjáró egy részét le kellett 

zárni, mert félő, hogy az egyik erkély elkorhadt díszgerendái az ott elhaladókra zuhannak.  

A gyerekkönyvtárban folyamatosan működnek a páraelszívók. Használatuk valamelyest enyhíti a 

vizesedést, de sajnálatos módon az alapprobléma ezzel nem oldódik meg. A vakolat alulról egyre 

nagyobb mértékben szívja fel a nedvességet, így egyre nagyobb felületen mállik a nyilvános 
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terekben. A gyermekrészleg levegője dohos, tele van penészgombával, amely kifejezetten 

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

Néhány hónapja szembesültünk vele, hogy a Veszprém megyei helyismereti gyűjteményben, 

melyben egyedi, pótolhatatlan dokumentumok vannak, szintén nedvesedik alulról a fal, így az 

alsó polcok használhatatlanná váltak. A földszinti fogadótér sem kivétel: a ruhatárban és az 

irodákban a falak nedvesek, a levegő dohos. Így azt sem várhatjuk el a könyvtár látogatóitól, hogy 

a ruhatárat használják. Ennek állományvédelmi szempontból is megvannak a veszélyei. Az épület 

legszebb helyiségét nem tudjuk használni, mert elviselhetetlenül dohos. Szinte használhatatlan a 

Veszprémi Magyar-Finn Egyesület helyisége is.  

Az egész épületre jellemző a nyílászárók rossz állapota. Nem megoldott a szellőzés. 

Napi szinten okoz problémát a főbejáratnál levő forgóajtó állapota. Félő, hogy előbb-utóbb végleg 

elromlik, vagy ami még rosszabb, balesetet okoz.  

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

is. Mindenképpen szükség lenne ezek javítása, cseréjére is, mert ez szintén balesetveszélyes. 

A falépcsőkről az elmúlt évtizedekben lekopott az eredetileg égéskésleltető lakk. Ez nemcsak 

esztétikai probléma, hanem egy esetleges tűz esetén életekbe kerülhet.  

Nincs megoldva a klimatizálás, pedig a nagy üvegfelületekkel rendelkező épületben ez 

elengedhetetlen lenne. 2019 nyarán több használói panaszt kaptunk az elviselhetetlen hőmérséklet 

miatt, ezeket továbbítottuk a fenntartónak.  

A fenti problémákat az intézmény nem tudja egyedül megoldani, a fenntartó támogatása 

szükséges hozzá.  

Nem hagyatkozunk csak a fenntartóra, amit tudtunk, megoldottunk saját erőből. Korszerűsítettük 

a több évtizedes telefonhálózatunkat, kicseréltük a számítógépes hálózat végpontjait és a 

gerinchálózati kapcsolókat. Ez utóbbi elengedhetetlen volt a rendszer biztonságos működése 

érdekében. Felújítottuk a nyilvános szolgálatban dolgozók által használt konyhát. Új bútorokat 

szereztünk be a Dózsavárosi Könyvtár számára. 

2019 egyik kiemelt feladata volt az állományellenőrzés az arra kijelölt állományrészekben. A 

munkát 2020-ban folytatni kell annak ellenére, hogy nagy munkaterhelést jelent.  

Kiemelt figyelmet fordítottunk a megyei feladatainkra. Folyamatos volt a kapcsolattartás a 

nyilvános könyvtárakkal. A módszertani tevékenységet 2020-ban tovább szeretnénk erősíteni. A 

KSZR-tevékenységünkkel a kistelepüléseken is hozzájárulunk a kulturális alapellátáshoz.  

Veszprémi kapcsolataink tovább erősödtek, több olyan városi programban vettünk részt, melyeket 

a kulturális intézmények és a közgyűjtemények együtt valósítanak meg. 
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Keressük a csatlakozási lehetőségeket az Európa Kulturális Fővárosa projekthez (2023).  

Nagy figyelmet fordítunk a munkatársaink továbbképzésére, mert enélkül nem fogunk tudni lépést 

tartani a változó világgal.  

Továbbra is problémás a könyvtárpontok helyzete. Egyik sem könyvtári telephelyen működik, de 

mind a dokumentumállományt, mind a könyvtárost a megyei könyvtár biztosítja. Örvendetes 

ugyanakkor, hogy a Kádárta városrészben működő könyvtárpont látványos eredményeket mutat 

fel az újranyitása óta.  

Megállapodást kötöttünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral Az én könyvtáram – EFOP-3.3.3-

VEKOP/16-2016-0001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projekt fenntartási 

időszakára a mintaprogramok megvalósítására.  

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 
 

A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításainak ismertetése. 

2019. január 1-jétől 2019. november 30-ig nem volt igazgatója az intézménynek. Újra kellett 

szabályozni az aláírási jogosultságokat, ezért módosítani kellett az SZMSZ-t és a kapcsolódó 

szabályzatokat is. Mivel dr. Baranyai Tamás korábban nem volt az intézmény közalkalmazottja, a 

fenntartó egy fő közalkalmazottal növelte az engedélyezett létszámot, ezért decembertől ismét 

módosítani kellett az SZMSZ-t. A Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatot egy 

alkalommal módosítottuk. Ezt egy új szolgáltatás, a Könyvtári gyereksziget bevezetése indokolta. 

2019-ben rendkívül magas volt a fluktuáció, erről a vezetői összefoglalóban már írtunk. A 

távozók helyét szinte lehetetlen szakképzett kollégákkal betölteni, ezért arra törekszünk, hogy az 

új munkatársaknak biztosítsuk a lehetőséget a szakmai végzettség megszerzésére. A könyvtár által 

támogatott szakmai képzéseken résztvevőkkel minden esetben tanulmányi szerződést kötünk, 

melyben meghatározzuk, hogy a végzettség megszerzése után mennyi időt kell a könyvtárunkban 

tölteniük. Az új, szakmai tapasztalattal nem rendelkező kollégák betanítása nagy terhet ró a 

csoportvezetőkre. 2019-ben talán a Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény volt a legrosszabb 

helyzetben: a korábbi három fő felsőfokú szakirányú végzettségű munkatárs helyén jelenleg két 

szakirányú, és egy egyéb felsőfokú végzettségű kolléga van. Ezen a helyen két munkatárs váltotta 

egymást néhány hónapon belül, pedig ebben a gyűjteményrészben különösen fontos lenne a 

stabilitás és a szaktudás. Az Általános tájékoztatás és kölcsönzési adminisztráció csoport 

munkáját tartós hiányzás nehezíti. A zavartalan működést csak úgy tudtuk megoldani, hogy 

folyamatosan segítséget kaptak a többi részlegből. Év közben távozott a csoport vezetője is, a 

helyét egy stabil munkatárs vette át. A megüresedett állást többszöri pályáztatással tudtuk csak 

betölteni. Sajnos 2019-ben is volt példa a közalkalmazotti jogviszony próbaidő alatti, indoklás 
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nélküli megszüntetésére. Az év végén nyugdíjazás előtti felmentési idejét töltötte az egyik 

takarítónő. Sajnos a rövid idejű betegszabadságok és táppénzes állományok mellett 4 fő esetében 

betegség miatti tartós, egy hónapot meghaladó hiányzások is nehezítették a helyzetünket. Egy 

munkatársunk GYES miatti fizetés nélküli szabadságát tölti.  

A fluktuáció mellett a belső mozgás is jelentős volt. Igyekszünk az egyéni kompetenciákat és 

szakmai érdeklődést összeegyeztetni az intézmény érdekeivel, és szükség esetén a lehetőségeknek 

megfelelően mindenki számára megtalálni azt a beosztást, ahol a leghatékonyabban tudja a 

képességeit kibontakoztatni.  

Elsősorban az egyik fiókkönyvtárunkra, a Március 15. úti Könyvtárra jellemző, hogy a tartósan 

hiányzó munkatárs távolléte esetén önkéntesek segítik az ott folyó munkát. 

 

  
  
  

2018. 

tény 
2019. 

terv 
2019. 

évi tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 
összlétszám (fő) 

50,5 50,5 51,5 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 9 10 10 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 28 28 27 

átszámítva teljes 

munkaidőre 
27,75 27,75 26,75 

 

Középfokú 

szakirányú 

végzettséggel 

 

 

összesen 9 9 10 

átszámítva teljes 

munkaidőre 
 

8,75 8,75 9,75 

Egyéb felsőfokú 

összesen  5 5 6 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
5 5 6 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 
 

összesen 42 42 43 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
41,5 41,5 42,5 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb 

alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
0 0 0 

Egyéb 

alkalmazott 

középfokú 
 

összesen  9 9 9 

átszámítva teljes 

munkaidőre 
9 9 9 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 9 9 9 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
9 9 9 

Összes létszám:  50,5 50,5 51,5 
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Önkéntesek száma  43 40 50 

Közfoglalkoztatottak száma    0 0 0 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS 

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

A Központi könyvtárban a nyitvatartási idővel kapcsolatos adatokban nem volt változás 2019-ben. 

A könyvtár létszámának bővítése nélkül a nyitvatartási idő nem növelhető. Az év végi munkanap-

átcsoportosítások következtében lehetővé vált, hogy 3 nap szabadság kötelező kivételének 

elrendelésével másfél hetet pihenhessenek a munkatársak úgy, hogy ez mindössze 1 olyan napot 

érintett, amikor az általános nyitvatartási rend szerint nyitva lett volna a könyvtár.  

Sajnos nincs változás az Olvasóteremmel kapcsolatban: a 30 Celsius-fok körüli hőmérséklet miatt 

2019-ben 28 nyitvatartási napon kellett lezárnunk (június 11-15, június 19-28, július 2-5, július 

30-31, augusztus 1-13, augusztus 28-30.), de már májusban is nagyon sok meleg nap volt. A 

lezárás ellenére a szolgáltatásaink nem szüneteltek: a 2. emeleten használhatták az olvasók a 

számítógépeket. Az egyéb igényeket a munkatársak a melegben is teljesítették, azaz a 30 fokban 

másoltak, nyomtattak, olvasói kérésre hozták, vitték a szintek között a DVD-ket, 

hangzóanyagokat. Az egyetlen légkondicionált helyiséget, a Közösségi teret megnyitottuk ugyan 

az olvasóknak a rendezvényeken kívüli időszakban is, de ezt viszonylag kevesen vették igénybe. 

Ha 2020-ban is így lesz, ezt a szolgáltatást jobban kell népszerűsíteni.  

A Cholnoky lakótelepi Könyvtárban csak egy fő dolgozik, így ott problémát jelent a betegségek, 

szakmai programok és a szabadság miatti hiányzás. Próbáltunk megoldást találni a problémára, és 

ez helyettesítéssel részben sikerült is, de volt néhány olyan nap, amikor emiatt nem tudtuk kinyitni 

a könyvtárat.  

A Dózsavárosi Könyvtárban és a Március 15. úti Könyvtárban nem változott a nyitvatartás, de 

valószínűsíthető, hogy a betegségek ezekben is problémát fognak okozni.  

Örömteli változás, hogy a kádártai városrészben működő könyvtárpont helyzete stabilizálódni 

látszik. 2019. február 5-től új munkatárs vette át a működtetését, és a helyi lakosok igényeihez 

igazodva átszervezte a nyitvatartási időt is.  
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 
 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 

2019-ben a tervezettnél közel 4 millió forinttal többet, de a 2018-as összegnél közel 800.000,-Ft-

tal (4%) kevesebbet fordítottunk állománygyarapításra.  

Az állomány gyarapítása 2019-ben is az előzetes terveknek megfelelően, a Gyűjtőköri- és 

apasztási szabályzat alapján zajlott. 2019-ben összesen több mint 12.000 új dokumentummal 

tudtuk bővíteni állományunkat. Továbbra is a vásárlás volt a legfőbb beszerzési forrás, vétel útján 

5963 db dokumentummal bővült az állomány. Az Érdekeltségnövelő Támogatásból 766, ODR 

keretében 502, az SZJA 1% felajánlásokból 46 kiadványt vásároltunk. A Márai program 

keretében 359, az NKA támogatásával pedig 804 kiadványt vettünk állományba. A Márai-

program segítségével nagyobb részben a szépirodalmi kiadványok körét bővítettük. 2019-ben a 

Goethe Intézet 57, az Országos Idegennyelvű Könyvtár 32 dokumentummal támogatta 

könyvtárunkat. A Goethe Intézet 4 folyóiratot is előfizet. Ez nagy segítség a nemzetiségi ellátás 

biztosításához. A helyi nyomdákkal folyamatos a kapcsolattartás, ennek ellenére a kötelespéldány 

szolgáltatás időnként akadozik. Némileg nőtt a kötelespéldányok száma, ebben az évben 462 

darabot vettünk leltárba. 2019-ben mindösszesen 9 könyvet sikerült más intézménytől csereként 

beszerezni. Olvasóink, kisebb kiadók, helyi szerzők, alapítványok adakozó kedve nem csökkent, 

2019-ben 856 könyvet kaptunk ajándékba. Emellett állományba vettük az OKTKER 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 
2019. 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)  
27 27 27 0% 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  
6 6 6 0% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 12 12 12 0% 

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

15 15 15 0% 

Ebből nyitvatartási napok száma: 15 12 12 0% 

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

2 2 3 150% 

Ebből nyitvatartási napok száma: 
2 2 1 50% 
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szervezésében indított képzések szakdolgozatait, 122 darabot. Egyéb beszerzési forrásból 155 

új kiadvánnyal bővült az állomány (újraleltározás, térítésként kapott könyvek).  

Továbbra is népszerű a „Gyarapítsunk együtt” szolgáltatásunk, az online felületen beszerzésre 

javasolt kiadványok döntő többsége beszerzésre került.  

Folyóirat beszerzésünk folyamatos volt, a 2019-re megrendelt számok – kevés kivételtől 

eltekintve – időben megérkeztek. A kötelespéldányként kapott folyóiratok esetében előfordultak 

problémák, ezeket igyekeztünk minél hamarabb megoldani, a kiadótól beszerezni. Napilapok 

esetében többször előfordult, hogy nem, vagy hiányosan érkeztek meg. Ilyen esetekben azonnal 

reklamáltunk, a hiányt pótoltuk. 

Az állomány folyamatos frissítése nemcsak az új dokumentumok beszerzését jelenti, hanem a 

tartalmilag elavult, rossz fizikai állapotban lévő kiadványok törlését is. Az egyes részlegek 

munkatársai által törlésre javasolt, majd az intézmény vezetése által jóváhagyott törlési jegyzékek 

alapján 2019-ben is jelentős mennyiségű dokumentumot töröltünk a könyvtár állományából.  

  

2019-ben feldolgozott és kiadott dokumentumok száma a beszerzés forrása szerint 

 

 

Központi 

Könyvtár 

Dózsavárosi 

Könyvtár 

Március 15. 

úti Könyvtár 

Cholnoky 

lakótelepi 

könyvtár  

Gy.rátót Kádárta 

Vétel 4329 720 401 411 75 27 

ODR 446 23 22 10 1  

ÉNT 518 95 68 82 1 2 

NKA 756 27 11 7 3  

Márai 213 58 49 33 3 3 

Ajándék 830 63 122 44 7 1 

Kötelespéldány 448 7 4 3   

Csere 9      

Egyéb 144* 4 3 4   

SZJA 1% 44  2    

ÖSSZESEN 7737* 997 682 594 90 33 

*Nem tartalmazza az 1280 db aprónyomtatványt és a 669 db folyóiratot. 
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A 12082 dokumentum 81%-a (9686 db) a központi könyvtárba, 8%-a (997 db) a Dózsavárosi 

Könyvtárba, 6%-a (682 db) a Március 15. úti Könyvtárba, 5%-a (594 db) és a Cholnoky lakótelepi 

Könyvtárba került. Néhány kiadványt (123 db) a könyvtárpontokba irányítottunk. 

 

2019-ben feldolgozott és kiadott dokumentumok száma a beszerzés forrása szerint 

 

 

Központi 

Könyvtár 

Dózsavárosi 

Könyvtár 

Március 15. 

úti Könyvtár 

Cholnoky 

lakótelepi 

könyvtár  

Gy.rátót Kádárta 

Könyvek 6895 975 655 590 89 32 

Időszaki kiadványok 669      

Kartográfiai 

dokumentumok 
7 1     

Nyomtatott zenei 

dokumentumok 
28      

Hangdokumentumok 104 4 14    

Képdokumentumok 469 11 8    

Elektronikus 

dokumentumok 
      

Egyéb 

dokumentumok 
1514 6 5 4 1 1 

ÖSSZESEN 9686 997 682 594 90 33 

 

A 2019. évi beszerzés 76%-a (9236 db) könyv típusú dokumentum volt. A zenei hordozók iránti 

igény csökkent, ezért ezek beszerzése helyett nagyobb hangsúlyt kaptak a hangoskönyvek (122 

db). Az előző évhez képest kismértékben nőtt az igény a DVD filmek iránt, az összes beszerzés 

4%-t (488 db) tették ki. A teljes gyarapodás 13%-a egyéb típusú dokumentum volt, ide tartoznak a 

Helytörténeti gyűjteményben található aprónyomtatványok, valamint a könyvekhez tartozó 

különböző  mellékletek (hangzóanyag, dvd, füzet, térkép, szabásmintaív stb.).  

 

2019-ben feldolgozott és kiadott dokumentumok száma a dokumentumok tartalma alapján 

 

  
Központi 

Könyvtár 

Dózsavárosi 

Könyvtár 

Március 15. 

úti Könyvtár 

Cholnoky 

lakótelepi 

könyvtár  

Gy.rátót Kádárta 

Gyerekirodalom 2326 536 240 202 34 19 

Felnőtt szakirod. 4649* 92 83 62 10 1 
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szépirod. 2711** 369 359 330 46 13 

ÖSSZESEN 9686 997 682 594 90 33 

*2743 egyedi leltárkönyvben rögzített dokumentumok + 1906 aprónyomtatványok, folyóiratok 

**2668 egyedi leltárkönyvben rögzített dokumentumok + 43 folyóirat 

 

Olvasószolgálat és szaktájékoztatás 

Az évet a versek állományrész nagyarányú selejtezésével (elhasználódott, nem keresett 

dokumentumok, kb. 2000 db) kezdtük. A jó állapotú példányokat 4 fölöspéldányjegyzéken 

ajánlottuk fel a könyvtári rendszernek. 2019 februárjában a versek állományrész elhelyezését 

megcseréltük a romantikus, fantasztikus és bűnügyi könyvek állományával. Az elhelyezés 

szellősebb, olvasóbarátabb lett, könnyen elérhető magasságban lehet böngészni a népszerű 

kiemeléseket. A fantasztikus irodalmat a kiemelés mellett sárga színcsíkkal is megjelöltük. 

Márciusban többespéldányainkból válogattunk a kádártai könyvtár számára, állományuk frissítése 

céljából. A státuszátállítások mellett a raktári lapokat is átirányítottuk a megfelelő helyre. A 

raktárban a folyóiratállomány csúsztatását elvégezte a raktárosunk, ezzel előkészítette a helyet a 

megőrzendő folyóiratok számára. A Könyvtárpont állományából a nem keresett példányok 

selejtezésre, átirányításra, illetve fölöspéldány-jegyzékre kerültek. A Központi könyvtár 

állományának többespéldányaival pedig a Könyvtárpont állománya frissült. 

Az idegen nyelvű állományrészek közül az angol nyelvűben volt 2019-ben jelentős gyarapodás. 

Ajándékként elsősorban angol nyelvű romantikus regényekkel bővült a gyűjtemény. 

 

Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár 

A gyermekkönyvtári gyűjtemény fejlesztésénél mindig szem előtt kell tartani, hogy az állományt 

mind tartalmában, mind küllemében a gyerekek érdeklődésére és életkorára „szabottan” kell 

kialakítani. A gyermekkönyvtárban éppúgy megtalálhatók kell, hogy legyenek az egyes 

dokumentumtípusok, mint a felnőtteknek szóló gyűjteményekben. Az állomány megfelelő 

színvonalú gyarapításakor több szempont együttes figyelembevétele szükséges (a beiratkozott 

olvasók életkori megoszlása, érdeklődési köre, kölcsönzési szokásai, az iskolák tananyagaihoz 

kapcsolódó elvárásai, a közelben lévő iskolai könyvtárak  állományellátottsága, egy-egy, az ifjúság 

körében  felkapott, trendi témakör, amely különös érdeklődésre tart számot). 

2019-ben kis mértékben csökkent a gyerekeknek szóló irodalom, az éves beszerzés 28%-át 

szereztük be ennek a korosztálynak (a beszerzett dokumentumok egy része a fiókkönyvtárakba 

került).  



11 

 

A gyermekkönyvtár 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 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. 

Az 2019-ben tovább folytattuk állományunk több szempontú átvizsgálását, jelentős volt a törölt 

dokumentumok száma.  

 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény: 

2018-ban igen alacsony volt a beszerzett dokumentumok száma (196 db), ehhez mérten jelentős a 

fejlődés. Fontos lenne ezt a tendenciát megtartani ahhoz, hogy az állományban ne keletkezzen 

olyan hiány, amely már nem pótolható. Szükséges lenne, ha antikváriumokban, aukciókon is 

vásárolhatna a könyvtár dokumentumokat a helyismereti gyűjtemény számára. Továbbra is 

érkeznek kutatóinktól ajándék helyismereti dokumentumok, egyesületi kiadványok, cikkek 

kéziratai, melyeket örömmel fogadunk. A helyismereti periodikák száma csökkenést mutat. Ennek 

oka lehet az elégtelen kötelespéldány szolgáltatás, illetve az, hogy csökken az új lapok megjelenése 

a piacon. Az elektronikus folyóiratok és aprónyomtatványok megjelenését követjük és archiváljuk a 

dokumentumokat. 

Az aprónyomtatványok könyvtárba érkezése egyre kevésbé megoldott. A kötelespéldány-

szolgáltatással nagyon kevés érkezik, plakát egyáltalán nem. Az érkező kisnyomtatványok típusa is 

nagyon korlátozott. Ennek az lehet az oka, hogy a sokszorosítás sok esetben nem megyei 

nyomdában történik, vagy nem is nyomdában, hanem házi módszerekkel, saját nyomtatón. Ez azt a 

veszélyt hordozza magában, hogy az aprónyomtatványok összetétele nagyon egysíkúvá válik és a 

megyei lefedettség teljesen megszűnik. Gyakorlat, hogy az elhivatott kollégák gyűjtik be a 

különböző aprónyomtatványokat például lakóhelyük környezetéből, de ez nem a járható út és nem 

is hoz tartós megoldást. 

 

Dózsavárosi Könyvtár 

Befejeződött a gyerekrészleg megújítása. Ezzel együtt járt az elhasználódott dokumentumok törlése 

és lehetőség szerinti pótlása.  
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Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. 

évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (nettó ezer Ft)  18 887 14 200 18 100 96% 

- ebből folyóirat (nettó ezer Ft) 3 234 3 000 4 326 134% 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(nettó ezer Ft) 
681 700 712 105% 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 
392 350 532 137% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
3 864 3 900 3347 87% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 
1 944* 1 750* 1782* 92% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
443 450 350 79% 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
427 450 249 58% 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 
14 151 14 000 

11959 

(???) 
85% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  25 504 10 000 10854 43% 
*Aprónyomtatványokkal együtt 

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  
 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

Az elektronikus leltározás jól működik, a kisebb változtatások sem okoztak gondot a kollégáknak, 

így minimális volt a hiba, az elírás. Az egyedi leltárkönyvben nem, de a csoportos 

nyilvántartásban rögzítettünk 669 folyóiratot (elmúlt 3 évben időleges nyilvántartásban vett 

periodikák) és 1280 aprónyomtatványt.  

Továbbra is tervszerűen zajlott az állományba vétel, a formai és tartalmi feltárás. 2019-ben 

összesen 10636 rekord került rögzítésre az Aleph rendszerben. Az új dokumentumok a 

beérkezéstől számított 1-2 munkanapon belül az olvasók rendelkezésére álltak, az egy 

dokumentum feldolgozására fordított idő átlagosan 15 perc volt. Alapelvünk továbbra is az volt, 

hogy elsőbbséget élvezzen a vásárolt dokumentumok feldolgozása. A beszerzés viszonylag 

egyenletes volt, így a vásárolt kiadványok mellett folyamatosan maradt idő az egyéb beszerzések 

(ajándék, egyéb) feldolgozására is. Év elején a költségvetés elfogadásáig az elmaradásokat 

próbáltuk pótolni. 

A Márai programban érkező kiadványok feldolgozására egy hónap állt rendelkezésre, ezt tudtuk 

tartani, jóval a határidő lejárta előtt elküldtük az igazolást a nyilvántartásba vételről.  
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Az NKA támogatásával kiadott dokumentumok folyamatosan érkeztek, minden kötet 

feldolgozásra került. 

A sajtófigyelés során a Veszprém megyére vonatkozó cikkeket feltártuk, bibliográfiai leírásukat 

az Aleph rendszerben rögzítettük. 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. Az országos 

folyóiratokból és a fenti megyei lapokból 4503 db cikk került feldolgozásra az év folyamán. 

Befejeztük az American Corner Steverson gyűjteményének átszervezését. A raktárba került 

dokumentumok lelőhelyét módosítottuk az Aleph rendszerben.  

A MOKKA közös katalógusba 6426 rekord került feltöltésre. Ez jóval kevesebb a tervezettnél. 

Ennek magyarázata, hogy 2019-ben 4%-kal kevesebb volt az éves beszerzésünk, illetve a könyvek 

nagy részét több példányban vásároltuk meg, ami a bibliográfia rekordok számában nem, csak 

példányrekordokban jelentkezik. Sajnos a rendszer továbbra is akadozik, rekordjaink nem minden 

esetben jelennek meg keresési eredményként. Az új rekordok mellett azokat a rekordokat is 

felküldtük, amelyek bibliográfiai leírásában adatot módosítottunk. 

A gyarapítás mellet 2019-ben is folytatódott az elavult, elhasználódott könyvek, egyéb 

dokumentumok törlése. Az év során több, mint 10000 kiadványt (10874 db) vezettünk ki az 

állományból. A központi könyvtárból 8721, a fiókkönyvtárakból 2153 dokumentumot töröltünk. 

 

Olvasószolgálat és szaktájékoztatás 

A nyári zárvatartás alatt közösségi szolgálatos diákok mosták le a Kiválasztótér polcait és 

rendezték az állományt. Decemberben helyhiány miatt a Raktárban és a Kiválasztótérben egyaránt 

meg kellett csúsztatnunk a szépirodalom állományrészt. 

 

Gyermek- és ifjúsági könyvtár 

2017 őszén kezdtük el raktári katalógusunk átvizsgálását, revízióját, amelyet a 2018-as és 2019-es 

évben is tovább folytattunk.  Így egy megbízható, a valós adatokat tartalmazó, jól használható 

raktári katalógust sikerült szerkeszteni. 

 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény 

A 2018. évben elkezdte a részleg a szabadpolcos állomány vonalkódozását, mely 2019 májusában 

fejeződött be. Ennek során rejtett hibákra is fény derült (pl. rögzítési hibák), melyeket 

kijavítottunk, hozzájárulva ezzel az elektronikus katalógusban szereplő adatok pontosságához.  
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A helyismereti gyűjtemény folyóirat gyűjteménye mostanra jelentősen megnövekedett, az elmúlt 

években a polcok zsúfoltak lettek, szükségessé vált rendezésük. Ez a nyári szünet előtti hetekben 

megtörtént, a polcokat lemostuk és lazítottuk az állományt, új polcfeliratokat készítettünk. A 

raktárrendezés nem fejeződött be teljesen, fenti munka csak a folyóiratokat érintette. Fizikálisan 

ez is jelentős igénybevételt jelentett a női dolgozóknak. 

 

 

 

Mutatók 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. 

évi 

tény 

 

változás %-

ban előző 

évhez képest 
Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített 

rekordok száma 

 12 286 13 000 10636 87% 

Magyarországi Közös Katalógusba 

(MOKKA) betöltött tételek száma 
 15 479 15 000 6426 42% 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 

betöltött rekordok száma 
 0 0 0 0% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve)  

 0,25 0,25 0,25 0% 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

 2 2 2 0% 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 

(az elektronikus katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a gyűjtemény 

egészének %-ában) 

 99 99 99 0% 

 

2.22 Állományellenőrzés 

A Központi Raktárban és a Helyismereti gyűjteményben állományellenőrzést végeztünk. Az ezzel 

kapcsolatos feladatokba az érintett részlegek munkatársain kívül a szabad kapacitások figyelembe 

vételével a többi csoport munkatársai is bekapcsolódtak: leginkább a Könyvtár-informatikai és 

gyűjteményszervezési csoport, beleértve az osztályvezetőt is, de kaptak feladatot az Általános 

tájékoztatás és kölcsönzési adminisztráció csoport munkatársai is, valamint a módszertani 

referens.  

Májusban kezdtük meg a raktári állomány leltár-előkészítését. Első fázisban a raktári lapok és a 

könyvek összevetését és ellenőrzését végeztük el. A hibákat, elírásokat javítottuk. Ezzel 

párhuzamosan az ellenőrzött leltárkönyvi lista alapján az eltérések ellenőrzése, javítása az 

állományban és az elektronikus katalógusban szintén megtörtént. Eközben a leltározás is 

elkezdődött más részlegeken dolgozó munkatársaink segítségével, de a két érintett csoportban 

dolgozó kollégák is hónapokig feszített tempóban dolgoztak, hogy a napi feladatok és a nyilvános 

szolgálat ellátása mellett is megfelelő ütemben haladjon az állomány ellenőrzése. Az 
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állományellenőrzés alatt a raktári rongált, elavult dokumentumokat kiemeltük. Ezek állományból 

való kivonása a leltár lezárása után lesz a feladatunk.  

A muzeális dokumentumok ellenőrzése is megtörtént. A 2020-ra tervezett állományellenőrzés 

előkészítéseként elvégeztük a gyerekkönyvtári állomány rendezését. 

2.3 Állományvédelem 
 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

A központi könyvtár minden könyv típusú dokumentumába biztonsági mágnescsík került. A 

fiókkönyvtárakban nincsen biztonsági kapu, így az azokba kerülő dokumentumok esetében ez 

szükségtelen. 

A silány minőségű könyvek néhány kölcsönzés után javításra szorulnak. Amit tudtunk házilag 

javítani, azt megragasztottuk, amit nem lehetett helyrehozni, azt kivontuk az állományból, 

helyette új példányok beszerzésére került sor. 

Sajnos 2019-ben a korábbinál jóval kisebb mértékben kerülhetett csak sor digitalizálásra, mely 

részben az állományvédelmet is szolgálja.  

 

Olvasószolgálat és szaktájékoztatás 

Sajnos 2019-ben is előfordult, hogy nem találtunk meg a katalógusban szereplő dokumentumokat. 

Minden kallódó könyvről nyilvántartást vezetünk, amiket ellenőrzünk, illetve keresünk. Teljesen 

új könyvek is kallódnak, amelynek nem tudjuk a pontos okát, de nem szerencsés, hogy az olvasók 

kabátban, nagy táskákkal jöhetnek fel az olvasói terekbe.  

A polcokon lévő raktári rendet folyamatosan ellenőrizzük, de sok kiemelésünk van. A 

Fogadótérben található egy böngésző is, amely az olvasóinkat szolgálja, de a tájékoztatást 

nehezíti, lassítja, hiszen egy-egy dokumentumot több helyen kell keresnünk. 

Folyamatban van a megőrzendő napilapok köttetése, amelyet az Egyetemi Nyomda végez. A 

folyóiratokat az Élet és Irodalom kivételével évek óta nem köttetjük, hiszen egyre több periodika 

található meg az adatbázisokban is.  

A kisjavítások száma idén is jelentős volt. Az állományellenőrzés során a raktári 

dokumentumokat is igyekeztünk javíttatni, állagukat megőrizni.  A muzeális dokumentumok 

közül is sok a rossz állapotú, ezek javítását azonban csak szakember, restaurátor végezheti. 

 A tavaly készített felhívás ellenére még mindig gyakori, hogy elázott, megrongálódott könyvek 

kerülnek vissza a kölcsönzés után. Ezeket is igyekszünk az állományból kivonni és lehetőség 

szerint pótolni, de ez a 3-4000 Ft-os könyváraknál igen nagy veszteség.  

 

Gyermek- és ifjúsági könyvtár 

A gyermekrészleg egész területén továbbra is működnek a páramentesítő készülékek. Ennek 

köszönhető, hogy az állományban 2014 óta nem tapasztaltunk újabb penészedést, de ez csak 
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tüneti kezelés. Ebben a részlegben is gyakori, hogy az olvasóktól szakadt, ázott, összefirkált 

könyvek érkeznek vissza.  

 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény 

Állományvédelmi okokból 50 féle megyei települési lapot köttettünk be, összesen 51 kötetben.   

A muzeális dokumentumok, de nagyon sok régi könyv is rendkívül rossz állapotban van. A 

muzeális dokumentumok közül több is restaurálásra és/vagy fertőtlenítésre szorulna.  

Az állományvédelem és használhatóság szempontjából a plakátok elhelyezése részben 

megoldódott, mivel a részleg számára beszerzésre került egy térképszekrény, amelyben A0-ás 

méretig lehet plakátokat tárolni.  

Az állományellenőrzés során történt állománymozgatáskor szembesült a részleg azzal, hogy a 

kutatószoba hátsó falán lévő polcok mögött, a talajtól kb. fél méter magasságig a fal omlik, 

nedves. Az alsó polcokra ezért már vissza sem rendeztük a könyveket, hiszen ilyen körülmények 

kimondottan kárt tesznek a közvetlenül a fallal érintkező dokumentumokban, melyek között több 

60-70 évnél régebbi darab is található. Ez csak átmeneti megoldásnak tekinthető, hiszen a 

nedvesség és az esetleges gombák jelenléte nem áll meg fél méter magasságban. 

Állományvédelmi szempontból az is fontos lenne, hogy a részleg rendszeres, fertőtlenítő festésen 

essen át, de ez évtizedek óta nem valósult meg, mely szintén nem csak a tárolt és hosszú távon 

megőrzésre szánt dokumentumokra veszélyes, hanem a dolgozókra is. A szellőztetés, a légcsere 

sem megoldott, hiszen a rossz állapotú ablakok, melyek kinyitása is csak munkavédelmi 

szempontból szabálytalan módon lehetséges, nem teszik ezt lehetővé.  

Szükség lenne újabb polcok beállítására is, mivel a polcok rendkívül telítettek és a szoros tárolás 

mellett a könyvek le- és visszapakolásakor sérülhetnek a borítók, a könyvek gerince. A puhatáblás 

könyveknél különösen nagy a veszélye, hogy visszagyűrődik, bármilyen körültekintően bánunk is 

velük. 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

2019. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

1 084  1 000 604 56% 

Muzeális dokumentumok száma 467 467 628* 134% 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 
0 0 0 0% 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 
1 382  1 500 122 9% 
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dokumentumok száma 

Biztonsági jellel tárgyévben ellátott 

dokumentumok száma  
8 571 9 000 6667 78% 

A könyvtári dokumentumok 

állagának védelmét szolgáló gépek 

száma 
9 9 9 0% 

*Átminősítés miatti növekedés 

 

2.4 Tudományos kutatás 
 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (kutatónapok megítélésének 

kritériumai, ellenőrzése) 

  

Intézményünkben nem voltak kutatónapok. Szintén nem releváns az MTM azonosító.  

Konferenciák, szakmai napok 

2019-ben arra törekedtünk, hogy a munkatársak a lehető legtöbb olyan konferencián, értekezleten, 

tanfolyamon, képzésen, tréningen stb. vegyenek rész, amelyek az ő érdeklődésüknek, 

kompetenciáiknak is megfelelnek és a könyvtár szempontjából is fontosak. Több digitalizálással 

kapcsolatos eseményen is részt vettünk: február 27-én az Országos Széchényi Könyvtár 

szervezésében zajlott a Digitális örökségünk útján című konferencia, amely Közgyűjteményi 

Digitalizálási Stratégiát mutatta be. Április 17-én újabb hasonló témájú rendezvény volt a nemzeti 

könyvtárban. 2019. november 7-én a Nemzeti Múzeumban tartották a Közgyűjteményi 

digitalizálási workshopot.  

Április 15-én a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban az MKE Veszprém 

Megyei Szervezete által szervezett szakmai napon több munkatársunk is részt vett. Szintén az 

egyesület szervezte december 8-án a Dr. Csiszár Miklósné emléknapot, melyen szinte valamennyi 

szakmai munkakörben dolgozó munkatársunk jelen volt.  

Május 15-én a Nemzeti Névtér bemutatásán vett részt egy fő az Országos Széchényi Könyvtárban. 

Több rendezvénye is volt idén Veszprémben Az én könyvtáram projektnek. A szakmai napokon 

minden érintett munkatársunk részt vett. A szaktanácsadók ezek kívül júniusban egy kétnapos 

szakmai konferencián is részt vettek.  

Hagyományosan Tatabányán volt október 7-én az ODR konferencia, amin részt vett a 

szolgáltatásért felelős munkatársunk.  

December 3-án a Könyvtári Intézet által Húzzuk be a fake-et! - Könyvtárak az álhírek ellen 

címmel szervezett K2 szakmai napon egy fő vett részt. 

KSZR szakmai napokra és igazgatói értekezletekre kétszer került sor az évben: május 29-30-án 

Békéscsabán, majd szeptemberben Székesfehérváron. Ez utóbbi egyúttal Könyvtármozi szakmai 

nap is volt.  

Az MKE 51., Székesfehérváron rendezett vándorgyűlésén négy munkatársunk vett részt. 

 

https://ki.oszk.hu/hir/kutatasi-es-szervezetfejlesztesi-osztaly/huzzuk-be-fake-et-konyvtarak-az-alhirek-ellen-cimu-k2
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Képzések, tanfolyamok 

2019-ben többfajta képzésen vehettek részt a munkatársaink. Egy fő a Kodolányi Főiskola 

könyvtáros szakember képzésén végzi tanulmányait. Egy fő biblioterápiás képzésen vesz részt.  

2019-ben két munkatársunk folytatta munkáját az EFOP-3.3.3. – „Az én könyvtáram” Európai 

Uniós projektben mint szaktanácsadó. Egyikük az év elején végezte el „A könyvtárosok szerepe a 

tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában” c. 60 órás módszertani képzést. 

Mindkét kolléga részt vett a Projektkommunikáció, eredménykommunikáció c. 30 órás képzésen, 

ott tanúsítványt szerzett. A programban meghirdetett módszertani képzést további három 

munkatársunk is elvégezte. Szintén ennek a projektnek a keretében hirdették meg a Hatékony 

kommunikáció a közgyűjteményekben című tanfolyamot, melyen két munkatársunk vett részt 

október 7. és november 11. között.  

Egy munkatársunk végezte el a „Zeneirodalom csúcspontjai könyvtáros szemmel” című 

tanfolyamot, melyet a Könyvtári Intézet szervezett.  

Egy fő végezte el a Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés című tanfolyamot, 

melyet szintén a Könyvtári Intézet szervezett. 

Egy fő nemzetközi tanulmányúton vett részt a Cselekvő közösségek projekt keretében, egy fő 

pedig Közösségfejlesztő tanfolyamon vett részt a Könyvtári Intézetben.  

 

Előadások 

Az én könyvtáram projekt veszprémi képzésén résztvevőknek a helyismereti részleg vezetője 

tartott sétával egybekötött várostörténeti előadást. Hasonlót tartott szekszárdi diákoknak is. A 

Topotéka bemutatására két alkalommal került sor: először az Internet Fiesta keretében, másodszor 

pedig decemberben az MKE szakmai napján.  

Az Amerikai Kuckó vezetője az MKE áprilisi szakmai napján tartott előadást a kuckóbeli STEM 

programokról.  

Az én könyvtáram projekt mintaprogramjainak kipróbálói a szakmai napokon előadásokat 

tartottak a tapasztalataikról.  

 

Kiadványok 

2019-ben nem jelentetett meg az intézmény kiadványt. 
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  
 

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

                                                 
1  A csak a tényszámoknál kell MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatokat megadni. 2019-re az 

MTMT alapú adatszolgáltatás ajánlott, 2020-tól kötelező. 
2  Nagyobb intézményeknél kérjük az intézmény MTMT azonosítóját megadni. Amennyiben az 

intézményben csak néhány kutató közöl tudományos publikációkat, az intézményi azonosító hiányában az ő 

azonosítóik is megadhatóak. 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 2019. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év)   
Nem 

releváns 

Nem releváns Nem releváns Nem releváns 

Tudományos kutatások száma Nem 

releváns 

Nem releváns Nem releváns Nem releváns 

A könyvtár összes 

tudományos publikációinak 

száma és ebből a könyvtár 

szakemberei által készített, 

nyomatott vagy elektronikus 

formában megjelent 

publikációk száma az MTMT 

alapján1 

Nem 

releváns 

Nem releváns Nem releváns Nem releváns 

Az intézmény MTMT 

azonosítója vagy a 

tudományos kutatók MTMT 

azonosítói2 

Nem releváns 

Idegen nyelvű publikációk 

száma 
2 1 0 nem 

értelmezhető 

Nemzetiségi nyelvű 

kiadványok, publikációk 

száma 

0 0 0 0% 

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 
2 1 0 nem 

értelmezhető 

A könyvtár szakemberei által 

tartott előadások száma 
14 10 7 50% 

A könyvtár szakemberei által 

elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

27 20 8 30% 

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  
2 2 0 nem 

értelmezhető 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 
résztvevők száma 

148 150 0 nem 

értelmezhető 

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való 

részvételének száma 

45 50 25 56% 

A képzésben, továbbképzésen 

részt vett dolgozók száma 
7 10 13 186% 
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A kötelespéldány-szolgáltatás működése kicsit akadozik. A nyomdákkal folyamatos a kapcsolat, 

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

figyelmeztetés nélkül, maguktól teljesítik kötelezettségüket, többen azonban csak várnak ránk és 

nekünk kell a dokumentumokért elmenni. Az előző évhez képest 2019-ben kicsivel több 

dokumentum érkezett kötelespéldányként, 462 darab. Heti, havi, kéthavi, negyedéves periodikák 

esetében nem volt változás, továbbra is probléma volt az egyes számok kései érkezése. 

 

3.2 ODR tevékenység 

2019-ben az EMMI által kezelt költségvetési fejezet ismét lehetőséget nyújtott 

állományfejlesztésre. Nettó 1.100 ezer Ft támogatást kapott az intézmény, 1.000 ezer Ft-ot 

állománygyarapításra, 100 ezer Ft-ot a postaköltség megfizetésére fordítottunk. Az ODR 

támogatásból az elmúlt évhez képest kevesebb dokumentumot tudtunk vásárolni. 502 kiadvány 

került állományunkba ODR forrásból. ODR-MOKKA tagkönyvtárként folyamatos a rekordok 

feltöltése a közös adatbázisba. 2019-ben 6426 rekordot töltöttünk fel. Sajnos a fogadó rendszer 

működése és pontossága továbbra is megbízhatatlan, így továbbra sincs pontos adatunk arról, 

hogy jelenleg hány dokumentumunk kereshető a MOKKA-ban.  

A könyvtárközi szolgáltatás fontos része a könyvtár szolgáltatásainak, hiszen kiegészíti a már 

meglevő állomány hiányosságait és az olvasóknak sem kell elutazniuk az ország más területén 

található könyvtárakba egy-egy hiányzó könyvért. További könnyítés, hogy mindezt akár 

otthonról, az ODR felületen is intézhetik, csupán a visszaküldés postaköltséget kell kifizetniük. 

A kérések főleg ODR-en keresztül érkeznek, illetve a KSZR tagkönyvtárak és a fiókkönyvtárak e-

mailben adják le igényeiket. A kéréseket EXCEL táblázatban tartjuk nyilván, ez jelentősen 

meggyorsítja az adatok visszakeresését. 

Az utóbbi években a tőlünk kért dokumentumok száma hullámzást mutat. A tőlünk kért 

dokumentumok száma a 2016-ról 2017-re emelkedett, majd újra csökkent 2018-ra. a 2019-ben 

tőlünk kért dokumentumok száma 18 %-kal növekedett a 2018-as értékhez képest. A teljesített 

kérések száma 15%-os növekedést mutat. Az idei emelkedést annak is betudhatjuk, hogy az 

összes KSZR könyvtárunknak körlevelet írtunk és bíztattuk őket a könyvtárközi szolgáltatás 

igénybevételére. Valamint az ODR-en keresztül is megkerestek bennünket új, eddig nem 

jelentkező könyvtárak. 

Az idei évben 22 db új könyvtárat írattunk be, 57%-kal növekedett a hozzánk forduló könyvtárak 

száma a tavalyihoz képest. Kértek tőlünk nagy országos könyvtárakból (ELTE, KSH) is, és 

gyakori, hogy az ország kisebb településeiből is rendszeresen hozzánk fordulnak (pl. Lakitelek). 

A beérkezett kérések 94 %-át teljesítettük. A kérések teljesítését gyakran a fiókkönyvtárak 

állományának bevonásával tudtuk felgyorsítani. A fiókkönyvtárakból általában 1-2 napon belül 

beszállítják a könyveket. 
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Az előjegyzések száma idén a tőlünk kért dokumentumok esetében 298 db volt, ami 32 %-os 

emelkedés a tavalyihoz képest. Ez is mutatja, hogy rendszeres az igény az új kiadású könyvekre, 

hiszen főleg azokra teszünk előjegyzést a tőlünk kérő könyvtárak esetében is. 

Saját olvasóinknak is kértünk könyveket ODR-en és e-mailen keresztül. Az indított kéréseink 

száma 22%-kal csökkent a tavalyihoz képest – és az előjegyzés is kevesebb volt. Ez alapján 

feltételezhető, hogy a saját könyvállományunk jobban lefedte az olvasói igényeket, de sokan a 

postaköltség miatt fontolják meg, hogy kérjenek-e könyvtárközi kölcsönzést.  

2019-ben megújult a reprográfiai szolgáltatásunk: új gépet kaptunk, amivel A/3-as szkennelésre is 

lehetőség nyílt, mégis az elektronikus formában küldött dokumentumok száma csak 9 db-bal volt 

több a tavalyinál. Itt nagyobb növekedésre számítottunk. 

Részlegeink tekintetében 85% a felnőtt részlegről, <1% a helytörténeti dokumentumokból, 12 % a 

gyerek és ifjúsági dokumentumokból, <1% a zenei dokumentumokból és <1% a német részlegből, 

továbbá <1% a GUK állományából, <1% az AMC részlegből és <1% az olasz nyelvű könyvekből 

teljesített. 

 

A KSZR tagkönyvtárakból idén 1262 db kérés érkezett, melyből 1182 db-ot teljesítettünk. A 

teljesített kérések száma 20%-kal nőtt a tavalyihoz képest. A KSZR tagkönyvtáraknál fordul elő 

gyakrabban, hogy olyan könyvet kérnek tőlünk, ami nincs meg az állományunkban, mert a 

kollégák nem ellenőrzik a kérésindítás előtt a katalógusunkat. A KSZR szolgáltató helyek a 

könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumokat továbbra is ingyen küldhetik vissza  

A beérkezett kérések 12%-a ODR kérés, 30%-a fiókkönyvtári kérés, 48%-a KSZR-es kérés, 10%-

a pedig egyéb kérés volt. 

 

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) 

 
A területi ellátó munkát 2019-ben is a jogszabályokban meghatározottak szerint végeztük. Az 

1997. évi 140. tv. (Kulturális törvény – továbbiakban Kult. tv.) meghatározza a megyei hatókörű 

városi könyvtár feladatait. 

 

Ez alapján:  

66. § A megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) 

bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként 

a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus 

katalógus építésével kapcsolatos feladatokat, 

b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, 

c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, 

d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, 

e) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, 

f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, 
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g  működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és 

közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében, 

h) megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak 

ellátását a 64. § (3) bekezdése szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen, 

i)koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében 

működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár 

fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények érvényesítése 

érdekében, 

j) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, 

k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató 

könyvtár számára meghatározott feladatokat, 

l)évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs 

szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak könyvtárosai számára, 

m) ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos 

feladatokat, 

n)elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai 

beszámolóját és munkatervét. 

 

Veszprém megyében 15 települési nyilvános könyvtár működött 2019-ben.  

A lakosságszám alapján az alábbi kategóriákba oszthatjuk a települési nyilvános könyvtárakat: 

 Lakosságszám Települések3 

I. 5 000 fő alatt 

(6) 

40% 

Badacsonytomaj (v) - 2 180 fő 

Balatonfűzfő (v) - 4 501 fő 

Balatonkenese (v) - 2 688 fő 

Devecser (v) - 4 415 fő 

Pétfürdő (k) - 4 774 fő 

Révfülöp (k) - 1 173 fő 

II. 5 001-15 000 

(5) 

34% 

 

Balatonalmádi (v) - 9 823 fő 

Balatonfüred (v) - 13 637 fő 

Berhida (v) - 5 917 fő 

Sümeg (v) - 6 186 fő 

Zirc (v) - 6 760 fő 

III. 15 001-25 000 

(2) 

13% 

 

Tapolca (v) – 15 706 fő 

Várpalota (v) – 20 303 fő 

IV. 25 001-40 000 

(2) 

13% 

 

Ajka (v) - 28 455 fő 

Pápa (v) - 30 053fő 

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 2019-ben is a műhelynapokat. A 

kollégák, bár komoly egyeztetést igényelt, majdnem minden településről részt vettek a szakmai 

napokon. 

                                                 
3  (v) város 

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

A szakmai napokon és egyéb tanácskozásokon egyeztettek a könyvtárak vezetői és munkatársai az 

aktuális eseményekről, jogszabályváltozásokról.  

A 2019. december 9-én tartott szakmai napon tájékoztattuk a megjelenteket a megyei hatókörű 

városi könyvtárban zajlott személyi változásokról, többek között bemutatkozott dr. Baranyai 

Tamás igazgató, aki 2019. december 1-jétől kapta meg az igazgatói kinevezését. A települési 

nyilvános könyvtárakban is számos változás történt. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a nyilvános könyvtári ellátást az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárral kötött KSZR megállapodás alapján 2020. január 1-jétől nem nyilvános könyvtár 

fenntartásával biztosítja. 

Balatonfűzfőn és Balatonkenesén nincs kinevezett intézményvezető. Balatonfűzfő esetében a 

pályáztatás folyamatban van, de újabb kör várható 2020. év elején. Tapolcán is megbízott 

igazgató irányítja az integrált intézményt. 2019-ben három pályázati felhívás jelent meg, 

mindháromszor eredménytelenné nyilvánították az eljárást.  

2019. március 1-jétől Fábiánné Sáray Annát nevezték ki a Pannónia Kulturális Központ és 

Könyvtár igazgatójának.  

Több városi könyvtárban sajnos elégtelen a szakmai státuszú, megfelelően képzett munkatársak 

helyzete.  

 

Költségvetési támogatás 

A települési (városi és községi) nyilvános könyvtárak esetében a Költségvetési törvény4 alapján 

kellett felhasználni a támogatást. Saját forrásból /bevételből kellett ezt kiegészíteni, mert a 

lakosságszám alapján járó támogatás nem fedezte az intézmények fenntartását. A részletes 

elemzést a könyvtárak beszámolóinak és munkaterveinek elfogadása és megküldése után tudjuk 

elkészíteni.  

 

Érdekeltségnövelő támogatás (ÉNT) 2019-ben 

 Önkormányzat neve  A költségvetési 

törvény szerinti 

korrigált, kerekített 

támogatás 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

1. Ajka Város Önkormányzata 1 043 000 Ft 333% 

                                                 

4  2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 

1 210 forint/fő, de településenként legalább 1 800 000 forint 
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2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 227 000 Ft 163% 

3. Balatonalmádi Város Önkormányzata 262 000 Ft 76% 

4. Balatonfüred Város Önkormányzata 1 007 000 Ft 112% 

5. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 591 000 Ft 111% 

6. Berhida Város Önkormányzata 111 000 Ft 101% 

7. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 706 000 Ft 88% 

8. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 230 000 Ft 114% 

9. Sümeg Város Önkormányzata 357 000 Ft 139% 

10. Tapolca Város Önkormányzata 1 601 000 Ft 111% 

11. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 075 000 Ft 568% 

12. Zirc Város Önkormányzata 627 000 Ft 85% 

 

Balatonkenese, Devecser és Pápa városi könyvtárak nem részesültek érdekeltségnövelő 

támogatásban. Ez azt mutatja, hogy helyi szinten nem tudják kiegészíteni az adott könyvtárak 

kötelező állománygyarapítási keretét. Jelentős támogatás-emelkedés mutatkozott Ajka, Sümeg és 

Veszprém könyvtárainak vonatkozásában.  

 

Szakértői tevékenység, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások nyújtása 

 

2019-ben 9 esetben végeztünk szakértői tevékenységet. Schreiber Márta könyvtári szakértő 

Balatonalmádiban véleményezte az intézményvezetői pályázatot és részt vett a szakértői 

bizottságban. Ezen kívül helyszíni látogatáson vett részt Döbröntén a szolgáltatás biztosításába 

bevont Jókai Mór Városi Könyvtár kérésére, szakmai tanácsokkal segítette a helyi könyvtár 

működésének megújulását. 

Pálmann Judit könyvtári szakértő igazgatói pályázatokat véleményezett, a szakértői 

bizottságokban 3 esetben vett részt (Tapolcán kétszer, Balatonfűzfőn egyszer), az NKA által 

Könyvtárfejlesztésre kiírt pályázatához szintén 3 esetben (Balatonfüred, Csetény és Szentgál) 

készített szakértői véleményt. Két utóbbi KSZR szolgáltató hely fejlesztésére beadott pályázat 

támogatást is nyert. 

Külön szakértői véleményt készített Pálmann Judit Badacsonytomaj Város Önkormányzata 

részére a települési nyilvános könyvtár átszervezése és a KSZR-hez csatlakozás ügyében. 

 

3.4  A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése – rövid összefoglaló, hiszen a 

KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik 
 

2019-ben 202 Veszprém megyei település önkormányzatával volt érvényes megállapodása a 

megyei könyvtárnak. Badacsonytomaj 2019. október 8-án csatlakozott a rendszerhez. A 
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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 82-re emelkedett. 

2019-ben a retrospektív konverzió keretében 5 település könyvtári állományának feltárása készült 

el. Ebből 2 helyen beindult az elektronikus kölcsönzés. A fennmaradó 3 szolgáltató helyen 

minden feltételt biztosítottunk, csak az IKR betanítása maradt hátra. Ezzel egy időben elvégeztük 

az állomány optimalizálását is, így a látogatók számára könnyebben átlátható, használható 

könyvtárakat hoztunk létre. 

2019-ben befejeztük a devecseri körzet (41 könyvtár) könyvtári állományának feltárását és 3 

szolgáltató hely kivételével beindult az elektronikus kölcsönzés. Ez a munkafolyamat 2016-2019-

ig tartott. 

2019. január 31-ig az elmúlt évekhez hasonlóan begyűjtöttük az éves statisztikát és elkészítettük a 

jelentést a minisztérium felé. 

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

A KSZR tevékenység keretein belül 2019-ben munkatársaink több helyszínen és több alkalommal 

tartottak könyvtári foglalkozásokat. 

Veszprém megyében a KSZR keretében 2019-ben számos, a lakosság érdeklődésének megfelelő 

könyvtári, kulturális, közösségi foglalkozást, rendezvényt valamint kiállítást szerveztünk meg. A 

veszprémi ellátási körzetre vonatkozóan a könyvtári programszervezés általános menete kialakult, 

azok szabályait a könyvtárosok ismerik, beszámolási kötelezettségüknek eleget tesznek. Az 

együttműködés kölcsönös, kiegyensúlyozott, az információáramlás pedig folyamatos. 

A 2019. évi veszprémi ellátási körzet KSZR programszervezésére vonatkozóan kiemelt 

célkitűzésként került megfogalmazásra a helyi könyvtárosok előrelátó, tudatos tervezésen alapuló 

munkájának támogatása. Továbbra is ösztönöztük a programok helyi igényekhez, célcsoportokhoz 

történő igazítását, a helyi identitás erősítése és az aktív közösségi élet kialakítása céljából. 

A körzetben magas volt a személyi változások száma, emiatt 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. A települések könyvtárai 2019-ben is 

aktívan részt vettek az Országos Könyvtári Napok programsorozatában. Számos előadást, játékos 

foglalkozást, filmvetítést szerveztek.  
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A programok időarányos elosztása tekintetében azonban továbbra is az előrelátóbb tervezést kell 

ösztönöznünk, mert jellemző volt, hogy az év első negyedévében szerveződött a legkevesebb, és 

utolsó negyedévében a legtöbb KSZR program. 

KönyvtárMozi 2015 végén indult kezdeményezés a kistelepülési könyvtárak számára, mely 

lehetőséget ad a tagjainak folyamatosan bővülő kiváló hazai filmek vetítésére. Számos filmnek 

megtalálható a digitálisan felújított változata is a listában. Bővebben a hivatalos oldalán lehet 

tájékozódni ezzel kapcsolatban: http://www.konyvtarmozi.hu/. A tagok számára biztosítva van a 

korlátlan hozzáférés és vetítés a filmekhez. 2019-ben 15 aktív tagja volt a KönyvtárMozinak 

Veszprém megyében. 2019 első félévében 9 településen zajlott vetítés. A következő negyedévben 

három település nem teljesítette a követelményeket, így fel kellett függeszteni a tagságukat. Ezzel 

párhuzamosan ebben a negyedévben csatlakozott három új település is, így nem változott a kezdő 

létszám, csak részben cserélődött településekkel. Az utolsó negyedévben újabb hat település 

csatlakozott sikeresen, ezáltal a résztvevő települések száma 15-re ugrott. A 15 település a 

következők: Balatonszepezd, Balatonszőlős, Csabrendek, Dörgicse, Gógánfa, Hajmáskér, 

Káptalanfa, Pécsely, Porva, Sümegprága, Szápár, Szentgál, Tés, Ukk, Vilonya. Ezt az évet 

összesen 58 filmvetítéssel zártuk, amin összesen 718 fő vett részt. A létszám eloszlása a 

következő képen bontható fel: 14 év alatti: 432 fő, 14-60 között: 235 fő, 60 felett: 51 fő vett részt 

a vetítéseken. 

A 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 2019-ben a KSZR oldal látogatottsága 3560 látogató volt. 

 

3.5  Nemzetiségi könyvtári ellátás 
 

(szöveges ismertető, tendenciák bemutatása, a megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), 

a megye lakosságához viszonyított arány (%)) 

 

A 2011. évi népszámlálás szerint, Veszprém megyében az ország nemzetiségi lakosainak a 2,8 %-

a él/élt. Az egyes nemzetiségek közül a németek közössége a legnagyobb: az összes német 

nemzetiségű kb. 6%-a él a megyében.  A nemzetiséggel kapcsolatos kérdések az érzékeny 

(szenzitív/különleges) kérdések közé tartoztak, az adatok nem fedik/fedhetik le a teljes lakosságot. 

2011 októberében Veszprém megye lakói közül több mint 303 ezren 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. 
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A Veszprém megyében élő legnépesebb hazai nemzetiség a német, 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 éppen 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. 

Hasonló mértékben 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.5 

Az Országgyűlési Könyvtár Magyarország mai településeinek etnikai adatbázisa 1870–2011 

további összefüggéseket mutathat be. A 2011-es népszámlálási kései publikációja és közben a 

járási beosztás kialakítása miatt települések alakjai és közigazgatási besorolásai valójában a 2014. 

évi állapotot tükrözik.6 

2019-ben tovább csökkent a nemzetiségi kiadványok száma. Összesen 350 új dokumentummal 

bővült az állomány. A legtöbb nemzetiségi kiadvány (103 db) az NKA támogatásával került 

hozzánk. A Goethe Intézet és az Országos Idegennyelvű Könyvtár német nyelvű kiadványokkal 

(88 db) bővítette az állományunkat. A Márai programból 39, kötelespéldányként 22 nemzetiségi 

dokumentumot kaptunk. 

 

 

                                                 
52011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_19_2011.pdf  (Letöltés: 2020. január 14.) 
6 https://mtatkki.ogyk.hu/nepszamlalas_adatok.php (Letöltés: 2020. január 14.) 

 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_19_2011.pdf
https://mtatkki.ogyk.hu/nepszamlalas_adatok.php
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3.6  Statisztikai adatszolgáltatás 
 (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?) 

 

A 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet előírja, hogy minden könyvtárnak kötelező feladata az éves 

statisztikai adatszolgáltatás. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár mint megyei hatókörű városi 

könyvtár szervezi és ellenőrzi a megye területén működő települési (városi és községi) 

munkahelyi, szak, felsőoktatási és egyéb könyvtárak adatszolgáltatását.  

Az adatokat 2009 óta az interneten tölthetik ki az érintett könyvtárak egy egységes statisztikai 

rendszerben (Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer elérhetősége: 

https://kultstat.oszk.hu/#/home). 

Ez a rendszer 2019. év elején teljesen megújult, ami azonban komoly fennakadásokat okozott a 

feltöltések során, emiatt a végső leadási határidő is kitolódott. Sokszor lefagyott, leállt a rendszer, 

nem lehetett benne hosszú időn át dolgozni. Voltak olyan adatok, amik az előző években nem, 

vagy másképp szerepeltek, de ebben is igyekeztünk segíteni a kollégákat. A tájékoztatás sokszor 

nehézkes volt a Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszert működtetők/menedzselők részéről. 

 Az érintett könyvtárak 2019-ben is saját maguk töltötték fel a 2018-as adatokat, az űrlapokat az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár munkatársai ellenőrizték le. Amennyiben rendben találták az 

adatlapot, úgy azok lezárásra kerültek, ami után az adott könyvtár kinyomtatta, majd az ún. 

„Szállítólevéllel” együtt eljutatta a megyei könyvtárhoz. Egy-két könyvtárral nem volt 

problémamentes az együttműködés, akadtak olyanok, akik nehezen voltak elérhetőek. Végül 

mindenkinek sikerült véglegesíteni az adatlapját.  

2019-ben Veszprém megyében a 2018. évről összesen 244 könyvtári statisztikai jelentése készült 

el, ebből 201 a KSZR könyvtári szolgáltató helyekről.  

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által működtetett KSZR-hez 2013 óta a községek 99% a 

csatlakozott, 2019-ben már 201 kistelepülésen a megyei könyvtár biztosította a nyilvános 

könyvtári ellátást.  

A községi könyvtárak közül 2019-ben már csak Pétfürdő és Révfülöp működött települési 

nyilvános könyvtárként. 

 

4. Mutatók 

4.1 Könyvtárhasználat 
 

A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

A beiratkozott olvasó száma kismértékben csökkent, de az aktív használók száma ennek ellenére 

kis mértékben nőtt. A látogatások száma szintén egy minimális mértékű csökkenést mutat.  

https://kultstat.oszk.hu/#/home
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A csoportok száma jelentős emelkedést mutat, de ezek eloszlása az egyes részlegek között nagyon 

egyenlőtlen. Csökkent a csoportos foglalkozások száma az Olvasószolgálat és szaktájékoztatás 

csoportnál és a fiókkönyvtáraknál. Ez utóbbi magyarázata valószínűleg egy korábbi értelmezési 

probléma, melyet idén korrigáltunk. Ugyanakkor kiemelkedően sok csoport, 107 volt a Gyermek- 

és ifjúsági könyvtárban. 

 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény 

A helyismereti részleg legfőbb feladata, hogy a helyismereti dokumentumokat a felhasználók 

rendelkezésére bocsássa, illetve segítse kutatómunkájukat. Ezen a téren megállapítható, hogy a 

látogatók száma jelentősen nem nőtt. 

 

Cholnoky lakótelepi Könyvtár 

Könyvtárunkban az előző évhez képest érzékelhetően nagyobb a nyüzsgés, a statisztika alapján 

pedig 30%-kal nagyobb volt a látogatások száma. Sokszor maguk az olvasók ajánlják 

ismerőseiknek a könyvtárat. 104-en iratkoztak be az év során a fiókkönyvtárba, és 98-an újították 

meg a korábbi beiratkozásukat. A 2018 szeptemberétől hetente tartott Ringató foglalkozás is új 

érdeklődőket hozott a fiatal édesanyák és kisgyermekeik köréből. A beiratkozott olvasók száma 

nem teljesen tükrözi a könyvtárhasználók számát, mert van, aki az egész családja számára 

kölcsönöz a saját olvasójegyével, és ez rajta kívül még akár 3-4 személyt is jelent. A 2015-ös 

területcsökkentés miatt elkedvetlenedett olvasók egy része viszont valószínűleg még nem tért 

vissza. 

 

Dózsavárosi Könyvtár 

Regisztrált olvasók száma szinte változatlan volt, de az aktív használók száma csökkent. Ez 

részben a gyermekrészleg időleges zárvatartására is visszavezethető. Ugyanakkor  mind a  

könyvtári látogatások száma, mind a helybenhasználat kismértékben növekedett. Az előző évhez 

képest átlag 14 %-kal nőtt a könyvtárhasználat.  

 

Március 15. úti Könyvtár 

2019-ben kicsit csökkent a beiratkozott olvasók száma. Az olvasók számának csökkenése a 30-55 

éves korosztályban jelentős, ez magyarázható a munkába állók számának növekedésével. 
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Jelentősen csökkent a munkanélküli olvasóink száma is. Sokan használnak e-bookot, főleg a 

fiatalok és középkorúak. A nyugdíjas olvasóink közül idén sokan eltávoztak.  

A látogatások számának növekedése azzal magyarázható, hogy 2018-ban 2 hónapot a könyvtár 

zárva volt.  

 

Kádártai Könyvtárpont 

Kádártán a Közösségi Házban működő könyvtárpont 2019. február 5-étől nyitott újra ki, csaknem 

egy éves szünet után. A nyitvatartást igyekeztünk az olvasói igények szerint kialakítani. A 

könyvtárpont szünetelése miatt a városrész lakói elszoktak a könyvtárba járástól, a jelenleg 

beiratkozott olvasók mind az újranyitás óta használják a könyvtárat. A használói létszám 

növelésében segített a havonta egyszer-kétszer megtartott könyvtári program is. A beiratkozottak 

inkább a felnőtt, nyugdíjas korosztályból kerülnek ki, akik rendszeres olvasókká váltak. 

Gyermekek, fiatalok nagyon ritkán látogatják a könyvtárpontot. A városrészben iskola nem 

működik, a gyerekek vagy Veszprémbe, vagy Gyulafirátótra járnak, ahol igénybe tudják venni az 

iskolai könyvtárat vagy egyéb városrészi könyvtárat. 

 

Könyvtárhasználat (KSZR 

nélkül) 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 14 378 14 300 13 303 93% 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 

használók száma (fő) 
12 135 12 000 13 210 109% 

A könyvtári látogatások száma (db)   152 082 152 000 149 575 98% 

Ebből csoportok (db) 135 135 197 146% 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

 
A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

A kölcsönzött dokumentumok száma emelkedett. Kiugróan magas volt a helyben használt 

dokumentumok számának emelkedése. Ez részben annak köszönhető, hogy jelentős növekedést 

tapasztaltunk a Központi könyvtár földszinti folyóirat-olvasójának használatában. Nőtt a Gyermek 

és ifjúsági könyvtárban a DVD filmek kölcsönzéseinek a száma. Továbbra is népszerűek a 

hangoskönyvek és a diafilmek is. 

 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény 

A dokumentumhasználat csökkent. Ezt magyarázhatja az, hogy országosan jelentősen nőtt a 

digitalizált könyvek, folyóiratok száma, így otthonról elérhetők a források az interneten keresztül. 
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Az is tény, hogy a helyismereti kutatók száma is csökken évről évre, a fiatalabb korosztályból 

nincs utánpótlás. A részlegnek ezen a téren lehetnek feladatai érdeklődést felkeltő rendezvények, 

játékok, vetélkedők szervezésével. 

 

Cholnoky lakótelepi Könyvtár 

A kölcsönzések száma csaknem 40%-kal nőtt, a rendszeresen érkező, szép külsejű új könyveknek, 

és talán a választást könnyítő kínáló polcoknak köszönhetően. 

Az intézményen belüli átkölcsönzés és a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét egyre inkább 

kihasználják az olvasók: a kérések száma az előző évinek a kétszerese volt. Fiókkönyvtárunktól is 

jóval több dokumentumot kértek 2018-hoz képest. 

 

Dózsavárosi Könyvtár 

A kölcsönzött és helyben használt dokumentumaink száma kis mértékben nőtt az előző évihez 

képest. 

A kapott és küldött könyvtárközi kölcsönzések száma is nőtt. Intézményen belüli átkölcsönzéssel 

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

 

Március 15. úti Könyvtár 

Az összesített intézményi adatokkal ellentétben itt a kölcsönzött dokumentumok száma 

összességében stagnált, de a kölcsönzött dokumentumok számának csökkenése az aktív 

korosztálynál jelentős. A helybenhasználat csökkent. Tovább csökkent a kézikönyvek iránti 

kereslet.  

Az intézményen belüli átkölcsönzésre nagy az igény. Elsősorban a Központi könyvtárból kérnek 

az olvasók, de arra is van példa, hogy egy másik fiókkönyvtárból kapjuk meg a kért 

dokumentumot.  

 

 

Könyvtárhasználat (KSZR 

nélkül) 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
176 517 176 500 181 418 103% 

E-dokumentumok kölcsönzése 

(db) 
0 0 0 0% 

Helyben használt dokumentumok 

(db) 
207 423 207 400 243 556 117% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 
2 124 2 150 2 491 117% 
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Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 

dok. (db) 
359 360 328 91% 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
225 n.a. 388 172% 

 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

A könyvtárlátogatók által használt számítógépek számában nincs változás. Szükség lenne a 

cseréjükre, korszerűbb gépek beállítására. A Cholnoky lakótelepi Könyvtárban már nem lehet 

tovább javítgatni a gépeket, az életkoruk és a minőségük már a szolgáltatást veszélyezteti. A 

Gyermek és ifjúsági könyvtárban növelni kellene a számítógépek számát, lehetővé téve a digitális 

kompetenciafejlesztő foglalkozásokon azok használatát. A többi részlegben mennyiségi 

fejlesztésre nincs szükség, de minőségire igen.  

Sok könyvtárlátogató hozza magával a saját okoseszközét. Számukra a WIFI biztosítja a 

világhálóra csatlakozás lehetőségét.  

Olvasói számítógépek száma 

helyben használatra 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Katalógus 31 31 36 1116% 

Olvasói munkaállomás 36 36 36 0% 

 

4.4 Online szolgáltatások 

 
A 2019. évi tevékenység rövid, átfogó szöveges értékelése. 

A távhasználatok száma nőtt az előző évhez képest. A katalógushasználat nem változott, közel 

annyi keresés volt 2019-ben, mint 2018-ban. Közösségi oldalainkra, Youtube feltöltéseinkre, 

honlapon lévő könyvajánlóinkra 464201-en kattintottak. Honlapunkon 143668 alkalommal 

keresgéltek látogatóink, ez az előző évhez képest 13%-os növekedés. Bár némileg nőtt a 

látogatottság, mindenképpen szükséges lesz a megújulás az online világban. Új honlap több 

látogatót vonzhat.   

A honlap és a Facebook oldalakat folyamatosan töltjük fel a profiljukhoz illeszkedő változatos 

tartalommal, pl. új könyvek, nyitvatartással kapcsolatos információk, programok, érdekes hírek a 

könyvekkel, könyvtárakkal, irodalommal, olvasással kapcsolatban. A Veszprém megyei 

helyismereti gyűjtemény által kezelt oldalakon helyismereti írásokkal, virtuális kiállításokkal 

igyekszünk az ott található anyagokat a szélesebb közönség elé tárni. 

Egyre többen kérik a könyvek határidejének hosszabbítását e-mailen és egyre többen élnek az 

online lehetőséggel is. Telefonon is többen kérik a szolgáltatásokat. Az e-mailen kapott 

értesítéseknek nagyon jó a visszhangja, bár 2019-ben többen jelezték, hogy nem kapják meg az 
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értesítést. Ez a hibajelenség valószínűleg a különböző levelezőrendszerek spamszűrőjének a 

működésére vezethető vissza.  

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény 

elkészítette a 2020. évre szóló évfordulónaptárt, melyet helyismereti aloldalon minden évben 

tettünk közzé. Formátumát, a honlap lehetőségeihez mérten, némiképp megváltoztattuk azzal, 

hogy fotókat helyeztünk el benne, így jobban megfelel napjaink felhasználói elvárásainak. 

Igyekeztünk a személyek mellett minél több egyéb évfordulót is felkutatni a korabeli 

folyóiratokból, hogy minél színesebb lehessen. A honlap és a Facebook oldal tartalommal való 

feltöltése folyamatos, változatos tartalommal, helyismereti írásokkal, virtuális kiállításokkal 

igyekszünk a helyismereti gyűjtemény anyagát a szélesebb közönség elé tárni. 

 

Az Amerikai Kuckó információszolgáltatásának és ismeretterjesztő munkájának fontos része a 

közösségi média oldalakon való jelenlét. 11%-kal nőtt a Kuckó Facebook követőinek száma. Az 

év során naponta átlagosan két bejegyzés került az oldalra, változatos témákban, és a 2018-as 

évhez képest sikerült növelni mind az elérést, mind a felhasználókból kiváltott reakciók számát. 

Fontos lépés volt az Amerikai Kuckó Instagram oldalának elindítása, amely 2019. február eleje 

óta aktív. Lassan, de folyamatosan növeli követőinek számát, akik az oldalon naponta frissülő 

informatív és interaktív tartalmakkal találkozhatnak. Különösen fontos az Instagramon való 

jelenlét a Kuckó kiemelt célcsoportja, a tinédzser korosztály elérése szempontjából. 

 

 

Online szolgáltatások  
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 679 477 679 400 815 591 120% 

A könyvtár honlapja (teljes 

webhely) mely nyelveken érhető 

el 

5 5 5* 0% 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

126 120 102  81% 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének száma 

összesen 

1 650 n.a. 1224  74% 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 
8 8 11** 125% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 
4 4 4*** 0% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

345 751 345 751 464 201 134% 

A könyvtári OPAC használatának 208 339 n.a. 207 722 99% 
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gyakorisága (használat/év) 

(kattintás az OPAC-ra) 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként 

elérhetővé tett dokumentumok 

száma (db) 

0 0 0 0% 

* magyar, angol, német, francia, finn 

** ALEPH, Corvina, Veszprém megyei életrajzi és kortárs életrajzi lexikon, Jogtár, MERSZ, 

ADT, Osiris, H’armattan, Topotéka, E-Zeusz 

***Youtube, Facebook, Instagram (AMC), Flipsnack  

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 

Szolgáltatások száma 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 

4 4 2* 125% 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások 

száma 

6 6 7 ** 116% 

*Szövegfelolvasó gép, vak-látó nyomtató 

** Öregbetűs könyvek, hangoskönyvek, lift és mozgássérült bejáró, lift Braille-nyomtatásos 

gombjai, Munkahelyi gyakorlat program a gyerekkönyvtárban, Te is közénk tartozol program a 

gyerekkönyvtárban, akadálymentesített honlap,  

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

 
A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

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

viszonyított arány (%) 

A 3. 5 pontban már elemeztük ezt a területet. 

Sajnos jelentős csökkenés mutatkozik a könyvek számában. 2018-ban több ilyen jellegű könyvet 

kaptunk a Márai-program keretében is, ajándékként is.  

 

 

Dokumentumok 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Könyvek 
411 400 325 79% 

folyóiratok 
6 6 7 117% 

Elektronikus dokumentumok 
32 32 25 78% 

Összesen 
449 438 357 80% 
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4.7 Használói képzések száma 

 
A 2019. évi tevékenységek átfogó, rövid szöveges értékelése. 

Amerikai Kuckó 

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 veszprémi Amerikai Kuckó egyben EducationUSA tanulmányi tanácsadó központ is, amely 

pontos, átfogó és aktuális információkat nyújt az amerikai felsőoktatásban való továbbtanulási 

lehetőségekről, valamint szakanyagot biztosít azoknak a diákoknak, akik az Egyesült Államokban 

szeretnék folytatni a tanulmányaikat. 

A 2019-es munkatervben megjelölt program- és programrésztvevő számokat csupán néhány, 

logisztikai okokból vagy továbbképzés/betegség miatt elmaradt program miatt nem érte el, de így 

is elégedettségre okot adó eredménynek számít a megvalósult 111 program és a 2883 fő 

programrésztvevő. A Kuckó a terveknek megfelelően folytatta azt az évek során bevált 

gyakorlatot, hogy programjait a város, a megye és a szélesebb régió több helyszínére eljuttassa. A 

2019-es program több mint egyharmada külső helyszínen zajlott, a programrésztvevők mintegy 

kétharmadát a külső helyszíni programok résztvevői adták. Továbbra is érvényes tehát az a 

tendencia, hogy a nagyszámú programrésztvevő eléréséhez a programokat helybe kell vinni, 

iskolákkal és más partnerintézményekkel együttműködésben. Ezt a törekvést erősíti a Kuckó 

azzal, hogy a 2019-es évben is új kapcsolatokat épített ki a régió iskoláival.  

Állandó programként folytatódott a csütörtöki Angol Nyelvű Társalgási Klub, amely az angol 

nyelv kötetlen kommunikációban való fejlesztését szolgálja, és emellett, mivel a résztvevők 

jellemzően több különböző nemzetiség képviselői, lehetőséget ad a kulturális cserére, a diverzitás 

erősítésére. A klubnak továbbra is része volt havonta egyszer egy online alapú Kahoot kvíz, amely 

az USA-ról való ismeretterjesztést, s az angol nyelvi- és digitális kompetenciafejlesztést egyszerre 

szolgálja. A kvíz témája az év első felében az amerikai kultúra, az őszi iskolai félévben pedig új 

ismeretterjesztő kvízsorozat indult, ezúttal „Amerika nagyvárosai” témában.  

2019 augusztusában ismét STEM tudományos tábort szervezett a Kuckó felső tagozatos 

lányoknak. Ezúttal a tábor teljes mértékben magyar nyelvű volt, és míg az előző évben angol 

nyelvfejlesztés tette ki a program egyik felét, 2019-ben a tábor egésze tudományos programokból 

állt. A program kiemelt célja volt a természettudományok, technológia, mérnöktudományok és 

matematika területének népszerűsítése kifejezetten lányok körében. A 7 résztvevő a tábor során 
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gyakorlati tudásszerzésen alapuló játékos tudományos foglalkozásokon vett részt a Kuckóban. Dr. 

Katona László kémiatanár vezetésével izgalmas kísérleteken keresztül vizsgálták a kémia 

különböző területeit, így például a zöld tisztítást, elektrokémiát, konyhai kémiát. Boleraczki 

Miklós mérnök pedig a robotika területére kalauzolta el a résztvevőket, akik a kódolás alapjai 

mellett a 3D nyomtatással és a 3D-s designnal is megismerkedtek. A lányok továbbá 3D nyomtató 

tollakkal is terveztek, valamint tabletekkel környezetvédelmi témájú stop motion videókat 

készítettek.  

A terveket követve a Kuckó két új programsorozatot valósított meg 2019-ben: Az „Angol 

anyukáknak” program egy 10 alkalmas, soft skills-  és nyelvfejlesztő tanfolyam volt, amely a 10 

résztvevő, többnyire kisgyermekes anyuka angol nyelvi készségfejlesztését, valamint munkába 

visszailleszkedésének és foglalkoztathatóságának erősítését célozta meg. Az angol nyelvi 

szakember által vezetett, workshop jellegű foglalkozások gyakorlati tudással látták el a 

résztvevőket, akik a programot hiánypótlónak és rendkívül hasznosnak értékelték.  

Megvalósult egy 10 részes, 16-19 éves diákoknak szóló előadói készségfejlesztő program is 2019 

őszén „Public Speaking for Teens” címmel. Az angol nyelvű programsorozat a helyi 

Toastmasters Club és TEDx konferencia szervezője, Pusztai Ádám vezetésével zajlott, és TED 

beszédeket alapul véve vezette be a résztvevő fiatalokat a színpadi kiállás, a beszédek felépítése 

és hatékony előadása témáiba. A kurzus erősítette a fiatalok nyelvi és előadói készségeit, valamint 

társadalmi szerepvállalásuk lehetőségeit.  

Az Amerikai Kuckó iskolai programokat szervezett nem csak veszprémi, hanem balatonalmádi, 

balatonfüredi, ajkai, nemesvámosi és pápai iskolákban is. A programok között szerepelt például 

játékos és interaktív amerikai témájú kvíz és amerikai továbbtanulással kapcsolatos előadás. 

Amerikai előadók is tartottak programot az iskolákban, például Fulbright ösztöndíjasok, 

nagykövetségi diplomaták, az USA Külügyminisztériuma csereprogramjainak résztvevői, emberi 

jogi szakértők, egyetemi hallgatók, művészek. Ezzel együtt számos általános- és középiskolás 

csoport látogatott el a Kuckóba szervezett programra, ahol megismerhették a Kuckó 

szolgáltatásait, programjait, könyvtárát és ismeretterjesztő kvízekkel tanulhattak Amerikáról. 

 

 

Olvasószolgálat és szaktéjékoztatás 

2019-ben az Olvasószolgálat és szaktájékoztatás csoport által szervezett képzések száma ugyan 

kis mértékben csökkent (például nem rendeztünk tábort, tehát olvasási kompetenciafejlesztés e 

módon nem valósult meg, nemzetiségi identitást növelő program sem volt), a résztvevők száma 

azonban 9%-kal nőtt.  

Digitális kompetenciafejlesztésre irányuló programok, játékok: 
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Számítógép-használati tanfolyam  

2019. április 2-től számítógépes tanfolyam indult az idősebb korosztály számára, amely során heti 

2 alkalommal, összesen 25 óra alatt sajátíthatták el a résztvevők az internet- és számítógép-

használat alapjait. Az alkalmak során átvették a szövegszerkesztés alapjait, a képcsatolást és az 

interneten való információkeresés módjait. A tanfolyamon 4 fő vett részt. 

A digitális kompetenciafejlesztési programokon résztvevők száma - köszönhetően az online 

totóknak - 142 %-kal nőtt.  

A könyvtárhasználati foglalkozások száma nem változott, de a résztvevők száma itt is emelkedett 

24%-kal. 

A nyugdíjas korosztály számára szervezett programok részvételi aránya is 23%-kal nőtt.  

A szemléletformáló, toleranciára nevelő programok száma is kissé csökkent a múlt évhez képest, 

amit a munkatervben jeleztünk is, hiszen csak a Baljós árnyak program működött tovább ezek 

közül. 2019-ben a Baljós árnyak programon kevesebb osztály vett részt, nehéz volt a 

foglalkozásokhoz az oktatási intézményeknek szabad időt találni. Tapasztalataink szerint azok az 

iskolák kérik a programot, akik már ismerik, osztályaik részt vettek rajta, de újabb oktatási 

intézmények a felhívás (e-mail, színes plakát) ellenére sem nagyon jelentkeznek. 

 

Gyermek- és ifjúsági könyvtár 

Olvasási kompetenciafejlesztés 

2019-ben tovább folytattuk az évek óta nagy népszerűségnek örvendő olvasópályázatainkat, 

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

diákok számára.  

2018 decemberében a Téli Gyerekkönyvhét keretében olvasópályázatokat hirdettünk meg három 

korcsoportban. A pályázati füzeteket 2019. január 4-ig lehetett postai úton vagy személyesen 

eljuttatni a gyerekkönyvtárba. 

Valamennyi résztvevőt oklevéllel jutalmaztuk, a legjobbak pedig tárgyjutalomban is részesültek. 

A legkisebbeknek Kertész Erzsi: A feltaláló című meseregénye alapján állítunk össze 

rejtvényfüzetet.  A 3-4-5. osztályosoknak Nemere István: A várúr fia című kalandos történetét, a 

felső tagozatosoknak pedig Wéber Anikó: El fogsz tűnni című regényét ajánlottuk elolvasásra. 

Meghirdetett pályázatainkra a három korcsoportban összesen 69 megfejtés érkezett. (1-2. 

osztályosoknál  15 veszprémi, 27 vidék; 3-4-5.osztályosoknál.  5 veszprémi, 13 vidék; 6-7-

8.osztályosoknál 2 veszprémi 7 vidéki). 
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A nyári szünetre is három korcsoportban hirdettünk játékos irodalmi pályázatot. A 

legkisebbeknek: Igaz Dóra: Az erdei iskola, a 3-4-5. osztályosoknak Balázs Ágnes: Lufi és 

szamóca, a 6-7-8. osztályosoknak Balázsi Lili Fanni: Madártej című könyve alapján készítettünk 

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

53 megfejtés érkezett. (32 vidék, 21 Veszprém). A 3-4-5.osztályosoknál is nagy volt az 

érdeklődés, 28 pályázati füzetet kaptunk (16 vidék, 12 Veszprém). A legnagyobbaknál mindössze 

1 megoldás érkezett. (1 Veszprém). Nagyon örültünk annak, hogy a nagyobb városi iskolák 

mellett a kisebb településeken élő gyerekek is szívesen kapcsolódtak be a játékos pályázatba.  

Az Országos Könyvtári Napok keretében az egész tanévet felölelő, 2020-ra is áthúzódó 

olvasópályázatokat hirdettünk, amiket 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 gyorsan olvasóktól. Első és második 

osztályosoknak Majoros Nóra: 3x1 család, 3-4-5. osztályosoknak Fiala Borcsa: Bűntény a Dunán 

című regénye alapján állítottunk össze kérdéssort. A legnagyobbaknak Mészöly Ágnes: 

Szabadlábon című regényét ajánlottuk olvasásra.  

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 jutalom mellett is. A minden résztvevőnek névre szólóan kiállított oklevelekre a jövőben 

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

fontosnak látjuk megfelelő szponzori támogatások felkutatását, segítségükkel biztosítva a 

pályázati füzetek megfejtőinek ajándékozását.  

Olvasópályázataink meghirdetésekor mindig nagy figyelmet fordítunk a pályázatban szereplő 

könyvek nagyobb példányszámú beszerzésére, így biztosítva, hogy minél több gyerek el tudja 

olvasni azokat.  

A 2018 októberében 23. alkalommal meghirdetett Mesevetélkedőnkre 21 település 25 

iskolájának (4 veszprémi, 21 vidéki) 85 csapata jelentkezett, így 340 kisgyerek vett részt a tanév 

folyamán a vetélkedőn. A játékot lezáró országos döntőre 2019 májusában Szegeden került sor. 

A vetélkedő fordulói az alábbiak szerint alakultak:  

Az első forduló megrendezése még az elmúlt évben történt. 

2. forduló: 10 helyszínen 86 csapat, 344 fő 

3. forduló: 5 helyszínen 47 csapat, 188 fő 

4. forduló: 2 helyszínen 23 csapat, 92 fő 

5. forduló: 1 helyszínen 14 csapat, 56 fő 
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6. forduló: országos döntő, egy csapat 

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

kapcsolódva Mesevetélkedőnket. A megye valamennyi iskolájában meghirdetett, 6 fordulóból 

álló, felmenő rendszerű csapatvetélkedőnk kerete és témája továbbra is a népmesék világa, 

elsősorban a hazai népmesekincs, másodsorban a távoli népek meséi. A közös játék 

megteremtésének örömén keresztül, az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztésével a 

vetélkedő során bővül a gyerekek szókincse, fejlődik kifejezőképességük, szövegértésük.  

Az egész tanévet felölelő játékra a 2019-2020-as tanévben 22 iskola (5 veszprémi, 17 vidéki) 83 

csapata jelentkezett. Így a vetélkedősorozat első fordulójában 332 tanuló vett részt a város és a 

megye általános iskoláinak alsó tagozatosai köréből. A többi forduló megrendezésére majd 2020-

ban kerül sor különböző helyszíneken. Az országos döntő májusban lesz, ahol a megyei 

vetélkedők legjobban teljesítő csapatai játszanak a győzelemért. Az ingadozó jelentkezési számok 

ellenére nagyon fontosnak tartjuk a program további megszervezését, mivel nemcsak könyvtárunk 

alapfeladatának megvalósításához járulunk hozzá vetélkedőnkkel, hanem szervesen kapcsolódunk 

az iskolai tananyag elmélyítéséhez is.  

Olvasási kompetenciafejlesztő és szövegértést fejlesztő programjaink között fontos szerepe volt a 

felső tagozatosoknak összeállított, az első világháború történelmi és művelődéstörténeti 

vonatkozásait feldolgozó, öt fordulóból álló foglalkozássorozatunknak, „10 állomás, 10 épület, 

10 történet” – velünk élő várostörténet gyerekszemmel a Nagy Háború előtt és után.  A 

szakkörön 2019-ben a Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola diákjai 

vettek részt . 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő  

A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium 

tanulói a „Te is közénk tartozol!” című kétnapos rendezvénysorozatunkon vettek részt 91 tanuló 

és 32 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 helyzetéhez. 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. Az 

iskolával hosszú ideje fennálló kapcsolatunkat igazi sikernek könyvelhetjük el, hiszen az őszi 

rendezvényünkre évek óta töretlenül magas az érdeklődés. 

Könyvtárhasználati foglalkozások  

Márciusban „Tárt kapukkal vár a gyerekkönyvtár!” címmel elsősök hónapját hirdettünk a városi- 

és a városkörnyéki iskolák első osztályosainak. A rendezvény keretében 8 foglalkozást tartottunk. 
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A Simonyi, a Rózsa, a Cholnoky, a Báthory, a Dózsa iskolákból jöttek hozzánk osztályok. 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, valamint a helyi és távolsági közlekedés 

nehézségeinek, a vonaljegy áraknak. Ennek ellenére direktebb könyvtárajánló propagandával kell 

majd a jövőben megszólítanunk az iskolákat.  

Az elmúlt évben hagyományainkhoz híven ismét szerveztünk foglalkozássorozatot az óvodás 

korosztálynak október hónapban. „Nem lehet elég korán kezdeni!” címmel játékos, zenés 

foglalkozásra hívtuk a legkisebbeket. Az elmúlt évben a mindössze 5 foglalkozáson (2 vidéki 

óvoda 38 kisgyerekkel, 3 veszprémi óvoda 82 kisgyerek) 120 óvodás vett részt. Sajnos ebben az 

évben, az előző évekhez képest jelentős visszaesést tapasztaltunk a jelentkezők számának 

tekintetében annak ellenére, hogy minden óvodát személyesen felkerestünk. Úgy véljük, hogy a 

számtalan városi programlehetőség közül sok esetben nem intézményünk szolgáltatásait 

választják. Másik esetleges magyarázat lehet, hogy inkább a tavaszi hónapokra kell 

átcsoportosítanunk a rendezvény meghirdetését, amikor könnyebben el tudnak jönni a csoportok.   

Foglalkozásainkat igyekszünk a legkisebbek életkorának megfelelő szempontok szerint 

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

az olvasás iránt. A program 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.  

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 
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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. 

Iskolák szerinti bontásban: 

Szilágyi Erzsébet Általános Iskola:  58 látogatás 

Simonyi Zsigmond Általános Iskola:  26 alkalom 

Padányi Bíró Márton Általános Iskola:  16 alkalom 

Dózsa György Általános Iskola:  1 alkalom 

Rózsa Úti Általános Iskola: 1 alkalom 

Cholnoky Jenő Általános Iskola: 6 alkalom 

Báthory István. Általános Iskola: 1 alkalom 

Budapest Scoole: 3 alkalom 

 

A csoportok folyamatos 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 nehézkesebbé vált. 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.  

Kiemelkedően magasnak gondoljuk a foglalkozásokat összesítő adatunkat, hiszen az elmúlt évben 

107 alkalommal fogadtunk csoportokat a városi és a vonzáskörzetben lévő iskolákból.   

Kézműves foglalkozásainkon felhasznált anyagok biztosítása meglehetősen nagy erőfeszítésbe 

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

 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény 

Az év során több középiskolai osztálynak, felnőtt csoportnak tartottunk könyvtárhasználati 

foglalkozást. A korábbi évhez képest nőtt ezek száma. A helyismereti gyűjtemény speciális volta 

miatt mindig nagy érdeklődéssel fogadják a részleg bemutatását. A középiskolai magyar és 

történelem fakultáción résztvevő diákokat rendkívül hasznos megismertetni az itt folyó 

kutatómunkával és a fellelhető dokumentumokkal. 

 

Cholnoky lakótelepi Könyvtár 

A személyi változások miatt 2018-ban egyáltalán nem volt ilyen jellegű tevékenység a 

fiókkönyvtárban. 2019-ben 3 csoport vett részt könyvtárhasználati foglalkozáson.  
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Dózsavárosi Könyvtár 

A 2019-ben 4 képzéssel több valósult meg, mint előző évben. Az emelkedés a a könyvtár és a 

könyvtárhasználat megismerését szolgáló foglalkozások számának növekedése eredményezte.  

 

Március 15. úti Könyvtár 

2019-ben változott a használói képzések száma, iránya.  Az óvodás csoportok jelentkeztek 

nagyobb számban könyvtárhasználati foglalkozásokra. Az iskolai osztályoknak szóló 

könyvtárhasználati foglalkozások nagyrészt elmaradtak. Ez magyarázható részben azzal, hogy 

nagyon nehéz egyeztetni az osztályokkal időpontot. Nagy a kínálat mind a helyi, mind az országos 

programokban, vetélkedőkben, pályázatokban.  

A nyugdíjas korosztálynak szervezett programok többnyire a klubokkal közös szervezésben 

valósultak meg.  

 

 

 

Kompetenciaképzés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett 

olvasási kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését támogató 

nem formális képzések száma  

101 100 95 94% 

A könyvtár által szervezett 

olvasási kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését támogató 

nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

2 323 2 300 2814 121% 

A könyvtár által szervezett 

digitális kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések 

száma  
 

38 35 42 111% 

A könyvtár által szervezett 

digitális kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

1 217 1 100 936 77% 

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 169 170 228 135% 



43 

 

könyvtárhasználati foglalkozások 

száma  

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők 

száma 

3 176 3 200 4709 148% 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi együttélést 

erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programok száma 

14 12 54 386% 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi együttélést 

erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programokon résztvevők száma 

385 360 1553 403% 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok száma 

2 2 0 
nem 

értelmezhető 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programokon résztvevők 

száma 

62 60 0 
nem 

értelmezhető 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

19 16 6 32% 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

371 300 123 33% 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programok, képzések száma  

21 20 19 90% 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programokon, képzéseken 

résztvevők száma 

353 330 352 100% 

Összes képzés száma 364 355 444 122% 

A képzésen résztvevők száma 

összesen 
7 887 7 650 10 487 133% 

A könyvtároktatást, képzést, 

könyvtári tevékenységeket 

támogató kiadványainak száma 

0 0 0 0 
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4.8 Rendezvény, kiállítás  
 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 
 

Amerikai Kuckó 

Az Amerikai Kuckó 2019. május 24-26. között rendezte meg a 11. Országos Angol Nyelvű 

Drámafesztivált. A 3 napos, angol nyelvű programra 5 általános iskolás, 7 középiskolás és 3 

egyetemi színjátszó csoport érkezett, összesen 220 fellépővel, az ország különböző részeiről 

(Budapest, Gyömrő, Budaörs, Sopron, Debrecen, Pécs, Szolnok és Szeged). A fesztivált az 

Amerikai Nagykövetség kulturális attaséja nyitotta meg, a darabokat egy színházi és angol nyelvi 

szakértőkből álló bizottság értékelte szóban és írásban is. Az előadott darabokat, amelyek olyan 

globális kérdéseket dolgoztak fel, mint a mentális egészség, a közösségi média ereje vagy éppen 

az előítéletesség, közös megbeszélések és értékelés követték. A középiskolás és egyetemi 

csoportok az előadások mellett angol nyelvű fejlesztő workshopokon vehettek részt, ahol például 

a VR és AR technikák angoltanulásban való alkalmazásával és osztálytermi drámatechnikákkal 

ismerkedtek meg. A drámafesztivál, amely a bevont korosztályok tekintetében teljesen egyedi 

program az országban, kiváló lehetőség a többrétű készségfejlesztésre, a fiatalok szerepének 

megerősítésére, a közösségépítésre és egy országos szintű kapcsolati háló tovább építésére 

partneriskolákkal és tanárokkal. Az idei fesztivál során örömmel tapasztaltuk, hogy megyei 

iskolákból érkeztek diákcsoportok nézőként.  

2019-ben is voltak amerikai ünnepnapokhoz kötődő programok, amelyek minden évben nagy 

népszerűségnek örvendenek. Októberben Halloween, novemberben pedig Hálaadás programot 

szervezett a Kuckó. Emellett különböző jeles hónapokhoz, tematikus hetekhez kötődő események 

is voltak, köztük előadás és filmvetítés pl. az afroamerikai történelmi hónap, a nők történelmi 

hónapja és a nemzetközi oktatás hete alkalmából.  

Az év során kiemelt szerepet kaptak a rendszerváltozás 30. évfordulóját ünneplő programok, 

amelyek az Amerikai Nagykövetség közreműködésével valósultak meg. A tavasz folyamán Edina 

Seleskovic szobrászművész „Think Freedom” kiállítása nyílt meg a veszprémi Szabadság téren, 

ehhez kapcsolódó felvezető előadásokkal. Júniusban a „Mit jelent számodra a szabadság?” kérdést 

egy különleges foltvarró workshop keretében válaszolhatták meg az érdeklődők. Szeptemberben a 

könyvtár kisgalériájában kerültek kiállításra a követség 2018-as Summer Work & Travel 

fotópályázatának nyertes képei, amelyek Amerika különböző arcait mutatták be, az utazás 

szabadságát szimbolizálva. Októberben a nyugati kulturális hatások rendszerváltozásra gyakorolt 

hatását bemutató „Free to Rock” c. dokumentumfilmet vetítettük, amelyet kerekasztal beszélgetés 

követett neves zenei és zenetörténeti szakértőkkel.   
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A Kuckó 2019-ben is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz tematikus 

angol nyelvi beszélgetéssel és játékokkal, kreatív foglalkozásokkal színesített vasárnapi nyitva 

tartással. 

A Kuckó mint EducationUSA amerikai továbbtanulási tanácsadó központ számos helyi és iskolai 

programot szervezett amerikai továbbtanulás és ösztöndíjak témában. EducationUSA előadásokat 

tartott továbbá az Amerikai Nagykövetség által szervezett „Amerika Nap” rendezvényeken 

Békéscsabán, Székesfehérváron és Zalaegerszegen.  

2019-ben sajnos nem valósult meg az Amerika Hét programsorozat különböző logisztikai és 

szervezési okokból, azonban a jövőben továbbra is tervezi ennek megszervezését a Kuckó a 

Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézetével együttműködésben. 

 

Gyermek- és ifjúsági könyvtár 

Családok számára meghirdetett rendezvények  

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, melyeken a beiratkozott olvasóinkon kívül a regisztrált könyvtárhasználóink is 

részt vehettek. Ezeket a kézműves napokat elsősorban „csalogatónak” szántuk látogatóinknak.  

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 kézműves délutánunk. 

Az ingyenes foglalkozásokon 182 fő vett részt (102 fő 14 év alatti és 80 fő 14 év feletti).  

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

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

énekelhető, de zeneileg értékes dalanyagot, megismerkedjenek a magyar mondókákkal, 

mozgásos, ölbéli játékokkal. Foglalkozásainkat képzett szakember vezette keddenként a délelőtti 

órákban. Az elmúlt évben 29 foglalkozáson 617 (291 fő 14 év alatti, 326 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 
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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. 

2019. október elején került sor az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire, melyhez 

gyerekkönyvtárunk is, mint minden évben, gazdag programkínálattal csatlakozott. A rendezvény 

egyértelműen sikeresnek mondható, különös tekintettel a hét végi programokra. Olvasóink 

szeretik és várják a rendkívüli vasárnapi nyitva tartást és a gazdag programkínálatot. 

Könyvajánló a gyermekrészleg kínálatából a környezettudatosság jegyében.  

Műanyagok nélkül egy hónapig. Neked is menne? Ötletbörze a gyermekkönyvtárban. Kicsi és 

nagy olvasóinktól azt kértük, hogy írják le vagy rajzolják meg az ajtókra helyezett felületen, ők 

hogyan védik a Földet. Sok hasznos tanács született, melyek a mindennapi életben fontos 

műanyagmentességet hivatott szolgálni. 

2019. október 1.: Robotika workshop Boleracki Miklóssal. A részt vevő gyerekek a robotok 

világával ismerkedtek. A foglalkozáson lehetőség nyílt a robotok kipróbálásra, programozására, 

valamint a hétköznapi használatukról is szó esett. Kötetlen 25 percre pedig mindenki 

kipróbálhatta, milyen egy robottal szumózni. 

Ringató foglalkozás Bruckner Szabolcsné Rábaközi Ritával."A foglalkozások célja, hogy oldott 

szeretetteli légkörben a kisgyermekes szülőkkel megismertessük a zenei nevelés lehetőségeit, a 

szülők és a gyerekek átéljék a közös éneklés és játék élményétKedd (október 1.) 

Találkozó Majoros Nóra íróval. A beszélgetés  fő témája a család, a családi kapcsolatok 

sokszínűsége és az írónő könyve,  a 3x1 család volt. A diákok aktív részvétele és az írónő érdekes 

előadása egyaránt hozzájárult, hogy tartalmas 50 percet tölthessünk együtt. 

Mobilmentes óra - Diavetítés a természet kedvelőinek. Óvodás és iskoláskorú gyerekek 

részvételével valósult meg a diavetítés a gyermekrészlegen. Olyan népszerű diafilmeket 

vetítettünk, mint a Biciklitúra a Pipitér-szigeten, Bogyó és Babóca történetei, Vizipók-csodapók 

kalandjai. Kellemes hangulat, aranyos mesék tették meghitté az itt eltöltött egy órát. 

2019. október 2.: Kabóca Bábszínház előadása.  Rendhagyó irodalomóra - Valami titkos 

dolog. Kertész Erzsi Nem mese című könyvéből készült színházi darabot tekinthettek meg a 

gyerekek. A rendhagyó irodalomóra mindenkinek segített átgondolni, hogy mit jelent nemet 

mondani. 

2019. október 4.: Üdvözlünk a Via Ferrata világában! Litkei Csaba túravezető képes előadása a 

sziklamászásról. Az  informatív, gyönyörű képekkel színesített előadás mindenkit elvarázsolt. A 

közel egyórás előadás a hegymászás, sziklamászás rejtelmeibe vezette be az érdeklődő diákokat, 
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akik a vetítés végén kezükbe vehették a köteleket és a túrákon használt felszerelés nagy részét. Az 

előadó sok gyakorlati tanácsot és leírást is megosztott a hallgatósággal. 

Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal. A találkozó elsősorban a "Három bajusz gazdát keres" című 

könyvről szólt.  Az interaktív előadást sok vidám szituációs gyakorlat színesítette. 

2019. október 5.: Könyvtári Hétpróba - Olvasásfejlesztő családi vetélkedő. A hét nap című 

mese került a családi vetélkedő középpontjába. A mesével kapcsolatos feladatok helyes 

megoldásáért idén is sokan versenyeztek.  

Családi ökonapi játszóház. Kézműves foglalkozás újrahasznosított anyagokból az egész 

családnak. A foglalkozás középpontjában az újrahasznosítás állt: hulladékból hasznosat. Az 

érdeklődők petpalackból készítettek virágtartót, kidobásra ítélt üvegből mécsestartót, használt 

konzervdobozból ceruzatartót. A kreatív, sokszínű foglalkozás révén a résztvevők közelebb 

kerültek a környezettudatossághoz. 

Élj környezetbarát módon! Rajzpályázat általános iskolás gyermekek részére. A rajzpályázatra 

minden veszprémi és megyei általános iskolás jelentkezhetett, aki felelősséget érez a környezete 

iránt és klímamentő ötleteit rajz formájában elküldte nekünk. A pályázat értékelése, 

eredményhirdetése a téli gyermekkönyvhéten lesz a gyermekkönyvtárban.  

Éva műhelye – Nemes Éva kézműves játszóháza mindenkinek. Évek óta vendégünk a Könyves 

Vasárnapon Nemes Éva, aki ismét remek őszi témával örvendeztette meg a kézműves 

foglalkozásra összegyűlt kicsiket és nagyokat egyaránt.  

Szemetelni tilos! Mókás feladatlapok a legkisebbeknek. Szemétkereső játékunk a kisebb 

korosztály számára készült. A résztvevők a kiosztott feladatlapokon szemetet kereshettek, 

színezhettek. Ezzel közelebb kerülhettek a környezetvédelem világához.  

Csocsóbajnok kerestetik! Estébe nyúló csocsópárbaj a legkitartóbbaknak. Gyermekek és 

felnőttek csatája a csocsóasztalnál izgalmas és változatos élményt nyújtott.  

 

Egyéb közösségi program, rendezvény  

Olvasópályázataink alkalmával feldolgozott kötetek szerzőivel találkozhattak a gyerekek. A 

találkozók mindig jól sikerültek, több osztály részvételével szoktuk megtartani a rendezvényeket a 

könyvtár nagy 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 2019-ben vendégeink voltak: 

Beck Andrea: Titoktündér – interaktív előadás a legkisebbeknek. 75 fő (14 év alatt 65 fő, 14 év 

felett 10 fő) 

Wéber Anikó: Az osztály vesztese – interaktív előadás a kisiskolásoknak. 59 fő (14 év alatt 52 fő, 

14 év felett 7 fő) 
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Igaz Dóra: Most én olvasok sorozat – interaktív előadás kamaszoknak. 58 fő (14 év alatt 49 fő, 14 

év felett 9 fő) 

Majoros Nóra: 3x1 család – interaktív előadás alsó tagozatosoknak. 62 fő (14 év alatt 55 fő, 14 év 

felett 7 fő) 

Vig Balázs: Három bajusz gazdát keres - interaktív előadás a kisiskolásoknak 70 fő (14 év alatt 

65, 14 év felett 5) 

Fiala Borcsa: Bűntény a Dunán– interaktív előadás felső tagozatosoknak. 57 fő (14 év alatt 52 fő, 

14 év felett 5 fő) 

Mészöly Ágnes: Szabadlábon – interaktív előadás felső tagozatosoknak. 48 fő (14 év alatt 45 fő, 

14 év felett 3 fő) 

Kertész Erzsi: Panthera könyvek– interaktív előadás felső tagozatosoknak. 54 fő (14 év alatt 50 

fő, 14 év felett 4 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. 

30 fő (14 év alatti 26 fő, 14 év fölötti 4 fő) válogatott ezen a napon könyveinkből. 

 

Gyermekkönyvtárunk is csatlakozott a „Hagyj el egy mikuláscsomagot” akcióhoz. December 6-

tól egészen karácsonyig, naponta 3-4 kis meglepetéscsomagot állítottunk össze és rejtettünk el a 

gyerekkönyvtár különböző pontjain. Olvasóink körében hatalmas sikert aratott 

kezdeményezésünk, a gyerekek nagy örömmel keresték az eldugott meglepetéseket.  

Az év folyamán a gyermekkönyvtár bejáratánál elhelyezett faliújságra évszakokhoz, aktuális 

ünnepekhez, jeles napokhoz, évfordulókhoz kiállításokat készítettünk. 

 

Olvasószolgálat és szaktájékoztatás 

2019-ben a tervek szerint működtek klubjaink, a német klub kivételével. A rendezvényeink és az 

azokon részt vevők száma is 7%-kal nőtt. A hiányzó NKA támogatás ellenére az általunk 

szervezett író-olvasó találkozók száma minimális csökkenést mutat, a rendezvények azonban 

népszerűek voltak, hiszen 40%-kal többen vettek részt rajtuk, mint 2018-ban. Az egyéb, külsős 

rendezvényeken résztvevők száma 60%-kal nőtt. Egyesületek, csoportok is szívesen rendeznek a 

könyvtárban összejöveteleket, könyvbemutatókat. Rendszeresen vannak foglalkozásaik a 
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Foltvarróknak, működik Meditációs csoport, de sokan kíváncsiak Soós Attila előadásaira is. Több 

író-olvasó találkozónak adtunk helyet a Pannon Egyetem szervezésében. 

A tervezett rendezvényeinkből Csabai Tamás: „A karácsonyi történet a művészetekben” című 

előadása nem valósult meg az előadó külföldre költözése miatt. Helyette a kollégák Adventi 

irodalmi szalon címmel jó hangulatú összejövetelt rendeztek. 

 

Kiállítások 

2019-ben a Kiválasztótérben és az Olvasóteremben összesen 18 állandó és 101 időszaki kiállítást 

készítettünk. Az időszaki kiállításokon hagyományos módon megemlékeztünk az írók, költők, 

zeneszerzők, filmrendezők aktuális évfordulóiról és a jeles ünnepnapokról. Állandó kiállításunk 

közt továbbra is szerepeltek az irodalmi Nobel-díjas szerzők (nekik idén készítettünk egy 

nagyméretű, jelzet-mutatóval és fényképpel ellátott tablót is, ami alapján a műveik könnyen 

fellelhetőek a szépirodalmi polcokon); a kortárs magyar irodalom, a zenei könyvajánló és a Vörös 

Pöttyös, főleg fiataloknak szóló sorozat. Idén tavasszal intézményünk csatlakozott a „Nincs időm 

olvasni kihívás!/VAN IDŐM OLVASNI!” facebook-csoport olvasást népszerűsítő 

kezdeményezéséhez, így február óta összeállítunk egy ajánlópolcot a havonta megújuló online 

témákhoz is. Olvasóink visszajelzése alapján az állandó és időszaki kiállítások egyaránt 

népszerűek, gyakran forgatják és kölcsönzik ki az ott kihelyezett könyveket és hanganyagokat, 

filmeket.  

Rendezvények 

Online totó a magyar kultúra napja alkalmából 

Január 22. a magyar kultúra napja, az ünnep alkalmából került összeállításra egy 13+1 kérdésből 

álló totó, amit az olvasók két héten át, 2019. január 15-31 között válaszolhattak meg a könyvtár 

weboldalán, illetve facebook oldalunkon keresztül. A magyar irodalom, zene- és filmművészet 

témakörét átfogó kérdésekre 71 megfejtés érkezett. Mindenkit, aki tippelt, értesítettünk az elért 

eredményéről, illetve hiba esetén megadtuk a jó megoldásokat. A hibátlanul válaszolók közt 

kisorsoltunk három szép könyvcsomagot. 

Festa della Liberazione - Olasz kvízjáték ( 2019. április 25.-május 9. ) Április 25. a 

Felszabadulás ünnepe (Festa della Liberazione) Olaszországban, ekkor ért véget náluk hivatalosan 

a II. világháború. Ebből az alkalomból állítottunk össze egy 25 kérdésből álló totót, melyet 

kitöltve Olaszország művészetével, gasztrokultúrájával és turizmusával kapcsolatban tesztelhették 

tudásukat az olvasók. A könyvtár weboldalán és a facebookon két héten át elérhető online totót 

45-en töltötték ki, a hibátlan megfejtések száma 23 volt. Minden válaszadónak megküldtük az 

elért eredményét, a hibás válaszok esetén megadtuk azt is, mi lett volna a helyes megoldás. Azok 

közül, akik minden kérdésre jól válaszoltak, kisorsoltunk hármat, ők egy-egy olaszországi 

vonatkozású regényt kaptak ajándékba. 
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A weboldalunkon a kvízjátékra rákattintók száma alapján a megfejtések aránya magasabb is 

lehetett volna, de többen jelezték, hogy a totót nem lehetett mobiltelefonon keresztül beküldeni, 

mivel a könyvtár weboldalának alkalmazásai nem kompatibilisek a mai modern készülékekével. 

 

Könyvtár másKÉPP 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár idén is csatlakozott a Közösségek hete 

rendezvénysorozatához 2019. május 6-11 között. Ezúttal egy QR-kódos játékkal, amely során a 

résztvevők a könyvtárban található műalkotásokat: festményeket, térplasztikákat, szobrokat, 

fotókat fedezhették fel és ezzel együtt a könyvtári tereket is jobban megismerhették. A 

műalkotásokat erre az alkalomra kiegészítettük az alkotók életrajzával, így bővítve a játékosok 

ismereteit. 

A játék a könyvtár nyitvatartási idejében zajlott 2019. május 7-11 között, amelyen olvasóink 

szívesen vettek részt. Jó kezdeményezésnek tartották a QR-kódok használatát és örültek az apró 

zsákbamacska ajándékoknak. Tapasztalatunk szerint azonban inkább a fiatalok és a 

középkorosztály volt játékos kedvű, mivel az idősebbek közül sokan nem is rendelkeznek 

okostelefonnal. 

Az olvasáskultúra fejlesztésére irányuló programjaink: 

2019. február 7.: Írjál és szeressél – Könyvbemutatóval egybekötött író-olvasó találkozó Nyáry 

Krisztiánnal. Nyáry Krisztián köteteinek szerkesztője, Hevesi Judit költőnő volt az író 

beszélgetőtársa a februári délutánon - szép számú közönség előtt - megrendezett író-olvasó 

találkozónak. A beszélgetés apropója az író tavaly ősszel megjelent Írjál és szeressél – 125 

szerelmes levél és történet című könyve volt. Az elsőként elhangzott kérdések fő témája az volt, 

vajon mennyire őszinték és tekinthetők magánlevélnek a kötetben megidézett, híres irodalmi 

személyiségek tollából származó szerelmi témájú írások. Az est során számos részlet hangzott el, 

többek közt Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Mikszáth Kálmán és Örkény István írásaiból, 

illetve a szívük hölgyétől kapott válaszlevelekből, melyek frappáns szellemessége nagy 

derültséget váltott ki a közönségből. A kedélyes hangulatú estet Nyáry Krisztián könyvdedikálása 

zárta. 

2019. február 20.: Garaczi László író-olvasó találkozó. A Magyar Széppróza Napja alkalmából 

Garaczi László, a magyar próza egyik legjobb stilisztája és "élő érettségi tétel" volt a könyvtár 

vendége. Beszélgetőtársa Bozsik Péter, író, költő volt, aki spontán kérdéseivel bensőséges 

hangulatot teremtett az este folyamán. Szó esett a Lemur kötetekről, megtudtuk, hogy melyik 

kötet, hogyan illik a Garaczi által  "életrajzszerűnek" minősített kisregényekből a Lemúrokba, 

valamint, hogy a kiadó kérésére ezek egy kötetben való megjelentetésén gondolkodik. Az író 

elmesélte, hogy jelenleg egy nagyobb lélegzetű regényen dolgozik. Hallhattunk még arról, hogy a 
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pénzkereset mellett mire is jó a forgatókönyv és színdarabírás. A másfél órás programba több 

felolvasás is belefért, amellyel jókedvre derítették a közönséget. A ráadás pedig Garaczi "A tejföl 

mennyit bír" című verse volt, amelynek helyszíne egy könyvtári író-olvasó találkozó volt, így 

mintha kifejezetten ez alkalomra íródott volna. 

2019. március 19.: „Mert a trollok nem ragoznak helyesen” - beszélgetés Varró Dániellel.  

Varró Dániel költő, műfordító a Pannon Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének meghívására 

látogatott el Veszprémbe. A találkozón, amelyre nagy számmal érkeztek az érdeklődők, Dr. 

Kovács Gábor egyetemi adjunktus és Szabó Eszter egyetemi hallgató volt a költő beszélgetőtársa. 

Danit, akit sokan azért is ismerhetnek, mert éveken át vezetett apukanapló rovatot a Nők 

Lapjában, elsőként a tavaly ősszel megjelent, A szomjas troll c. könyvéről kérdezték. A közönség 

soraiból is sok kérdés hangzott el, többek közt arról, hogyan viseli ő és családja a népszerűséget, 

mennyire nehéz megtalálni a helyes arányt a szépség és szöveghűség közt a műfordítások során, 

milyen színházi munkák foglalkoztatják, és persze arról is, milyen érzés, ha az ember kortárs 

költőként érettségi tétel lesz. Dani sok humorral és anekdotákkal fűszerezte a válaszait.A 

találkozó végén beszélgetőtársai Danit rövid és hosszabb távú terveiről kérdezték, ő pedig 

elmondta, hogy a közelgő könyvfesztiválra középső kisfiának, Jancsinak szeretne egy kötetet 

szentelni, és minden vágya, hogy egyszer, a távolabbi jövőben megírjon egy „pókereposzt” - majd 

a vidám hangulatú beszélgetést az elmaradhatatlan dedikálások sora zárta. 

2019. május 3.: Hidas Judit író-olvasó találkozó. A Petri-díjra jelölt írónő a Marie Claire állandó 

szerzője, rendszeresen ír cikkeket, tárcákat többek között a HVG-nek, a Vasárnapi Híreknek, a 

168 órának és a WMN-nek. Korábban két önálló regénye jelent meg, a Hotel Havanna és a Seb 

című kötet. A május első péntekén megrendezett író-olvasó találkozón új novellafüzérét, a 

„Boldogság tízezer kilométerre” című könyvet mutatta be, amely az idén áprilisi, XXVI. 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra jelent meg. A kötetről a szerzőt beszélgetőtársa, Gáspár-

Singer Anna írónő kérdezte. A novellákból - melyek témája az önfeláldozó női attitűd, a nők 

túlzott megfelelési kényszere a társadalmi elvárásokkal szemben -, kettő felolvasásra is került, 

ezeket követték a hallgatóság soraiból feltett kérdések. A kérdésekre adott válaszokból kiderült, 

hogy a könnyed hangvételűnek tűnő novellák bizony közel 3 év termései, amelyeket Hidas Judit 

többször is átdolgozott. A beszélgetés után az írónő dedikálta az új kötetét. A jó hangulatú író-

olvasó találkozón 8 fő vett részt. 

2019. június 11.: Csaba Lilla Elárvult idő című kötetét könyvtárunk munkatársa, Ágel Zita 

mutatta be. A könyvbemutatót a kötet illusztrációiból rendezett kiállítás megnyitója előzte meg, 

melyet Csaba Lilla énekkel és felolvasással, az illusztrátor Lukács Ildikó pedig klarinétjátékkal 

színesített. A kötet különlegessége, hogy nem fejezetekre vagy ciklusokra oszlik, hanem 

stációkra.  
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2019. június 12.: Temesi Ferenc 49/49 című kötetének bemutatója. Az íróval Turczi István író-

műfordító beszélgetett. A beszélgetés középpontjában a regény, a beteljesületlen szerelem állt, de 

szóba kerültek a pályatársak is, akikről szép portrévázlatok vannak a könyvben. 

2019. szeptember 27.: Domján Gábor Megfelelő mélység című kötetét Szilágyi Zsófia mutatta 

be. A veszprémi szerző versei nagy fájdalmakról, személyes veszteségekről tanúskodnak. A kötet 

három ciklusa eltérő megközelítésben beszél ugyanarról, saját sorsunkról.  

2019. szeptember 30.: Novics János Hózentróger című kötetéről Varga Richárd beszélgetett  a 

szerzővel.  

2019. december 3.: Adventi irodalmi szalon. Az Olvasószolgálat munkatársai közös felolvasásra, 

beszélgetésre hívták az olvasókat azzal a kéréssel, hogy mindenki hozzon magával egy-egy 

kedvenc karácsonyi verset, novellát, amit szívesen megosztana a hallgatósággal. Többféle finom 

teával, aprósüteménnyel vendégeltük meg a kiválasztó tér karácsonyfája köré gyűlő olvasókat, 

akik nagyon lelkesen, aktívan vettek részt a felolvasásban, egyaránt hoztak meghitt hangulatú 

verseket és vidám karácsonyi szemelvényeket is. Az est utolsó harmadában csatlakozott hozzánk 

a Kabóca Bábszínház két munkatársa is, akik zenei betétekkel, énekléssel, gitározással 

színesítették a programot. A másfél órás, jó hangulatú esten 17 fő vett részt. 

Mint minden évben, 2019-ben is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napokhoz szeptember 

30. - október 6. között: 

Négy elem totó – online kvízjáték az OKN hetében 

Az OKN tematikájához – elsősorban az ökológiához, környezetvédelemhez – kapcsolódó 

ismeretterjesztő kvízjátékot egy héten át a könyvtár weboldalán és a facebook-on érhették el a 

játékos kedvű olvasók. A tűz, víz, föld és levegő témájú, 13+1 kérdéscsoportból lehetett egyet 

vagy többet is választani, sok olvasónk akár 3-4 témakörben is tippelt. A beérkezett 82 

megfejtésből 24 volt hibátlan, közülük sorsoltuk ki azt a 4x3 játékost, aki egy kis könyvtári 

ajándékcsomagot kapott. A visszajelzések alapján az olvasók érdekesnek és hasznosnak találták a 

játékban összegyűjtött információkat. 

Az Országos Könyvtári Napok ideje alatt két kiállítást is rendeztünk kölcsönözhető 

dokumentumainkból: Környezettudatosság, energiacsökkentés a házunkban, lakásunkban és 

Nemzeti parkok a világban címmel. Mindkét kiállítás anyagából sok dokumentumot 

kölcsönöztek ki olvasóink. 

2019. október 1-jén, 10 órakor az "Otthonunk a Föld" című francia természetfilmet vetítettük 

Francia Klub keretében francia nyelven. Pusztuló élőhelyek, túlnépesedés, globális felmelegedés, 

kimerülőben levő energiatartalékok, vízhiány. Régóta fennálló, a napjainkban középpontba került, 

problémákat bemutató, gyönyörűen fényképezett francia természetfilm került vetítésre. A 
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programon részt vett a Vetési Albert Gimnázium Francia tagozatos osztálya, valamint a Francia 

klub tagjai.  

A magyar filmkultúra gyöngyszemei  

2019. október 1-jén a 40 éve elhunyt Homoki Nagy Istvánra emlékezve a Gyöngyvirágtól 

lombhullásig (1953) című természetfilmet vetítettük a megyei könyvtár Közösségi terében. A 

költői szépségű alkotás a Gemenci-parkerdő évszakváltozásait, kis és nagy vadjainak, hasznos és 

kártékony madarainak életét mutatja be. A generációk által megcsodált filmet 1953-ban a 

Velencei Filmfesztiválon Ezüst Oroszlán díjjal tüntették ki.   

2019. október 2-án, szerdán Könyv új ruhában címmel kézműves foglalkozásra vártuk az 

érdeklődőket. A környezettudatosság szellemében újrahasznosított anyagokból; könyvlapokból és 

újságpapírból készíthettek a résztvevők könyvjelzőt, ajándéktasakot, ajándékcsomag 

kísérőkártyát, illetve fonott kosárkát. Az alkotásba bekapcsolódtak kicsik és nagyok is, olyanok is, 

akik csak becsöppentek, mert meglátták mik készülnek. 

2019. október 3-án Dr. Kenyeres Zoltán biológus: Táj, élővilág, kultúra a legnyugatibb Keleten 

című előadását hallgathatták a látogatók. A biológus idén tavasszal járt Marokkóban egy 

konferencián és 2 hetet töltött az országban. Fotókkal illusztrált élvezetes előadást tartott az 

országról, természeti képéről és lakóiról. Az előadás után hangulatos beszélgetés alakult ki az 

olvasókkal. 

2019. október 4-én, pénteken a nap témája az állatok világnapja volt, melynek célja felhívni a 

figyelmet a vadon élő állatok védelmére, a felelős háziállattartásra, az állatokkal való együttélés 

szabályaira. Dr. Pongrácz Péter: A kutya, az etológus legjobb barátja címmel tartott előadást, 

melyben arra kaphattunk válaszokat mi is a kutya, hogyan működik a kutya. 

Előadónk etológus, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Etológia Tanszékének oktatója és 

kutatója. Társszerzője A kutya – Az ember legjobb barátjának története című könyvnek. Az 

Etológia Tanszéken működő Családi kutya Program eredményi világszerte ismertté tették a 

magyar kutatókat, eredményeiket mutatta be a laikus közönség számára is világos, követhető 

módon, érdekesen, sok példával illusztrálva. Az előadás jó hangulatban telt, rengeteg kérdést 

kapott Pongrácz Péter, amiket részletesen és örömmel válaszolt meg, a kialakult beszélgetés pedig 

még egy óra múltán sem akart véget érni. 

2019. október 5-én, szombaton a Csalán Egyesület Az vagy, amit eszel című interaktív kiállítását 

tekinthették meg az érdeklődők. Az egészséges táplálkozásról színes tablókról olvashattak arról, 

mi egészséges, miből fogyasszunk mindennap és mennyit, mi az, ami nem ajánlott, vagy csak 

bizonyos mennyiségben. Az egészséges táplálkozással kapcsolatos tudásukat sok-sok interaktív 

játékkal tették próbára, illetve bővítették kicsik és nagyok. 
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2019. október 6. - Könyves vasárnap 

A Könyves Vasárnapon egy átmozgató, irodai tornával kezdtük a napot, amelyre az érkező 

látogatóinkat is meginvitáltuk. Kovács Bernadett gerinctréner a 30 perces torna mellett jó 

tanácsokkal is ellátta a résztvevőket.   

Tési Tökmagolaj - Tökmagliszt – Tökmagkrém - Vissza a hagyományos étkezéshez címmel 

hidegen sajtolt tökmagolajjal készült élelmiszereket népszerűsítettek könyvtárunkban a bakonyi 

fiatal termelők. Látogatóink megismerkedhettek a hagyományos eljárással készült és egészséges 

termékeikkel, kóstolhattak és vásárolhattak is belőlük. A bemutatóhelyüket 79 fő kereste fel. 

2019. október 6-án Ladányi Tamás Öt kontinens csillagai című asztrofotó-kiállításával és 

előadásával várta az érdeklődőket. Ladányi Tamás a legeredményesebb magyar asztrofotós.   Öt 

kontinens csillagai című könyvében Veszprém környékétől Ausztráliáig a világ számos táján 

készült fotói szerepelnek. Kedves fotóhelyszíne a Bakony és a Balaton-felvidék. Előadásán új 

képeket is mutatott, környékünkről és más kontinensekről is, részletesen bemutatta a képeken 

szereplő égitesteket, illetve ami a legérdekesebb, a készítés körülményeit is. Kicsit bepillantást 

nyerhettünk az asztrofotózás világába, megismerhettük mennyi tudás, türelem, előkészítés, 

szerencse kell egy-egy ilyen varázslatos alkotás elkészítéséhez. 

Ökológiai lábnyom számlálás 

A Könyves Vasárnap programjaként, az ökotudatosság jegyében, online kalkulátorral segítettünk 

kiszámolni az ökológia lábnyomát azoknak a látogatóknak, akik szerették volna megtudni, hogy 

életvitelük mekkora terhelést jelent a környezetükre nézve. Összegyűjtöttünk és kinyomtattunk 15 

hasznos tippet is, amivel a hétköznapok során a saját háztartásunkban, mikrokörnyezetünkben 

csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat. A teszt iránt érdeklődők életkora 12-76 év között volt. 

2019. október 6-án Dr. Cservenka Judit ökológus, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa 

bemutatta az Európai Unió védett területeit és fajait felölelő Natura 2000 program-ot. Az 

Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek egy olyan összefüggő európai ökológiai 

hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és 

növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását, és hozzájárul 

kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. A programmal 

kapcsolatban számos kérdés elhangzott a közönség részéről. 

Gitáros vasárnap: Vízjelek – Varga Richárd szerzői estje. 2019. október 6-án az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy termében Gitáros vasárnap elnevezéssel Varga Richárd 

gitáros, énekes adott sikeres koncert. A rendezvény célja a magyar irodalom és a zenei kultúra 

népszerűsítése volt. Varga Richárd magyar- történelem- és drámatanár, dalszerző és előadó. 2011 

óta tart megzenésített versekből álló irodalmi esteket, rendhagyó irodalom órákat. Az aktuális 
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koncert tematikája a saját dalok köré szerveződött, tehát egyfajta szerzői estet láthatott, hallhatott 

a közönség. Ezzel együtt rengeteg klasszikus vers egy-egy sora is felvillant a dalokban, az 

irodalmi vonal nagyon meghatározó volt.  

Nyelvi kompetenciafejlesztésre irányuló programjaink: 

Olasz klub 

2019-ben folytatódott az előző év őszi időszakában útjára indított Olasz Klub, az olasz 

filmművészet remekeinek bemutatásával. Az olasz kultúra iránt érdeklődők január-május, illetve 

szeptember-december közt havi egy alkalommal olasz nyelven, magyar felirattal láthatják az 

egyetemes filmművészet legkiválóbb alkotásait, olyan rendezőktől, mint Fellini, de Sica, 

Antonioni, Tornatore. A filmek előtt PowerPoint vetítéssel egybekötött ismertető hangzik el a film 

keletkezéséről, a benne szereplő színészekről, a rendezőről, a film díjairól. A tematikában a '40-

50-es évek neorealista filmjei éppúgy szerepelnek, mint a kortárs alkotások, bár ez utóbbiakból 

meglehetősen szegényes a választék a könyvtár állományában. A látogatók létszáma 15-30 fő közt 

változik, a legnagyobb érdeklődés még mindig a régebbi filmek nagy sztárjaira, Sophia Lorenre, 

Mastroiannira, Masinára van. 

Francia klub 

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

A programokat és vetítéseket a szakreferens tervezi és valósítja meg. Idén az OKN hetén egy 

kiegészítő vetítést is tartottunk, így összesen 11 alkalommal találkoztunk az érdeklődőkkel. A 

bemutatókon rendszeresen átlagosan 26 fő vesz részt, idén összesen 260 fő látogatónk volt e 

rendezvényeken. 

Francia társalgási klub 

2019-ben is folytatódtak a Francia Klub 2017 áprilisában indult társalgási klub jellegű 

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

animálja. Átlagosan 8 fő vesz részt a rendezvényeken. Havonta egy foglalkozást tartunk. 

Célcsoportunk azok a francia nyelvet beszélő emberek, akik igénylik, de másutt nincs módjuk 

gyakorolni a nyelvet. Diákok is rendszeresen vesznek részt a foglalkozásokon. Külön kiemelendő, 

hogy azon külföldi egyetemisták számára, akik az egyetemről érkeznek és még nem illeszkedtek 

be Veszprémben, a foglalkozásnak szociális szempontból is fontos szerepe van. A résztvevők 

különböző nyelvi szintje nem okoz problémát. A gyenesdiási Francia Klub felbomlott és átalakult, 

ezért a korábbi kapcsolat folytatásaként, tavaszra tervezett találkozó elmaradt. 2019-ben 

megvalósítandó cél a Francia Klubos rendezvények színvonalának, valamint a vetítések 

látogatószámának emelése volt. Mindkét cél megvalósult. A régóta tervezett Francia Nap 

szervezése, anyagi okokból, szintén elmaradt. 

Német klub 
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2019 januárjától folytatódott Német klubunk, beszélgetéssel, vetítéssel, és egyéb programokkal. A 

klub a tavaszi időszakban négy alkalommal került megrendezésre. Ezután a Német klub 

vezetésében változás következett be, de személyes okok miatt a klub nem folytatódott. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2019. március 21. és 28. között rendezte meg az Internet 

Fiestát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Ennek keretében egy, az internethez és 

közösségi médiához kapcsolódó internetes kvízzel vártuk olvasóinkat. 

2019. december 10. és 2020. január 4. között fogadta intézményünk a Goethe Intézet ’Frauentität 

to go’ c. vándorkiállítását, amely a nők helyzetéről szóló, kölcsönözhető dokumentumokat 

tartalmazott. 

 

Zenei kultúra fejlesztésére irányuló programjaink: 

Zenei Klub a könyvtárban 

2019-ben 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. 

A januári programban a kivételes énektudású brit-nigériai énekesnő Sade pályáját idéztük meg. A 

februári Zenei Klubban a rock and roll zene három halhatatlan alakjára – Buddy Holly, Ritchie 

Valens, The Big Bopper – emlékeztünk. A márciusi programban három zenész zsenit mutattunk 

be. Az amerikai énekes-színésznő Diana Rosst, a szintén amerikai énekes-zongorista Nat King 

Cole-t, valamint a hazai zenei élet egyik legnépszerűbb előadóművészét, Szécsi Pált. Áprilisban 

az idei VeszprémFest két világsztár fellépője „szerepelt” a Klubban. A holland énekesnő Caro 

Emerald valamint az angol UB40 együttes. Májusban folytattuk a VeszprémFestre érkező 

világsztárok bemutatását, Katie Melua zenei pályáját ismertettük. Vendégünk volt Mészáros 

Zoltán, a VeszprémFest fesztivál igazgatója, aki előadást tartott az idei fesztivál programjáról. Az 

előadást követően a klubtagok érdeklődhettek a VeszprémFest kulisszatitkairól, részleteiről.A 

Zenei Klub augusztusi programjában a nyár legnívósabb koncertjeit idéztük fel. A VeszprémFest 

és az UtcaZene mellett az egyéb hazai rendezvényeken sikerrel bemutatkozó világsztárok dalai is 

megszólaltak. A szeptemberi Zenei Klub műsorán két kivételes hangú énekesnő szerepelt. Az 

amerikai énekesnő Gloria Gaynor, valamint a szintén amerikai énekes-dalszerző Pink. Az 

októberi Zenei Klub gerincét Kovács Kati énekesnő zenei pályája és felvételei adták, amelyet 

kiegészített egy meglepetés is, telefonon keresztül beszélgethettünk Kovács Katival. 

Novemberben Pege Aladár zenei pályáját mutattuk be, aki minden idők egyik legsikeresebb 

magyar nagybőgőse, nagybőgőművész-oktatója és virtuóza. A karácsonyi Zenei Klub az ünnepi 

várakozás jegyében telt. A 2019-as évben főszerepet kapott előadók, együttesek, valamint a 
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klubtagok által kedvelt számos neves előadó idézték meg nekünk zenében a karácsony 

meghittségét.  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 2019-ben 10 alkalommal került sor és összesen 215 látogatója volt. 

 

Időseknek szóló programjaink: 

A magyar filmkultúra gyöngyszemei 
 
A magyar filmkultúra gyöngyszemei sorozatban minden alkalommal a magyar filmművészet egy-

egy értékes alkotása került levetítésre: A 85 éves Bácskai Lauró István és a 80 éves Koncz Gábor 

tiszteletére az 1970-ben készült Gyula vitéz télen-nyáron című filmet vetítettük (január 29.). A 80 

éves Szabó István tiszteletére az 1964-ben készült Álmodozások kora című filmet néztük meg. 

(február 12.) A programsorozatban bemutattuk a 80 éve készült Halálos tavasz (1939) című 

filmet. (március 20.) Vetítettük a 45 évvel ezelőtt készült Bástyasétány hetvennégy (1974) című 

filmet (április 17.). A 105 éve született Homoki-Nagy István emlékére a Gyöngyvirágtól 

lombhullásig (1952) című természetfilmet néztük meg. (október 1.) (A rendezvény az Országos 

Könyvtári Napok keretében valósult meg.) A szeptemberben elhunyt Sára Sándorra emlékezve a 

Feldobott kő (1968) című filmet vetítettük (november 26.). 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. A programsorozatra 2019-ben 6 alkalommal került sor és összesen 

132 látogatója volt. 

Idősek mozija 

2019-ben is folytatódtak a II. sz. Idősek Otthonában, a bentlakókból kis 10-12 fős törzsközönség 

alakult ki, akik szívesen vesznek részt a vetítéseken. 2019-ben 9 alkalommal tartottuk meg az 

Idősek moziját, különböző tematikájú filmeket vetítve, ezekről beszélgetve. Volt, hogy régi, Jókai 

regényből készült filmet néztünk, de a könyvtár DVD állományából választott újabb filmek is 

sikert aratnak. Ez a korosztály nem kedveli a drámákat, de szívesen néznek tartalmas mondandójú 

és romantikus filmeket, amelyeket közösen választunk ki az Idősek Otthona 

programszervezőjével.  

 

Szemléletformáló, toleranciára nevelő programok: 
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Baljós árnyak, avagy preventív felvilágosítás a számítógépes visszaélésekről kamaszoknak.  

A 10-18 év közötti fiatalok kiemelten veszélyeztetettek az online világban, a közösségi oldalak 

mindennapi életük szerves részei, melyek az előnyök mellett számos veszélyt is rejtenek. A Baljós 

árnyak elnevezést azért választottuk az ismert fantasy sorozatból, hogy ezzel kicsit közelebb 

hozzuk és könnyedebbé tegyük a téma befogadását a tanulók számára. A programsorozat célja, 

hogy preventív jelleggel szó essen a szexting, az online gyermekabúzus, illetve a kortárs zaklatás 

jelenségeiről, veszélyeiről. 

A programsorozat folyamán szeretnénk egyrészt bemutatni az online térben rájuk leselkedő 

veszélyeket, hogy ne csak tudjanak róluk, hanem fel is ismerjék az adott helyzeteket, ha már 

benne vannak. A szituációs játékok során érzékenyíteni szeretnénk a tanulókat, hogy ismerjék fel 

egymáson is, ha már ért valakit zaklatás bármilyen formában. A hangsúly a megelőzésen és az 

elkerülésen van, erre olyan összetartó közösségekben van lehetőség, melynek tagjai empátiával, 

toleranciával fordulnak egymás felé. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy ezzel a 

programsorozattal elmélyítsük a tanulók téma iránti érzékenységét. Úgy igyekeztünk felépíteni az 

egyes alkalmakat, hogy illeszthetőek legyenek az iskolák pedagógiai programjába.  

Tapasztalt ifjúságvédelmi és családsegítő szakemberek bevonásával történik a program 

megvalósítása. Egy alkalommal kooperatív módon, szituációs játékokkal dolgozzák fel a témát. 

Egy másik alkalommal valamelyik iskolarendőr interaktív előadás formájában beszél arról, hogy 

miről ismerhetik fel a diákok, ha bűncselekmény történik, hová forduljanak, illetve a közősségi 

média felületeken milyen veszélyek leselkednek arra, aki túl sokat mutat meg magából. A 

programzáró foglalkozás a könyvtárban történik, ahol felelevenítjük a korábbi foglalkozásokat, 

ezek témáit és 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 3 éve biztosítjuk a város iskolái számára. Az idei év elején, a 2018/2019-

es tanítási év második tanítási félévében 5 osztály és 124 diákja vett részt a zaklatás témakörében 

érzékenyítő foglalkozásokon. A 2019/2020-as tanítási év első félévében újabb 5 osztály 

jelentkezett a programra, 4 osztály az első két foglalkozáson már részt vett, egy pedig az elsőn.   

 

Egyéb, felnőtteknek szóló közösségi programok: 

2019. március 8-május 31.: Babavárásról másképp: interaktív előadás várandós párok 

számára 

A 6 alkalomból álló előadást Szentes-Torkos Dóra klinikai pszichológus és Romsicsné Kolosi 

Enikő védőnő tartotta. Az első előadáson a várandósság három trimesztere során történő érzelmi 

átalakulás folyamatáról, természetéről beszélgettek a részvevők, mely egyaránt érintette a 
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várandós nőben és az apában zajló változásokat, de a különböző kapcsolatrendszerekben történő 

átalakulást is. Az alkalom végén egy 20 perces relaxációs gyakorlat következett, amely a 

várandósság elmélyítését, a babával való kapcsolat erősítését szolgálta. 

A második alkalmon a szülés-születés kultúrájáról esett szó, hogy más társadalmakban milyen 

szokások övezték ezt a kitüntetett időszakot, kik és hogyan vettek részt a szülésnél. Ehhez képest 

helyezték el posztindusztriális társadalmunkban a szülés intézményét, és beszéltek a 

biztonságérzet, a korai kötődés megtámogatásának lehetőségeiről. Ezt követően egy újabb 

relaxációs gyakorlat keretében segítették a szükséges erőforrásokat felszínre kerülni. 

A harmadik alkalommal a téma a gyermekágyi időszak speciális szükségleteinek ismertetése volt, 

az édesanya szempontjából. Ebben érintve a megszületett baba táplálásának praktikus kérdéseit, 

hiszen erről szól az első szakasz baba-mama életében. De ugyancsak nagy hangsúllyal az anya 

fizikai-érzelmi igényeit az új élethelyzetben. A várandós párok aktívan részt vettek kérdéseik, 

félelmeik megfogalmazásával. 

A negyedik alkalmon már egy kialakult kis csoport tagjai vettek részt, akik elköteleződtek az 

előadás sorozat mellett, és minden alkalmon megjelennek. Folytatták az alakuló kis család 

résztvevőinek körbejárását, ezúttal a baba volt a középpontban. Akinek magzati korban kialakult 

kompetenciáinak és igényeinek ismeretében lehet átmenetet képezni a születést követő első 

hónapokban magzati és már külvilági léte között. A válaszkész gondozás biztosítja ezt, ennek 

több elemét ismertették az előadók a résztvevőkkel. 

Az ötödik alkalom az apák bevonódásáról szólt. Itt csak 5 fő volt jelen, mert az állandó résztvevő 

kismamákból többen kórházba kerültek. Párjaik azonban jelen voltak, és kíváncsian hallgatták az 

apák részvételének történeti vonatkozásait, a férfi és apa szerepbe való beavatódás jelenkori 

lehetőségeit, a bevonódó apaság egészségügyi és pszichológiai előnyeit az összes résztvevőre 

nézve.  

Kézműves kuckó 

Idén két alkalommal kínáltunk kézműves foglalkozást az érdeklődőknek. A húsvéti ünnepkörhöz 

kapcsolódóan 2019. április 11-én húsvéti díszeket, dekorációkat készítettünk, amelyen 27 fő vett 

részt. Nagy lelkesedéssel készítették a résztvevők a nyuszis díszt, és a szalaggal, spárgával 

díszített tojásokat. Az adventi kézműves foglalkozáson idén december 12-én 30-an készítettek 

szebbnél-szebb kézműves alkotásokat. Beszélgetve, zene mellett hangolódtunk az ünnepre, jó 

társaságban. Nagy sikere volt a figurákkal díszített hógömbnek és a tüll angyalkáknak. Erre a 

rendezvényünkre is egyre nagyobb igény mutatkozik, látványosan nőtt a részvevők száma. 

 

A földszinti Kisgalériában 10 kiállítás került megrendezésre. 

Külsős szervezésben idén egy alkalommal volt lehetőség véradásra, melyre az Ipari 

Szakközépiskola diákjai jöttek. 
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Nyáron az augusztusi hónapban a szokásos Olvasókertet tartottuk meg látogatóink számára 

hétfőnként. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így 2-szer sikerült csak kitelepülnünk. 

 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény 

2019. március 13-22.: Az Eötvös Napokon, mint minden évben, megkoszorúztuk Eötvös Károly 

sírját az Alsóvárosi temetőben, ahol Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprém Megyei Honismereti 

Egyesület elnöke mondott beszédet. Dr. Praznovszky Mihály beszélgetett Márton László íróval, 

Hamis tanú könyve kapcsán; Ágh Magdolna: „Isten nevében” című kötetének bemutatóján a 

beszélgetőtárs Rainer Pál történész volt.  

2019. március 27. : Az Internet Fiesta keretében Soponyai Ilona csoportvezető bemutatta a 

Topotéka adatbázist. 

2019. május 24.: A Magyar Nyelv Hete kapcsán Veszprém a nyelvészek a városa címmel 

kiállítást rendeztünk a helyismereti gyűjtemény anyagából. A rendezvény a Magyar 

Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozatával együttműködésben jött létre. Sebő 

József, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozatának elnöke nyitotta meg 

a kiállítást, amelynek tematikája szerint végigvezette az érdeklődőket Veszprém irodalmi, 

nyelvészeti múltján, a tárlókban kiállított, több esetben muzeális dokumentumok segítségével. A 

kiállítást egy hónapon keresztül tekinthették meg az érdeklődők. 

2019. szeptember 21.: 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, ahol megtekinthették állományunk legrégebbi dokumentumait, 

megismerkedhettek a gyűjteményben őrzött egyéb dokumentumtípusokkal is.  

Országos Könyvtári Napok keretében megvalósult rendezvények: 

2019. október 1.: Vámos Gabriella: Természetes gyógymódok a XIX. századi gyógyítási 

gyakorlatban – előadás. Vámos Gabriella, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum muzeológusa 

színes, vetítettképes előadásából képet kaphattunk a XIX. században is alkalmazott természetes 

gyógymódokról. Kiemelten beszélt a gyógyfürdőkről, azok kialakulásáról, középpontba helyezve 

a balatonfüredi savanyúvíz jótékony hatásait. Neves magyar orvosok és kutatási területük, illetve 

gyógyítási gyakorlataik is említésre kerültek. Az előadáson 10 fő vett részt. 

2019. október 2.: Könyv új ruhában – kézműves foglalkozás.A helyismereti gyűjtemény 

csatlakozott az olvasószolgálat kézműves foglalkozásához. Ebből az alkalomból régi könyvek 

lapjaiból készíthettek a résztvevők könyvjelzőket, ajándékkártyákat karton és nyomda 

segítségével. Rendkívül népszerű volt a nyomdázás a felnőttek körében. A másik asztalnál sodort 

újságpapírból készíthettek tároló kosarat. A foglalkozáson 25 fő vett részt. 

2019. október 6.: Könyvcserélde. Ez a program sajnos nem talált érdeklődőkre. Egy más 

alkalommal, amikor nincs ennyi más program a könyvtárban, újra meghirdetjük. 
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2019. szeptember 29 – október 6-ig Virtuális kiállítás a Helyismereti Gyűjteményben található 

Veszprém megyei természetfotókból. 

A gyűjteményben található fotókat kisfilmmé szerkesztettük és a könyvtár Youtube csatornáján 

megosztottuk és közzé tettük a honlapon és a közösségi oldalon is.  

  

A részleg további kisebb, tematikus kamarakiállításokat rendezett be az üveges tárlókban. Az 

53. Veszprémi Szemle bemutatója kapcsán Bontó László: A mi kavicsfogúnk tanulmányához 

kapcsolódva június 21-én; az 54. Veszprémi Szemle bemutatója kapcsán Sebő József: Veszprém, 

a nyelvészek városa című tanulmányához szeptember 20-án; a Halász Béla emléknaphoz 

kapcsolódva Halász Béláról október 21-én. 

 

Könyvtár-informatikai és gyűjteményszervezési csoport 

Csoportunk 2019-ben sem szervezett önálló programokat, de aktívan részt vettünk minden, az 

intézmény által meghirdetett rendezvény háttérmunkálataiban. Plakátokat, szórólapokat 

készítettünk, minden rendezvényt meghirdettünk honlapunkon is. Az Internet Fiesta 2019-es 

programsorozatában online játékokkal (7) vettünk részt, melyet csoportunk munkatársa készített. 

A résztvevők száma 274 fő volt.  

 

Dózsavárosi Könyvtár 

2019-es évben 6 kiállítás valósult meg könyvtárunkban. Ez a megelőző évekhez képest kevesebb 

számban is és látogatottságban is. A falak nagyon rossz állapotban vannak, így minőségi kiállítást 

nem lehet szervezni,  

Az Internet Fiesta alatt játékos net-szleng totóval csatlakoztunk.  

Az Országos Könyvtári Napok keretében 9 rendezvényt tartottunk, amelyeken 466 fő fordult 

meg.  

Dózsaváros régi fotókon – fotókiállítás egész héten. A kiállítás anyaga a lakosságtól való gyűjtés 

útján állt össze. nagy érdeklődés övezte, hiszen sokan ráismertek vagy magukra vagy valamelyik 

rokonukra, ismerősükre ill. a régi utcákra, eseményekre. 

2019. október 1.: Ne tunyulj, mozdulj! Etka-Jóga segítségével - a megfelelő mozgás, táplálkozás, 

rendszeresség és helyes gondolatok kialakításával - jobb minőségű életet élhetünk. Ebbe a 

módszerbe nyerhettek bepillantást a program résztvevői. 

Édes kincsem, kis virágom. Ringató foglalkozás Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita vezetésével 

A szülő és a gyermek közös játéka és közös öröme, a zenei élménynyújtás a Ringató 

foglalkozások sajátja. Mintát mutat a szülők számára, hogy hogyan kezdjék el gyermekük zenei 

nevelését. 

Dózsavárosi kaleidoszkóp – beszélgetés és előadás. Előadó: Márkusné Vörös Hajnalka 

főlevéltáros. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, hiszen sokan szeretnék, ha a városrész 
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múltjáról egy színvonalas kötet jelenjen meg. Az előadáson a  kötet összeállításának menete 

mellett régi történetek, fotók, emlékek is szóba kerültek. 

2019. október 2.: Mesekuckó. Mesélés, bábozás állatokról, természetről ovisoknak - 

Foglalkozásvezető: Gerölyné Joó Katalin. A mesefoglalkozást a gyerekek nagy örömmel 

fogadták. Együtt énekeltek, játszottak az előadóval. Népmesét hallgattak, báboztak, találós 

kérdéseket oldottak meg.  

2019. október 3.: Robotokkal a fenntarthatóságért – interaktív előadás diákoknak. 

Foglalkozásvezető: Boleraczki Miklós robotika-tervezőmérnök. Boleraczki Miklós érdekes és 

interaktív foglalkozását a gyerekek nagyon élvezték.  

A napenergia hasznosítása a fenntartható fejlődés tükrében. Gyakorlati tanácsok az ötlettől a 

megvalósításig. Előadók: Gál József és Kiss Gyula, a solarpartner.hu munkatársai. A napelemes 

rendszer telepítése fontos lépés a környezettudatosság és a hatékony energiafogyasztás felé. Az 

előadáson a résztvevők az első ötlettől a megvalósításig kaptak tanácsokat. 

2019. október 5.: Ökodélután - kézműves foglalkozás. Többek között golyófogó játékot és 

kávékapszulából manót készíthettek a jelenlevők. Műanyagzacskó és társai helyett fenntartható 

alternatívát mutattunk be a résztvevőknek. Ezen kívül őszi immunerősítésről és a fenntartható 

étkezésről beszélgettünk a felnőttekkel. 

Ebben az évben megtörtént a gyermekrészlegünk felújítása. A megújult könyvtárban Bosnyák 

Viktóriát láttuk vendégül. 

A részleg felújítása részben a helyi képviselők anyagi támogatásával valósult meg. Így az előző 

években kapott támogatás, amelyet rendezvényekre és anyagköltségre kaptunk, idén nem volt. 

Ezért az Internet Fiesta, olvasópályázatok, vetélkedők, nyári játszóházak programját nehezebb 

volt megvalósítani. 

A nyári papírszínházzal kezdődő játszóházakat nagy érdeklődés kísérte. 

Családok számára mesés játszóházakat szerveztünk havi rendszerességgel közösen az Agórával. 

Az Agóra által szervezett városrészi nagyrendezvényeken részt vettünk, feladatot vállaltunk.  

Előadások, vetélkedők (pl. takarékossági) tarkították programkínálatunkat. 

Rendszeresen tartotta összejöveteleit az Etka-jóga és a Ringató Klub. 

Képviselői fogadóóráknak és a Dózsavárosi Tanács üléseinek is helyet adtunk. 

Az emeleti terem nagy kihasználtsággal működik. 3 nyugdíjas klub, Ulti Klub, Sportgalambász 

Egyesület, Séd-party Zenekar, Dózsavárosi Baráti Kör rendszeresen itt tartja összejöveteleit. Ezek 

a csoportok az Agórához tartoznak. Mivel a könyvtár munkatársai tartózkodnak a helyszínen, több 

feladatot nekik kellett megoldani a csoportokkal és a fenti teremmel kapcsolatban. 
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Cholnoky lakótelepi Könyvtár 

A könyvtár által szervezett rendezvények a következők voltak: egy nyitott Ringató foglalkozás, 

egy „népek táncai” táncház és egy előadás a Veszprémben található szakrális helyekről. 

A programok szervezését nehezíti, hogy a könyvtárhoz tartozó klubterem használatában 

elsőbbséget élvez a lakótelepi nyugdíjasklub, és könyvtári programokra csak a maradék időben 

van lehetőség, a velük való egyeztetés alapján. 

Kiállítóhely egyelőre nincs, mivel a könyvtár által jelenleg is használt két kis helyiségben nagyon 

kevés az erre alkalmas falfelület. 

 

Március 15. úti Könyvtár 

A két év összehasonlítása azért nem reális, mivel 2018-ban 2 hónapig zárva voltunk. Ennek 

ellenére azt lehet megállapítani, hogy azonosak az arányosan összehasonlított adatok.  A családi 

programok kiugró magas számát a Kerekítő foglalkozások eredményezik.  

A Zonta Clubbal való együttműködés eredményes volt, nagy érdeklődésre számot tartó 

előadásokra került sor.  

Mind a 8 kiállítás nagy létszámú érdeklődőt vonzott. A szervezett megnyitók jó sajtó visszhangot 

kaptak, s maradandó élményt nyújtottak. Ez mutatja, hogy a helytörténeti kiállítások, a helyi 

alkotók bemutatkozása a könyvtár profilja.  

A Kukkantó Baráti Körrel közös programként valósult meg a húsvéti családi délután. A közös 

könyvbemutatóra egy osztály elolvasta a bemutatott könyvet, így egy jó hangulatú író - olvasó 

találkozó valósult meg.  

Őszi szünetben elindult egy „Kalandozások - Könyvtári és kézműves foglalkozások” 

programsorozat külső előadóval, mely az Adventi időszakra való hangolódással folytatódott.  

 

Kádártai könyvtárpont 

2019 márciusától minden hónapban Régi idők mozija című rendezvény várta az érdeklődőket, 

átlagosan 10 fő részvételével. 

Április 16-án Kamishibai papírszínházzal, húsvéti kézműves foglalkozással készültünk az 

ünnepre. 

November 14-én Magyarok Hollywoodban című vetített képes előadáson a résztvevők 

megismerhették az elmúlt száz év magyar származású filmes nagyjait, akik segítették, alakították 

a filmgyár létrejöttét. 

December 5-én az Agórával, Kádártai Közösségi Házzal közösen adventi kézműves várta a 

gyerekeket és felnőtteket.  
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Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény 
változás %-

ban az előző 

évhez képest 

A könyvtárban a 

tárgyévben 

szervezett helyi, 

megyei és országos 

szintű közösségi 

programok, 

rendezvények száma 

összesen  

517 510 551 107% 

A könyvtárban a 

tárgyévben 

szervezett helyi, 

megyei és országos 

szintű közösségi 

programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

12 340 12 000 12 412 101% 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások száma  

158 130 160 10% 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások 

látogatóinak száma 

29 547 20 000 24 851 84% 

Tárgyévben a 

családok számára 

meghirdetett 

rendezvények száma  

98 98 105 107% 

Tárgyévben a 

családok számára 

meghirdetett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

2 289 2 300 2 937 128% 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvények száma  

934 934 947* 101% 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

35 573 35 600 32 784* 92% 

Egyéb rendezvények 

száma 
110 100 112 102% 
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Egyéb 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

1 968 1 800 2 031 103% 

*Könyvtármozival együtt.  

 

4.9 Használói elégedettségmérés 

 
A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 
 

Az intézmény honlapján folyamatosan megtalálható egy igényfelmérő kérdőív. Ez a jelenlegi 

elvárásoknak már nem felel meg. 2020-ban a könyvtár az eddigieknél nagyobb figyelmet szentel a 

minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységnek, és ennek keretében az ezirányú tevékenységét 

is megújítja.  

 

 

Használói elégedettség 

mérések 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

A használói elégedettség-

mérések száma 
2 2 1 50% 

A használói elégedettség-mérések 

során a válaszadó használók 

száma 
172 200 23 13% 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 

 
A Veszprém megyei nyilvános könyvtárakkal folyamatos kapcsolatban állunk. Ez leggyakrabban 

e-mail és telefonkapcsolatot jelent, de 2019-ben négy alkalommal személyes találkozóra is sor 

került. Március 11-én és október 14-én a megyei könyvtárban volt Az én könyvtáram projekt 

szakmai napja, melyet az aktuális kérdések megbeszélésre is felhasználtunk. Szeptember 5-én a 

KELÓ vezetőivel szerveztünk meg egy megyei szintű találkozót. December 9-én, a dr. Csiszár 

Miklósné-emléknapon helyismereti tematikájú szakmai előadásokat hallgathattak meg a megye 

könyvtárosai. Az emléknapot követően először a nyilvános könyvtárak számára tartottunk 

megbeszélést az aktuális ügyekről, majd a KSZR-ben szolgáltató városi könyvtárak értekezlete 

következett. 

Az egész megye területén koordináljuk az Országos Könyvtári Napok rendezvényeit. Tanácsokkal 

segítjük a szervezőmunkát, közvetítjük az IKSZ-től érkezett információkat, továbbítjuk a 

marketinganyagokat.  

 

Települési könyvtárak 

számára nyújtott 

szolgáltatások 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Műhelynapok száma 5 2 4 80% 
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Résztvevő települési könyvtárak 

számaránya –KSZR nélkül (%) 
15 15 11 73% 

A megyei hatókörű városi 

könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési 

könyvtárak száma 

n.a. n.a. n.a.  

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 
Közösségi szolgálat 

A közösségi szolgálatot a megyei könyvtárban teljesítő diákok száma elég jelentősen csökkent 

(103 fő helyett 86), de az alkalmak és a nálunk töltött órák száma csak minimálisan (407 alkalom 

helyett 395, 1166 óra helyett 1161). Ez azt jelenti, hogy visszajáró diákjaink vannak, akik 

szívesen töltik itt a szolgálatuk nagy részét, és akikkel a kollégák is meg vannak elégedve. 

Legjobban a Dózsavárosi Könyvtárban csökkent a diákok száma: ennek a magyarázatát meg kell 

találnunk, és lehetőleg ismét a korábbit megközelítő létszámú diákot kell fogadni ebben a 

fiókkönyvtárban is.   

Több nem Veszprém megyei iskolával is kötöttünk megállapodást a korábbi években. Ennek az 

volt a magyarázata, hogy az adott iskolába járó diákok között volt egy-egy olyan gyerek, aki 

szívesen kötötte össze a nagyszülőknél vagy egyéb rokonoknál töltött nyaralást a közösségi 

szolgálattal. Megfontolandó, hogy a jövőben is fenntartsuk-e ezekkel az iskolákkal a határozatlan 

idejű megállapodást, vagy inkább szüntessük meg, hiszen nem várható a közeljövőben onnan 

érkező diák. A statisztikát jelentősen torzítja, hogy ezeket az iskolákat is azok között tartjuk 

nyilván, melyekkel megállapodásunk van, de van köztük olyan, amelyikből már 4 éve nem 

fogadtunk diákot. 

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 
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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 

 

Önkéntesek 

A Március 15. úti könyvtárban decemberben az egyik kolléga tartósan táppénzes állományba 

került. Az azóta eltelt időszakban önkéntesek segítik a könyvtári programok, kiállítások, 

előadások, kézműves foglalkozások lebonyolítását, sőt néhány programot ők is kezdeményeztek, 

ajánlottak és tartottak meg a könyvtár segítségével. Munkájukkal jelentősen emelték a programok 

színvonalát. 

A Cholnoky lakótelepi könyvtárban az apróbb karbantartási munkákban segítés a legjellemzőbb, 

de volt példa virágültetésre, polcrendezésre, előadás tartására és a rendezvények segítésére is.  

A Dózsavárosi Könyvtárban az udvar és a kert rendben tartásában jelentik az önkéntesek a 

legnagyobb segítséget.  

Többször volt példa arra is, hogy önkéntesek tartottak előadásokat a könyvtárban. A francia 

klubot francia anyanyelvű önkéntes segíti. A gyerekkönyvtárban két önkéntes segít rendszeresen a 

könyvek visszapakolásában és a polcok rendjének fenntartásában.  

Írásos önkéntes szerződést egy személlyel kötöttünk 30 napra.  
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Közösségi 

szolgálat/önkéntesség 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 102 100 86 84% 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

18 18 18 0% 

A könyvtárban dolgozó 

önkéntesek száma  43 40 50 116% 

 
 

4.12 Partnerség 

 
A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

Közgyűjtemények, kulturális intézmények 

Arról már korábban írtunk, hogy milyen munkakapcsolataink vannak Veszprém megye 

könyvtáraival és könyvtári szolgáltató helyeivel.  

Több területen együttműködünk Veszprém város kulturális intézményeivel és közgyűjteményeivel 

is. Első helyen az Agóra Veszprém Kulturális Központot kell említeni, mert nagyon sok helyen 

érintkezünk a feladatellátás során. Mindhárom könyvtárpontunk az Agóra telephelyein működik: 

egy a székhelyén, a Táborállás parkban található központban, egy Gyulafirátóton, az ottani 

művelődési házban, egy pedig Kádártán.  

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárával a leendő veszprémi monográfia 

előkészítésén, egy digitalizálási projekt tervezésén dolgozunk együtt. Ezen kívül is szoros a 

kapcsolat, hiszen sokszor érintkezik egymással a két szakterület. Részben a használói kör is 

azonos, a helytörténeti kutatók mindkét intézményt látogatják.  

Több városi projektet az intézmények együtt valósítanak meg, pl. együtt dolgozunk az Első 

Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságban, a Cholnoky-emlékév előkészítésén vagy Endrődi 

Sándor költő évfordulós megemlékezésén.  

Civil szervezetek 

A legfontosabb civil szakmai partnerünk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém 

Megyei Szervezete. Minden évben több közös programot szervezünk. Az intézmény testületi 

tagja az egyesületnek. Az egyesület titkára a megyei könyvtárban munkatársa, és a dolgozók 

között 2019-ben 25 egyesületi tag volt.  
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A megyei könyvtárban van a székhelye a Veszprémi Magyar-Finn Egyesületnek. Velük is élő 

kapcsolatunk van. A könyvtárban tartják a nyilvános rendezvényeik egy részét is. Egyik tagjuk 

segítségével rendszeresen észt filmvetítéseket tartanak.  

Szintén a könyvtárban van a bejegyzett székhelye a Veszprém Megyei Népművészeti 

Egyesületnek.  

A Jeruzsálemhegyi Baráti Körrel, három óvodával, a Kabóca Bábszínházzal, a Veszprém 

Megyei Honismereti Egyesülettel és a Laczkó Dezső Múzeummal a TOP 6-9-2-16-VP1-2018-

00001 pályázat megvalósítása érdekében kötöttünk megállapodást.  

A leendő veszprémi monográfia előkészítése érdekében megállapodást kötöttünk a Veszprémi 

Kultúráért Közalapítvánnyal.  

Óvodák, iskolák: 

A közösségi szolgálat lebonyolítására megkötött megállapodásokat már említettük. Ezen kívül 

megállapodást kötöttünk a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolával egy mestertanári pályázat 

támogatására, mely az olvasásfejlesztést helyezi a középpontba. 2019-ben is megújítottuk a 

Kozmutza Flóra Általános Iskolával a Munkahelyi gyakorlat program könyvtári lebonyolítására 

kötött megállapodást. 

Három óvodával a TOP pályázat megvalósítása érdekében kötöttünk megállapodást.  

Egyéb 

Az Emberi Erőforrás Operatív Program „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, 

EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001 azonosító számú felhívás keretében megvalósuló Az én 

könyvtáram kiemelt projekt könyvtári szakmai tevékenységek támogatására megállapodást 

kötöttünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral. 

A Könyvári Intézettel és a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térrel a 

segédkönyváros OKJ tanfolyamokon résztvevő hallgatók gyakorlatának támogatására kötöttünk 

megállapodást.  

Gyermekkönyvtárunk rendszeresen közös programokat szervez a Veszprém Megyei Család, 

Esélyteremtő és Önkéntes Házzal. A két intézmény együtt szervezte meg a „Te is közénk 

tartozol!” fogyatékkal élő gyerekek könyvtárbemutató programsorozatát novemberben, valamint 

családi, kézműves játszóházakat tavasszal és ősszel. 

Szoros a kapcsolatunk a Veszprém Szemle Alapítvánnyal. Egyrészt a Veszprém megyei 

helyismereti gyűjtemény állományával és az ott dolgozók szaktudásával segítjük munkájukat, 

másrészt rendszeresen helyet adunk az újonnan megjelenő számok bemutatóinak. 
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Március 15. úti Könyvtár 

2019-ben is folytatódott a már meglévő kapcsolatok a civil egyesületekkel, a klubok kibővültek. 

Többek nemcsak helyet kapnak itt, hanem közös programokat is tudunk szervezni. Továbbra is a 

könyvtárban tartja összejöveteleit három nyugdíjasklub, valamint az Éremgyűjtők Veszprémi 

Csoportja, a Gizella Baráti Kör, a Harmónia klub és Sakk klub. 2019-ben a Zonta Clubbal három 

nagy programot szerveztünk.  

Szeptembertől a Református templom közösségi termének átépítése miatt a könyvtárban kapott 

helyet a Kerekítő foglalkozás. Ennek nagy sikere volt, bekapcsolódtak a könyvtárba járó 

kisgyerekes anyukák is.   

A Veszprém TV Kukkantó Baráti Kör Egyesülettel is tovább folytatjuk a közös programok 

szervezését és rendszeresen láthatóak a Kukkantó műsorban.  

A terület önkormányzati képviselője itt tartotta a fogadóórákat.  

A programjaink eljutnak a médiához és a környező intézményekhez, viszont azt tapasztaljuk, 

hogy nőtt a személyes kapcsolatok, meghívások, megkeresések fontossága, ereje és hatékonysága.  

 

 

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő partnerek 

száma 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Civil szervezetek 
6 6 7 116% 

Határon túli könyvtárak 
0 0 0 0 

Vállalkozók 
1 1 0 

Nem 

értelmezető 

Oktatási intézmények 
18 18 23 128% 

A kistelepülési önkormányzattal 

kötött megállapodások száma 
201 201 202 100% 

 Egyéb 
0 0 6 

Nem 

értelmezhető 

Összesen 
226 226 237 105% 

 

4.13 Digitalizálás 

 

Rendelkezik-e a könyvtár digitalizálási stratégiával? Melyek a főbb célkitűzések? Stratégiai 

környezethez (pl. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás. 

 
Az első lépések megtörténtek egy átgondolt digitalizálási stratégia megalkotásához, de egyelőre 

még nem készült el. 2020-ban ennek mindenképpen meg kell történnie. 
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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 

 

Hol teszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat) 

A honlapon a Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény aloldalán, valamint helyben érhetők el a 

digitalizált tartalmak. 

Milyen online szolgáltatások vannak? 

ALEPH, Corvina, Veszprém megyei életrajzi és kortárs életrajzi lexikon, Jogtár, MERSZ, ADT, 

Osiris, H’armattan, Topotéka, E-Zeusz 

A tájékoztatás során gyakran használjuk az online adatbázisainkat és az olvasóinknak is 

ajánljuk, főként szakdolgozat írásához.  

 

Mersz adatbázis, 2019. 1. félévében 3904 db letöltés  

http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_01/AK_mersz_2019_1.png [2019.01.09.] 

Az Akadémiai Kiadó jóvoltából 2019-ben beiratkozott olvasóinknak az adatbázis otthoni 

használatára is lehetőségük nyílott, 69 db kódot adtunk ki e célból.  

 

Arcanum adatbázis, 2019. 1. félévében 775 db letöltés  

http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_01/adt_2019_1.png 

 

2019 őszétől már elérhető a Kossuth Kiadó E-Zeusz nevű adatbázisa is könyvtárunkban.  
 

 

Milyen célok alapján digitalizál? (%) 

 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 30% 

Állományvédelem 60% 

Elektronikus dokumentumküldés 5% 

Reprográfia 5% 

 
A fotóink és diaképeink digitalizálása befejeződött, a digitális másolatok a helyismereti 

gyűjteményben érhetők el. 2019-ben egy fontos szakmai segédletet, a Veszprém megyei hírlapok 

és folyóiratok bibliográfiája 1820-1956 című kiadványt sikerült digitalizálni. Ezen kívül 3 videó 

(Stúdióbeszélgetés Kuti Csabával a megyei közgy. elnökével. 1998.11.09; az  Öböl TV 2003 

adásai; Mit viszünk az EU-ba - Vál Veszprém megye hozományából - I – 2003) digitalizálása 

történt meg.  

http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_01/AK_mersz_2019_1.png
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_01/adt_2019_1.png
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Sajnos továbbra sincs előrelépés a folyóiratok digitalizálása terén. Igény mutatkozna az 1945 

előtti Veszprém megyei lapok digitalizált változatára is, melyek a könyvtár állományában 

megtalálhatók részben papír alapon, de a mikrofilmes állomány szinte teljes egészében lefedi az 

időszakot. Bízunk benne, hogy a Veszprém város monográfiájának előkészítése során ez a 

probléma is megoldódik.  

  

 

Digitalizálás 

 
2018. évi tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Digitális objektumok száma 1 382 1 502 122 9% 

Teljes dokumentumok száma 1 382 1 502 118 8,6% 

Könyv  19 0 1 5,2% 

Folyóirat 0 2 
 

Nem 

értelmezhető 

Hanganyag 0 0 
 

Nem 

értelmezhető 

Audiovizuális dokumentum 0 0 
3 

Nem 

értelmezhető 

Kép 1 363 1 500 
 

Nem 

értelmezhető 

Egyéb 0 0 
 

Nem 

értelmezhető 

Összesen  1 382 1 502  122 9% 

Online elérhető 19 19 
1 

Nem 

értelmezhető 

Helyben használatra elérhető 1 363 n.a. 121 9% 

 

IV.  FEJLESZTÉSEK: 
 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  

(szövegesen) 

A Központi könyvtár épületének külső és belső állapota nagyon rossz. Mivel kulcsterületről van 

szó, erről a beszámoló kiemelt helyén, a vezetői összefoglalóban írtunk.  

Az év során több téves tűzriadó volt az épületben, melyeket a több mint 20 éves füstérzékelők 

meghibásodása okozott. Egyik alkalommal maga a tűzjelző központ is végleg tönkrement. A 

cseréjét néhány napon belül saját forrásból megoldottuk. A füstérzékelők cseréjét évek óta kértük 

a fenntartótól, és 2019-re ígéretet is kaptunk a munka elvégzésére. Az előkészítés hosszan 

elhúzódott, így a tűzjelző hálózat teljes cseréje áthúzódott 2020-ra.  

 

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

Olvasószolgálat és szaktájékoztatás 



73 

 

Az Olvasószolgálat munkagépeire és az olvasói számítógépekre is egységes szoftver került, ez 

lényegesen könnyíti a munkánkat. Megtörtént a DVD tároló szekrények átalakítása is, ezzel 

megoldódtak a tárolási problémák néhány évre. A Közösségi térbe új projektor került, amelyet 

szinte minden rendezvényen használunk.  

Az Amerikai Kuckó megjelenése sokat fejlődött a 2019-es év során. A könyvtári kollégák 

segítségével megvalósult a Steverson könyvgyűjtemény átszervezése, raktárba költöztetése, így a 

polcokat megszüntetve sok hely szabadult fel. A falakra kifejezetten az American Spaces hálózat 

(ide tartozik a Kuckó) számára készült amerikai témájú grafikák kerültek, valamint parafa táblás 

hirdetési felület jött létre, amely megkönnyíti a programok és pályázati- illetve ösztöndíj 

felhívások hirdetését. Jól látható helyre, a bejárat mellé került a Kuckó új logója, valamint a 

könyvtár épületének külső falára is új dizájnú, friss információkat tartalmazó hirdetőtáblák 

kerültek felhelyezésre. A Kuckó modernebbé és praktikusabbá tételét új tárolószekrények és 

babzsákok beszerzése segítette.  

Dózsavárosi Könyvtár 

2019-ben festéssel, parkettacsiszolással, új bútorok és szalagfüggöny beszerzésével befejeződött a 

gyerekkönyvtári rész felújítása. Továbbra is nagyon rossz állapotban van a vizes blokk. Ennek 

felújítását nem tudjuk saját erőből megoldani. Az emeleti részen sürgősen szükség lenne a vakolat 

javítására. A munkákat Hegedűs Barbara és Halmay György a képviselők is támogatták. 

Március 15. úti Könyvtár 

A mosdók elülső része ki lett csempézve, festve. Képviselői támogatás segítette ennek a 

finanszírozását. Tavasszal a kiállítótérnél vizesedni kezdett a fal. Kiderült, hogy az épület esővíz 

levezető csöve korrodált, és ettől vizesedik a fal. A cseréjét 2020-ra ígérték. A felújítás során az 

egyik WC csövét is cserélni kellett, mert lyukas lett, ázott a fal. A légkondicionálót kitisztították. 

A gyerekkönyvtárnál viszont nem működik, idén sem volt rá fedezet a cserére.  

 

 

Karbantartási feladatok: 

1. Kültéri világítás izzóinak cseréje 

2. Forgóajtó javítása (többször) 

3. Kiválasztó térben világítás javítása 

4. Fogadótéri iroda és elektromos helyiség festése 

5. A raktárban a gördülő állvány javítása 

6. Dózsavárosi Könyvtár festés előkészítése és festése 

7. Dózsavárosi Könyvtár asztalosmunka - hiánypótlása 

8. Dózsavárosi Könyvtár parkettacsiszolása, lakkozása 

9. Dózsavárosi Könyvtárban polcszerelés 

10. Titkárság polcrendszer átalakítása 

11. Közösségi térben lévő polcrendszer szétszerelése, elszállítása 
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12. Igazgatói iroda szekrényére üvegajtó szerelés 

13. Fogadótér menekülő útvonalat jelző lámpában akkumulátor csere 

14. Közösségi térben bútorok átrendezése 

15. Régi épület emeleti női WC-jében kézmosó szifonjának cseréje 

16. Kazán karbantartása, biztonsági mérés 

17. Éjszakai világítás kalibrálása 

18. Tűzjelző központ cseréje, programozása 

19. Dózsavárosi Könyvtár szalagfüggöny felszerelése 

20. Régi épületben a lift ajtógörgőinek cseréje 

21. Gyermekkönyvtárban sötétítő roletta felszerelése 

22. Cholnoky lakótelepi Könyvtár mosogatójának javítása 

23. Fogadótéri izzók cseréje 

24. Március 15. úti Könyvtár ajtózár cseréje 

25. Kiválasztótér, raktár villanykapcsoló cseréje 

26. Új épület tetőbeázásának műszaki átvizsgálása 

27. Fogadótér-ruhatár belső szellőzés kiépítése 

28. Esőcsatorna tisztítása 

29. Belső udvar gyomirtása 

30. DVD-tároló szekrény átalakítása 

31. Közösségi tér és fiókkönyvtárak klímaberendezésének tisztítása, fertőtlenítése 

32. Gyermekkönyvtár foglalkoztatótérben televízió felszerelése 

33. Tűzoltótömlők nyomáspróbája 

34. Megyei könyvtár 4/1, 6/2 érzékelők téves riasztás miatti cseréje 

35. Katasztrófavédelmi ellenőrzés téves riasztás miatt 

36. Új épület tetején az esővíz lefolyóra lombfogó rácsok beépítése 

37. 2. emeleti (új épület) konyhájának átalakítása, burkolás, mosogatóbeépítés, 

szerelvényezés, festés 

38. Március 15. úti Könyvtár vizesblokk felújítás, csempézés 

39. Hőközpont vízlágyítójának hibafelmérése és javítása 

40. Régi épület nyitott teraszán az elkorhadt tetőgerendák elbontása 

41. Dózsavárosi Könyvtárban polcszerelés, tűzvédelmi felülvizsgálat elkészítése 

42. Régi épület földszintjén található férfi WC piszoár felszerelése 

43. Régi épület padlásán elszívó tisztítása 

44. Fogadótérben lévő hőközpont bojler visszacsapó szelepének cseréje 

45. Március 15. úti Könyvtár WC-jénél vízfolyás megszüntetése 

46. Új épület teherliftjének javítása 

47. Iskola utcai portafülkében 2 db rádiós átjátszó beszerelés Nyugalom Kft. felé 

48. Amerikai Kuckó polcrendszerének szétszerelése, elszállítása 

49. Fancoil szűrők cseréje 

50. Amerikai Kuckóban szekrények összeszerelése 

51. Új épület lépcsőházában díszkivilágítás - izzócsere 

52. Kiválasztó térben bukóablakokra szúnyogháló felszerelése 

53. Gyermekkönyvtárban polcok szétszerelése, új CD-tároló  szekrény összeszerelése 

54. Légbefúvó szűrők cseréje 

55. Gázérzékelők átvizsgálása, karbantartása 

56. Éjszakai világításnál óraállítás 

57. Fűtés elektronikájának javítása 

58. Kiválasztótérnél WC-előtér kilyukadt vízvezeték cseréje 

59. Gázkazánok karbantartása 

60. Új épület tető esővíz elvezető csatornájának tisztítása 

61. Gyermekkönyvtárban kiszakított konnektor cseréje 
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62. Fogadótérben lévő hőközpont leégett keringető szivattyú beazonosítása - megrendelés 

ideiglenes működés kiépítés - megrendelés után szeleptest beépítés, 2 db megrendelt 

szivattyú beépítés, hajtómű felszerelés 

63. Kiválasztó térben világító armatúra javítás, zárlat miatt 

64. Fogadótérben izzók és fénycsövek cseréje 

65. Esőcsatorna tisztítás, új és régi épületnél 

66. Március 15. úti Könyvtár világító armatúra zárlat miatti javítása 

67. Fogadótér éjszakai világításának izzó cseréje 

68. A belső udvarban korlát elhelyezése és  összeszerelése a balesetveszély miatt 

69. 7 db Fancoil radiátor javítása 

70. Menekülési útvonal jelzőlámpájának cseréje 

71. Régi épületben lift javítása 

 
Mint a fenti listákból látható, az intézmény arra törekszik, hogy amit lehet, saját erőből javítson 

meg, a folyamatos karbantartásra törekszünk. Az épülettel kapcsolatos alapvető problémák 

viszont a fenntartó segítsége nélkül nem oldhatók meg. 

 

3. Jelentősebb eszközbeszerzések 
Informatikai fejlesztések 

1. Mobil adatgyűjtő eszközök beszerzése: Az intézmény 3 db speciális vonalkód olvasó 

egységet szerzett be, melyek segítségével az állomány ellenőrzés folyamatát szeretnénk 

támogatni a jövőben. 

2. A nyilvános szolgálathoz tartozó épületszárnyban, a harmadik emeleten kialakított 

rendezvény helyszínünkön (közösségi tér) – fix projektor került beépítésre. Ez az eszköz 

ultra közeli vetítési távolságot támogat, így az előadók anélkül tarthatják meg 

prezentációjukat a résztvevők számára, hogy a vetítő az arcukba világítana. Magas 

felbontásának köszönhetően multimédiás alkalmazása is lehetséges korlátozások nélkül. 

3. Az év folyamán telekommunikációs cég segítségével több fejlesztést is végrehajtottunk 

intézményünk informatikai hálózatán: A régi hálózati végződtetési pontokat (fali 

aljzatokat) kicseréltük újakra. A rekonstrukciót követően az analóg rendszerű 

telefonkészülékeinket kicseréltettük a mai kornak megfelelő VOIP alapú eszközökre. A 

beruházás során új telefonkészülékeket és telefonközpontot vásároltunk. 

4. A hálózati végpontokon található fali konnektorok cseréje után - az új telefonos rendszer 

kiépítése előtt – az intézmény gerinchálózatában kicseréltük a több mint tíz éves hálózati 

kapcsolókat. Ennek eredményeként egy stabil és központilag menedzselhető hálózat jött 

létre, mely a mindennapos megbízható működéshez elengedhetetlen. 

A fentiek mind nagyon fontosak, de sajnos nem volt lehetőségünk komolyabb számítógép-

beszerzésre. Számítógépeink tovább öregednek, és egyre többet kell kivonni a használatból.  

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    
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Számítógép 3 230.550  

ebből olvasói    

ebből szerver    

Fénymásoló 1 382.800  

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
   

IKR fejlesztés    

egyéb:WIN program 3 111.660  

Informatikai eszközök 48 759.157  

Szalagfüggöny,roletta 6 289.500  

Könyvállvány,szekrény,asztal,polc,válogatóláda,szék 47 1.619.130  

Egyéb eszköz 8 519.056  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  3.911.853  

   

5.  Pályázatok, projektek 
 

A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 
 

„10 állomás 10 épület 10 történet” Velünk élő várostörténet gyerekszemmel a Nagy Háború 

előtt és után. 10 alkalomból álló foglalkozássorozat általános iskolás gyerekeknek.  

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság (EVCE) anyagi támogatásával 2019 őszén a 

megyei könyvtár gyermekkönyvtárosai öt alkalomból álló foglalkozássorozatot tartottak, 

alkalmanként 1-1 órában a Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola 4. 

osztályos tanulóinak.   

A szakkör keretében interaktív módon hoztuk közelebb a mai gyerekkorosztályhoz városunk száz 

évvel ezelőtti életét. Megismerkedtünk a városban ma is álló, a háború előtt és alatt épült 

középületekkel, körüljárva azok építésének történet, funkcióját, a hozzájuk kapcsolódó híres 

személyiségeket.     

Figyelmet fordítottunk a téma sokoldalú, a gyerekek életkorának megfelelő megközelítésére. Az 

egyes foglalkozásokon készítettünk fényképes puzzle-kat, térképeket, rajzokat, fotókat. 

Filmrészletekkel, PPT-kel, projektoros és epidiaszkópos kivetítéssel, zenei betétekkel tettük 

színesebbé, érdekesebbé, és a gyerekek számára befogadhatóbbá az egyes foglalkozásokat. 

Ezzel a tananyagot kiegészítő, történelmi és művelődéstörténeti érdekességekkel átszőtt 

foglalkozássorozattal bővítetni szerettük volna a gyerekek lexikális tudását, különös tekintettel 

szűkebb környezetük, szülővárosuk életére és történelmére. 

Az első alkalommal a foglalkozássorozat bevezetőjeként röviden áttekintettük az Első 

Világháború főbb szegmenseit, kialakulásának történelmi hátterét. A foglalkozás második 

részében a megyei könyvtár, a volt Püspöki Jószágkormányzóság épületének rövid történetét 

tekintettük át. Játékos „igaz-hamis” feladatsor segítségével rendszereztük az elhangzott 

ismereteket.   
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A második alkalommal villámkérdések segítségével felelevenítettük az előző foglalkozásokon 

hallott ismereteket. Párhuzamot vontunk Európa országaiban zajló Első Világháborús események 

és Veszprém akkori viszonylagos nyugalmi helyzete között.  Megismertettük a gyerekekkel az 

általunk kiválasztott második épületet is. A Korona Szálló, valamint a Koma-kút kialakulásának 

történetével tettük színesebbé a foglalkozást. Régi képeslapok alapján színes puzzle-kat 

készítettünk, amelyeket csoportmunkában raktak össze a gyerekek. A foglalkozás végén hiányos, 

„egérrágta” szövegben egészítették ki az újonnan tanult ismereteket.  

A harmadik alkalommal szintén rövid történelmi áttekintést kaptak a gyerekek az Első 

Világháború eseményeinek alakulásáról, a frontok és a hátország helyzetéről, majd a Petőfi 

Színház épületének rövid történetét tekintettük át. PPT-s prezentáció segítségével néztük végig az 

épület építésének fázisait. A foglalkozás végén játékos keresztrejtvényt fejtettek meg a gyerekek 

az elhangzott információk alapján.  

A negyedik alkalommal összefoglaltuk és rendszereztük az eddigi ismereteinket. Régi veszprémi, 

az Első Világháború időszakából származó képeslapok alapján készült puzzle-t raktak ki 

csoportmunkában a gyerekek. Röviden feldolgoztuk a Gyermek Menhely, a későbbi 

Gyermekkórház történetét. Felolvastuk Molnár Jánosné: Mesélő házak című könyvének ide 

vonatkozó fejezetét.   

Az ötödik alkalommal az előző négy foglalkozáson tanultakat egy játékos, szóbeli kvíz 

megoldásán keresztül elevenítettük fel. Napunk témája a jelenlegi Csermák Antal Zeneiskola 

épületének története volt. A száz éves veszprémi zeneiskola 1982 óta működik a Megyeház tér 5. 

szám alatt. A jelenlegi épület története a 18. század végéig vezethető vissza. Képekkel, vetítéssel, 

zenével tettük érdekessé a foglalkozást. Első Világháborús katonadalok meghallgatásával fejeztük 

be a foglalkozást.  

A program a 2019-2020-as tanév első félévében, szeptembertől november végéig zajlott.  

Országos Könyvtári Napok: a rendezvénysorozat eseményeről a 4.8 pontban beszámoltunk.  

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

VMJV EVCE  

10 állomás,10 

épület,10 történet 

786.000 400.000 Veszprém 

Megyei Jogú 

Város 

2019.02 2019.11 

240108/01558 

Országos 

Könyvtári Napok 

Veszprém Megyei 

rendezvényei 

1.600.000 1.300.000 Emberi 

Erőforrás 

Támogatáskezel

ő Nemzeti 

Kulturális Alap 

2019.09.30 2019.10.06 

ODR 26203/2019 1.100.000 1.100.000 Emberi 

Erőforrások 

2019.07.01 2019.12.31 
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Minisztériuma 

 
A TOP pályázatnak 2019-ben az előkészítő szakasza zajlott. A könyvtár részéről két 

közösségfejlesztő vett részt a munkában 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

TOP-6.9.2-16-VP1 

A helyi identitás és 

és kohézió 

erősítése 

Közösségfejlesztés 

Veszprém város 

település részein 

57.588.368 57.588.368 ITM-Uniós 

Fejl. Fej.Ker. 

2018.10.01 2022.09.30 

      

 
A támogatás felhasználásáról az Amerikai Kuckóról szóló részekben számoltunk be.  

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

SHU200-19-GR0033 $ 1.200 363.504 U.S. 

Departmen

t of State 

2019.09.11 2020.04.14 

SHU200-19-GR0050 $ 14.550 4.200.000 U.S. 

Departmen

t of State 

2019.09.25 2020.09.24 

  

6. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ben, 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.) 

Menedzsment 

2019 különösen nehéz év volt az igazgatói beosztás hosszú, 11 hónapos betöltetlensége miatt. Az 

intézményt részben az segítette át az átmeneti időszakon, hogy minden vezetői szinten tapasztalt 

és lelkiismeretes munkatársak álltak.  

Az év során két összmunkatársi értekezetet tartottunk (a másodikat már az új igazgató), 

rendszeresek voltak a vezetői értekezletek. A belső kommunikációs csatornák működtek.  

Folyamatos problémát jelentett a nagyarányú fluktuáció és a tartós hiányzások. Amikor lehetett, 

tervszerűen, előre gondolkodva kezeltük az ebből következő helyzeteket, de többször kellet 

rögtönözni.  

A szabályzatainkat folyamatosan aktualizáltuk. 
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Sajnos a minőségbiztosítás terén nem sikerült előrelépnünk, ez 2020-ra marad. Az első lépéseket 

egy januári Minőségi önértékelés tréning megszervezésével megtettük.  

 

Kommunikációs tevékenység 

Kommunikációs költségekre közel fél millió forintot fordítottunk 2019-ben. Ennek nagy részét két 

reklámszerződés keretében költöttük el: az Amerikai Kuckó eseményeit a MÉZ Rádió hirdette 

rendszeresen. A könyvtár valamennyi programja felkerült a Programturizmus honlapra, ahol 

többszempontú keresésre is lehetőség nyílik. Az OKN programjait két fizetett hirdetésben 

népszerűsítettük a Veszprémi 7Napban. A Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény új 

szolgáltatását, a Topotékát szórólapokon népszerűsítettük.  

A honlapunk megújításával a hírlevél-szolgáltatást is szeretnénk jelentősen korszerűsíteni, 

sűríteni, célcsoportok szerint szegmentálni. 

Az intézményről megjelent sajtóvisszhang a mellékletben található. 

Gyermek- és ifjúsági könyvtár 

Újszerű kezdeményezésként hirdettük meg az ősz folyamán az „Apró ajándék az új 

beiratkozóknak” kampányunkat. Felhívásunkkal a már hozzánk rendszeresen járó, de még nem 

könyvtári tag látogatóinkat buzdítottuk beiratkozásra.  

Az idei év decemberében, gyermekkönyvtárunk benevezett a "Karácsony a könyvtárakban" 

országos dekorációs versenyre. Nagy örömünkre szolgált, hogy a pályázaton különdíjasok lettünk. 

A sok támogató szavazatot, elismerést elsősorban a rendszeresen hozzánk ellátogató olvasóinktól 

kaptuk.  

A gyermekkönyvtári programjaink, szolgáltatásaink propagálásában, népszerűsítésében nagy 

segítségünkre van az informatikai csoporttal szorosan együttműködve, folyamatosan frissített, 

aktualizált, naprakész gyermekkönyvtári alportálunk. Olvasóink leginkább a pályázatokat, 

vetélkedőket, fotótárunkat és az aktuális híreinket tekintették meg az oldalon. 

Minden rendezvényünket, programunkat ott is folyamatosan és naprakészen megjelentetjük a 

Facebookon.  

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! 
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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. 

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 
2019. évi tény 2020. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 474.153,-Ft 500.000,- 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 7 10 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 1 5 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 204 200 

Online hírek 61 55 

Közösségi médiában megjelenő hírek 1456 1500 

Hírlevelek 4 20  

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték)* 
184* 180 

Egyéb:….   

 

7. Elektronikus szolgáltatások 
 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)   
 

Szolgáltatás 
2019-ban megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap N  

OPAC I Az OPACba bekerült a MERSZ-ben is 

megtalálható dokumentumok linkje 

Adatbázisok I Új EISZ adatbázisok: Osiris, H’armattan 

Referensz szolgáltatás N  

Közösségi oldalak  N  

RSS N  

 

Az RSS szolgáltatás kivételével valamennyi fenti szolgáltatást biztosítjuk, de fejlesztés, bővítés 

csak az OPAC és az adatbázisok esetében történt.  

 

 

8. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) 
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Könyvtári 

gyereksziget 

A legkisebbek számára kialakított játszószoba, kreatív készségfejlesztő 

játékokkal.  

 

 

9. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
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Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2018. évi 

tény 

 

2019. 

évi terv 
 

2019. évi 

tény 
eltérés  

%-ban  

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 36 291 21 200 31 157 85,5 % 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz 

köthető bevétel (nem fenntartótól 

származó bevételek)  7 926 7 720 

 

 

6 718  84,7 % 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 612 700 770 125,8 % 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 2 009 2 040 2 158 107,4 % 

Támogatás, kiegészítés és átvett 

pénzeszköz 
427 251  382 006 443 001   103,7 % 

– ebből fenntartói támogatás 110 416 92 102 114 632 103,8 % 

– ebből felhasznált maradvány 15 201 0 18 814 123,7% 

– ebből központi költségvetési 

támogatás 
139 500 140 200 140 200 100,5 % 

– ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) 

támogatás 
149 311 149 704 149 704 100,3 % 

– ebből pályázati támogatás 11 974 0 19 651 164,1 % 

– a pályázati támogatásból EU-

támogatás 
0  0 11 997 - 

Egyéb bevétel összesen  0 0 2 400 - 

Bevétel összesen  463 542 403 206 476 558 102,8 % 

Kiadás 

Személyi juttatás 173 857 158 864 177 787 102,2 % 

Munkaadókat terhelő összes járulék  37 701 34 287 35 937 95,3 % 

Dologi kiadás     203 844 193 055 203 512 99,8 % 

Egyéb kiadás  48 140 17 000 59 322 123,2 % 

Kiadás összesen  463 542 403 206 476 558 102,8 % 

 

Eltérés magyarázata: Az intézmény működési bevételében 1.046e Ft-tal maradtak el az egyéb 

bevételek (fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, selejtezett könyvek eladásából származó bevétel) a 

tavalyi évhez képest. Az ÁFA visszatérítés 3.615e Ft-tal lett kevesebb a tavalyihoz képest, adódik 

ez abból, hogy több olyan tétel volt idén, melynek ÁFA-ja nem volt visszaigényelhető. 

Terembérleti díj 242e Ft-tal lett kevesebb idén. Saját kiadványok eladása is kevesebb lett 2019-

ben a 2018-as évhez képest 298e Ft-tal. 

 

Létszám és bérgazdálkodás 
(változás magyarázat) 

A fluktuáció 2019-ben is jelentős volt. A keletkezett bérmaradvány terhére az év végén 

jutalmat tudott az intézmény adni a kollégáknak. A minimálbér és a garantált bérminimum 

emelésével ismét zárul az olló, a dolgozók szinte 90-95%-a egyformán keres.  

Üres álláshely nem volt az intézményben, a kilépők helyett pályáztatás útján létesítettünk 

jogviszonyt. 1 fő nyugdíjba vonult. 

Létszám: 51,5 fő 
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A szakmai beszámoló elkészítésében és az adatszolgáltatásban közreműködtek az intézmény 

csoportvezetői és munkatársai.  

A beszámolót készítette: 

 Schreiber Márta 

 igazgatóhelyettes 

 

 

 

Dátum: Veszprém, 2020. február 17. 

 

 

 

 
 dr. Baranyai Tamás 

 igazgató 
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1. sz. melléklet 

 

EKMK részvétele a nyomtatott médiában 

2019. év 

 

 

Leitner Vera: Film, fotók a lakótelepről == Napló, 75.évf. 15. sz. (2019. jan. 18.), p. 3. 

Szegedi József: Ahol élünk: a Jutasi úti lakótelep című kiállítása a Márc. 15-ben. 

 

Jákói Bernadett: Nyugdíjasok közösen a magyar kultúráért == Napló, 75.évf. 18. sz. (2019. 

jan. 22.), p. 7. 

A Dózsa Városi Könyvtárban a városrészi nyugdíjas klubok hagyományosan együtt ünneplik 

meg a magyar kultúra napját. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 3.sz. (2019. jan. 24.), p. 14. 

Olasz klub beharangozó. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 2.sz. (2019. jan. 17.), p. 5. 

Francia klub beharangozó. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 2.sz. (2019. jan. 17.), p. 5. 

Olasz klub beharangozó. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Társalgás == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 2.sz. (2019. jan. 17.), p. 14. 

Francia társalgási klub beharangozó. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 2.sz. (2019. jan. 17.), p. 14. 

Zenei klub beharangozó. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Találkozó == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 4.sz. (2019. jan. 31.), p. 14. 

Nyáry Krisztián író-olvasó találkozó. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Találkozó == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 5.sz. (2019. febr.7), p.4. 

Nyáry Krisztián író-olvasó találkozó az EKMK-ban február 7-én. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Beszélgetés == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 5.sz. (2019. febr.7), p.4. 

A Zonta Club és az EKMK Március 15. úti Könyvtárának közös rendezvényén Kántorné 

Pólus Ibolya tart előadást február 13-án. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 5.sz. (2019. febr. 7.), p.7. 

A Francia klub következő filmvetítése február 14-én lesz az EKMK-ban  Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Filmklub == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 5.sz. (2019. febr. 7.), p.7. 

A magyar filmkultúra gyöngyszemei sorozat következő filmvetítését február 12-én tartják az 

EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Alkotó a Balaton déli partjáról== Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 5.sz. (2019. febr. 

7.), p.14. 

Balogh Ilona festményeiből nyílt kiállítás az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: Bibliai alakok életéről== Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 5.sz. (2019. febr. 7.), 

p.14. 
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Soós Attila előadássorozatot tartott az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Leitner Vera: Lépjük át a határainkat! == Napló, 75. évf. 39. (2019.febr. 15.), p. 12. 

A lelkészi szolgálat eszközei a közösség építésében címmel tartott előadást Kántorné Pólus 

Ibolya felsőörsi református lelkész az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti 

Könyvtárában. 

 

Somfai Balázs: Ahol élünk: a Jutasi úti lakótelep == Séd, 5. évf. 1. (2019), p. 30-31. 

Szegedi József helytörténeti kutató kisfilmjének bemutatója az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár Március 15. úti Könyvtárában. 

 

Farkasné Molnár Csilla: „Olasz nyelv kezdőknek” == Séd, 5. évf. 1. (2019), p.35. 

Olasz klub az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Éltető Erzsébet: Játszani és mesélni a szavakkal == Séd, 5. évf. 1. (2019), p.40-41. 

Kovács Gáborján: Szél nélküli erdőben. Részletek az ószirmi kódexből című verseskötetének 

bemutatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Balla Emőke: Kiállítás a könyvtárban == Napló, 75. évf.44.sz. (2019.febr.21.), p.6. 

Február 21-én az EKMK Március 15. úti Könyvtárában lesz Guáth Viktória : Utazások című 

kiállításának megnyitója. Rövidhír. 

 

Marton Attila: Küzdelem a jók között == Napló, 75. évf. 48.sz. (2019.febr.26.), p.12. 

Író-olvasó találkozó Garaczi Lászlóval a Magyar Széppróza Napja alkalmából az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: Társalgás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 6.sz. (2019.febr.14.) p. 7. 

Február 21-én Francia társalgási klubot tartanak az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Széppróza == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 6.sz. (2019.febr.14.) p. 14. 

A Magyar Széppróza Napja alkalmából Garaczi László lesz a február 20-án az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár vendége. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 6.sz. (2019.febr.14.) p. 14. 

A Francia klub következő filmvetítése Valentin napon lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 6.sz. (2019.febr.14.) p. 14. 

Az Olasz klub következő filmvetítése február 21-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Hauzler László: Szerelmes levelek 1526-1976 között == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 6.sz. 

(2019.febr.14.) p. 14. 

Nyári Krisztián volt a vendég az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Juhász-Léhi István: Könyvtár: közösségi térként is népszerű == Napló, 75.évf.49.sz. 

(2019.febr.27.), p.12. 

Schreiber Márta igazgató beszél az Eötvös Károly Megyei Könyvtárról. 

 

Jákói Bernadett: Civil fórum az EKF-ről == Napló, 75. évf. 50.sz. (2019.febr.28.), p.6. 
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Mészáros Zoltán tartott tájékoztatót civil szervezeteknek az Európa Kulturális Fővárosa 2023 

pályázatról az EKMK-ban. 

 

Milló Ildikó: Télbúcsúztató == Napló, 75. évf. 50.sz. (2019.febr.28.), p.13. 

A Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub a megyei könyvtárban tartotta farsangi 

programját. Képriport. Olvasói levél. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 7. sz. (2019.febr.21.) p. 12. 

Az Olasz klub következő filmvetítése február 21-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Utazások == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 7. sz. (2019.febr.21.) p.14. 

Február 21-én az EKMK Március 15. úti Könyvtárában lesz Guáth Viktória : Utazások című 

kiállításának megnyitója. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 7. sz. (2019.febr.21.) p. 14. 

A Zenei klub következő rendezvénye február 26-án lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Marton Attila: Társadalomformáló erővel bír a kultúra == Napló, 75. évf. 56.sz.(2019.márc. 

7.), p.3. 

Az EKMK, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület és a Magyar Irodalomtörténeti 

Társaság Veszprém megyei tagozata közös ünnepséget tartott Veszprémben, Petőfi Sándor 

emléktáblájánál. 

 

Marton Attila: Könyvtári kiállítás == Napló, 75. évf. 56.sz.(2019.márc. 7.),p. 12. 

Szegedi Olga alkotásaiból nyílik kiállítás március 8-án az EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Balla Emőke: A Veszprémi Szemle új száma == Napló, 75.évf. 60.sz.(2019.márc.12.), p. 12. 

A Veszprémi Szemle 52. számának bemutatóját március 22-én az EKMK-ban tartják. 

A cikk röviden ír a folyóirat támáiról. 

 

Leitner Vera: Eötvös Károlyról emlékeztek meg == Napló, 75.évf. 61.sz.(2019.márc.13.), p. 

1, 3. 

Eötvös Károly sírjának megkoszorúzása az Alsóvárosi temetőben az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár szervezésében. Az Eötvös-napok további programjai. 

 

Marton Attila: Könyvtári kihívások == Napló, 75. évf. 61. sz. (2019. márc. 13.), p. 3. 

Az én Könyvtáram program szakmai napját tartották meg az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban 

 

Mátyus Tamás: Babavárásról== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 8. sz. (2019.febr.28.) p. 4. 

Ingyenes előadássorozatot tartanak a várandósságról március 8-tól, péntekenként az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Szakmai nap == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 8. sz. (2019.febr.28.) p. 4. 

Múzeumi és könyvtári fejlesztésekről tartanak szakmai napot március 11-én az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Eötvös-napok a könyvtárban== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 8. sz. 

(2019.febr.28.) p. 9. 

Az Eötvös-napok rendezvénysorozat programjairól. Rövidhír. 
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Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 8. sz. (2019.febr.28.) p. 20. 

A Francia klub következő filmvetítése március 14-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Kiállítás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 8. sz. (2019.febr.28.) p. 20. 

Szegedi Olga alkotásaiból nyílik kiállítás március 8-án lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Utazások – rajzok a könyvtárban == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 8. sz. 

(2019.febr.28.) p. 21. 

A Guath Viktória alkotásaiból nyílt kiállítás az EKMK Március 15. úti könyvtárában. 

 

Pályázati felhívás: Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás == 

Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 8. sz. (2019. febr. 28.) p. 25. 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázata. 

 

Mátyus Tamás: Eötvösre emlékeznek == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 9. sz. (2019.márc.7.) p. 

11. 

Az Eötvös-napok rendezvénysorozat programjairól. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 9. sz. (2019.márc.7.) p. 14. 

A Halálos tavasz című magyar filmet vetítik március 20-án az  EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Hauzler László: Új könyvtári szolgáltatásokat vezetnének be gyerekeknek == Veszprémi 7 

Nap, 25. évf. 10.sz., (2019.márc.14.), p. 4. 

Múzeumok és könyvtári fejlesztések mindenkinek címmel tartottak szakmai napot az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: Beszélgetés == Veszprémi 7 Nap, 25.évf. 10.sz. (2019. febr.14), p.2. 

A Zonta Club és az EKMK Március 15. úti Könyvtárának közös rendezvényén Mészáros 

Zoltánnal, a Veszprém- Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatójával beszélgetnek március 20-án. 

Rövidhír. 

 

Hauzler László: Petőfi szellemiségét éltették == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 10. sz. 

(2019.febr.14.), 3.p. 

Koszorúzás és megemlékezés Petőfi emléktáblájánál. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 10. sz. (2019.márc.14.) p. 14. 

A Halálos tavasz című magyar filmet vetítik március 20-án az EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Társalgási klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 10. sz. (2019.márc.14.) p. 14. 

A francia társalgási klub következő összejövetele március 21-én lesz az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Beszélgetés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 10. sz. (2019.márc.14.) p. 14. 

Varró Dániel költő lesz március 19-én lesz az EKMK vendége. Rövidhír. 

Mátyus Tamás: Eötvös Károlyra emlékeztek sírjánál== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 10. sz. 

(2019.márc.14.) p. 15. 

Az Eötvös-napok rendezvénysorozat részeként megemlékezést tartottak Eötvös Károly 

sírjánál. 
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Leitner Vera: Nagykorú lett a verseny: megyei irodalmi ki mit tud?-ot rendeztek a 

könyvtárban== Napló, 75. évf.67.sz. (2019.márc.21.), p. 6. 

18. alkalommal szervezett megyei szavalóversenyt a Szilágyi Keresztény Iskola. A ki mit tud? 

helyszíne a veszprémi EKMK volt. 

 

A trollok és a ragozás: Varró Dani könyve egy pici ír kobolddá változik a kezünkben == 

Napló, 75. évf.68.sz. (2019.márc. 22.), p. 12. 

Varró Dániel költő volt az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Pannon Egyetem vendége.  

 

Mátyus Tamás: Társalgási klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 11. sz. (2019.márc.21.) p. 4. 

A francia társalgási klub következő összejövetele március 21-én lesz az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 11. sz. (2019.márc.21.) p. 12. 

Az olasz klub következő filmvetítése március 21-én lesz az EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 11. sz. (2019.márc.21.) p. 12. 

Az Zenei klub következő összejövetele március 27-én lesz az EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Topotéka == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 11. sz. (2019.márc.21.) p. 12. 

A Veszprém Topotékát március 27-én mutatják be az EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Akvarell és pasztell a könyvtárban == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 11. sz. 

(2019.márc.21.) p. 15. 

Szegedi Olga alkotásaiból nyílt kiállítás az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.  

 

Mátyus Tamás: Szomjas trollokról a könyvtárban == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 11. sz. 

(2019.márc.21.) p. 14. 

Varró Dániel költő volt március 19-én lesz az EKMK vendége.  

 

Szín-játék 2 == Napló, 75.évf. 77. sz. (2019. ápr. 2.), p. 12. 

Az EKMK Kisgalériájában nyílik meg 2019. április 5-én, pénteken 17 órai kezdettel Patakiné 

Pál Erzsébet festmény- és rajzkiállítása. 

 

Balla Emőke: Ősi finnugor szertartás == Napló, 75. évf. 83.sz. (2019.ápr. 9.), p.11. 

A finnugor népek filmenciklopédiája sorozat újabb vetítése április 10-én lesz a megyei 

könyvtárban. Rövidhír. 

 

Marton Attila: Versmondás a szabadban == Napló, 75. évf. 84.sz. (2019.ápr.10.), p. 4. 

A Józan Ész Társaság április 11-én versmondó programot szervez az EKMK amfiteátrumánál. 

Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 12. sz. (2019.márc. 28.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban a francia klub filmvetítést tart. 

 

Mátyus Tamás: Megjelent az első idei Szemle == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 12. sz. 

(2019.márc. 28.), p. 14. 

A 52. Veszprémi Szemle bemutatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy 

Termében. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 15. sz. (2019. ápr. 18.), p. 14. 
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Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár olasz klubjában Az élet szép című olasz filmet vetítik 

eredeti nyelven. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 15. sz. (2019. ápr. 18.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár francia klubjában Cowboyok című francia drámát vetítik 

eredeti nyelven. 

 

Mátyus Tamás: Filmklub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 15. sz. (2019. ápr. 18.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár filmklubjában Herminamező árnyai című magyar filmet 

vetítik. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 15. sz. (2019. ápr. 18.), p. 4. 

Az EKMK Cholnoky lakótelepi könyvtára zárva tart április 18-án és 26-án. 

 

Mátyus Tamás: Húsvét jegyében == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 13. sz. (2019. ápr. 4.), p. 4. 

Az EKMK Március 15 úti könyvtára és a Kukkantó Baráti Kör Egyesület közös húsvéti 

kézműves foglalkozást tart április 12-én. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Könyvtárzárás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 13. sz. (2019. ápr. 4.), p. 14. 

Az EKMK Cholnoky lakótelepi könyvtára zárva tart április 5-én, 17-18-án és 26-án. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Verselés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 13. sz. (2019. ápr. 4.), p. 14. 

A Józan Ész Társaság költészet napi rendezvényt tart a megyei könyvtár amfiteátrumánál 

április 11-én. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 13. sz. (2019. ápr. 4.), p. 8.p. 

Április 10-én folytatódik a finnugor népek filmenciklopédiája sorozat az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Közösségépítés az utókornak is == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 13. sz. (2019. 

ápr. 4.), p. 14. 

Bemutatták a Veszprémi Topotékát az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: A legtöbb fejlesztés érinti a Dózsavárost == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 14. sz. 

(2019.ápr.11.), p.3. 

A Dózsavárosi Klubkönyvtárban ülésezett a városrész önkormányzati képviselőiből, a helyi 

intézmények és civil szervezetek vezetőiből álló Dózsavárosi Tanács. 

 

Mátyus Tamás: Geopark == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 14. sz. (2019.ápr.11.), p.5. 

Pardi Melinda ősmaradvány – és kőzetgyűjteményéből készült kiállítás május 2-ig látható az 

EKMK Március 15. úti Könyvtárában. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Húsvétvárás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 14. sz. (2019.ápr.11.), p.8. 

Húsvétváró programok lesznek a Kukkantó Baráti Kör és az EKMK Március 15. úti 

Könyvtárának szervezésében április 12-én. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 14. sz. (2019.ápr.11.), p.8. 

A magyar filmkultúra gyöngyszemei sorozat újabb vetítése április 17-én lesz a megyei 

könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia Klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 14. sz. (2019.ápr.11.), p.8. 

A Francia Klub legközelebbi vetítése április 18-án lesz az EKMK-ban. Rövidhír. 
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Mátyus Tamás: Színjáték vásznon, papíron == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 14. sz. 

(2019.ápr.11.), p.15. 

Patakiné Pál Erzsébet festményeiből és rajzaiból nyílt kiállítás az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban.  

 

Mátyus Tamás: Varázsdoboz == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 16. sz. (2019.ápr.25.), p. 4. 

Wanderlust-Varázsdoboz címmel nyílik fotókiállítás Szűcs Rita alkotásaiból az EKMK 

Kisgalériájában. 

 

Mátyus Tamás: Könyvbemutató == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 16. sz. (2019.ápr.25.), p. 4. 

Hidas Judit író, újságíró Boldogság tízezer kilométerre című könyvének bemutatója május 3-

án az EKMK Kisfaludy termében. 

 

Marton Attila: Fotókiállítás == Napló, 75. évf. 100.sz. (2019.máj.2.), p. 7. 

Wanderlust-Varázsdoboz címmel nyílik fotókiállítás Szűcs Rita alkotásaiból az EKMK 

Kisgalériájában. Rövidhír. 

 

Marton Attila: Író-olvasó találkozó == Napló, 75. évf. 100. sz. (2019.máj. 2.), p. 7. 

Hidas Judit író, újságíró Boldogság tízezer kilométerre című könyvének bemutatóját tartják 

május 3-án az EKMK Kisfaludy termében. Rövidhír. 

 

 

Szabó Eszter: Varró Dániel és a troll == Egyetemünk, 63. évf. 3. sz. (2019. április), p. 17. 

Kerekasztal-beszélgetés Varró Dániel költővel az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy 

termében.  

 

Marton Attila: Fotókiállítás == Napló, 75. évf. 101. sz. (2019. május 3.), p. 12. 

Wanderlust-Varázsdoboz címmel nyílik fotókiállítás Szűcs Rita alkotásaiból az EKMK 

Kisgalériájában. Rövidhír. 

 

 

 

Marton Attila: Író-olvasó találkozó == Napló, 75. évf. 101. sz. (2019. május 3.), p. 12. 

Hidas Judit író, újságíró Boldogság tízezer kilométerre című könyvének bemutatóját tartják 

május 3-án az EKMK Kisfaludy termében. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Új buszjáratok Csatárhegyre és az állatkerthez is == Veszprémi 7 Nap, 25. 

évf. 17. sz. (2019.május 2.) p. 6-7. 

Veszprém város közgyűlésén –többek között- döntöttek arról, hogy új pályázatot írnak ki az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói posztjára. 

 

Mátyus Tamás: Varázsdoboz == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 17. sz. (2019.máj.2.), p. 14. 

Wanderlust-Varázsdoboz címmel nyílik fotókiállítás Szűcs Rita alkotásaiból május 3-án, az 

EKMK Kisgalériájában. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 17. sz. (2019.máj.2.), p. 14. 

A francia klub legközelebbi filmvetítése május 9-én lesz az EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Könyvbemutató == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 17. sz. (2019.máj.2.), p. 19. 

Hidas Judit könyvbemutatóját május 3-án tartják az EKMK-ban. Rövidhír 
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Mátyus Tamás: Kiállítás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 17. sz. (2019.máj.2.), p. 20. 

Sáska Tibor festőművész és tanítványai alkotásaiból nyílik kiállítás május 6-án az EKMK 

Március 15. úti könyvtárában. Rövidhír. 

 

Balla Emőke: Angol nyelvű fesztivál == Napló, 75. évf. 105. sz. (2019. máj. 8.), p. 16. 

Az EKMK-ban működő Amerikai Kuckó ismét megrendezi az országos angol nyelvű 

drámafesztivált. 

 

Hauzler László: Mester és tanítványai == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 18. sz. (2019.máj. 9.), p. 

15. 

Sáska Tibor festőművész és tanítványai alkotásaiból nyílt kiállítás az EKMK Március 15. úti 

könyvtárában. 

 

Horváth Virág: Zárva tart a könyvtár == Napló, 75. évf. 110.sz. (2019.máj.14.), p. 11. 

Az EKMK Cholnoky lakótelepi könyvtára május 16-án zárva tart. Rövidhír. 

 

Horváth Virág: Társalgási klub == Napló, 75. évf. 112.sz. (2019.máj.16.), p. 3. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 3. emeleti Közösségi terében francia társalgási klubot 

tartanak május 23-án 17 órakor. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 19. sz. (2019.máj.16.), p. 8. 

Május 23-án francia társalgási klub lesz az EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 19. sz. (2019.máj.16.), p. 8. 

Az Olasz klub legközelebbi filmvetítése május 23-án lesz az EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Könyvbemutató == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 19. sz. (2019.máj.16.), p. 8. 

Zsiga Henrik: A remény koordinátái című könyvét mutatják be május 22-én az EKMK-ban. 

Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Drámafesztivál == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 19. sz. (2019.máj.16.), p. 14.. 

Az EKMK-ban működő Amerikai Kuckó ismét megrendezi az országos angol nyelvű 

drámafesztivált. Az előadásokat május 24-26. között mutatják be az Agórában. Rövidhír. 

 

Horváth Virág: A tenger törvénye az Olasz Klubban == Napló, 75. évf. 116.sz. 

(2019.máj.21.), p. 3. 

Az EKMK Olasz klubjának legközelebbi filmvetítése május 23-án lesz. Rövidhír. 

 

Milló Ildikó: Történész előadása == Napló, 75. évf. 116.sz. (2019.máj.21.), p. 12. 

Nagy Balázs Vince Veszprém város demográfiai és felekezeti változásai a 18-19. században 

címmel tartott előadást az EKMK-ban, a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjasklub tagjainak. 

Olvasói levél. 

 

Horváth Virág: Zenei klub == Napló, 75.évf. 121. sz. (2019.máj.27.), p. 11. 

Zenei Klub az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír 

 

Molnár Sándor: Közösségépítés és színházi élmény == Napló, 75.évf. 121. sz. (2019.máj.27.), 

p. 4. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban működő American Corner idén is megrendezte az 

Országos Angol Nyelvű Drámafesztivált. 
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Müller Anikó Hanga: Trianon-trilógia és a ráadáskönyv == Napló, 75. évf. 118.sz. (2019.máj. 

23.) 

Batár Zsolt Trianon-trilógiájának első kötetét mutatják be május 28-án az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 20. sz. (2019.máj.23.), p. 4. 

Az Olasz klub legközelebbi filmvetítésén A tenger törvénye című filmdrámát mutatják be 

május 23-án az EKMK-ban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Kiállítás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 20. sz. (2019.máj.23.), p. 14. 

A magyar nyelv hete kapcsán nyílik kiállítás május 24-én az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Drámafesztivál == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 20. sz. (2019.máj.23.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban működő American Corner idén is megrendezi az 

Országos Angol Nyelvű Drámafesztivált. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 21. sz. (2019.máj.30.), p. 14. 

A francia klub következő filmvetítése június 8-án lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Veszprém, a nyelvészek városa == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 21. sz. 

(2019.máj.30.), p. 15. 

A magyar nyelv hete kapcsán nyílt kiállítás az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

Képriport. 

 

Hauzler László: Több tér kell a könyvtárakba== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 22. sz., 

(2019.jún.6.), p. 4. 

A könyvtári szaktanácsadók negyedik országos találkozóját tartották az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: Kötetbemutató == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 22. sz. (2019. jún.6.), p. 9. 

Gubicza Ferenc tiszteletére rendeznek megemlékezést és könyvbemutatót jún.14-én az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 22. sz. (2019.jún.6.), p. 14. 

A francia klub következő filmvetítése június 8-án lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Társalgási klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 22. sz. (2019.jún.6.), p. 14. 

A francia társalgási klub következő rendezvénye június 12-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Könyvbemutató == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 22. sz. (2019. jún.6.), p. 14. 

Csaba Lilla Elárvult idő című könyvének bemutatóját és Lukács Ildikó illusztrátor 

kiállításának megnyitóját tartják jún.11-én az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Horváth Virág: A friss műveket keresik == Napló, 75. évf.135.sz. (2019. jún.13.), p. 3. 

Beszélgetés az olvasói szokásokról Schreiber Mártával, Juhász Judittal, Kovács Gabriellával 

és Soponyai Ilonával, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár munkatársaival. 

 

Balla Emőke: Veszprémi Szemle-bemutató == Napló, 75. évf.135.sz. (2019. jún.13.), p. 6. 
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A Veszprémi Szemle 53.számának bemutatója június 21-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Horváth Virág: Betegségét írja ki költeményeiben == Napló, 75. évf. 138.sz. (2019. jún. 17.), 

p. 11. 

Csaba Lilla Elárvult idő című kötetének bemutatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Étető Erzsébet: Boldogság tízezer kilométerre == Séd, 5. évf. 3. sz. (2019.), p. 26. 

Író-olvasó találkozó Hidas Judittal az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Ágel Zita Krisztina: „Jóval több, mint csupán földtani csodaország” == Séd, 5. évf. 3. sz. 

(2019.), p. 28. 

Pardi Melinda ősmaradvány- és kőzetgyűjteményéből szerveztek kiállítást az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár Március 15. úti könyvtárában. 

 

Gopcsa Katalin: A globális falu és a topotéka == Séd, 5. évf. 3. sz. (2019.), p. 30. 

Gondolatok a topotéka hálózatról és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által létrehozott 

Veszprémi Topotékáról. 

  

Mátyus Tamás: Kötetbemutató == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 23. sz. (2019. jún.14.), p. 4 

A 80 éves Gubicza Ferenc tiszteletére rendeznek megemlékezést és könyvbemutatót jún.14-én 

az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Szemle == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 23. sz. (2019. jún.14.), p. 4 

A Veszprémi Szemle 53. számának bemutatóját jún.21-én tartják az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Képeslapok == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 23. sz. (2019. jún.14.), p. 14. 

A régi Veszprém képeslapokon címmel látható kiállítás jún. 13-tól aug. 27-ig az EKMK 

Március 15. úti Könyvtárában. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Találkozó == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 23. sz. (2019. jún.14.), p. 14 

Rajkai Zoltán színművésszel találkozhatnak június 21-én az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Marton Attila: Szemlézték a folyóirat legfrissebb számát == Napló, 75. évf. 147.sz. (2019. 

jún. 27.), p. 6. 

Bemutatták a Veszprémi szemle 53. számát az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

László Péter: A könyvek által gazdagabbak lehetünk == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 24. sz. 

(2019. jún.20.), p. 14 

Az Ünnepi Könyvhét Veszprémi programjaihoz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár is 

csatlakozott. 

 

László Péter: Hivatás és hűség- kötet a mecénásnak == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 24. sz. 

(2019. jún.20.), p. 14 

Hivatás és hűség címmel adtak ki egy kötetet a 80 esztendős Gubicza Ferenc tiszteletére. A 

könyvbemutatót az EKMK-ban tartották. 

 

László Péter: Megjelent a legújabb Veszprémi Szemle== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 25. sz. 

(2019. jún.28.), p. 4. 
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Bemutatták a Veszprémi Szemle 53. számát. A rendezvényt az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban tartották. 

 

Mátyus Tamás: Babaköszöntő volt a kórházban == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 25. sz. (2019. 

jún.14.), p. 15. 

Hagyomány, hogy a múzeumok éjszakáján született babát köszöntik Veszprém művelődési 

intézményeinek vezetői. Az EKMK-t Schreiber Márta igazgató képviselte. 

 

László Péter: Mickey egér magyar hangja Veszprémben == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 25. sz. 

(2019. jún.28.), p. 15 

Rajkai Zoltán színművésszel találkozhattak a látogatók az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. A művész beszélgetőtársa Hajós Éva volt. 

 

Pályázati felhívás: Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás == 

Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 26. sz. (2019. jún. 27.) p. 25. 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázata. 

 

Mátyus Tamás: Idén is lesz Olvasókert == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 29. sz. (2019.júl. 25.), 

p.4. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban az idén augusztusban is várja az Olvasókert az 

olvasókat. 

 

Horváth Virág: Pillanatképregény a könyvtárban == Napló, 75. évf. 203. sz. (2019. szept. 2.), 

p. 4. 

Posta Zsófia fotókiállítása nyílt meg az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti 

klubkönyvtárában. 

 

Horváth Virág: Német nyelvi klub == Napló, 75. évf. 203. sz. (2019. szept. 5.), p. 6. 

Német nyelvi klub indul az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Horváth Virág: Hózentróger a könyvtárban == Napló, 75. évf. 206. sz. (2019. szept. 5.), p. 6. 

Novics János Hózentróger című kötetének bemutatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 

szeptember 12-én. 

 

Mátyus Tamás: Szemle == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 36. sz. (2019.szept. 12.), p.4. 

A Veszprémi Szemle 54. számát szeptember 21-én mutatják be az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: Kritikai lap == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 36. sz. (2019.szept. 12.), p.4. 

A Séd kritikai lap negyedik lapszámát szeptember 12-én mutatják be az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 36. sz. (2019.szept. 12.), p.7. 

Filmvetítés Eötvös Károly Megyei Könyvtár francia klubjában szeptember 18-án. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 36. sz. (2019.szept. 12.), p.17. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szeptember 17-i zenei klubjának témája Gloria Gaynor 

és Pink. 

 

Mátyus Tamás: Társalgás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 36. sz. (2019.szept. 12.), p.17. 

Francia társalgási klub az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban szeptember 24-én. 
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Mátyus Tamás: Kötetbemutató == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 35. sz. (2019.szept. 5.), p.4.  

Novics János Hózentróger című kötetének bemutatója az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 

szeptember 12-én. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Német klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 35. sz. (2019.szept. 5.), p.18.  

A Német klub következő vetítése szeptember 11-én lesz az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. Rövidhír. 

Juhász-Léhi István: A nyelvészek vannak a középpontban == Napló, 75. évf. 224.sz. (2019. 

szept.26.), p.6. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban bemutatták a Veszprémi Szemle helyismereti 

folyóirat 54. számát. 

 

Marton Attila: A ciklus utolsó ülését tartotta a közgyűlés == Napló, 75. évf. 225.sz. (2019. 

szept.27.), p.4. 

A veszprémi önkormányzat közgyűlésén Baranyai Tamást nevezték ki az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár igazgatójának. 

  

Marton Attila: Könyvbemutató== Napló, 75. évf. 225.sz. (2019. szept.27.), p.4. 

Domján Gábor A megfelelő mélység című kötetét mutatják be szeptember 27-én veszprémi 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Szemle == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 37. sz. (2019.szept. 19.), p.2. 

A Veszprémi Szemle 54. számát szeptember 20-án mutatják be az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

 

Mátyus Tamás: Olasz filmek == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 36. sz. (2019.szept. 12.), p.4. 

Olasz klub az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Filmvetítés Marcello Mastroianni 

születésének 95. évfordulója alkalmából. 

 

Mátyus Tamás: Szemle: Könyvbemutató == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 36. sz. (2019.szept. 

12.), p.20. 

Domján Gábor A megfelelő mélység című kötetének bemutatója az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

 

 

Horváth Virág: Jógafoglalkozás== Napló, 75. évf. 228.sz. (2019. okt.1.), p.4. 

Október 1-én veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár Dózsavárosi Klubkönyvtárában 

Jógafoglalkozást tartanak. A program az OKN keretében valósul meg. Rövidhír. 

 

Horváth Virág: Amnesztia a könyvtárban== Napló, 75. évf. 229.sz. (2019. okt.1.), p.4. 

A könyvtári napok keretében lehetőség van ingyenes beiratkozásra és amnesztiára a 

késedelmesen visszahozott könyvekre a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban és 

klubkönyvtáraiban. Rövidhír. 

 

Programajánló == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 39.sz. (2019.okt.3.), p. 8-11. 

A programajánló az OKN keretében megrendezendő programokat is említi. Rövidhírek. 

 

Programajánló == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 38.sz. (2019.szept.26), p. 10-11. 

A programajánló az OKN keretében megrendezendő programokat is említi. Rövidhírek. 

 

Juhász-Léhi István: Támogatás a társadalmi kohézió erősítéséhez == Napló, 75. évf. 233. 

sz.(2019.okt.7.), p. 7. 
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Az EKMK-val és az Agórával közösen nyert pályázatot a veszprémi önkormányzat a 

Széchenyi 2020 program keretében. A projekt célja a közösségépítés. Az EU és a magyar 

állam által támogatott programról Brányi Mária alpolgármester tartott sajtótájékoztatót. 

 

Balla Emőke: A tiszteletbeli molnár == Napló, 75. évf. 234.sz. (2019.okt.8.), p.4. 

Wöller István helytörténész 90. születésnapjára tartanak ünnepséget és könyvbemutatót az 

EKMK-ban október 8-án. Rövidhír. 

 

Marton Attila: Bevonzani a fiatalokat == Napló, 75. évf. 237.sz. (2019.okt. 11.), p. 4. 

Portré Baranyai Tamásról, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár új igazgatójáról. 

 

Mátyus Tamás: Ökonap volt a Dózsavárosi Könyvtárban== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 40.sz. 

(2019.okt.10.), p. 23. 

Az OKN keretében ökonapot tartottak az EKMK Dózsavárosi Könyvtárában. 

 

Horváth Virág: Vízjelek a könyvtárban == Napló, 75. évf. 241. sz. (2019. okt. 16.), p. 3. 

Varga Richárd tartott szerzői estet az EKMK –ban az Országos Könyvtári Napok keretében. 

 

Sági Ági: A tiszteletbeli molnárt köszöntötték == Napló, 75. évf. 241. sz. (2019. okt. 16.), p. 

1., 3. 

 A 90 esztendős Wöller István helytörténészt köszöntötték az EKMK-ban. Bemutatták  a 

születésnapra készült A tiszteletbeli molnár című kötetet. 

 

Mátyus Tamás: Szent helyek == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 39.sz. (2019.okt.3.), p. 14. 

Rácz Katalin tart előadást a veszprémi szent helyekről október 8-án az OKN keretében az 

EKMK Cholnoky Klubkönyvtárában. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás:Rajzpályázat  == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 39.sz. (2019.okt.3.), p. 14. 

Az EKMK gyermekkönyvtára Élj környezetbarát módon! címmel rajzpályázatot hirdet 

általános iskolásoknak. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Családi délután a lakótelepen== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 39.sz. 

(2019.okt.3.), p. 15. 

Családi délutánt tartottak az EKMK Március 15. úti Könyvtárában. 

 

László Péter: Kilencvenéves lett a malmok kutatója==Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 40.sz. 

(2019.okt.10.), p. 13. 

Wöller Istvánt köszöntötték 90. születésnapja alkalmából az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Kisfaludy Termében. 

 

Mátyus Tamás: Rajzpályázat == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 40.sz. (2019.okt.10.), p. 7. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermek- és Ifjúsági könyvtára rajzpályázatot hirdet Élj 

környezetbarát módon! címmel. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Rajzpályázat == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 40.sz. (2019.okt.10.), p. 7. 

Francia társalgási klub az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban október 15-én. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 40.sz. (2019.okt.10.), p. 14. 

Az Államérdekből című filmet vetítik október 17-én az Eötvös Károly Megyei Könyvtár olasz 

klubjában. Rövidhír. 
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Mátyus Tamás: Ökonap volt a Dózsavárosi Könyvtárban == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 40.sz. 

(2019.okt.10.), p. 23. 

Kézműves foglalkozást tartottak az Eötvös Károly Megyei Könyvtár dózsavárosi 

fiókkönyvtárában az újrahasznosítás jegyében. 

 

Halász Bélára emlékeztek == Napló, 75. évf. 248. sz. (2019. okt. 25.), p. 11. 

A Magyar Könyvtárososok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete és az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár szakmai napon emlékezett meg Halász Béláról, az EKMK volt 

igazgatójáról. Halász Béla 80 esztendős lenne. 

 

Jákói Bernadett: Triplázott a Szilágyi == Napló. 75. évf. 254.sz. (2019. nov. 4.), p. 6. 

Harmadszor szerveztek a Sétál a család a nagy háború nyomában című sétafüzet alapján 

helytörténeti vetélkedőt a veszprémi iskolák számára. A vetélkedő eredményhirdetését az 

EKMK-ban tartották. 

 

Horváth Virág: Régi könyvek nyomában== Napló, 75. évf. 256.sz. (2019.nov.5.), p. 11. 

Beszélgetés Soponyai Ilonával és Juhász Judittal, az EKMK munkatársaival, a megyei 

könyvtár régi dokumentumairól. 

 

Horváth Virág: A természet szépsége == Napló, 75. évf. 260. sz. (2019. nov. 9.), p. 4. 

Kecső Irénnek, a Honvéd Kulturális Egyesület tagjának, festményeiből nyílt kiállítás az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

 

Horváth Virág: A természet szépsége == Napló, 75. évf. 261. sz. (2019. nov. 11.), p. 10. 

Szegedi Ágnes Eddig... című első kötetének bemutatója az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban. 

 

Horváth Virág: A természet szépsége == Napló, 75. évf. 261. sz. (2019. nov. 11.), p. 11. 

Közönségtalálkozó Krusovszky Dénes, József Attila-díjas költővel az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban a Veszprémi Egyetemi Színpad szervezésében. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 40.sz. (2019.okt.10.), p. 14. 

Az Államérdekből című filmet vetítik október 17-én az Eötvös Károly Megyei Könyvtár olasz 

klubjában. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Rendszerváltás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 41.sz. (2019.okt.17.), p. 4. 

A rendszerváltozás 30. évfordulójára emlékezve filmvetítést tartanak az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban október 29-én az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége és az 

American Corner Veszprém szervezésében. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Zenei Klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 41.sz. (2019.okt.17.), p. 7. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár zenei klubjának október 24-i programja. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 41.sz. (2019.okt.17.), p. 7. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár olasz klubjában vetítik október 24-én az Egy asszony 

meg a lánya című nagysikerű olasz filmdrámát. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Emlékezés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 42.sz. (2019.okt. 24.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban egykori igazgatójukra, Halász Bélára emlékeztek. 

Rövidhír. 

 

Programajánló == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 43.sz. (2019.okt. 31.), p. 14. 
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Öt kontinens csillagai címmel Ladányi Tamás asztrofotós kiállítsa az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár kisgalériájában. Rövidhír. 

 

László Péter: A megye tiszteletbeli molnára == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 43.sz. (2019.okt. 

31.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban köszöntötték Wöller István malomtörténészt. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 43.sz. (2019.okt. 31.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár francia klubjában a Gemma Bovery című filmet vetítik 

november 14-én. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Zenei klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 44.sz. (2019. nov. 7.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár zenei klubjában Pege Aladár zenei pályáját mutatják be 

november 12-én. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 45.sz. (2019.nov. 14.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár francia társalgási klub november 19-én. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 45.sz. (2019.nov. 14.), p. 7. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár olasz klubjában vetítik november 21-én a Rocco és 

fivérei című fekete-fehér filmdrámát. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Advent == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 46.sz. (2019.nov. 21), p. 7. 

Téli történetek, hangulatok címmel könyvtári és kézműves foglalkozást szerveznek november 

29-én az EKMK Március 15. úti könyvtárában. Rövidhír. 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 46. sz. (2019.nov. 21), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár olasz klubjában vetítik november 21-én a Rocco és 

fivérei című fekete-fehér filmdrámát. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 46.sz. (2019.nov. 21.), p. 14. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban november 26-án A magyar filmkultúra gyöngyszemei 

sorozatban Sára Sándor a Földobott kő című filmjét vetítik. Rövidhír. 

 

Farkasné Molnár Csilla: Emlékhalászat, avagy múltból kreált jelen == Séd, 6. évf. 5.sz. 

(2019), p. 24-25. 

Novics János Hózentróger című könyvének bemutatója az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban 2019.szeptember 12-én. 

 

Őrsi Ágnes: Veszprémi Szemle 54. == Séd, 6. évf. 5.sz. (2019), p. 28. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be a Veszprémi Szemle várostörténeti 

folyóirat 54. számát. 

 

Mátyus Tamás: Szemle == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 48.sz. (2019.dec. 5.), p. 2. 

December 13-án az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban kerül sor a Veszprémi Szemle 

folyóirat legújabb számának bemutatójára. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Advent == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 48.sz. (2019.dec. 5.), p. 4. 

December 16-án az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban adventi kézműves foglalkozásra 

várják a felnőtt érdeklődőket. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Francia klub== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 48.sz. (2019.dec. 5.), p. 13. 

December 11-én francia társalgási klub lesz az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 
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Mátyus Tamás: Egy új ország alapjait rakták le == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 49.sz. 

(2019.dec. 12.), p. 1., 6-7. 

Az 1956 december 6-i veszprémi nőtüntetésre emlékezett a Veszprémi Nők Kerekasztala 

Egyesület, majd az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban szervezett ünnepségen átadták a Női 

Helytállás Díjait.  

 

Mátyus Tamás: Emlékdíj a balatoni helytörténésznek== Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 49.sz. 

(2019.dec. 12.), p. 5. 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban szervezett emléknapon adták át a Csiszár Miklósné- 

emlékdíjat. A kitüntetést Németh Ákosné balatonfüredi könyvtáros, helytörténet kutató kapta. 

 

Mátyus Tamás: Szemle == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 49.sz. (2019.dec. 12.), p. 13. 

December 13-án az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban kerül sor a Veszprémi Szemle 

folyóirat legújabb számának bemutatójára. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Előadás == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 49.sz. (2019.dec. 12.), p. 13. 

Händel: A Messiás címmel Tóth Judit művésztanár tart előadást december 17-én az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárban. Rövidhír. 

 

Mátyus Tamás: Filmvetítés == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 49.sz. (2019.dec. 12.), p. 20. 

Az Aladin legújabb kalandjai című vígjátékot vetítik december 12-én az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár Francia klubjában. Rövidhír. 

Mátyus Tamás: Olasz klub == Veszprémi 7 Nap, 25. évf. 49.sz. (2019.dec. 12.), p. 20. 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Olasz klubjának következő filmvetítése december 19-én 

lesz. Rövidhír. 

 EKMK részvétele az elektronikus médiában 

2019. év 

 

 

 

Ovációval fogadták Petőfit Veszprémben 

https://vehir.hu/cikk/42761-ovacioval-fogadtak-petofit-veszpremben 

(letöltés: 2019. 03. 08.) 

Az EKF 2023 projektről hangzott el előadás a megyei könyvtárban 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/az-ekf-2023-projektrol-hangzott-el-eloadas-a-

megyei-konyvtarban-2723815/  

(letöltés: 2019. 03. 11.) 

 

Közösségi térként is népszerű a könyvtár 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvtar-kozossegi-terkent-is-nepszeru-2724922/  

(letöltés: 2019. 03. 11.) 

 

Petőfi 1848-as látogatására emlékeztek Veszprémben 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/petofi-1848-as-latogatasara-emlekeztek-

veszpremben-2739337/  

(letöltés: 2019. 03. 11.) 

 

Ahol élünk: a Jutasi úti lakótelep 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ahol-elunk-a-jutasi-uti-lakotelep-2653501/  

(letöltés: 2019. 03. 11.) 

 

https://vehir.hu/cikk/42761-ovacioval-fogadtak-petofit-veszpremben
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/az-ekf-2023-projektrol-hangzott-el-eloadas-a-megyei-konyvtarban-2723815/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/az-ekf-2023-projektrol-hangzott-el-eloadas-a-megyei-konyvtarban-2723815/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvtar-kozossegi-terkent-is-nepszeru-2724922/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/petofi-1848-as-latogatasara-emlekeztek-veszpremben-2739337/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/petofi-1848-as-latogatasara-emlekeztek-veszpremben-2739337/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ahol-elunk-a-jutasi-uti-lakotelep-2653501/
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Új módszerekkel szólítanák meg a legfiatalabbakat 
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/uj-modszerekkel-szolitanak-meg-a-

legfiatalabbakat-2749483/?fbclid=IwAR19XduMxl1qjTIecS8Mdk_97gg2pcLMzRTEXhX-

WUKD85wmJmIZPTcPkno  

(letöltés: 2019. 03. 14.) 

 

Varró Dani könyve egy pici ír kobolddá változik a kezünkben 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varro-dani-konyve-egy-pici-ir-koboldda-valtozik-a-

kezunkben-2762353/?fbclid=IwAR11wInGDTLQlQWE_Aa-0kD-

kGGXHbz0ZUedo4aqIetqceHuuBIpXbktM7I  

(letöltés: 2019. 03. 21.) 

 

Irodalmi ki mi tud?-ot rendeztek a megyei könyvtárban 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/irodalmi-ki-mi-tud-ot-rendeztek-a-megyei-

konyvtarban-2761732/  

(letöltés: 2019. 03. 26.) 

 

Veszprémi Szemle: változás és állandóság 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/veszpremi-szemle-valtozas-es-allandosag-2768470/  

(letöltés: 2019. 03. 26.) 

 

Veszprém Topotéka 
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/veszprem-topoteka/  

(letöltés: 2019. 04. 02.) 

 

Megújult a pápateszéri művelődési ház 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/megujult-a-papateszeri-muvelodesi-haz-2880404/ 

(letöltés: 2019. 05. 31.) 

 

Hétpróbán válhattak hőssé a gyermekek a veszprémi könyvtárban 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hetproban-valhattak-hosse-a-gyermekek-a-

veszpremi-konyvtarban-2882372/  

(letöltés: 2019. 05. 31.) 

 

Felcseperedett az Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/felcseperedett-az-orszagos-angol-nyelvu-

dramafesztival-2881403/  

(letöltés: 2019. 05. 31.) 

 

Trianon-trilógia első kötetét mutatják be a megyei könyvtárban 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/trianon-trilogia-elso-kotetet-mutatjak-be-a-megyei-

konyvtarban-2876879/  

(letöltés: 2019. 05. 31.) 

 

Veszprém, a nyelvészek városa 
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/veszprem-a-nyelveszek-varosa/  

(letöltés: 2019. 06. 11.) 

 

Szívesen jár könyvtárba a fiatalabb korosztály is 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/szivesen-jar-konyvtarba-a-fiatalabb-korosztaly-is-

2915462/  

(letöltés: 2019. 06. 13.) 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/uj-modszerekkel-szolitanak-meg-a-legfiatalabbakat-2749483/?fbclid=IwAR19XduMxl1qjTIecS8Mdk_97gg2pcLMzRTEXhX-WUKD85wmJmIZPTcPkno
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/uj-modszerekkel-szolitanak-meg-a-legfiatalabbakat-2749483/?fbclid=IwAR19XduMxl1qjTIecS8Mdk_97gg2pcLMzRTEXhX-WUKD85wmJmIZPTcPkno
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/uj-modszerekkel-szolitanak-meg-a-legfiatalabbakat-2749483/?fbclid=IwAR19XduMxl1qjTIecS8Mdk_97gg2pcLMzRTEXhX-WUKD85wmJmIZPTcPkno
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varro-dani-konyve-egy-pici-ir-koboldda-valtozik-a-kezunkben-2762353/?fbclid=IwAR11wInGDTLQlQWE_Aa-0kD-kGGXHbz0ZUedo4aqIetqceHuuBIpXbktM7I
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varro-dani-konyve-egy-pici-ir-koboldda-valtozik-a-kezunkben-2762353/?fbclid=IwAR11wInGDTLQlQWE_Aa-0kD-kGGXHbz0ZUedo4aqIetqceHuuBIpXbktM7I
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varro-dani-konyve-egy-pici-ir-koboldda-valtozik-a-kezunkben-2762353/?fbclid=IwAR11wInGDTLQlQWE_Aa-0kD-kGGXHbz0ZUedo4aqIetqceHuuBIpXbktM7I
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/irodalmi-ki-mi-tud-ot-rendeztek-a-megyei-konyvtarban-2761732/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/irodalmi-ki-mi-tud-ot-rendeztek-a-megyei-konyvtarban-2761732/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/veszpremi-szemle-valtozas-es-allandosag-2768470/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/veszprem-topoteka/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/megujult-a-papateszeri-muvelodesi-haz-2880404/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hetproban-valhattak-hosse-a-gyermekek-a-veszpremi-konyvtarban-2882372/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hetproban-valhattak-hosse-a-gyermekek-a-veszpremi-konyvtarban-2882372/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/felcseperedett-az-orszagos-angol-nyelvu-dramafesztival-2881403/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/felcseperedett-az-orszagos-angol-nyelvu-dramafesztival-2881403/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/trianon-trilogia-elso-kotetet-mutatjak-be-a-megyei-konyvtarban-2876879/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/trianon-trilogia-elso-kotetet-mutatjak-be-a-megyei-konyvtarban-2876879/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/veszprem-a-nyelveszek-varosa/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/szivesen-jar-konyvtarba-a-fiatalabb-korosztaly-is-2915462/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/szivesen-jar-konyvtarba-a-fiatalabb-korosztaly-is-2915462/
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Bemutatták Csaba Lilla legújabb kötetét Veszprémben 
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-csaba-lilla-legujabb-kotetet-

veszpremben-2916449/?fbclid=IwAR3xALfMqLgdaowdsgw7DaVIwgHayduPNLFyn35B-

OlvhhVJhPlHNkC-5I4  

(letöltés: 2019. 06. 14.) 

 

A Múzeumok Éjszakája babáját köszöntötték Veszprémben 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-muzeumok-ejszakaja-babajat-koszontottek-

veszpremben-2935724/  

letöltés: 2019. 07. 26. 

 

Szemlézték a Veszprémi Szemle legfrissebb számát 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/szemleztek-a-veszpremi-szemle-legfrissebb-

szamat-2940839/  

letöltés: 2019. 07. 26. 

 

Finomságok a nemesvitai falunapon 
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/finomsagok-a-nemesvitai-falunapon-2959028/ 

letöltés: 2019. 07. 26. 

 

Emlékezetes élmény volt a döbröntei égkémlelés 

https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/emlekezetes-elmeny-volt-a-dobrontei-

egkemleles-2946443/  

letöltés: 2019. 07. 26. 

 

Sokan voltak kíváncsiak a csillagászati előadásra Döbröntén 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sokan-voltak-kivancsiak-a-csillagaszati-eloadasra-

dobronten-2962745/  

letöltés: 2019. 07. 26. 

 

Olvasókert a színházkertben 
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/olvasokert-a-szinhazkertben-2/  

letöltés: 2019. 08. 09. 

 

Közös szabadtéri olvasásra buzdít a megyei könyvtár 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kozos-szabadteri-olvasasra-buzdit-a-megyei-

konyvtar-3011647/  

letöltés: 2019. 08. 09. 

Bemutatták a Veszprémi Szemle legújabb számát 

https://vehir.hu/cikk/43651-bemutattak-a-veszpremi-szemle-legujabb-szamat  

letöltés: 2019. 08. 16. 

„Summer Work and Travel” fotókiállítás az Amerikai Kuckóban 

https://www.veol.hu/hasznos/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-2000153/ 

letöltés: 2019. 09. 05. 

 

Hózentróger 

https://www.veol.hu/hasznos/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-2000153/ 

letöltés: 2019. 09. 05. 

 

Horváth Virág: Bemutatták a Séd folyóirat legújabb számát Veszprémben 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-csaba-lilla-legujabb-kotetet-veszpremben-2916449/?fbclid=IwAR3xALfMqLgdaowdsgw7DaVIwgHayduPNLFyn35B-OlvhhVJhPlHNkC-5I4
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-csaba-lilla-legujabb-kotetet-veszpremben-2916449/?fbclid=IwAR3xALfMqLgdaowdsgw7DaVIwgHayduPNLFyn35B-OlvhhVJhPlHNkC-5I4
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-csaba-lilla-legujabb-kotetet-veszpremben-2916449/?fbclid=IwAR3xALfMqLgdaowdsgw7DaVIwgHayduPNLFyn35B-OlvhhVJhPlHNkC-5I4
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-muzeumok-ejszakaja-babajat-koszontottek-veszpremben-2935724/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-muzeumok-ejszakaja-babajat-koszontottek-veszpremben-2935724/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/szemleztek-a-veszpremi-szemle-legfrissebb-szamat-2940839/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/szemleztek-a-veszpremi-szemle-legfrissebb-szamat-2940839/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/finomsagok-a-nemesvitai-falunapon-2959028/
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/emlekezetes-elmeny-volt-a-dobrontei-egkemleles-2946443/
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/emlekezetes-elmeny-volt-a-dobrontei-egkemleles-2946443/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sokan-voltak-kivancsiak-a-csillagaszati-eloadasra-dobronten-2962745/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sokan-voltak-kivancsiak-a-csillagaszati-eloadasra-dobronten-2962745/
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/olvasokert-a-szinhazkertben-2/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kozos-szabadteri-olvasasra-buzdit-a-megyei-konyvtar-3011647/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kozos-szabadteri-olvasasra-buzdit-a-megyei-konyvtar-3011647/
https://vehir.hu/cikk/43651-bemutattak-a-veszpremi-szemle-legujabb-szamat
https://www.veol.hu/hasznos/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-2000153/
https://www.veol.hu/hasznos/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-2000153/
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https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-a-sed-folyoirat-legujabb-szamat-

veszpremben-3078777/?fbclid=IwAR06u-

CmB9rNSt_zSapOpwuVGRkn1ZcROZVvIxpoOIY7Zfr-j4-BTFuNWIk 

letöltés: 2019. 09. 17. 

 

Söge: Bemutatták a Séd kritikai lap legújabb számát csütörtök délután a megyei 

könyvtárban. 

https://vehir.hu/cikk/44218-a-nyarat-idezi-a-sed 

letöltés: 2019. 10. 04. 

 

Horváth Virág: Kulturális örökség napja – Rejtett helyekre is beleshettek a megyei 

könyvtárban 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/rejtett-helyekre-is-beleshettek-a-megyei-

konyvtarban-3089031/ 

letöltés: 2019. 09. 23. 

 

vehir.hu: Veszprém a nyelvészek városa 

https://vehir.hu/cikk/44288-veszprem-a-nyelveszek-varosa 

letöltés: 2019. 09. 23. 

 

Marton Attila: A ciklus utolsó ülését tartotta a veszprémi közgyűlés. A Petőfi Színház és 

a megyei könyvtár igazgatójának kinevezéséről is döntöttek a képviselők a közgyűlés 

csütörtöki ülésén. (veol) 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-ciklus-utolso-uleset-tartotta-a-veszpremi-

kozgyules-3096960/ 

letöltés: 2019. 09. 27. 

 

Söge: Háromfelvonásos lett Oberfrank veszprémi szereplése. 2025-ig maradhat a Petőfi 

Színház élén Oberfrank Pál. A jelenlegi képviselő-testület utolsó ülésén a megyei könyvtár és 

a Programiroda vezetőiről is döntöttek. 

https://vehir.hu/cikk/44317-haromfelvonasos-lett-oberfrank-veszpremi-szereplese 

letöltés: 2019. 09. 27. 

 

Országos Könyvtári Napok 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/775-

orszagos-konyvtari-napok 

letöltés: 2019. 09. 27. 

 

Programajánló: Országos Könyvtári Napok. == veszpremunk.hu  

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/775-

orszagos-konyvtari-napok 

letöltés: 2019.10.01. 

 

Programajánló: Természetes gyógymódok a 19. századi gyógyítási gyakorlatban – Vámos 

Gabriella muzeológus előadása == veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/798-

orszagos-konyvtari-napok-termeszetes-gyogymodok-a-19-szazadi-gyogyitasi-gyakorlatban-

vamos-gabriella-muzeologus-eloadasa 

letöltés: 2019.10.01. 

 

Programajánló: Valami titkos dolog, a Kabóca Bábszínház előadása == veszpremunk.hu 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-a-sed-folyoirat-legujabb-szamat-veszpremben-3078777/?fbclid=IwAR06u-CmB9rNSt_zSapOpwuVGRkn1ZcROZVvIxpoOIY7Zfr-j4-BTFuNWIk
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-a-sed-folyoirat-legujabb-szamat-veszpremben-3078777/?fbclid=IwAR06u-CmB9rNSt_zSapOpwuVGRkn1ZcROZVvIxpoOIY7Zfr-j4-BTFuNWIk
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-a-sed-folyoirat-legujabb-szamat-veszpremben-3078777/?fbclid=IwAR06u-CmB9rNSt_zSapOpwuVGRkn1ZcROZVvIxpoOIY7Zfr-j4-BTFuNWIk
https://vehir.hu/cikk/44218-a-nyarat-idezi-a-sed
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/rejtett-helyekre-is-beleshettek-a-megyei-konyvtarban-3089031/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/rejtett-helyekre-is-beleshettek-a-megyei-konyvtarban-3089031/
https://vehir.hu/cikk/44288-veszprem-a-nyelveszek-varosa
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-ciklus-utolso-uleset-tartotta-a-veszpremi-kozgyules-3096960/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-ciklus-utolso-uleset-tartotta-a-veszpremi-kozgyules-3096960/
https://vehir.hu/cikk/44317-haromfelvonasos-lett-oberfrank-veszpremi-szereplese
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/775-orszagos-konyvtari-napok
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/775-orszagos-konyvtari-napok
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/775-orszagos-konyvtari-napok
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/775-orszagos-konyvtari-napok
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/798-orszagos-konyvtari-napok-termeszetes-gyogymodok-a-19-szazadi-gyogyitasi-gyakorlatban-vamos-gabriella-muzeologus-eloadasa
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/798-orszagos-konyvtari-napok-termeszetes-gyogymodok-a-19-szazadi-gyogyitasi-gyakorlatban-vamos-gabriella-muzeologus-eloadasa
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/798-orszagos-konyvtari-napok-termeszetes-gyogymodok-a-19-szazadi-gyogyitasi-gyakorlatban-vamos-gabriella-muzeologus-eloadasa
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https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/799-

orszagos-konyvtari-napok-valami-titkos-dolog-a-kaboca-babszinhaz-eloadasa 

letöltés: 2019.10.02. 

 

Programajánló: Könyv új ruhában – kézműves foglalkozás felnőtteknek == veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/800-

orszagos-konyvtari-napok-konyv-uj-ruhaban-kezmuves-foglalkozas-felnotteknek 

letöltés: 2019.10.02. 

 

Programajánló: Országos Könyvtári Napok – Március 15. úti Könyvtár == veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/809-

orszagos-konyvtari-napok-marcius-15-uti-konyvtar 

letöltés: 2019.10.02. 

 

Programajánló: Táj, élővilág, kultúra a legnyugatibb keleten == veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/801-

orszagos-konyvtari-napok-taj-elovilag-kultura-a-legnyugatibb-keleten-eloadas-marokkorol 

letöltés: 2019.10.03. 

 

Programajánló: az OKN keretében a Cholnoky lakótelepi könyvtárban 2019. október 4-én 

18:00 és 19:00 óra között „A földkerekség táncai" címmel táncházat tartanak == 

veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/807-

orszagos-konyvtari-napok-cholnoky-lakotelepi-konyvtar 

letöltés: 2019.10.04. 

 

Programajánló: Üdvozlunk a Via Ferrata vilagában – Litkei Csaba túravezető előadása == 

veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/802-

orszagos-konyvtari-napok-udvozlunk-a-via-ferrata-vilagaban-litkei-csaba-turavezeto-eloadasa 

letöltés: 2019.10.04. 

 

Programajánló: A kutya az etológus legjobb barátja. == veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/803-

orszagos-konyvtari-napok-a-kutya-az-etologus-legjobb-baratja 

letöltés: 2019.10.04. 

 

Könyvtári családi nap („Fittek vagyunk” címmel szervezett családi délutánt a közelmúltban 

a Március 15. utcai könyvtár.) == veszpremtv.hu 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/konyvtari-csaladi-nap/ 

letöltés: 2019.10.04. 

 

Országos Könyvtári Napok 2019 (videó is) == WeLoveBalaton.hu 

https://welovebalaton.hu/programok/orszagos.konyvtari.napok.2019 

letöltés: 2019.10.04. 

 

Programajánló: Az vagy, amit eszel – a Csalán Egyesület interaktív kiállítása == 

veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/804-

orszagos-konyvtari-napok-az-vagy-amit-eszel-a-csalan-egyesulet-interaktiv-kiallitasa 

letöltés: 2019.10.05. 

 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/799-orszagos-konyvtari-napok-valami-titkos-dolog-a-kaboca-babszinhaz-eloadasa
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/799-orszagos-konyvtari-napok-valami-titkos-dolog-a-kaboca-babszinhaz-eloadasa
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/800-orszagos-konyvtari-napok-konyv-uj-ruhaban-kezmuves-foglalkozas-felnotteknek
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/800-orszagos-konyvtari-napok-konyv-uj-ruhaban-kezmuves-foglalkozas-felnotteknek
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/809-orszagos-konyvtari-napok-marcius-15-uti-konyvtar
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/809-orszagos-konyvtari-napok-marcius-15-uti-konyvtar
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/801-orszagos-konyvtari-napok-taj-elovilag-kultura-a-legnyugatibb-keleten-eloadas-marokkorol
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/801-orszagos-konyvtari-napok-taj-elovilag-kultura-a-legnyugatibb-keleten-eloadas-marokkorol
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/807-orszagos-konyvtari-napok-cholnoky-lakotelepi-konyvtar
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/807-orszagos-konyvtari-napok-cholnoky-lakotelepi-konyvtar
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/802-orszagos-konyvtari-napok-udvozlunk-a-via-ferrata-vilagaban-litkei-csaba-turavezeto-eloadasa
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/802-orszagos-konyvtari-napok-udvozlunk-a-via-ferrata-vilagaban-litkei-csaba-turavezeto-eloadasa
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/803-orszagos-konyvtari-napok-a-kutya-az-etologus-legjobb-baratja
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/803-orszagos-konyvtari-napok-a-kutya-az-etologus-legjobb-baratja
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/konyvtari-csaladi-nap/
https://welovebalaton.hu/programok/orszagos.konyvtari.napok.2019
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/804-orszagos-konyvtari-napok-az-vagy-amit-eszel-a-csalan-egyesulet-interaktiv-kiallitasa
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/804-orszagos-konyvtari-napok-az-vagy-amit-eszel-a-csalan-egyesulet-interaktiv-kiallitasa
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Programajánló: Országos Könyvtári Napok – könyves vasárnap == veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/805-

orszagos-konyvtari-napok-konyves-vasarnap 

letöltés: 2019.10.06. 

 

Programajánló: Könyves vasárnap a gyerekkönyvtárban == veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/806-

orszagos-konyvtari-napok-konyves-vasarnap-a-gyerekkonyvtarban 

letöltés: 2019.10.06. 

 

Marton Attila: Új igazgató a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár élén == veol.hu 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-igazgato-a-veszpremi-eotvos-karoly-megyei-

konyvtar-elen-3120555/ 

letöltés: 2019.10.14. 

  

Horváth Virág: Varga Richárd szerzői estje töltötte meg a megyei könyvtárat == veol.hu 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varga-richard-szerzoi-estje-toltotte-meg-a-megyei-

konyvtarat-3117909/ 

letöltés: 2019.10.14. 

 

Wöller Istvánt köszöntötték kilencvenedik születésnapján. Ünneplők lepték el kedd 

délután az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy-termét, hiszen Wöller István 

malomtörténeti kutatót köszöntötték, de nemcsak születésnapot ünnepeltek, hiszen egy új 

kötetet is bemutattak. == vehir.hu 2019.10.08. 

https://vehir.hu/cikk/53154-woller-istvant-koszontottek-kilencvenedik-szuletesnapjan 

letöltés: 2019.10.14. 

 

A tiszteletbeli molnárt köszöntötték a veszprémi könyvtárban 

Wöller Istvánt ünnepelték kedden az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. A malmok 

kutatóját többen is köszöntötték, és bemutatták a 90. születésnapjára készült, A tiszteletbeli 

molnár című kötetet is. 

== veol.hu  

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-tiszteletbeli-molnart-koszontottek-a-veszpremi-

konyvtarban-3128241/ 

letöltés: 2019.10.16. 

 

Programajánló: Irodalmi beszélgetés Krusovszky Dénessel 

Veszprém Irodalmi pályájáról és annak hátteréről beszélget Krusovszky Dénes József Attila-

díjas költő, kritikus, szerkesztő, műfordítóval Szabó B. Eszter újságíró és Ladányi István, a 

Pannon Egyetem docense november 6-án, szerdán az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Kisfaludy-termében. 

== veol.hu 

https://www.veol.hu/hasznos/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-2000153/ 

letöltés: 2019. 10. 30. 

 

Jákói Bernadett: Triplázott a Szilágyi: A nagy háborúról vetélkedtek a diákok.  

Harmadik alkalommal hirdették meg a Sétál a Család a nagy háború nyomában című sétafüzet 

alapján összeállított Barangolók elnevezésű helyi vetélkedőt a város általános iskolái 7. és 8. 

évfolyamainak és a középiskolai korosztálynak. 

== veol.hu 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/triplazott-a-szilagyi-a-nagy-haborurol-vetelkedtek-

a-diakok-3154581/ 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/805-orszagos-konyvtari-napok-konyves-vasarnap
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/805-orszagos-konyvtari-napok-konyves-vasarnap
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/806-orszagos-konyvtari-napok-konyves-vasarnap-a-gyerekkonyvtarban
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/806-orszagos-konyvtari-napok-konyves-vasarnap-a-gyerekkonyvtarban
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-igazgato-a-veszpremi-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-elen-3120555/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-igazgato-a-veszpremi-eotvos-karoly-megyei-konyvtar-elen-3120555/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varga-richard-szerzoi-estje-toltotte-meg-a-megyei-konyvtarat-3117909/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/varga-richard-szerzoi-estje-toltotte-meg-a-megyei-konyvtarat-3117909/
https://vehir.hu/cikk/53154-woller-istvant-koszontottek-kilencvenedik-szuletesnapjan
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-tiszteletbeli-molnart-koszontottek-a-veszpremi-konyvtarban-3128241/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-tiszteletbeli-molnart-koszontottek-a-veszpremi-konyvtarban-3128241/
https://www.veol.hu/hasznos/programok-rendezvenyek-veszprem-megyeben-2000153/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/triplazott-a-szilagyi-a-nagy-haborurol-vetelkedtek-a-diakok-3154581/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/triplazott-a-szilagyi-a-nagy-haborurol-vetelkedtek-a-diakok-3154581/
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letöltés: 2019. 11. 04. 

 

A TERMÉSZET ÖRÖK SZÉPSÉGEI AZ OLAJPALETTA SZÍNEIVEL - KECSŐ IRÉN 

KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ 

== veszpremunk.hu 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/856-a-

termeszet-orok-szepsegei-az-olajpaletta-szineivel-kecso-iren-kiallitas-megnyito 

letöltés: 2019. 11. 05. 

 

Bemutató a Megyei Könyvtárban. Életről és elmúlásról szól Szegedi Ágnes első kötete. 

Kedden mutatták be Szegedi Ágnes Eddig… című első kötetét az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár Kisfaludy Termében. 

== veol.hu 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/eletrol-es-elmulasrol-szol-szegedi-agnes-elso-

kotete-3161223/ 

letöltés: 2019. 11. 07. 

 

Szabó Eszter: Bemutatták Krusovszky Dénes regényét 

== vehir.hu 

https://vehir.hu/cikk/53464-bemutattak-krusovszky-denes-regenyet 

letöltés: 2019. 11. 07. 

 

Krusovszky Dénes nem egyenlő Bálinttal 

A Veszprémi Egyetemi Színpad szervezésében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár vendége 

volt szerdán Krusovszky Dénes, József Attila-díjas költő, kritikus, szerkesztő, műfordító. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/krusovszky-denes-nem-egyenlo-balinttal-3164082/ 

letöltés: 2019. 11. 07. 

 

A természet örök szépségei 

Kecső Irén festményeiből nyílt kiállítás a megyei könyvtárban 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kecso-iren-festmenyeibol-nyilt-kiallitas-a-megyei-

konyvtarban-3165864/ 

letöltés: 2019. 11. 08. 

 

Bertalan Melinda: És te mit adnál hozzá az EKF sikeréhez?  

Erre voltak kíváncsiak az EKF koordinátorai egy látványos Csipesz Challenge keretében 

csütörtök délután a Kossuth utcán, miközben egy kicsit megpróbálták kimozdítani az 

embereket. 

https://vehir.hu/cikk/53476-es-te-mit-adnal-hozza-az-ekf-sikerehez 

letöltés: 2019. 11. 08. 

 

Csipesz Challenge 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/csipesz-challenge/ 

letöltés: 2019. 11. 11. 

 

Még több okunk van meglátogatni a könyvtárat. A veszprémi Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár is csatlakozott „Az én könyvtáram” című országos programhoz. 

https://vehir.hu/cikk/53518-meg-tobb-okunk-van-meglatogatni-a-konyvtarat 

letöltés: 2019. 11. 12. 

 

A feldobott kő című film pereg a könyvtárban november 26-án. 

https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/856-a-termeszet-orok-szepsegei-az-olajpaletta-szineivel-kecso-iren-kiallitas-megnyito
https://veszpremunk.hu/felhasznalo/238-eotvos-karoly-megyei-konyvtar/esemenyek/856-a-termeszet-orok-szepsegei-az-olajpaletta-szineivel-kecso-iren-kiallitas-megnyito
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/eletrol-es-elmulasrol-szol-szegedi-agnes-elso-kotete-3161223/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/eletrol-es-elmulasrol-szol-szegedi-agnes-elso-kotete-3161223/
https://vehir.hu/cikk/53464-bemutattak-krusovszky-denes-regenyet
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/krusovszky-denes-nem-egyenlo-balinttal-3164082/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kecso-iren-festmenyeibol-nyilt-kiallitas-a-megyei-konyvtarban-3165864/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kecso-iren-festmenyeibol-nyilt-kiallitas-a-megyei-konyvtarban-3165864/
https://vehir.hu/cikk/53476-es-te-mit-adnal-hozza-az-ekf-sikerehez
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/csipesz-challenge/
https://vehir.hu/cikk/53518-meg-tobb-okunk-van-meglatogatni-a-konyvtarat
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A közelmúltban elhunyt Sára Sándor emlékére tart vetítést a veszprémi Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár.  

http://mezradio.hu/hir.php?id=2477 

letöltés: 2019. 11. 19. 

 

Új vezető a megyei könyvtár élén 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/uj-vezeto-a-megyei-konyvtar-elen/ 

letöltés: 2019. 12. 07. 

 

Bemutatták a Száz év Trianon árnyékában című könyvet Veszprémben. 

A Váradi Péter Pál–Lőwey Lilla szerzőpáros legújabb könyvét, fotóalbumát Száz év Trianon 

árnyékában címmel mutatták be a közelmúltban az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Kisfaludy-termében. 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutattak-a-szaz-ev-trianon-arnyekaban-cimu-

konyvet-veszpremben-3218967/ 

letöltés: 2019. 12. 10. 

 

Bemutatták a Szemle idei utolsó számát. Bemutatták a Veszprémi Szemle 55. számát 

péntek délután az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

https://vehir.hu/cikk/53930-bemutattak-a-szemle-idei-utolso-szamat 

letöltés: 2019. 12. 16. 

 

Visszatekintés és emlékezés. Az évfordulók és az emlékezések jegyében készült el a 

Veszprémi Szemle idei negyedik összeállítása. A kötetben olvasni lehet a vörösterror 

eseményeiről, az első világháború utáni időszakról és az ’56-os történésekről is. A 

negyedéves periodika írást közöl a megyeszékhely 2017-es időjárási viszonyairól és 

megemlékezik a közelmúltban elhunyt Peremartoni Nagy Sándorról és Kováts Sándorról. 

(mozgókép) 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/visszatekintes-es-emlekezes/ 

letöltés: 2019.12.18. 

 

A Cholnoky Nyugdíjasklub is ünnepelt. A Cholnoky Nyugdíjas Klub is megünnepelte 

karácsonyt kedden délután a városrészi könyvtárban. 

https://vehir.hu/cikk/53972-a-cholnoky-nyugdijasklub-is-unnepelt 

letöltés: 2019. 12. 18. 

 

A román megszállástól a tanácsköztársaság kikiáltásáig. Az 1919-es év fordulatos 

történelmi eseményeit taglalja a Veszprémi Szemle 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/az-1919-es-ev-fordulatos-tortenelmi-esemenyeit-

taglalja-a-veszpremi-szemle-3234429/ 

letöltés: 2019.12.19. 

 

http://mezradio.hu/hir.php?id=2477
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/uj-vezeto-a-megyei-konyvtar-elen/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutattak-a-szaz-ev-trianon-arnyekaban-cimu-konyvet-veszpremben-3218967/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutattak-a-szaz-ev-trianon-arnyekaban-cimu-konyvet-veszpremben-3218967/
https://vehir.hu/cikk/53930-bemutattak-a-szemle-idei-utolso-szamat
https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/visszatekintes-es-emlekezes/
https://vehir.hu/cikk/53972-a-cholnoky-nyugdijasklub-is-unnepelt
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/az-1919-es-ev-fordulatos-tortenelmi-esemenyeit-taglalja-a-veszpremi-szemle-3234429/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/az-1919-es-ev-fordulatos-tortenelmi-esemenyeit-taglalja-a-veszpremi-szemle-3234429/
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2. sz. melléklet 

Eseménynaptár – Központi Könyvtár 

 

Sorsz. Dátum Esemény Terem típ. 

Láto-

gatók 

száma 

1 január 1. Híres-neves írók-költők kiállítás Gyermekkönyvtár s 190 

2 január 4. Meditációs csoport Közösségi tér i 15 

3 január 8. Ringató Gyermekkönyvtár i 26 

4 január 8. Összmunkatársi értekezlet Kisfaludy Terem s 49 

5 január 8. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Nagy László Terem i 29 

6 január 10. Kölcsönzés -Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 14 

7 január 10. Kölcsönzés -Szilágyi 3.a Gyermekkönyvtár s 21 

8 január 14. Tűz- és balesetvédelmi oktatás Kisfaludy Terem s 47 

9 január 15. Ringató Gyermekkönyvtár i 24 

10 január 15. Mesevetélkedő Gyermekkönyvtár s 48 

11 január 16. Kölcsönzés -Szilágyi 4.b Gyermekkönyvtár s 19 

12 január 17. Francia Klub Kisfaludy Terem s 34 

13 január 17. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 8 

14 január 17. Kölcsönzés -Simonyi 2.a Gyermekkönyvtár s 21 

15 január 17. Kézműves foglalkozás -Szilágyi 1.b Gyermekkönyvtár s 19 

16 január 17. Kölcsönzés -Padányi 3.o Gyermekkönyvtár s 26 

17 január 18. Baljós árnyak Közösségi tér s 28 

18 január 19. Sudoku bajnokság Közösségi tér i 10 

19 január 22. Baljós árnyak Közösségi tér s 22 

20 január 22. Idősek mozija Idősek Otthona s 10 

21 január 22. Gyászcsoport Közösségi tér i 8 

22 január 22. Ringató Gyermekkönyvtár i 8 

23 január 22. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Nagy László Terem i 27 

24 január 23. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 24 

25 január 24. Francia Társalgási Klub Közösségi tér s 6 

26 január 24. Olasz Klub Kisfaludy Terem s 25 

27 január 24. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 4 

28 január 24. Kézműves foglalkozás -Szilágyi 2.b Gyermekkönyvtár s 18 

29 január 25. Meditációs csoport Közösségi tér i 20 

30 január 29. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 18 

31 január 29. Ringató Gyermekkönyvtár i 8 

32 január 29. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Nagy László Terem i 28 

33 
január 31. 

Angol nyelvű társalgási klub + Amerikai kultúra 

Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 16 

34 január 31. Mesefoglalkozás -Simonyi 3.b Gyermekkönyvtár s 30 

35 január 31. Kézműves foglalkozás -Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 14 

36 január 31. Kölcsönzés -Simonyi 3.a Gyermekkönyvtár s 22 

37 február 1. Farsang kiállítás Gyermekkönyvtár s 590 

38 február 5. 

Soós Attila előadás I. (Történelmet formáló 

bibliai személyek) Közösségi tér i 36 

39 február 5. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 32 
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40 február 6. Német Klub Kisfaludy Terem s 11 

41 február 6. Meditációs csoport Közösségi tér i 14 

42 február 6. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 10 

43 február 6. Kézműves foglalkozás -Szilágyi 2.b Gyermekkönyvtár s 18 

44 február 7. Nyáry Krisztián könyvbemutató Kisfaludy Terem s 65 

45 február 7. Könyvtári óra -Szilágyi 4.a Gyermekkönyvtár s 28 

46 február 7. Kézműves foglalkozás -Padányi 3.o Gyermekkönyvtár s 26 

47 február 7. Kézműves foglalkozás Simonyi 2.a Gyermekkönyvtár s 22 

48 február 7. Kölcsönzés -Simonyi 3.a Gyermekkönyvtár s 21 

49 február 8. Csalán Egyesület Közösségi tér i 60 

50 február 12. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 20 

51 február 12. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 31 

52 február 12. Kölcsönzés -Szilágyi 4.b Gyermekkönyvtár s 30 

53 február 13. Veszprémi Szemle alakuló bizottsági ülés Nagy László Terem i 14 

54 február 13. Kézműves foglalkozás -Szilágyi 2.b Gyermekkönyvtár s 18 

55 február 14. Francia Klub Kisfaludy Terem s 41 

56 február 14. Könyvajándék-Nap Gyermekkönyvtár s 30 

57 február 14. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 10 

58 február 14. Kézműves foglalkozás -Szilágyi 1.b Gyermekkönyvtár s 19 

59 február 14. Kézműves foglalkozás Szilágyi 3.a Gyermekkönyvtár s 21 

60 február 15. Matehetsz csoport Közösségi tér i 11 

61 február 15. Honismereti Egyesület összejövetele Kisfaludy terem i 41 

62 február 18. Bod Péter könyvtárhasználati verseny Közösségi tér i 14 

63 február 19. 

Soós Attila előadás II. (Történelmet formáló 

bibliai személyek) Közösségi tér i 22 

64 február 19. Ringató Gyermekkönyvtár i 15 

65 február 19. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 30 

66 február 20. 

Vendégünk Garaczi László a Magyar Széppróza 

Napja alkalmából Kisfaludy Terem s 29 

67 február 20. Meditációs csoport Közösségi tér i 10 

68 február 21. Francia Társalgási Klub Közösségi tér s 5 

69 február 21. Olasz Klub Kisfaludy Terem s 30 

70 
február 21. 

Amerikai és magyar kultúra - beszélgetés 

amerikai tanárral Amerikai Kuckó s 12 

71 február 21. Kézműves foglalkozás Szilágyi 3.b Gyermekkönyvtár s 31 

72 február 21. Kézműves foglalkozás Szilágyi 2.b Gyermekkönyvtár s 18 

73 február 22. Kölcsönzés Szilágyi 4.a Gyermekkönyvtár s 21 

74 február 25. Mesevetélkedő Gyermekkönyvtár s 55 

75 február 26. Idősek mozija Idősek Otthona s 10 

76 február 26. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 14 

77 február 26. Ringató Gyermekkönyvtár i 11 

78 február 26. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 31 

79 február 26. Kézműves foglalkozás Szilágyi 1.a Gyermekkönyvtár s 21 

80 február 27. Mesevetélkedő Gyermekkönyvtár s 55 

81 február 28. Baljós árnyak (Simonyi 5. b.) Közösségi tér s 29 

82 
február 28. 

Angol nyelvű társalgási klub + Amerikai kultúra 

Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 18 

83 február 28. Mesefoglalkozás Ringató Óvoda Gyermekkönyvtár s 27 
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84 február 28. Kölcsönzés Padányi 3.o Gyermekkönyvtár s 26 

85 február 28. Kézműves foglalkozás Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 14 

86 február 28. Kölcsönzés Simonyi 3.a Gyermekkönyvtár s 22 

87 március 1. Hans Christian Andersen kiállítás Gyermekkönyvtár s 95 

88 március 5. Gyászcsoport Közösségi tér i 6 

89 március 5. Ringató Gyermekkönyvtár i 28 

90 március 5. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Nagy László Terem i 29 

91 
március 5. 

Elsősök hónapja – kézműves és kamishibai 

papírszínház Simonyi 1.o Gyermekkönyvtár s 27 

92 március 6. Német klub Kisfaludy terem s 16 

93 március 6. MIT Közgyűlés Közösségi tér i 9 

94 március 6. Foltvarrók Gyermekkönyvtár i 15 

95 március 7. Meditációs csoport Közösségi tér i 10 

96 március 7. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 17 

97 március 8. A babavárásról másképp Közösségi tér s 20 

98 
március 8. 

USA Kahoot kvíz Noszlopy Gáspár Gimn. 

csoportjával Amerikai Kuckó s 11 

99 március 11. Szakmai nap/Iskolai könyvtárosok találkozója Gyermekkönyvtár s 8 

100 március 11. MKE rendezvény Kisfaludy terem s 39 

101 március 11. Én könyvtáram szakmai nap Kisfaludy terem s 34 

102 március 11. Kölcsönzés Szilágyi 4.o Gyermekkönyvtár s 26 

103 március 12. Baljós árnyak Közösségi tér s 23 

104 március 12. Soós Attila előadás  Közösségi tér i 37 

105 március 12. Ringató Gyermekkönyvtár i 27 

106 március 12. Mesefoglalkozás Ringató Óvoda Gyermekkönyvtár s 11 

107 
március 12. 

Elsősök hónapja  - kézműves és diavetítés 

Simonyi 1.b Gyermekkönyvtár s 27 

108 március 12. Kézműves foglalkozás Szilágyi 4.a Gyermekkönyvtár s 28 

109 
március 13. 

Eötvös napok-Hamis tanú - Márton László 

könyvbemutató Közösségi tér s 36 

110 március 13. Elsősök hónapja- kézműves  Rózsa 1.b Gyermekkönyvtár s 28 

111 március 13. Könyvtári óra – görögök - Szilágyi 4.a Gyermekkönyvtár s 29 

112 március 13. Kölcsönzés Szilágyi 1.a Gyermekkönyvtár s 16 

113 
március 13. 

Elsősök hónapja – kézműves és kamishibai 

papírszínház Cholnoky 1.a Gyermekkönyvtár s 18 

114 március 14. Francia klub Kisfaludy terem s 12 

115 március 14. Könyvtári óra -görögök Szilágyi 4.b Gyermekkönyvtár s 29 

116 március 18. 

A magyar mozi története/Palkóné Jády Melitta 

előadása 

Ipari 

Szakgimnázium s 24 

117 március 19. Idősek mozija Idősek Otthona s 9 

118 március 19. Könyvtárbemutató /Vetési Gimnázium Könyvtár terei s 20 

119 március 19. Könyvtárbemutató /Vetési Gimnázium Könyvtár terei s 22 

120 március 19. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Közösségi tér i 35 

121 március 19. Soós Attila előadás  Közösségi tér i 31 

122 március 19. 

„Mert a trollok nem ragoznak helyesen” - Varró 

Dániel Kisfaludy terem s 65 

123 március 19. Ringató Gyermekkönyvtár i 20 

124 március 19. Amerikai Kuckó program Kisfaludy terem s 29 

125 március 19. Elsősök hónapja -kézműves és diavetítés Gyermekkönyvtár s 16 
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Cholnoky 1.a 

126 március 20. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 25 

127 március 20. Szilágyi Isk. Ki mit tud? Kisfaludy terem i 54 

128 március 20. Tanulj az USA-ban - előadás sportösztöndíjakról Amerikai Kuckó s 4 

129 
március 20. 

Elsősök hónapja -kézműves és diavetítés Báthory 

1.a Gyermekkönyvtár s 29 

130 március 20. Kölcsönzés Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 16 

131 március 21. Olasz klub Kisfaludy terem s 20 

132 március 21. Francia társalgási klub Nagy László Terem s 8 

133 március 21. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 11 

134 
március 21. 

Elsősök hónapja – kézműves és diavetítés 

Cholnoky 1.a Gyermekkönyvtár s 20 

135 március 21. Kézműves foglalkozás Padányi 3.o Gyermekkönyvtár s 23 

136 március 21. Kézműves foglalkozás Simonyi 3.a Gyermekkönyvtár s 30 

137 március 22. Meditációs csoport Közösségi tér i 7 

138 március 22. Veszprémi Szemle bemutató Kisfaludy terem i 87 

139 
március 22. 

Elsősök hónapja – kézműves és  mesefoglalkozás 

Dózsa 1.a Gyermekkönyvtár s 27 

140 március 25. Mesevetélkedő Gyermekkönyvtár s 55 

141 március 26. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Közösségi tér i 35 

142 március 26. Ringató Gyermekkönyvtár i 20 

143 március 26. Mesevetélkedő Gyermekkönyvtár s 60 

144 március 26. Balabit Bt - Informatikus találkozó Kisfaludy terem f 18 

145 

március 26. 

Mit jelent számodra a szabadság? - beszélgetés 

Edina Seleskovic művésszel a Think Freedom 

kiállítás kapcsán Amerikai Kuckó s 12 

146 március 27. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 24 

147 március 27. Könyvtárbemutató /Ipari Szakgimnázium Könyvtár terei s 12 

148 március 27. Baljós árnyak Közösségi tér s 23 

149 március 27. Internet fiesta - Topotéka bemutatója Kisfaludy terem s 39 

150 március 27. Amerikai Kuckó filmvetítés Nagy László Terem s 16 

151 
március 27. 

Elsősök hónapja – kézműves és diavetítés 

Báthory 1.a Gyermekkönyvtár s 29 

152 március 28. Veszprémi Magyar-Finn összejövetel Nagy László Terem s 12 

153 
március 28. 

Angol nyelvű társalgási klub + Amerikai kultúra 

Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 17 

154 március 28. Mesefoglalkozás Ringató Óvoda Gyermekkönyvtár s 27 

155 március 28. Kézműves foglalkozás Szilágyi 2.b Gyermekkönyvtár s 17 

156 március 29. A babavárásról másképp Közösségi tér s 15 

157 április 1. Húsvét – április faliújság-kiállítás Gyermekkönyvtár s 164 

158 április 1. TOP pályázat - megbeszélés Nagy László Terem s 8 

159 április 2. Ringató Gyermekkönyvtár i 20 

160 április 2. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Nagy László Terem i 37 

161 április 2. Húsvéti foglalkozás Cholnoky 4.o Gyermekkönyvtár s 24 

162 április 3. Francia Társalgási klub Közösségi tér s 6 

163 
április 3. 

Robotika felsősöknek Boleraczki Miklós 

mérnökkel Amerikai Kuckó s 20 

164 április 3. Anyák napja Simonyi 4.b Gyermekkönyvtár s 28 

165 április 4. Meditációs csoport Közösségi tér i 7 
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166 április 4. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 9 

167 április 4. Kölcsönzés Szilágyi 3.a Gyermekkönyvtár s 21 

168 április 4. Húsvéti foglalkozás Simonyi 2.o Gyermekkönyvtár s 22 

169 április 4. Kölcsönzés Padányi 3.o Gyermekkönyvtár s 25 

170 április 5. Vp. Megyei Nyugdíjas Klub találkozó Kisfaludy terem f 47 

171 április 9. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Közösségi tér i 39 

172 április 9. Soós Attila előadás  Közösségi tér i 25 

173 április 9. Amerikai Kuckó - iskolás kvízjáték Kisfaludy terem s 39 

174 április 10. Baljós árnyak Közösségi tér s 21 

175 április 10. Német klub Kisfaludy terem s 11 

176 április 10. Észt filmvetítés Kisfaludy terem i 29 

177 
április 10. 

Robotika felsősöknek Boleraczki Miklós 

mérnökkel Amerikai Kuckó s 14 

178 április 10. Kölcsönzés Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 11 

179 április 10. Kölcsönzés Szilágyi 1.a Gyermekkönyvtár s 18 

180 április 10. Húsvéti foglalkozás Szilágyi 4.b Gyermekkönyvtár s 20 

181 április 11. Költészet napi rendezvény Közösségi tér s 52 

182 április 11. Húsvéti kézműves kuckó Olvasóterem s 27 

183 április 11. Író-olvasó találkozó/Beck Andrea Gyermekkönyvtár s 75 

184 
április 11. 

Beszélgetés Michael Simmons emberjogi 

aktivistával Amerikai Kuckó s 13 

185 április 11. Húsvéti foglalkozás Padányi 3.o Gyermekkönyvtár s 22 

186 április 12. Könyvtárlátogatás (B.füred Református Iskola) Könyvtár terei s 25 

187 április 12. A babavárásról másképp Közösségi tér s 9 

188 április 13. Húsvéti játszóház Gyermekkönyvtár s 60 

189 április 15. Meditációs csoport Közösségi tér i 10 

190 április 15. Mesevetélkedő megyei döntő Gyermekkönyvtár s 70 

191 április 16. Gyászcsoport Közösségi tér i 7 

192 április 16. Ringató Gyermekkönyvtár i 27 

193 április 16. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 36 

194 április 17. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 16 

195 
április 17. 

Pályázatíró workshop - Kisebb összegű 

nagykövetségi pályázatok Amerikai Kuckó s 6 

196 április 17. Húsvéti foglalkozás Cholnoky 3.a Gyermekkönyvtár s 23 

197 április 18. Francia klub Kisfaludy terem s 11 

198 április 18. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 7 

199 április 23. Idősek mozija Idősek Otthona s 9 

200 április 23. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Közösségi tér i 40 

201 április 23. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 28 

202 április 23. Cselekvő Közösségek szakmai nap Kisfaludy terem i 35 

203 április 24. Rendhagyó óra – Róma Szilágy 4.a Gyermekkönyvtár s 28 

204 április 24. Kölcsönzés Simonyi 3.a Gyermekkönyvtár s 25 

205 április 25. Olasz klub Kisfaludy terem s 15 

206 
április 25. 

Angol nyelvű társalgási klub + Amerikai kultúra 

Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 15 

207 április 25. Tavaszi foglalkozás Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 14 

208 április 25. Mesefoglalkozás Ringató Óvoda Gyermekkönyvtár s 27 

209 április 26. A babavárásról másképp Könyvtár terei s 10 
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210 április 27. Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület Közösségi tér i 50 

211 április 30. Ringató Gyermekkönyvtár i 18 

212 április 30. Amerikai Kuckó program - Csillagászati előadás Kisfaludy terem s 39 

213 május 1. Faliújság/májusi ünnepek Gyermekkönyvtár s 182 

214 május 2. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 12 

215 május 2. Tavaszi foglalkozás Simonyi 2.a Gyermekkönyvtár s 25 

216 május 2. Kölcsönzés -Padányi 3.o Gyermekkönyvtár s 24 

217 május 2. Kölcsönzés Szilágyi 3.o Gyermekkönyvtár s 25 

218 május 2. Tavaszi foglalkozás Szilágyi 2.b Gyermekkönyvtár s 21 

219 május 3. Meditációs csoport Közösségi tér i 15 

220 május 3. Hidas Judit író-olvasó találkozó Kisfaludy terem s 8 

221 május 4. Anyák napi játszóház Gyermekkönyvtár s 72 

222 május 7. Ringató Gyermekkönyvtár i 12 

223 május 8. Német klub Kisfaludy terem s 11 

224 május 8. Kölcsönzés Szilágyi 1.o Gyermekkönyvtár s 24 

225 május 9. Francia klub Kisfaludy terem s 24 

226 május 9. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Nagy László Terem i 29 

227 május 9. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 6 

228 május 10. Veszprémi Nők Kerekasztala rendezvény Kisfaludy terem i 44 

229 május 14. Ringató Gyermekkönyvtár i 16 

230 május 14. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 31 

231 május 15. Meditációs csoport Közösségi tér i 10 

232 május 16. 

Előadás a napelem rendszerekről/Solarpartner 

iroda Közösségi tér s 18 

233 
május 16. 

USA Kahoot kvíz Szent Benedek iskola 

csoportjával Amerikai Kuckó s 19 

234 május 16. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 6 

235 május 16. Tavaszi foglalkozás Szilágyi 1.b Gyermekkönyvtár s 21 

236 május 16. Kézműves -Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 14 

237 május 16. Tavaszi foglalkozás Szilágyi 4.b Gyermekkönyvtár s 25 

238 május 17. A babavárásról másképp Közösségi tér s 10 

239 május 21. Idősek mozija Idősek Otthona s 10 

240 május 21. Könyvtárbemutató / Ipari Szakgimnázium Könyvtár terei s 15 

241 május 21. Balabit Bt - Informatikus találkozó Kisfaludy terem f 22 

242 május 21. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 32 

243 
május 21. 

USA Kahoot kvíz Fehérlófia Waldorf Iskola 

csoportjával Amerikai Kuckó s 9 

244 május 22. Zsiga Henrik könyvbemutató Közösségi tér s 27 

245 május 22. Író-olvasó találkozó/Wéber Anikó Gyermekkönyvtár s 59 

246 május 23. Olasz klub Kisfaludy terem s 18 

247 május 23. Francia Társalgási klub Közösségi tér s 7 

248 május 23. Veszprémi Magyar-Finn összejövetel Nagy László Terem i 14 

249 május 23. Kölcsönzés Simonyi 3.o Gyermekkönyvtár s 21 

250 május 25. Gyereknapi hétpróba Gyermekkönyvtár s 45 

251 május 28. Batár Zsolt Botond könyvbemutató Közösségi tér s 18 

252 május 28. Ringató Gyermekkönyvtár i 20 

253 május 28. Író-olvasó találkozó/Igaz Dóra Gyermekkönyvtár s 58 
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254 május 28. Kölcsönzés Simonyi 2.o Gyermekkönyvtár s 25 

255 május 29. Könyvtárbemutató / Kollégisták Könyvtár s 4 

256 május 29. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 25 

257 május 29. Rendhagyó óra-Róma Szilágyi 4.a Gyermekkönyvtár s 28 

258 május 30. Meditációs csoport Közösségi tér s 10 

259 május 30. Veszprémi Magyar-Finn összejövetel Nagy László Terem i 11 

260 
május 30. 

Angol nyelvű társasjáték Fehérlófia Waldorf 

Iskola csoportjával Amerikai Kuckó s 23 

261 
május 30. 

Angol nyelvű társalgási klub + Amerikai kultúra 

Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 5 

262 május 30. Mesefoglalkozás Simonyi 3.b  Gyermekkönyvtár s 30 

263 május 30. Mesefoglalkozás Ringató Óvoda Gyermekkönyvtár s 27 

264 május 30. Kölcsönzés Padányi 3.o Gyermekkönyvtár s 24 

265 május 30. Könyvtárbemutató Öskü Gyermekkönyvtár s 22 

266 május 31. A babavárásról másképp Közösségi tér s 7 

267 május 31. USA Kahoot kvíz Lovassy Gimn. csoportjával Amerikai Kuckó s 17 

268 június 1. Faliújság/júniusi jeles napok Gyermekkönyvtár s 154 

269 június 3. Könyvtárlátogatás / "Én könyvtáram" résztvevői Könyvtár  s 10 

270 június 3. Én könyvtáram rendezvény Kisfaludy terem s 49 

271 június 3. Könyvtárbemutató Monostrorapáti Gyermekkönyvtár s 19 

272 június 4. Ringató Gyermekkönyvtár i 34 

273 június 4. Én könyvtáram rendezvény Kisfaludy terem s 31 

274 június 4. Mesefoglalkozás Szilágyi 1.b Gyermekkönyvtár s 19 

275 június 5. Mesefoglalkozás Szilágyi 1.a Gyermekkönyvtár s 19 

276 június 6. Francia klub Kisfaludy Terem s 28 

277 június 6. Veszprémi Magyar-Finn összejövetel Nagy László Terem i 16 

278 június 6. USA Kahoot kvíz Lovassy Gimn. csoportjával Amerikai Kuckó s 19 

279 június 6. USA Kahoot kvíz Lovassy Gimn. csoportjával Amerikai Kuckó s 16 

280 június 6. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 3 

281 június 6. Mesefoglalkozás Szilágyi 2.b Gyermekkönyvtár s 19 

282 június 6. Kézműves Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 14 

283 június 7. Kölcsönzés Szilágyi 4.b Gyermekkönyvtár s 29 

284 június 11. Csaba Lilla:Elárvult idő Kisfaludy terem s 14 

285 június 11. Ringató Gyermekkönyvtár i 24 

286 június 11. Amerikai Kuckó program Nagy László Terem s 15 

287 június 11. USA Kahoot kvíz Lovassy Gimn. csoportjával Amerikai Kuckó s 15 

288 június 11. KönyvtárbemutatóSzentgál 4.o Gyermekkönyvtár s 22 

289 június 12. Francia Társalgási Klub Könyvtár Udvara s 8 

290 június 12. Temesi Ferenc:49/49 Kisfaludy Terem s 15 

291 június 12. Rendhagyó óra – nyári könyvajánló Szilágyi 7.o Gyermekkönyvtár s 13 

292 június 12. Rendhagyó óra – nyári könyvajánló Szilágyi 7.b Gyermekkönyvtár s 21 

293 június 13. Meditációs csoport Közösségi tér i 8 

294 június 13. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Nagy László Terem i 12 

295 június 13. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 5 

296 június 13. Rendhagyó óra – nyári könyvajánló Simonyi 1.a Gyermekkönyvtár s 25 

297 június 14. Születésnapi köszöntés - Gubicza László Kisfaludy terem f 49 

298 június 18. Idősek mozija Idősek Otthona s 12 
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299 június 18. Ringató Gyermekkönyvtár i 20 

300 június 18. Balabit Bt - Informatikus találkozó Kisfaludy terem f 29 

301 június 21. Kötetlen találkozó Rajkai Zoltán színművésszel Közösségi tér s 14 

302 június 21. Veszprémi Szemle könyvbemutató Kisfaludy terem i 79 

303 
június 27. 

Veszprémi Magyar-Finn  rendezvény-nagyköveti 

látogatás Nagy László Terem i 29 

304 július 30. TOP pályázat - megbeszélés Nagy László Terem s 6 

305 augusztus 1. Faliújság/Kilátótúra Gyermekkönyvtár s 180 

306 augusztus 5. Olvasókert Színházkert s 22 

307 augusztus 12. Olvasókert Színházkert s 26 

308 augusztus 27. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 25 

309 augusztus 28. TOP pályázat - megbeszélés Nagy László Terem s 8 

310 augusztus 29. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 0 

311 
szeptember 1. 

Faliújság/Olvasás világnapja/Szeptemberi 

faliújság Gyermekkönyvtár s 
137 

312 szeptember 3. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 33 

313 szeptember 5. KELLÓ megbeszélés Nagy László Terem s 12 

314 szeptember 9. Indiai útiélmények - előadás Kisfaludy Terem s 22 

315 szeptember 10. Ringató Gyermekkönyvtár i 30 

316 szeptember 10. Idősek mozija Idősek Otthona s 12 

317 szeptember 10. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem i 36 

318 szeptember 11. Könyvtárlátogatás/Padányi Gimnázium Könyvtár s 34 

319 szeptember 11. Könyvtárhasználati foglalkozás Padányi 4.b Gyermekkönyvtár s 16 

320 szeptember 12. Könyvtárlátogatás/Padányi Gimnázium Könyvtár s 35 

321 szeptember 12. SÉD Veszprémi kritikai lapbemutató Közösségi tér i 24 

322 szeptember 12. Novics János Hózentróger könyvbemutató Kisfaludy Terem s 12 

323 

szeptember 12. 

Nyári Munka & Utazás fotókiállítás 

Nagykövetséggel + beszélgetés Lauren Perlaza 

kulturális attaséval Amerikai Kuckó s 20 

324 szeptember 12. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 12 

325 szeptember 12. Könyvtári óra Gyermekkönyvtár s 10 

326 szeptember 12. Könyvtári óra Budapest Schoole Gyermekkönyvtár s 8 

327 szeptember 16. Én könyvtáram szakmai nap Kisfaludy Terem s 49 

328 szeptember 17. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 15 

329 szeptember 17. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy Terem i 35 

330 szeptember 18. Francia Klub Kisfaludy Terem s 18 

331 szeptember 18. Kölcsönzés Padányi 4.o Gyermekkönyvtár s 18 

332 szeptember 18. Könyvtári óra Szilágyi 3.a Gyermekkönyvtár s 15 

333 
szeptember 19. 

Amerikai Kuckó program-FLEX ösztöndíj 

tájékoztató Kisfaludy terem s 39 

334 szeptember 20. Veszprémi Szemle bemutató Kisfaludy terem i 81 

335 szeptember 24. Ringató Gyermekkönyvtár i 20 

336 szeptember 24. Francia Társalgási Klub Közösségi tér s 7 

337 szeptember 24. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 8 

338 szeptember 25. Témanap/Lovassy László Gimnázium Olvasóterem i 30 

339 szeptember 25. 

Soós Attila előadás 1. (Történelmet formáló 

bibliai életutak 2.) Közösségi tér i 33 

340 szeptember 26. Témanap/Lovassy László Gimnázium Olvasóterem i 30 
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341 szeptember 26. Meditációs csoport Közösségi tér i 16 

342 
szeptember 26. 

Angol nyelvű társalgási klub + Amerika 

nagyvárosai Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 5 

343 szeptember 27. Domján Gábor könyvbemutató Kisfaludy Terem s 60 

344 szeptember 28. Olasz Klub Extra Kisfaludy Terem s 18 

345 
szeptember 30. 

Első világháború - 10 épület 10 történet -Simonyi 

4.b Gyermekkönyvtár s 26 

346 október 1. Ringató Gyermekkönyvtár s 0 

347 október 1. Robotica Workshop Gyermekkönyvtár s 45 

348 október 1. Író- olvasó találkozó/Majoros Nóra Gyermekkönyvtár s 19 

349 október 1. Mobilmentes nap/diavetítés Gyermekkönyvtár i 62 

350 
október 1. 

Kiállítás/Könyvajánló a gyermekrészleg 

kínálatábóla környezettudatosság jegyében Gyermekkönyvtár s 
7 

351 október 1. Októberi faliújság Gyermekkönyvtár i 968 

352 október 1. Francia Klub Kisfaludy Terem s 38 

353 október 1. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 35 

354 október 1. Természetes gyógymódok előadás Olvasóterem s 14 

355 október 1. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 9 

356 
október 2. 

Valami titkos dolog/Rendhagyó irodalmi óra a 

Kabóca bábszínházzal Gyermekkönyvtár s 11 

357 október 2. 

Könyv új ruhában (kézműves foglalkozás 

felnőtteknek) Fogadótér s 25 

358 október 2. Tüzikék foltvarró Közösségi tér i 8 

359 október 3. 

Táj, élővilág, kultúra a legnyugatibb Keleten 

(Kenyeres Zoltán) Közösségi tér s 20 

360 október 3. Demokratikus Koalíció - tájékoztató Kisfaludy terem f 35 

361 
október 3. 

Angol nyelvű társalgási klub - fenntartható 

fejlődés - OKN Amerikai Kuckó s 11 

362 
október 4. 

Üdvözlünk a Via Ferrata világában/Litkei csaba 

képes előadása a sziklamászásról Gyermekkönyvtár i 19 

363 október 4. Vig Balázs író- olvasó találkozó Gyermekkönyvtár s 35 

364 október 4. 

A kutya az etológus legjobb barátja (Dr. 

Pongrácz Péter) Kisfaludy Terem s 39 

365 október 4. Könyvtári óra Szilágyi 5.a Gyermekkönyvtár s 29 

366 
október 5. 

Könyvtári Hétpróba/Olvasásfejlesztő családi 

vetélkedő Gyermekkönyvtár i 70 

367 október 5. Családi Öko-napi játszóház Gyermekkönyvtár s 14 

368 október 5. Az vagy, amit eszel Interaktív kiállítás Fogadótér s 32 

369 
október 6. 

Éva műhelye/Nemes Éva játszóháza 

mindenkinek Gyermekkönyvtár s 35 

370 

október 6. 

Családi Öko-napi játszóház/Kézműves 

foglalkozás újrahasznosított anyagokból az egész 

családnak Gyermekkönyvtár i 105 

371 október 6. Csocsó bajnok kerestetik Gyermekkönyvtár s 33 

372 október 6. Egy kicsi mozgás… (Kovács Bernadett) Amfiteátrum s 12 

373 október 6. 

Tési Tökmagolaj - Tökmagliszt - Tökmagkrém 

bemutató Fogadótér s 79 

374 október 6. Mekkora az Ön ökológiai lábnyoma? Olvasóterem s 8 

375 október 6. 

Natura 2000, az EU ökológiai hálózatának 

ismertetése Közösségi tér s 15 

376 október 6. Öt kontinens csillagai (Ladányi Tamás) Közösségi tér s 22 
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377 október 6. Gitáros vasárnap (Varga Richárd) Kisfaludy terem s 60 

378 október 6. Játék a Kuckóban - vasárnapi nyitva tartás - OKN Amerikai Kuckó s 60 

379 október 8. Ringató Gyermekkönyvtár s 256 

380 október 8. Wöller-könyv bemutatója Kisfaludy terem i 63 

381 október 8. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 8 

382 október 9. 

Soós Attila előadás 2. (Történelmet formáló 

bibliai életutak 2.) Közösségi tér i 34 

383 október 9. Óvodások hónapja Cholnoky Óvoda Gyermekkönyvtár s 17 

384 október 10. Meditációs csoport Közösségi tér i 30 

385 október 10. Óvodások hónapja Bánd Óvoda Gyermekkönyvtár s 9 

386 október 10. Kölcsönzés Budapest Schoole Gyermekkönyvtár s 9 

387 
október 11. 

Első világháború - 10 épület 10 történet   - 

Simonyi 4.b Gyermekkönyvtár s 25 

388 október 14. Én könyvtáram szakmai nap Kisfaludy terem s 38 

389 október 15. Ringató Gyermekkönyvtár s 32 

390 október 15. Idősek mozija Idősek Otthona s 12 

391 október 15. Francia Társalgási Klub Közösségi tér s 9 

392 október 15. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 2 

393 október 16. Tüzikék foltvarró Közösségi tér i 8 

394 október 16. EVCE - I. Vh-s vetélkedő Kisfaludy terem i 61 

395 október 16. USA Kahoot kvíz Báthory Ált. Isk. csoportjával Amerikai Kuckó s 24 

396 október 16. Óvodások hónapja Márkó Óvoda Gyermekkönyvtár s 34 

397 október 16. Kézműves foglalkozás Szilágyi 3.a Gyermekkönyvtár s 11 

398 október 17. Francia klub Kisfaludy terem s 16 

399 október 17. Kézműves foglalkozás Padányi 4.b Gyermekkönyvtár s 18 

400 október 21. Halász Béla emléknap Kisfaludy Terem s 56 

401 
október 21. 

Első világháború - 10 épület 10 történet   

Simonyi 4.b Gyermekkönyvtár s 25 

402 október 22. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 5 

403 október 22. Óvodások hónapja Hársfa Óvoda - Eper csoport Gyermekkönyvtár s 24 

404 október 22. Kölcsönzés Szilágyi 3.a Gyermekkönyvtár s 25 

405 október 22. Kölcsönzés Szilágyi 5.b Gyermekkönyvtár s 26 

406 október 24. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 20 

407 október 24. Olasz Klub Kisfaludy terem s 15 

408 
október 24. 

USA Kahoot kvíz Zirci Reguly Antal Ált. Isk. 

csoportjával Amerikai Kuckó s 10 

409 október 24. USA Kahoot kvíz Lovassy Gimn. csoportjával Amerikai Kuckó s 15 

410 
október 24. 

Angol nyelvű társalgási klub + Amerika 

nagyvárosai Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 8 

411 október 24. Mesefoglalkozás Ringató Óvoda Gyermekkönyvtár s 27 

412 október 25. Meditációs csoport Közösségi tér i 17 

413 október 25. Tájékoztató előadás Nagy László Terem f 18 

414 október 25. Kölcsönzés Simonyi 3.o Gyermekkönyvtár s 23 

415 október 29. Ringató Gyermekkönyvtár s 20 

416 október 29. Amerikai Kuckó követségi filmvetítés Kisfaludy terem s 39 

417 október 30. Tüzikék foltvarró Közösségi tér i 10 

418 október 30. Amerikai Kuckó Halloween est Kisfaludy terem s 34 

419 november 1. "Te is közénk tartozol!" - Kozmutza nap Gyermekkönyvtár s 16 
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420 november 1. "Te is közénk tartozol!" - Kozmutza nap Gyermekkönyvtár s 65 

421 november 4. Nyugdíjas búcsúztató Nagy László Terem s 38 

422 
november 4. 

Első világháború - 10 épület 10 történet  Simonyi 

4.b Gyermekkönyvtár s 26 

423 november 5. Ringató Gyermekkönyvtár s 24 

424 november 5. Szegedi Ágnes: Eddig…könyvbemutató Kisfaludy terem i 20 

425 november 5. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 6 

426 november 5. Könyvtárbemutató Báthory 1.a Gyermekkönyvtár s 29 

427 november 6. Beszélgetés Krusovszky Dénessel Kisfaludy terem i 41 

428 november 6. 

Soós Attila előadás 3. (Történelmet formáló 

bibliai életutak 2.) Közösségi tér i 26 

429 november 6. Vöröskereszt - véradó nap Kisgaléria i 55 

430 november 6. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 4 

431 november 7. Meditációs csoport Közösségi tér i 11 

432 november 7. Angol nyelvű társalgási klub Amerikai Kuckó s 7 

433 november 8. Kölcsönzés Padányi 4.a Gyermekkönyvtár s 26 

434 november 8. Kölcsönzés Szilágyi 4.a Gyermekkönyvtár s 26 

435 november 12. Ringató Gyermekkönyvtár s 48 

436 november 12. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 20 

437 november 12. Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület Kisfaludy terem i 35 

438 november 12. Tanulj az USA-ban információs előadás Amerikai Kuckó s 6 

439 november 13. Író- olvasó találkozó/Fiala Borcsa Gyermekkönyvtár i 24 

440 november 13. Tüzikék foltvarró Közösségi tér i 11 

441 november 13. Könyvtárbemutató Simonyi 3.a Gyermekkönyvtár s 23 

442 november 14. Francia Klub Kisfaludy terem s 18 

443 november 14. Könyvtári óra Szilágyi 3.b Gyermekkönyvtár s 19 

444 november 14. Kölcsönzés Padányi 4.b Gyermekkönyvtár s 17 

445 
november 18. 

Első világháború - 10 épület 10 történet  Simonyi 

4.b Gyermekkönyvtár s 26 

446 november 19. Ringató Gyermekkönyvtár s 57 

447 november 19. Francia Társalgási klub Közösségi tér s 7 

448 november 19. Idősek mozija Idősek Otthona s 10 

449 november 19. Amerikai Kuckó filmvetítés Nagy László Terem s 19 

450 november 19. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 4 

451 november 19. Óvodások hónapja Bóbita Óvoda Gyermekkönyvtár s 22 

452 november 20. 

Soós Attila előadás 4. (Történelmet formáló 

bibliai életutak 2.) Közösségi tér i 27 

453 november 20. Kézműves foglalkozás Padányi 4.o Gyermekkönyvtár s 23 

454 november 21. Olasz Klub Kisfaludy terem s 19 

455 november 21. Meditációs csoport Közösségi tér i 10 

456 
november 21. 

Beszélgetés Robert Bearce amerikai tanárral a 

nemzetközi oktatás hete kapcsán Amerikai Kuckó s 5 

457 november 21. Adventi kézműves Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 20 

458 november 22. Könyvtárbemutató Nagyvázsony 5.o Gyermekkönyvtár s 21 

459 
november 25. 

Első világháború - 10 épület 10 történet  Simonyi 

4.b Gyermekkönyvtár s 26 

460 november 26. Ringató Gyermekkönyvtár s 36 

461 november 26. A magyar filmkultúra gyöngyszemei Közösségi tér s 18 
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462 november 26. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 34 

463 november 26. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 5 

464 november 27. Tüzikék foltvarró Közösségi tér i 8 

465 november 27. Vezetői megbeszélés Nagy László Terem s 10 

466 november 27. Amerikai Kuckó - Hálaadás napi program Kisfaludy terem s 36 

467 november 27. Könyvtárbemutató Szilágyi 1.b Gyermekkönyvtár s 28 

468 november 28. Tormási Attila zenés őszi műsora Gyermekkönyvtár f 24 

469 
november 28. 

Angol nyelvű társalgási klub + Amerika 

nagyvárosai Kahoot kvíz Amerikai Kuckó s 6 

470 november 29. Észt filmvetítés Kisfaludy terem i 29 

471 november 29. USA Kahoot kvíz Szilágyi Ált. Isk. csoportjával Amerikai Kuckó s 21 

472 november 29. Könyvtárbemutató Padányi 6.o Gyermekkönyvtár s 35 

473 november 30. Karácsonyváró játszóház Gyermekkönyvtár s 47 

474 november 30. Novemberi faliújság/Halloween Gyermekkönyvtár i 58 

475 december 1. Decemberi faliújság Gyermekkönyvtár s 233 

476 december 3. Adventi irodalmi szalon Kiválasztó tér s 17 

477 december 3. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 35 

478 december 3. Nyilvános beszéd tréning fiataloknak Amerikai Kuckó s 4 

479 december 3. Könyvtárbemutató Báthory 1.a Gyermekkönyvtár s 28 

480 december 4. 

Soós Attila előadás 5. (Történelmet formáló 

életutak 2.) Közösségi tér i 22 

481 december 4. Erdély könyvbemutató Kisfaludy terem i 36 

482 december 4. USA Kahoot kvíz Szilágyi Ált. Isk. csoportjával Amerikai Kuckó s 21 

483 december 4. USA Kahoot kvíz Szilágyi Ált. Isk. csoportjával Amerikai Kuckó s 17 

484 december 4. Kézműves foglalkozás Padányi 4.a Gyermekkönyvtár s 23 

485 december 4. Könyvtárbemutató Szilágyi 1.a Gyermekkönyvtár s 23 

486 
december 4. 

Könyvtárbemutató Bakonyszentlászló 

lakásotthon Gyermekkönyvtár s 31 

487 december 5. Meditációs csoport Közösségi tér i 10 

488 december 5. Összmunkatársi értekezlet Kisfaludy terem s 47 

489 december 5. Beszélgetés Kayla Hanvey amerikai fuvolistával Amerikai Kuckó s 3 

490 december 5. Kézműves foglalkozás Szilágyi 3.b Gyermekkönyvtár s 17 

491 december 6. Veszprémi Nők Kerekasztala rendezvény Kisfaludy terem i 68 

492 
december 6. 

USA Kahoot kvíz + angol nyelvű társasjáték 

Lovassy Gimn. csoportjával Amerikai Kuckó s 17 

493 december 6. Kölcsönzés Padányi 6.a Gyermekkönyvtár s 32 

494 december 6. Kölcsönzés Szilágyi 4.a Gyermekkönyvtár s 24 

495 december 9. Csiszár Miklósné emléknap Kisfaludy terem s 52 

496 december 10. Goethe vándorkiállítás megnyitó Kiválasztó tér s 4 

497 december 10. Zenei Klub a könyvtárban Közösségi tér s 20 

498 december 10. Laczkó Dezső Nyugdíjasklub Kisfaludy terem i 32 

499 december 10. Kézműves foglalkozás Padányi 4.b Gyermekkönyvtár s 19 

500 december 10. Mesefoglalkozás Cholnoky 2.a Gyermekkönyvtár s 18 

501 december 11. 

Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat-Herendi 

Porcelánfestő Iskola Könyvtár s 8 

502 december 11. Francia Társalgási Klub Nagy László Terem s 7 

503 december 11. Kézműves foglalkozás Cholnoky 2.o Gyermekkönyvtár s 21 

504 december 11. Kölcsönzés Simonyi 2.o Gyermekkönyvtár s 26 
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505 december 11. Kézműves foglalkozás Szilágyi 3.a Gyermekkönyvtár s 11 

506 december 12. Író- olvasó találkozó/Mészöly Ágnes Gyermekkönyvtár s 153 

507 december 12. Adventi kézműves foglalkozás Közösségi tér s 30 

508 december 12. Francia Klub Kisfaludy terem s 18 

509 december 12. Kézműves foglalkozás Szilágyi 2.a Gyermekkönyvtár s 20 

510 december 13. Veszprémi Szemle könyvbemutató Kisfaludy terem i 78 

511 december 13. Veszprémi Magyar-finn Egyesület összejövetel Nagy László Terem i 24 

512 december 13. Kölcsönzés Padányi 4.a Gyermekkönyvtár s 16 

513 december 16. Kiskarácsonyi összejövetel Kisfaludy terem s 58 

514 december 17. Ringató Gyermekkönyvtár i 48 

515 december 17. Handel: Messiás -Soós Attila ráadás előadás Közösségi tér s 28 

516 december 17. Kézműves foglalkozás Simonyi 3.o Gyermekkönyvtár s 23 

517 december 18. Kézműves foglalkozás Szilágyi 2.b Gyermekkönyvtár s 21 

518 december 19. Olasz Klub Kisfaludy terem s 11 

519 április 2-24. Számítógépes tanfolyam Olvasóterem s 4 

520 április 5-30. Szín-játék 2 - Patakiné Pál Erzsébet kiállítása Kisgaléria s 278 

521 
augusztus 12-16. 

STEM tudományos nyári tábor felső tagozatos 

lányoknak Amerikai Kuckó s 9 

522 augusztus 1-31. Helytörténi kiállítás Bontó László fotóiból Kisgaléria s 223 

523 
december 4-21. 

Játék a színekkel - Gyermekek képzőművészeti 

kiállítása Kisgaléria s 198 

524 
február 5-28. 

Színek, fények, formák, tájak - Balogh Ilona 

kiállítása Kisgaléria s 275 

525 
január 8-31. 

New World in Art - Képzőműv. Alkotóközösség 

kiállítása Kisgaléria s 368 

526 június 11-29. Elárvult idő - Lukács Ildikó kiállítása Kisgaléria s 215 

527 május 3-31. Wanderlust-Vándorláz - Szűcs Rita kiállítása Kisgaléria s 307 

528 
március 8-31. 

Emlékek, érzések, látomások - Szegedi Olga 

kiállítása Kisgaléria s 328 

529 
november 7-30. 

A természet örök szépségei - Kecső Irén 

kiállítása Kisgaléria s 281 

530 
október 5-31. 

Öt kontinens csillagai -Ladányi Tamás asztrofotó 

kiállítása Kisgaléria s 390 

531 

szeptember 12-

27. 
Amerika rejtett kincsei - fotókiállítás 

Kisgaléria s 298 

 
  

   

 
  

   

 
  Összesen: 

 
18568 
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Cholnoky lakótelepi Könyvtár 

 

Sorsz. Dátum Esemény megnevezése Terem típ. 

Látog

atók 

száma 

1 január 8. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

2 január 10. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

3 január 11. Vitalitás Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 30 

4 január 15. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

5 január 17. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

6 január 22. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

7 január 24. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

8 január 29. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

9 január 30. Irodalmi kör klubterem i 10 

10 január 31. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

11 február 5. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

12 február 12. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

13 február 14. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

14 február 15. Vitalitás Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 30 

15 február 19. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

16 február 21. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

17 február 26. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

18 február 27. Irodalmi kör klubterem i 10 

19 február 28. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

20 március 5. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

21 március 7. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

22 március 8. Vitalitás Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 30 

23 március 12. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

24 március 14. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

25 március 19. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

26 március 20. Irodalmi kör klubterem i 10 

27 március 20. Lakógyűlés klubterem f 20 

28 március 21. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

29 március 26. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

30 március 28. Ringató foglalkozás gyerek olvasó f 30 

31 március 28. Dunántúli kártyaverseny (nyugdíjasklubok) klubterem i 50 

32 március 28. Lakógyűlés (Rózsa u. 48.) klubterem i 20 

33 április 2. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

34 április 3. Kertvárosi Városvédő Egyesület klubterem i 10 

35 április 9. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

36 április 11. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

37 
április 11. 

Könyvtári foglalkozás és kézműves 

foglalkozás, Cholnoky Ált. Isk. 

gyerek olvasó, 

klubterem s 20 

38 április 23. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

39 április 24. Irodalmi kör klubterem i 10 

40 április 25. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

41 április 30. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 
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42 május 2. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

43 május 7. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

44 május 9. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

45 május 23. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

46 május 28. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

47 május 29. Irodalmi kör klubterem i 10 

48 május 30. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

49 június 4. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

50 június 6. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

51 június 11. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

52 június 13. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

53 június 20. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

54 június 26. Irodalmi kör klubterem i 10 

55 június 27. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

56 június 1. Napközis táborozók benti foglalkozása klubterem i 30 

57 július 4. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

58 június 1. Napközis táborozók benti foglalkozása klubterem i 30 

59 szeptember 3. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

60 szeptember 5. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

61 szeptember 10. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

62 szeptember 12. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

63 szeptember 17. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

64 szeptember 24. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

65 szeptember 26. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

66 szeptember 26. Könyvtári foglalkozás, Cholnoky Ált. Isk. gyerek olvasó s 20 

67 október 3. OKN, Ringató foglalkozás klubterem s 43 

68 október 4. OKN, "Népek táncai" táncház klubterem s 17 

69 
október 8. 

Előadás, a Cholnoky Nyugdíjasklubbal közös 

program klubterem s 40 

70 október 10. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

71 október 15. Könyvtári foglalkozás, Cholnoky Ált. Isk. gyerek olvasó s 20 

72 október 24. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

73 október 17. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

74 október 22. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

75 október 24. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

76 október 29. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

77 október 30. Irodalmi kör klubterem i 10 

78 november 5. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

79 november 7. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

80 november 8. Vitalitás Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 30 

81 november 12. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

82 november 14. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

83 november 15. Műveltségi vetélkedő nyugdíjaskluboknak klubterem i 50 

84 november 19. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

85 november 21. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

86 november 26. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

87 november 27. Irodalmi kör klubterem i 10 
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88 november 28. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

89 december 3. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

90 december 5. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

91 december 6. Vitalitás Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 30 

92 december 10. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

93 december 12. Ringató foglalkozás klubterem f 30 

94 december 17. Cholnoky Nyugdíjasklub klubdélutánja klubterem i 50 

   
A rendezvényeken részt vevők száma 

összesen:     3320 
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Dózsavárosi Könyvtár 

 

Sor-

szám Dátum Esemény megnevezése típ. 

Láto-

gatók 

száma 

1. 2019.január Kiállítás: Nemes Nagy Ágnes könyveiből s 200 

2. január 8. Etka-jóga f 10 

3. január 8. Ringató f 12 

4. január 9. Polgárőrség megbeszélés i 3 

5. január 10. Polgárőrség megbeszélés i 3 

6. január 21. Polgárőrség megbeszélés i 3 

7. január 22. Etka-jóga f 10 

8. január 22. Ringató f 12 

9. január 29. Etka-jóga f 10 

10. január 29. Ringató f 12 

11. február 1. Iskolai csoport: könyvtárhasználati fogl. s 26 

12. február 1. Iskolai csoport: olvasási kompetenciafejlesztés s 26 

13. február 1. Iskolai csoport: könyvtárhasználati fogl. s 29 

14. február 1. Iskolai csoport: olvasási kompetenciafejlesztés s 29 

15. február 2. Mackó-nap - Játszóház s 60 

16. 2019.február Kiállítás: Mackós gyermekkönyveinkből s 200 

17. február 5. Etka-jóga f 10 

18. február 12. Etka-jóga f 10 

19. február 19. Etka-jóga f 10 

20. február 19. Lehoczki Anna előadása s 25 

21. április 2. Iskolai csoport: könyvtárhasználati fogl. s 28 

22. március 5. Etka-jóga f 10 

23. március 5. Ringató f 12 

24. március 6. Iskolai csoport: könyvtárhasználati fogl. s 28 

25. március 9. Motorsportbírók összejövetele i 80 

26. március 12. Etka-jóga f 10 

27. március 12. Ringató f 12 

28. március 18. Iskolai csoport: olvasási kompetenciafejlesztés s 26 

29. március 19. Etka-jóga f 10 

30. március 19. Ringató f 12 

31. 2019.03.21-28 Interenet Fiesta-Net-szleng s 13 

32. március 23. Kutyás játszóház s 130 

33. április 2. Etka-jóga f 12 

34. április 2. Ringató f 12 

35. április 2. Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával s 29 

36. április 3. Iskolai foglalkozás s 10 

37. április 9. Etka-jóga f 10 

38. április 9. Dózsavárosi Tanács i 15 

39. április 13. Húsvéti játszóház s 40 

40. április 16. Etka-jóga f 10 

41. április 16. Ringató f 16 
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42. április 23. Etka-jóga f 10 

43. április 30. Etka-jóga f 14 

44. április 30. Ringató f 16 

45. 2019. május Kiállítás: Kányádi Sándor művei könyvtárunkban s 300 

46. május 7. Etka-jóga f 10 

47. május 7. Ringató f 16 

48. május 14. Etka-jóga f 10 

49. május 14. Ringató f 16 

50. május 21. Etka-jóga f 14 

51. május 21. Ringató f 16 

52. május 27. Képviselői fogadóóra i 5 

53. május 28. Etka-jóga f 10 

54. június 1. Iskolai foglalkozás s 13 

55. június 4. Etka-jóga f 10 

56. június 4. Ringató f 16 

57. június 5. Iskolai foglalkozás s 22 

58. június 5. Iskolai foglalkozás s 22 

59. június 11. Etka-jóga f 10 

60. június 11. Ringató f 16 

61. június 18. Etka-jóga f 10 

62. június 18. Ringató f 16 

63. július 9. Etka-jóga f 10 

64. július 9. Mesés játszóház s 19 

65. július 11. Mesés játszóház s 20 

66. július 16. Etka-jóga f 10 

67. július 16. Mesés játszóház s 20 

68. július 18. Mesés játszóház s 31 

69. július 23. Etka-jóga f 10 

70. július 23. Mesés játszóház s 20 

71. július 25. Mesés játszóház s 27 

72. július 30. Etka-jóga f 10 

73. július 30. Mesés játszóház s 42 

74. augusztus 30. Kiállítás-menyitó: Utczás Gábor: Mozaikok s 30 

75. szeptember 7. Nyárbúcsúztató s 200 

76. szeptember 10. Etka-jóga f 10 

77. szeptember 10. Ringató f 16 

78. szeptember 17. Etka-jóga f 10 

79. szeptember 24. Etka-jóga f 10 

80. szeptember 24. Ringató f 16 

81. 2019.szeptember Mozaikok kiállítás s 300 

82. 2019.október Dózsaváros régi fotókon s 500 

83. október 1. Etka-jóga s 13 

84. október 1. Ringató s 28 

85. október 1. Dózsavárosi kaleidoszkóp s 42 

86. október 2. Mesekuckó s 28 

87. október 3. Robotokkal a fenntarthatóságért s 22 
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88. október 3. A napenergia hasznosítása s 10 

89. október 4. Egészséges mozgás - rendszeres életmód s 35 

90. október 5. Ökodélután s 50 

91. október 8. Etka-jóga f 10 

92. október 8. Ringató f 16 

93. október 17. Iskolai csoport s 20 

94. október 22. Etka-jóga f 10 

95. október 22. Ringató f 16 

96. október 29. Etka-jóga f 10 

97. október 29. Ringató f 16 

98. november 5. Etka-jóga f 10 

99. november 5. Ringató f 16 

100. november 12. Etka-jóga f 10 

101. november 12. Ringató f 16 

102. november 19. Etka-jóga f 10 

103. január 19. Ringató f 16 

104. november 26. Etka-jóga f 10 

105. november 26. Ringató f 16 

106. november 27. Dózsavárosi Tanács ülése i 26 

107. december 3. Etka-jóga f 10 

108. december 3. Ringató f 16 

109. december 3. Képviselői fogadóóra : Hegedűs Barbara i 10 

110. december 4. Iskolai csoport s 23 

111. december 7. Iskolai csoport 2 20 

112. december 10. Etka-jóga f 10 

113. december 11. Iskolai csoport s 25 

114. december 19. Képviselői fogadóóra: Halmai Gábor i 5 

115. 2019.12.01-12.31 Kiállítás karácsonyi gyermekkönyveikből s 200 

     

  

Összesen: 

 

3883 
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Március 15. úti Könyvtár 

 

Sorsz. Dátum Esemény megnevezése Terem típ. 

Látogatók 

száma 

1 január 4. Gyerekjóga tanulózug f 14 

2 január 7. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 12 

3 január 8. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 9 

4 január 9. Lokálpatrióták összejövetele foglalkoztató i 12 

5 január 9. Sakk szakkör tanulózug i 6 

6 január 10. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 8 

7 január 11. Gyerekjóga tanulózug f 8 

8 január 14. Sakk szakkör tanulózug i 10 

9 január 16. 

Bóbita óvoda Orgona csoport - 

könyvtárhasználat könyvtári tér s 19 

10 január 16. 

Bóbita óvoda Tulipán csoport - 

könyvtárhasználat könyvtári tér s 20 

11 január 16. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

12 január 17. 

Ahol élünk .. Kiállítás megnyitó, 

vetítés könyvtári tér s 42 

13 január 18. Gyerekjóga tanulózug f 12 

14 január 21. Sakk szakkör tanulózug i 8 

15 január 21. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 2 

16 január 23. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 3 

17 január 23. Sakk szakkör tanulózug i 10 

18 január 24. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 5 

19 január 25. Harmónia Önismereti klub foglalkoztató i 7 

20 január 30. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 3 

21 február 1. Gyerekjóga tanulózug f 11 

22 február 5. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

23 február 6. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 4 

24 február 7. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 8 

25 február 11. 

Képviselői fogadóóra Forgóné 

Kelemen Judit foglalkoztató i 2 

26 február 13. 

Bóbita óvoda- Búzavirág csoport 

könyvtárhasználat könyvtári tér s 21 

27 február 13. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

28 február 13. 

Ötórai találkozás a Zontával - 

előadás könyvtári tér s 24 

29 február 13. Sakk szakkör tanulózug i 8 

30 február 15. Gyerekjóga tanulózug f 12 

31 február 18. 

Aranyeső Nyugdíjasklub Szegedi 

József vetítés könyvtári tér i 22 

32 február 18. Sakk szakkör tanulózug i 4 

33 február 18. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 4 

34 február 19. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 14 

35 február 20. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

36 február 21. 

Bóbita óvoda- Napraforgó csoport 

könyvtárhasználat könyvtári tér s 21 

37 február 21. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 
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38 február 21. 

Utazások - Guath Viktória 

kiállításának megnyitója könyvtári tér s 32 

39 február 22. Harmónia Önismereti klub foglalkoztató i 4 

40 február 22. Gyerekjóga tanulózug f 11 

41 február 25. Sakk szakkör tanulózug i 4 

42 március 1. Gyerekjóga tanulózug f 11 

43 március 3. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 23 

44 március 5. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 12 

45 március 5. 

Lakógyűlés -  Batthyány 17. 

Lakóház tanulózug f 18 

46 március 6. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

47 március 7. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

48 március 8. Gyerekjóga tanulózug f 12 

49 március 11. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

50 március 11. Sakk szakkör tanulózug i 4 

51 március 13. 

Bóbita óvoda Delfin csoport 

kiállítás megtekintése könyvtári tér s 21 

52 március 13. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

53 március 13. Sakk szakkör tanulózug i 5 

54 március 13. 

Bóbita óvoda Búzavirág csoport  

könyvtári foglalkozás könyvtári tér s 18 

55 március 18. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 8 

56 március 20. 

2023 a mindennapokban Mészáros 

Zoltánnal közös rendezvény könyvtári tér s 39 

57 március 21. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

58 március 21. 

Lakógyűlés -  Batthyány 15. 

Lakóház tanulózug f 18 

59 március 22. Gyerekjóga tanulózug f 11 

60 március 25. Gizella Baráti Kör foglalkoztató i 7 

61 március 25. Sakk szakkör tanulózug i 4 

62 március 26. 

Lakógyálés - haszkovó 15. 

Társasház tanulózug f 26 

63 március 26. 

Kossuth emlékek - Szegedi József 

filmjének vetítése könyvtári tér s 19 

64 március 27. Sakk szakkör tanulózug i 4 

65 március 27. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 

66 március 27. Lakógyűlés  Március 15. u.1/A tanulózug i 16 

67 március 28. 

Lélekpallér Egyesület 

megbeszélése foglalkoztató i 6 

68 március 28. 

Lakógyűlés - Haszkovó 17. 

Társasház tanulózug f 18 

69 március 29. Gyerekjóga tanulózug f 11 

70 április 2. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

71 április 3. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

72 április 3. 

Ötórai találkozás a Zontával - 

előadás könyvtári tér s 23 

73 április 4. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 8 

74 április 5. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 13 

75 április 10. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

76 április 11. Rendhagyó óra Pardi Melinda  könyvtári tér s 12 
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kiállításának  megnyítója Bárczy  

77 április 12. Gyerekjóga tanulózug f 10 

78 április 12. 

Játsszunk húsvétot- húsvéti népi 

játékok  Báthory  2. c. könyvtári tér s 42 

79 április 12. 

Kézműves foglalkozás  - Családi 

déután foglalkoztató s 20 

80 április 15. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 4 

81 április 16. Lakógyűlés  - Klapka 4. Társasház tanulózug f 22 

82 április 16. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

83 április 18. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 5 

84 április 24. 

Bóbita óvoda Búzavirág csoport 

könyvtári foglalkozás könyvtári tér s 23 

85 április 24. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

86 április 26. Harmónia Önismereti klub foglalkoztató i 5 

87 április 26. Gyerekjóga tanulózug f 15 

88 április 30. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

89 május 2. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

90 május 3. Gyerekjóga tanulózug f 12 

91 május 6. 

Sáska Tibor és tanítványai  kiállítás 

megnyitó könyvtári tér s 34 

92 május 7. 

Zonta program - Bárczy iskola 9.o. 

parkosítás foglalkoztató  i 12 

93 május 8. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 4 

94 május 10. Gyerekjóga tanulózug f 11 

95 május 13. Gizella Baráti Kör közgyűlése foglalkoztató i 8 

96 május 14. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

97 május 14. 

Sólyi Házi Segítségnyújtók 

megbeszélése tanulózug i 9 

98 május 15. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

99 május 16. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 7 

100 május 20. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 3 

101 május 20. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 9 

102 május 22. 

Báthory 2. o. Nyári könyvek és 

kézműves foglalkozás foglalkoztató s 22 

103 május 22. Sakk szakkör tanulózug i 3 

104 május 22. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 4 

105 május 23. 

Lakógyűlés - Gábor Árom 

Társasház tanulózug f 14 

106 május 24. Gyerekjóga tanulózug f 14 

107 május 28. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 

108 május 29. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

109 május 30. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

110 május 31. Harmónia Önismereti klub foglalkoztató i 7 

111 június 11. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

112 június 13. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

113 június 17. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 5 

114 június 21. 

Kukkantó Egyesület tábora - közös 

program könytári tér s 8 

115 június 27. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 2 
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116 június 27. 

Báthory iskolatáborosai könyvtári 

program könytári tér s 7 

117 június 28. Harmónia Önismereti klub foglalkoztató i 6 

            

118 augusztus 8. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 5 

119 augusztus 22. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 7 

120 augusztus 22. 

Pillanatképregény Posta Zsófia 

fotókiállítása könyvtári tér s 46 

121 szeptember 5. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

122 szeptember 9. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 17 

123 szeptember 10. Kerekítő tanulózug i 18 

124 szeptember 10. Kerekítő tanulózug i 20 

125 szeptember 10. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 12 

126 szeptember 11. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 

127 szeptember 12. Képviselői fogadóóra foglalkoztató i 6 

128 szeptember 17. Kerekítő tanulózug i 30 

129 szeptember 17. Kerekítő tanulózug i 13 

130 szeptember 18. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

131 szeptember 19. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 7 

132 szeptember 23. 

Rózsa iskola rajzszakkör kiállítás 

megtekintése könyvtári tér s 13 

133 szeptember 24. Kerekítő tanulózug i 14 

134 szeptember 24. Kerekítő tanulózug i 17 

135 

szeptember 25. 10.00-

10.30 

Bóbita óvoda Búzavirág csoport 

könyvtárhasználat könyvtári tér s 20 

136 

szeptember 25. 10.00-

10.30 

Evangélikus óvoda 

könyvtárhasználat könyvtári tér s 12 

137 

szeptember 25. 10.00-

10.30 Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

138 

szeptember 25. 10.00-

10.30 

Pillanatképregény - kötetlen 

beszégetés Posta Zsófival könyvtári tér s 3 

139 szeptember 26. 

Rózsa iskola - kiállítás 

megtekintése könyvtári tér s 7 

140 szeptember 27. Harmónia Önismereti klub foglalkoztató i 6 

141 szeptember 28. Fittek vagyunk! Családi délután könyvtári tér s 63 

142 szeptember 30. 

Virágvarázs- Kesziné Gombos 

Márta kiállításának megnyitója könyvtári tér s 12 

143 október 1. Kerekítő tanulózug i 23 

144 október 1. Kerekítő tanulózug i 27 

145 október 2. 

Debrecen.. "A holtig haza" Szabó 

Magda életútja  előadás könyvtári tér s 29 

146 október 3. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

147 október 4. Sakk klub tanulózug i 7 

148 október 5. 

Szőjünk, fonjunk együtt!  

Kézműves foglalkozás foglalkoztató s 10 

149 október 8. Kerekítő tanulózug i 22 

150 október 8. Kerekítő tanulózug i 30 

151 október 9. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 6 

152 október 11. Sakk klub tanulózug i 10 

153 október 14. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 17 
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154 október 15. Kerekítő tanulózug i 31 

155 október 15. Kerekítő tanulózug i 13 

156 október 16. Bóbita óvoda könyvtárhasználat könyvtári tér s 17 

157 október 16. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

158 október 17. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 4 

159 október 18. Sakk klub tanulózug i 7 

160 október 22. Kerekítő tanulózug i 21 

161 október 22. Kerekítő tanulózug i 17 

162 október 22. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 8 

163 október 25. Harmónia Önismereti klub foglalkoztató i 4 

164 október 25. Sakk klub tanulózug i 4 

165 október 28. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 12 

166 október 28. 

Kalandozások . Könyvtári és 

kézműves foglalkozás foglalkoztató s 12 

167 október 29. 

Kalandozások . Könyvtári és 

kézműves foglalkozás foglalkoztató s 19 

168 október 30. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

169 október 30. 

Kalandozások . Könyvtári és 

kézműves foglalkozás foglalkoztató s 12 

170 október 31. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 4 

171 november 5. Kerekítő könyvtári tér i 20 

172 november 5. Kerekítő könyvtári tér i 17 

173 november 6. 

Az "izmusok" története  Közös 

program az Erzsébet 

Nyugdíjasklubbal könyvtári tér s 30 

174 november 7. 

Egry óvoda Nefelets csoport - 

könyvtári foglalkozás könyvtári tér s 18 

175 november 8. 

Németh Szilvia: Tündérpihe és a 

Ttikok Erdeje  mesekönyvbemutató könyvtári tér s 11 

176 november 11. 

Báthory 36b  Könyvtári és 

kézműves foglalkozás tanulózug s 21 

177 november 12. Kerekítő tanulózug i 33 

178 november 12. Kerekítő tanulózug i 13 

179 november 13. 

Bóbita óvoda Búzavirág csoport  

könyvtári óra könyvtári tér s 21 

180 november 13. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 3 

181 november 14. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja foglalkoztató i 6 

182 november 15. 

Könyvbemutató: Rezeda család 

kalandjai   Báthory 4.b könyvtári tér s 33 

183 november 19. Kerekítő tanulózug i 21 

184 november 19. Kerekítő tanulózug i 21 

185 november 20. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

186 november 25. Harmónia Önismereti klub foglalkoztató i 7 

187 november 26. Kerekítő tanulózug i 11 

188 november 26. Kerekítő tanulózug i 14 

189 november 27. 

Bóbita óvoda Orgona csoport 

kiállítás megtekintése könyvtári tér s 14 

190 november 27. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 5 

191 november 28. Gizella Baráti Kör összejövetele foglalkoztató i 5 

192 november 28. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja tanulózug i 6 
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193 november 29. 

Kalandozások: Hangolódás az 

adventre. Könyvtári és kézműves 

fogl. foglalkoztató i 12 

194 december 2. Aranyeső Nyugdíjasklub foglalkoztató i 15 

195 december 3. Kerekítő könyvtári tér i 31 

196 december 3. Kerekítő könyvtári tér i 33 

197 december 3. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 12 

198 december 4. 

Bóbita óvoda Nefelejcs csoport 

kiállítás megtekintése könyvtári tér s 19 

199 december 9. 

Báthory 3.b. könyvtári és kézműves 

foglalkozás foglalkoztató s 22 

200 december 10. Kerekítő könyvtári tér i 20 

201 december 10. Kerekítő könyvtári tér i 19 

202 december 11. Erzsébet Nyugdíjasklub foglalkoztató i 7 

203 december 12. Éremgyűjtők Veszprémi Csoportja tanulózug i 5 

204 december 13. Sakk klub tanulózug i 3 

205 december 17. Kerekítő tanulózug i 18 

206 december 17. Kerekítő tanulózug i 23 

207 december 17. Napsugár Nyugdíjasklub foglalkoztató i 9 

            

            

            

    
A rendezvényeken részt vevők 

száma összesen:     2637 

 


