
 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

„EGYÜTT, MŰKÖDIK! – TALÁLKOZÁSOK A KÖNYVTÁRAK VALÓS ÉS VIRTUÁLIS 

TEREIBEN” CÍMMEL PROGRAMOK SZERVEZÉSE AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

KAPCSÁN SOMOGY MEGYÉBEN PÁLYÁZATRÓL 

(A beszámoló megtalálható a www.mvkkvar.hu honlapon) 

A Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és levéltárak 

Kollégiuma a 2021. évi pályázat keretében „Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, 

műhelybeszélgetések rendezésére” című pályázati ponthoz adott be pályázatot. 

(Az altéma kódszáma: 208108/4) 

 

Megvalósult programok  

Az Országos Könyvtári Napok keretében 

Városi Könyvtár, Csurgó  

2021. október 5.  

Bán Mór - író-olvasó találkozó 

Kedd délután vendégül láttuk könyvtárunkban Bán Mór történelmi regényírót, a népszerű 

Hunyadi sorozat szerzőjét. Az író-olvasó találkozón betekintést nyerhettünk e korszak 

történelmi eseményeibe. A jól sikerült előadás után vendégeinknek lehetősége nyílt 

személyesen is beszélgetni a szerzővel és dedikáltatni könyveiket. (33 felnőtt) 

Kiskondás együttes zenés előadása kicsiknek  

A Kiskondás együttes fergeteges hangulatot varázsolt könyvtárunkba ma délelőtt! Az Eötvös 

József Általános Iskola 1. osztályos diákjait szórakoztatta népzenén alapuló, interaktív 

műsorával az együttes. A közös éneklés, táncolás és játékos feladatok mellett a gyerekek 

megismerkedhettek az olyan népi hangszerekkel is, mint például a citera, a nagybőgő, a doromb 

és az ütőgardon. A csillogó szemekből, a ritmusra járó kezekből és lábakból ítélve gyerekek, 

pedagógusok egyaránt élvezték az előadást. (25 kisiskolás) 

 

2021. október 7. 

Dr. Horváth József: Kisdörnye című könyvének bemutatója 

Dr. Horváth József Kisdörnye című új, családtörténettel foglalkozó könyvének bemutatóján 

vehettek részt az érdeklődők. A jól sikerült, hangulatos előadás során rengeteg helytörténeti 

érdekesség, személyes történet, emlék, élmény hangzott el és elevenedett fel. (27 felnőtt) 

 

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának keretein belül egész héten, könyvekkel, 

olvasással kapcsolatos idézetek osztottunk meg olyan művekből, melyek könyvtárunkban is 

megtalálhatóak és kölcsönözhetőek. Az OKN programsorozatának keretében indítottunk egy 

Várostörténeti Kvízt is. 

 

 

 

http://www.mvkkvar.hu/


 

Városi Könyvtár, Tab  

2021. október 5. 

Sohonyai Edit 

„Ismerkedés a másik nemmel és igenekkel” – interaktív előadás metakommunikációról, 

önbizalomról (leginkább annak hiányáról), fiú – lány kapcsolatokról. 

Az írónő első regényét 18 és fél évesen írta, azóta több naplószerű könyve jelent meg, 

melyekben a kamaszok mindennapi problémáiról olvashatunk, de most a 

metakommunikációról tartott rendhagyó órát a diákoknak. 

Érdekes és vicces produkciójába bevonta a tanulókat is, beszélt nekik az ösztönös viselkedésről, 

a fiúk és lányok testbeszédéről, párkapcsolati emberismeretről. (52 felsőtagozatos diák) 

 

 

Lukács Károly Városi Könyvtár, Balatonboglár 

Egész héten, a nyitvatartási időben: ingyenes könyvtári beiratkozás, ingyenes médiatár-

használat, napi 1 óra ingyenes Internet használat. 

Ez a hét a „Megbocsátás Hete”, vagyis bárki a nyitvatartási időben késedelmi díj felszámítása 

nélkül visszahozhatja a kölcsönzésben lévő, lejárt határidejű dokumentumokat. 

 

2021. október 4. 

„Csodálatos állatvilág a Balatonnál” 

Telegdi Ágnes írónő interaktív előadása kisiskolásoknak (27 felsőtagozatos diák) 

 

2021. október 5. 

STOP SHOP! - „Hogyan ne vásároljunk!” 

Tappler Zita (Zöld ház, zöld város – Balatonboglár csoport vezetője) előadása (18 felnőtt) 

 

2021. október 5. 

„Egyensúlyban a természettel” – Őszi asztali dísz készítése természetes anyagokból 

Kézműves foglalkozás felnőtteknek Csere Andreával (14 felnőtt, gyerek) 

 

2021. október 8. 

A Könyvtár Éjszakája 

Meglepetések, kvízek, társasjátékok, kosár körhinta a MOCCANTO Játszoda 

közreműködésével. 

Este 21 óráig rendhagyó nyitvatartással várták az érdeklődőket. 

 

Bokor József Városi Könyvtár, Kadarkút 

2021. október 5. 

Sohonyai Edit 

„Ismerkedés a másik nemmel és igenekkel” – interaktív előadás metakommunikációról, 

önbizalomról (leginkább annak hiányáról), fiú – lány kapcsolatokról. 

Interaktív előadás. 

Az írónőnek több naplószerű könyve jelent meg, melyekben a kamaszok mindennapi 

problémáiról olvashatunk, de most a metakommunikációról tartott rendhagyó órát a diákoknak. 



Érdekes előadásába bevonta a tanulókat is, beszélt nekik az ösztönös viselkedésről, a fiúk és 

lányok testbeszédéről, párkapcsolati emberismeretről. (22 felsőtagozatos diák) 

 

Ezen a napon ingyenes beiratkozás volt mindenkinek és megtartottuk a Megbocsátás Napját. 

 

Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 

 

Játék a Facebookon: 

Történelmünk során, illetve írók fantáziájának köszönhetően több, emberek millióinak 

egészségét veszélyeztető betegséggel kellett szembenéznünk. Játékunkban felelevenítünk 

néhány alkotást, melyekben megjelennek ezek a fiktív vagy valós kórok. Október 4 – 10. között 

minden napra összeállítottunk egy kérdéssort. A legtöbb helyes megoldást beküldők között 

könyveket sorsolunk ki. (639-szer oldották meg a 7 feladatsort. Ebből 43 lett hibátlan: 

könyvjutalmat sorsoltunk ki a nyertesek között.) A KSZR könyvtárak is részt vehettek a 

játékban. 

 

2021. október 4. 

„Bizony mondom, hogy győz most a magyar…!” Petőfi Sándor forradalmi költészete, 

magyarságversei és szerelmi lírája Kurucz Ádám Konrád (színész, versmondó) előadásában. 

(400 fő középiskolás) 

 

2021. október 4. 

COVID háború 

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor előadása (181 felnőtt) 

 

2021. október 5. 

Furfangos paraván: csak egy szemet! 

Barkóczi Titanilla színész bábelőadása ovisoknak, kisiskolásoknak. (15 kisgyerek) 

 

2021. október 6.  

Játszóház a gyerekkönyvtárban. (15 kisikolás) 

 

2021. október 6. 

Találkozás Takáts Gyulával és Tüskés Tiborral 

könyvbemutató 

Fehér Zoltánnal, a könyv szerkesztőjével Kiss Norbert Péter a Somogy Megyei Levéltár 

igazgatóhelyettese beszélgetett. (12 felnőtt) 

 

Takáts Gyula Könyvtár Petőfi Sándor Emlékkönyvtára 

Az Országos Könyvtári Napok témáihoz kapcsolódóan könyveket ajánlottunk olvasóinknak. 

Két rendezvény volt könyvtárunkban: Festménykiállítás és együtt zenélés: „Minden egy”: a 

zene ereje és hatása a rezgéseken keresztül különleges hangszerek megszólaltatásával. A 



programot életre keltette Nádas József festőművész és fia Nádas Dávid, aki hangutánzásokat 

és meditációkat vezet. (25 felnőtt, gyerek) 

 

2021. október 7. 

„Hétköznapi családjog” 

dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna, a bírósági hierarchia csúcsán lévő Kúria bírájának 

laikusoknak szóló előadása. (55 felnőtt) 

 

 

Takáts Gyula Könyvtár Petőfi Sándor Emlékkönyvtára 

Dr. Bónai András méhész előadása a mézről kicsiknek és nagyoknak. (34 felnőtt és gyerek) 

 

2021. október 8. 

Bozóki László világutazó vadász könyvei – nem csak vadászoknak 

(író – olvasó találkozó) 

A szerzővel Pongrácz István az OMVK Somogy megyei területi Szervezetének elnöke 

beszélgetett. (14 felnőtt, online is követhető volt.) 

„Az életet nem a lélegzetvételek számával mérjük, hanem azokkal a pillanatokkal, amikor 

elakad a lélegzetünk.” 

 

 

Október 9 – 10. 

Megbocsátás hétvégéje: a lejárt kölcsönzéseket késedelmi díj megtérítése nélkül hozhatták 

vissza olvasóink. Mindkét nap 50 %-os beiratkozási kedvezményt adtunk. 

 

Október 9. 

Diafilm klub Hertelendy Helga gyerekkönyvtárossal. (10 gyerek) 

 

Barátunk a nyomás – Dr. Szász János fizikus interaktív előadása kicsiknek és nagyoknak, 

4 éves kortól. (17 felnőtt és gyerek) 

 

Dedikálás és könyvvásár, avagy, ami az ünnepi könyvhétből kimaradt. 

Dedikáló szerzők: 

Komáromi Gabriella, Gáspár Ferenc, Kalocsa Zsuzsa, New Line Kiadó, Szirtes Gábor (Pro 

Pannonia Kiadó) 

 

Október 10. Családi nap 

Játszóház: lufihajtogatás, csillámtetoválás (62 felnőtt és gyerek) 

 



Betekintés a virtuális valóságba a legkorszerűbb megoldással. Mosolygyár Egyesület (16 

gyerek) 

 

Zenélő mesekuckó – A brémai muzsikusok 

Sarkadi Kiss János 

Meseelőadás kicsiknek. (35 felnőtt és gyerek) 

 

Somogy velünk élő legendái:  

Beszélgetés Kassai Lajos lovasíjásszal (Moderátor: Szekeres-Marno Alán) 

(56 felnőtt) 

 

 

Fényképek: 

  

Csurgó: Bán Mór                                 Dr. Horváth József 

 

  

Kiskondás együttes 

 

  



Tab: Sohonyai Edit    Balatonboglár: Telegdi Ágnes 

 

  

Balatonboglár  Tappler Zita   

 

 

Kaposvár: Kurucz Ádám Konrád 

 

 

Papp Lajos 



 

Takáts Gyula – Tüskés Tibor könyvbemutató         Furfangos paraván 

 

Hétköznapi családjog 

 

 

Bozóki László                                                          Szász János 

 



  

Dedikálás és könyvvásár                                    Virtuális valóság 

 

Sarkadi Kiss János                                            Játszóház 

 

 

Kassai Lajos 
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Balatonboglár 
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Kaposvár 

  

  

Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 

 


