Országos Könyvtári Napok a Vörösmarty Könyvtárban
Családi programok, spanyol est és mackóles
Az ősz 2006 óta nem múlhat el könyvtári napok nélkül: az idén is országszerte sokszínű
programokkal csábítják az intézmények a látogatókat. A Vörösmarty Mihály Könyvtár arra
törekedett, hogy a kínálatban találjanak kedvükre való különlegességeket azok, akik
rendszeres, visszatérő látogatóknak számítanak, de emellett igyekeznek olvasást népszerűsítő
programokkal kíváncsivá tenni, megnyerni azokat is, akik eddig távol maradtak. Az idén
tematikus napokat tartanak, hiszen a könyvtári napok rendezvényeinek összeállítását egyszerre
több szempont inspirálta. Egyfelől az, hogy 2018 A családok éve: márpedig a Vörösmarty
Mihály Könyvtár családbarát szolgáltatásaival, a kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlható
programjaival szeretne ehhez kapcsolódni. Másfelől pedig ezúttal a kínálat igazodik ahhoz is,
hogy az Európai Bizottság javaslatára ez az esztendő A kulturális örökség éve. Ráadásul éppen
negyedszázada jött létre a Nemzeti Kulturális Alap, amely 25 éve támogatja a hazai kultúra
minden területét: az Országos Könyvtári Napokon (OKN) erről az évfordulóról is
megemlékeznek.
Október 1-jétől 7-ig várják tehát a közönséget a legváltozatosabb rendezvényekkel. A
Vörösmarty Mihály Könyvtár központi épületében október 2-a a családbarát nap: a
Gyermekrészlegben családi ringató foglalkozást tartanak, a helyismereti csoportban pedig
középiskolásokat várnak. Elindítják ugyanis az „Itt éltek előttünk…” vetélkedőt és a
prezentációs versenyeket. Október 3-a viszont a tudásátadás – tudásegyesítés jegyében telik: a
helyismereti csoportban Balinka-Mecsér arculatfotózása címmel Varga Csaba fotográfus tart
előadást. A vendég Wéninger László, Balinka polgármestere lesz. A Zenei és számítógépes
részlegben Kulturális örökségünk a könyvtár gyűjteményében címmel hallhatnak előadást az
érdeklődők. Október 4-e a kreativitás napja a könyvtárban: a Gyermekrészlegben A kék ló című
papírszínházi előadást kézműves foglalkozás követi. A helytörténeti gyűjteményben az előre
bejelentkező résztvevők albumot készíthetnek képeslapokból. Október 5-én pénteken egyetlen
izgalmas témának szentelik a délutánt: a spanyol kultúráról lesz szó – sokféle megvilágításban.
A program 16.30-kor a Duende Tánccsoport flamenco bemutatójával veszi kezdetét, majd
Demeter Zsófia történész arról beszél, mi az, amit Spanyolországban járva a turistának
feltétlenül érdemes felfedeznie. Egy országot akkor ismerhetünk meg igazán, ha tudjuk, miféle
szokások, tradíciók határozzák meg az ott élő emberek életét: a hagyományokról Faix Dóra
egyetemi tanártól hallhatunk. Spanyolország, no és azon belül is Katalónia különösen büszke
híres építészére, Antonio Gaudira, aki egészen egyedi stílust teremtett. A katalán különcről
Szűcs Erzsébet művészettörténész tart előadást. Az esten jellegzetes spanyol ételeket is
kóstolhat a közönség, majd a programot a Los Andinos együttes koncertje zárja.
Október 6-án, szombaton délelőtt remélhetőleg szép őszi idő lesz, mert a tervek szerint jó
időben helyismereti sétára, irodalmi barangolásra invitál a könyvtár a belvárosban. (Rossz idő
esetén az Olvasóteremben virtuális sétán lesz szó a nevezetességekről.) Az idén is nagyszabású
Könyves vasárnap zárja majd a programot, sokféle érdekességgel, október 7-én, 10 órától.

A Bartók téren, az árkádok alatt a leselejtezett könyvekből rendeznek vásárt, lesz raktártúra és
megismerhetik a látogatók a könyvkötészet munkáját is (mindez előzetes regisztrációhoz
kötött), és az is kiderül, hogyan történik a könyvtári feldolgozás. A Gyermekrészlegben
Lovranits Júlia Villő író, mesemondó tündérekről és madarakról mesél, és kihirdetik a nagy
olvasásmánia pályázat eredményeit is. A helyismereti csoportban egész nap játszani lehet a
képeslapokkal, mégpedig puzzle, dominó, kártya, memori játékokat. Emellett 16, évfordulós
Fejér megyei személyiség életét, munkásságát is bemutatják a Fejér Megyei Életrajzi Lexikon
új szócikkei alapján. Az életrajzi lexikonba újonnan bekerült személyekről szól az a totó,
amelyet majd ki kell tölteni: így emlékeznek rájuk az idén. A helyismereti csoport gazdag
képeslapgyűjteményének példányain első világháborús Fejér megyei emlékművek is láthatók.
Ezekből rendeznek virtuális kiállítást és kvízt. Fejér megye településeinek helyi értékeiről
írásokat is gyűjtenek és őriznek. Az szövegekhez készült bibliográfiához ugyancsak kvízjáték
kapcsolódik. A Zenei és számítógépes részleg Fejér megye népzenéjét mutatja be hagyományos
és virtuális tárlaton.
Ami a tagkönyvtárakat illeti: a Budai úton október 3-án Pap Csilla párkapcsolati mediátor lesz
a vendég: a foglalkozáson ezúttal a családról, annak megtartó erejéről lesz szó, valamit arról,
miként lehet ez a közösség a lelki erőforrásunk. Október 4-én Csitáry-Hock Tamás mutatja be
új könyvét, a Ha megálmodtad, meg is tudod csinálni című esten, amelyen arról is beszél: mit
tehetünk azért, hogy elérjük céljainkat. A Budai úti Tagkönyvtárban kiállítás is nyílik, Kalmár
Lajos Gábor fotóiból, Nagyvadak címmel október 5-én. Az október a Budai úton a medve
hónapja, a megnyitón, 18 órakor adják át azokat a díjakat, amelyeket azok között sorsoltak ki,
akik helyesen válaszoltak a medvékkel kapcsolatos kvíz kérdéseire. Kalmár Lajos Gábor az
esten vetítéssel egybekötött előadáson mutatja be, hogyan készíti képeit a természetfotós a
különleges vadállatokról, így a mackókról is.
A Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárban az OKN tiszteletére Gyermek a családban címmel
nyílik könyvkiállítás, és több nemzedéket is megszólítanak a rendezvények. Október 3-án
Unokáimnak ajánlom címmel az idősek szavalóversenyének ad helyszínt a könyvtár, október
5-én pedig mesemondó versenyt rendeznek alsó tagozatosoknak, Mesél a család címmel.
A Széna téri Tagkönyvtárban október 1-jén nyílik meg a legendás sárbogárdi Révész Késes
Műhely tárlata. A kamarakiállításhoz program is kapcsolódik: a késes mesterség mai
képviselőivel, a hagyományok folytatóival Pálfalvi András beszélget, 18 órakor. Október 4-én
Klesitz Angella mentálhigénés szakember tart előadást arról, miféle útravalót kaphat az ember
a családjától. Október 6-án szombaton délelőtt barokk játszóházat tart Sevella Zsuzsa
játékfejlesztő, ekkor hirdetik ki a Melyik a kedvenc könyved? című pályázat eredményét, de
lesznek
játékos vetélkedők és darts-bemutatót tart Czipó Vivien Európa-bajnok
dartsversenyző.
A Tolnai utcai Tagkönyvtárban október 1-jén 17 órakor nyílik meg az a tárlat, amelyen Horváth
Hella mutatja be munkáit. Horváth Hella origami művész egyedülálló módon az origami
művészetet ötvözi a paverpol technikával. A megnyitóhoz kapcsolódva előadást is tart erről.

A Zsolt utcai Tagkönyvtárban október 4-én 18 órakor Séllei Györgyi pszichológus és mediátor
előadása a családok évéhez kapcsolódik. A címe: Békében önmagunkkal -- békében a világgal.
Családi béke.
A Pedagógiai Szakkönyvtárban október 3-án, 17 órakor Garai Orsolya életvezetési tanácsadó
lesz a vendég, aki a családról tart előadást.
Zártkörű előadásokat is tartanak a tagkönyvtárakban, kifejezetten iskolai csoportoknak. Így a
Budai úti Tagkönyvtárban Sohonyai Edit íróval találkozhatnak a diákok, a Tolnai utcai
Tagkönyvtárban pedig Bencze Tamás, az I. András Király Lovagrend alapítója beszél a
gyerekeknek az elmúlt idők fegyvereiről, a lovagok ruházatáról, a magyar vitézségről.
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