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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK
MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN
Az Ünnepi Könyvhét Somogy megyei megnyitója
Időpont: 2013. június 6.
Helyszín: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár
A 84. Ünnepi Könyvhét Somogy megyei megnyitójára Kaposvár Sétáló utcáján került sor.
Köszöntőt mondott Szita Károly polgármester, Juhász Tibor kormánymegbízott, Gelencsér
Attila közgyűlési elnök. A könyvhetet Cey-Bert Róbert Gyula író nyitotta meg. A sátraknál
dedikálás, gyermekkönyvtári programok és könyvárusítás várta az érdeklődőket. Délután 17
órakor Németh László és a magyar forradalom címmel irodalmi estet szerveztünk. Július 6-án
15 órakor került sor Cey-Bert Róbert Gyula Atilla, a hun üzenet című könyvének
bemutatójára, majd I. Somogyi kézjegy címmel antik könyvkiállítás és –aukció nyílt.
A rendezvényen több mint 600 fő vett részt, a könyvaukciót nagyon nagy érdeklődéssel
fogadta a közönség és a sajtó egyaránt.

Beszélgetés a másságról, a toleranciáról dr. József István pszichológussal
Időpont: 2013. október 08.
Helyszín: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

A Befogadás, elfogadás témakörön belül dr. József István pszichológus beszélgetett
középiskolás diákokkal a másságról, toleranciáról. A fiatalok őszintén elmondhatták
véleményüket, kérdezhettek, meghallgatták egymást.
A rendezvény sokkal hosszabban elhúzódott, mint ahogyan azt terveztük: a diákok nagyon
közlékennyé váltak, két és fél óra múlva is szívesen megosztották még élményeiket társaikkal.
Egy rendkívül eredményes, tartalmas három órát tudhatunk magunk mögött.
23 fő vett részt az eseményen.

A Garabonciás együttes műsora
Időpont: 2013. október 13.
Helyszín: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár
A Garabonciás együttes megzenésített versekből álló műsorát tekinthették meg az érdeklődők
a kaposvári könyvtárban október 13-án, a Könyves Vasárnapon. A résztvevők között minden
korosztály képviselte magát: gyermekektől felnőtt korosztályig. A hangulatos, vidám
előadásba az együttes tagjai a nézőket is bevonták.
A résztvevők száma 100 felett volt.

Pálfy Margit színművésznő irodalmi estje
Időpont: 2013. október 10.
Helyszín: Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Balatonlelle
A résztvevők Pálfy Margit színművésznő Különvonatban. Erzsébet királyné, Sissy versei
című estjét tekinthették meg a könyvtárban. Az esten 23 fő vett részt, felnőttek. Nagyon
színvonalas, kellemes estét töltöttek együtt.

Beszélgetés a másságról, a toleranciáról dr. József István pszichológussal
Időpont: 2013. október 08.
Helyszín: Városi Könyvtár, Kadarkút

A Befogadás, elfogadás témakörön belül dr. József István pszichológus Kadarkúton is
beszélgetett középiskolás diákokkal a másságról, toleranciáról. A fiatalok aktívam részt vettek
a beszélgetésben, megosztották egymással és a beszélgetés vezetőjével a mássággal
kapcsolatos nézeteiket. Majdnem 20 fő vett részt a rendezvényen.

Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal
Időpont: 2013. november 07.
Helyszín: Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali
Vig Balázs író volt a vendége a marcali könyvtárnak novemberben. A költő A rettegő
fogorvos és a Három bajusz gazdát keres című meséiről beszélt a résztvevő gyermekeknek,
akik sok nevetéssel, mosollyal hálálták ezt meg.

A MintAgyerek zenekar előadása
Időpont: 2013. október 10.
Helyszín: Városi Könyvtár, Nagyatád
A Máté Attila vezette MintAgyerek zenekar vidám szórakoztató műsorát tekinthették meg az
érdeklődők a nagyatádi könyvtárban. A dalok az egészséges életmódról, tisztálkodásról, a
közlekedésről és az állatok szeretetéről szóltak. Több nóta Fésűs Éva gyermekverseire épült,
de játszottak dalokat pl. a Kaláka együttestől is. Több, mint 60 gyermek vett részt az
előadáson.

Előadás az egészséges életmódról, a lelki egészségről
Időpont: 2013. október 10.
Helyszín: Városi Könyvtár, Tab
A tabi könyvtárban Farkas Róbertné Gyöngyi tartott előadást a jóga terápiáról, a lélek
terápiáról és az egészséges életmódról. A rendezvényen 15 fő felnőtt vett részt. A
vendégelőadó sok-sok hasznos tanáccsal, információval látta el az érdeklődőket.

Generációk egy fedél alatt
Időpont: 2013. október 10.
Helyszín: Fonyódi Kulturális Intézmények, Könyvtár
A fonyódi könyvtárban október 10-én egy
egy több generációs fonyódi családdal
beszélgethettek az érdeklődők, akik elmesélték, hogyan telnek a mindennapjaik, hogyan
küzdenek meg a nehézségeikkel. A családias hangulatú rendezvényen 17 fő vett részt, főkent
családok.

Családi játszóház
Időpont: 2013. október 13.
Helyszín: Fonyódi Kulturális Intézmények, Könyvtár
A fonyódi könyvtár a Könyves Vasárnapon kézműves foglalkozással várta az érdeklődőket,
amely az ősz jegyében zajlott. Rengeteg csodálatos dolgot készíthettek a résztvevők, amellyel
díszíthették otthonaikat. A résztvevő 37 fő számára jó hangulatban telt a délelőtt.

Az emberi kapcsolatok fontossága
Időpont: 2013. október 10.
Helyszín: Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár
Balatonföldváron 29 fő részvételével rendezték meg azt a szakmai előadást, amelynek a
témája az emberi kapcsolatok fontossága volt. Az előadást Bércesné Szakács Judit
szakpszichológus tartotta. A mai világban oly aktuális téma vitaindító volt: a résztvevők
kérdéseket is feltehettek az előadónak. A rendezvényhez egy tabló is készült.

Az én barátom
Időpont: 2013. október 11.
Helyszín: Lukács Károly Városi Könyvtár, Balatonboglár
Az én barátom címmel hirdetett rajzpályázatot a balatonboglári könyvtár. Az irodalmi és
rajzpályázat díjkiosztására és a kiállítás megnyitójára október 11-én került sor. A megnyitón
18 fő vett részt, ahol a díjazottak átvehették nyereményeiket.

Kamaszszerelem
Időpont: 2013. október 08.
Helyszín: Lukács Károly Városi Könyvtár, Balatonboglár
A Juno című film vetítése után a balatonboglári könyvtárban Kamaszszerelem címmel
szerveztek „traccspartit” a filmről. A beszélgetést Szalai Tünde vezette, aki igyekezett
rávilágítani a fiatalokat érintő problémákra.
A családias hangulatú beszélgetésen 10 fő vett részt.

Az egri „remete”
Időpont: 2013. október 11.
Helyszín: Városi Könyvtár, Tab
Az egri remete címmel irodalmi totót készített a tabi könyvtár, amely Gárdonyi Géza
születésének 150. évfordulója alkalmából került megrendezésre. A díjátadón, október 15-én 3
fő vehetett át könyvnyeremény, további 5 fő jelent meg. A tesztet 46 fő töltötte ki.

Kapcsolatokról (kor)határok nélkül
Időpont: 2013. október 08.
Helyszín: Lukács Károly Városi Könyvtár, Balatonboglár
Lengyel Adél pszichológus tartott előadást, beszélgetést a balatonboglári könyvtárban
Kapcsolatok (kor)határ nélkül címmel, amelynek alcíme sokat sejtet: „Mit szólna az
unokád?” A résztvevő 25 felnőtt arról beszélgetett, milyen párkapcsolatban, kapcsolatban
élnek ma a fiatalok és az idősek.

Adventi pályázat
Időpont: 2013. december 18.
Helyszín: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár karácsony előtt adventi pályázatot hirdetett meg
gyermekek, gyermekcsoportok részére. Bármilyen technikával készült, ötletes, kreatív
díszeket vártunk, amelyek bármely lakás, intézmény megfelelő díszei lehetnének a
karácsonyra való várakozás idejében. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadóra
december 18-án került sor, összesen 15 pályamunka érkezett.

„…az igazság szabaddá tesz…”
Időpont: 2014. január 29.
Helyszín: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Január hónap végén került sor dr. Rosta István „…az igazság szabaddá tesz…” című
könyvének bemutatójára. A szerzővel dr. Winkler Ferenc beszélgetett. Az örökség – Kaposi
Kiskönyvtár sorozatban megjelent kötetben a szerző válogatást tett közzé a Kaposváron
található tudománytörténeti emlékhelyekről. A rendezvényen részt vevők létszáma 50 fölött
volt.

Ünnepi Könyvhét 2014.
Időpont: 2014. június 12.
Helyszín: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Az Ünnepi Könyvhét Somogy megyei rendezvényeinek előkészítése már május hónapban
elkezdődött, ehhez a nyomdai előkészítő munkálatok is hozzá tartoztak. A Somogy Design
Kft. készítette el azt a csodaszép meghívót és plakátot, amely az egész rendezvényt
végigkísérte. A programok között a következők szerepeltek: megnyitó az Osztováta
együttessel és Komáromi Gabriella irodalomtörténésszel, Kiss Balázs (Artair McKnight)
„Becky Apple és az újjászületők” című könyvének bemutatója, Jász Attila estje „Indiánok
Magyarországon” címmel, Andor Csaba Madách-kutató előadása „Madách első szerelme”
címmel.

Rosta Géza zenés műsorai
Időpont: 2014. május 30. és május 31.
Helyszín:
Somogygeszti Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Zimány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Mernye Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Ecseny Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Rosta Géza előadóművész számos helyen fellépett már a megyében, ezúttal gyermeknap
alkalmából ellátogatott négy kis településre is. A résztvevő gyermekek minden helyszínen
nagy örömmel fogadták. A vidám megzenésített versek minden gyermek kedvencévé váltak.

Tojáshistória
Időpont: 2014. április 16.
Helyszín: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár
Prof. Dr. Sütő Zoltán tartott előadást a megyei könyvtárban 2014. április 16-án. Az előadás
legfőbb kérdése az volt, hogy miért a legtökéletesebb dolog az univerzumban a tojás? A
humoros, de rendkívül információkban dús előadás végén z előadót egy meglepő témájú
könyvvel ajándékozta meg a könyvtár. Több, mint 50 fő vett részt a rendezvényen.

Hamvas Béla-est
Időpont: 2014. május 28.
Helyszín: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

Egy különleges beszélgetés helyszíne volt május 28-án 17 órakor a könyvtár. Hamvas Béla
író-filozófusnak, a magyar esszéirodalom legismertebb és legjelesebb képviselőjének
állítottak emléket a könyvtárosok egy irodalmi est keretében. A rendezvény ötletét a
Kaposváron élő Páva Erzsébet adta, aki az ötvenes években együtt dolgozott Hamvas Bélával
a Fejér megyei Inotán. A résztvevők száma kb. 100 fő volt.

Kaposvár, 2014. július 04.

……………………………………….
Horváth Katalin

