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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK 

MEGVALÓSULÁSA SOMOGY MEGYÉBEN 

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

 

  

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ebben a pályázási időszakban is lehetőséget 

kapott arra, hogy az Országos Könyvtári Napok keretében az egész megyére kiterjedően, a 

városi könyvtárakat is bevonva, szép programsorozatot állítson össze. Igyekeztünk a 

szervezés elején a partnereink figyelmét felhívni arra, hogy 2018-ban mely területekre 

essenek a hangsúlyok a programszervezés területén. 2018 a „Családok Éve” és a „Kulturális 

Örökség Európai Éve” is volt, és nem feledkezhetünk el arról sem, hogy legfőbb támogatónk 

a Nemzeti Kulturális Alap 25 éves lett.  

 

Megvalósult programjaink az Országos Könyvtári Napok keretében: 

 

Városi Könyvtár, Csurgó 

A „Kiskondás” együttes műsora szépkorúaknak és ovisoknak 

Időpont: 2018. október 3.  

25 ovis és 30 szépkorú és felnőtt olvasó hallgatta a zenekart. 

 

 

 

http://www.mvkkvar.hu/


Mészáros Ádám előadása a családfakutatásról 

 Időpont: 2018. október 5. 

 20 hallgatója volt az előadásnak. 

 

Városi Könyvtár, Tab 

„Amit a párkapcsolatról és a házasságról még nem tudtak…” Nagy Zsóka médiátor előadása 

és workshopja. 

 Időpont: 2018. október 4. 

 20 (főként hölgy) hallgató vett részt a workshopon. 

 

Játszóház Béres Erikával. Bábos, mozgásos, játékos, énekes előadás óvodásoknak. 

 Időpont: 2018. október 5. 

 20 lelkes óvodás vett részt aktívan a foglalkozáson. 

 

Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Lengyeltóti 

Családi délután kézműves foglalkozással, kemencés hajtókakészítéssel, az Ördöngős 

Táncegyüttes október 6-i megemlékező műsorával és gyertyás felvonulással. 

Időpont:  2018. október 6.   

A délután folyamán (ha nem is egyszerre), több mint 50 gyerek, felnőtt volt kíváncsi a 

programra.  

 

Lukács Károly Városi Könyvtár, Balatonboglár 

 Huszár próba – a Vértes huszárok bemutatkozásával 

1848-a történelmi játszóház, huszár és dragonyos harci bemutatóval, élő történelem 

óra a magyar huszárok és – ellenfelük – az osztrák dragonyosok felszerelésének, 

öltözetének bemutatásával. 

Időpont: 2018. október 5.  

A gyerekek (főleg fiúk) nagy érdeklődéssel vettek részt a történelmi pillanatok 

felidézésében. 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények – Könyvtár 

Író – olvasó találkozó Bán Mórral – Hunyadi sorozat 

Időpont: 2018. október 2. 

A népszerű történelmi sorozat írója sokakat vonzott az előadásra, 50 könyvtár látogató 

hallgatta az írót. 



 

Gyergyai Albert Városi és Iskolai Könyvtár, Nagybajom 

Író – olvasó találkozó Bán Mórral 

Időpont: 2018. október 4. 

Résztvevők száma: 35 fő. 

 

Városi Könyvtár, Barcs 

 Író - olvasó találkozó Sziklai Gáborral  

Az Országos Könyvtári Napok alkalmából könyvtárunkban október 3-án író - olvasó 

találkozót szerveztünk. SZIKLAI GÁBOR, barcsi író mutatta be két új kötetét, az 

"Átváltozások" és a "Füves könyv" címmel.Az íróval Sziács Lászlóné 

könyvtárigazgató beszélgetett. 

A találkozón hangulatos dalokat is hallgathattak a résztvevők, a Mustármag Zenekar 

képviselői: Katona Istvánné, Fritz Kitti és Sziklai Szabolcs előadásában. 

Időpont: 2018. október 3. 

Résztvevő 50 fő. 

 

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár 

OLVASÓ-SOKK – amikor az olvasók az írás lelket emelő titkaiba is „beavatást” 

kapnak 

Írd magad boldogra! – Bóna László író kreatív írás gyakorlatok családi előadása, 

könyvbemutatója – sok gyakorlati feladattal 

Időpont:  2018. október 1. 

A könyvtár látogatói közül 50 fő hallgatta az előadót.  

 

Könyvtári kreatívok. Növények a lakásban, erkélyen, teraszon, kiskertben. 

Kiválasztás – elhelyezés – nevelés – tanácsadás 

Baka József Gábor dísznövénykertész előadása 

Időpont: 2018. október 2. 

Résztvevők létszáma: 20 fő 

 

„Hatalomjátszma” – könyvbemutató – Hampuk Zsolt íróval Horváth Péter 

beszélgetett. 

Időpont: 2018. október 3. 

Résztvevők létszáma: 40 fő 



 

CSALÁDBARÁT KÖNYVTÁR 

Az „Ákom-Bákom” Bábcsoport „A kiskondás” című magyar népmese bábelőadása 

ovisoknak és kisiskolásoknak 

Időpont:  2018. október 3. 

Résztvevők létszáma: 55 fő 

 

Varázsdoboz Játszóház kreatív kézműves foglalkozása: az aradi vértanúkra 

emlékezünk: sújtás ékszermágnes, népviseletes öltöztetőbaba és papír hintalovacska 

készítése 

Időpont: 2018. október 6. 

 

 

Találkozás Mészöly Ágnes íróval kisiskolásoknak és kamaszoknak 

Időpont: 2018. október 6. (10 és 11 óra) 

Résztvevők létszáma: 65 fő 

 

 

Könyvbemutató: 

Mészöly Ágnes: Rókabérc. Haláltúra.  Egy izgalmas kaposvári krimi.  

Időpont: 2018. október 6. (17 óra) 

Résztvevők létszáma: 35 fő 

 

 

KÖNYVES VASÁRNAP 

Kedvezményes beiratkozási lehetőség. 

Az „Országos Könyvtári Napok” hetében beiratkozott olvasóink között egy telefonhoz 

csatlakoztatható bluetooth hangszórót sorsoltunk ki. 

Időpont: 2018. október 7. 

 

 

 

 

 



Családbarát könyvtár. Tudásátadás – tudásegyesítés 

Sohonyai Edit író humoros előadásai a kamaszkori, fiatalkori problémákról 

 9 óra: „Úristen kamasz lettem!” (12- 14 év közöttieknek) 

 10 óra: „Ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel” (14 – 18 éveseknek) 

11 óra: „Testbeszéd a párkapcsolatokban és a mindennapokban” (18 – 22 éveseknek) 

Időpont:  október 7. 

Résztvevők létszáma: összesen több mint 100 fiatal hallgatta az írónő interaktív 

előadásait. 

 

 

Kaposvár,2018.12.21. 

 

 

Horváth Péter 

igazgató 

 

Képek a rendezvényekről 

 

 

Csurgó: Kiskondás Együttes 

 

 

Mészáros Ádám 



 

 Tab: Nagy Zsóka 

 

 

 

Balatonboglár: Vértes Huszárok 

 

 

 

 

Fonyód: Bán Mór 

 

 



 

 

   

Kaposvár: Bóna László 

 

 

  

 

Kaposvár: Ákom-Bákom Bábszínház 

 

 

Kaposvár: Sohonyai Edit 

 

 



 

Kaposvár: Mészöly Ágnes 

 

 


