
 

  



Kedves Összekötő Pedagógusok, kedves Diákok! 

2014. október 13-19. között fognak zajlani országszerte a Könyvtári Napok rendezvényei, 
melyhez kapcsolódóan több lehetőséget is kínálunk a diákok számára. Kérjük, hogy minden 
esetben vegyék fel előzetesen a kapcsolatot a lentebb megadott munkatársainkkal. A 
korábbi évek tapasztalata alapján népszerű, sok embert vonzó rendezvényekről van szó, 
ezért nagyon fontos, hogy akik előzetesen jelentkeznek, azok tényleg jöjjenek el! 

1. Október 13-án, hétfőn délután 15.00 órai kezdettel kedvcsináló, hírverő flashmobot 
szervezünk a Kossuth utca posta előtti részére. Várjuk az énekelni szerető diákok 
jelentkezését. Az igazolások kiállításakor a felkészülésre fordított időt is figyelembe vesszük. 
Kérem, hogy akit érdekel a lehetőség, Kovács Gabriellát keresse: kovacsg@ekmk.hu. 
Telefonszám: 88/560-620/122, 113 (szeptember 30-ig), 88/560-620/110, 111 (október 1-
jétől). 

2. Ugyanerre a rendezvényre várjuk a jelentkezőket a programfüzet osztogatására is. 
Érdeklődni szintén Kovács Gabriellánál lehet, az első pontban megadott elérhetőségeken.  

3. A rendezvényeket egy másik flashmobbal zárjuk, a könyvtár előtti amfiteátrumban 2014. 
október 20-án. Ide is az énekelni szeretőket várjuk, érdeklődni, jelentkezni szintén Kovács 
Gabriellánál lehet az első pontban megadott elérhetőségeken.  

4. Október 17-én, péntek délutánra 3-4 jól felolvasó diák jelentkezését várjuk a “Legyen az 
olvasás mindenkié!” című gyerekkönyvtári programhoz 15.00-19.00 óra között. A feladat: 
népmesék felolvasása. Lehet csak egy rövidebb időszakra is jelentkezni.  Információ, 
jelentkezés: Vargáné Ládonyi Erzsébet, 88/560-620/107, varganee@ekmk.hu 

5. Október 17-én, pénteken délután 2 diákot várunk a gyerekkönyvtárba 15.00-19.00 óra 
között a “Le a szamárfüllel! Éljen a könyvjelző!” című foglalkozáson. A feladat: a 
könyvtárosok segítése. Jó kézügyességű, alkotni szerető diákokat várunk. Információ, 
jelentkezés: Vargáné Ládonyi Erzsébet, a 4. pontban megadott elérhetőségeken. 

6. Október 18-án, szombaton 14.00 órától szintén 2 diákot várunk “Az alkotás öröme” című 
játszóházba. A feladat: a könyvtárosok segítése. Jó kézügyességű, alkotni szerető diákokat 
várunk. Információ, jelentkezés: Vargáné Ládonyi Erzsébet, a 4. pontban megadott 
elérhetőségeken. 

7. Október 19-én, vasárnap 11.00-14.00 között 16 diákot várunk a “Küzdjünk meg együtt a 
sárkányokkal!” című könyvtári hétpróba egyes állomásaira játékvezetőnek. Információ, 
jelentkezés: Vargáné Ládonyi Erzsébet, a 4. pontban megadott elérhetőségeken. 

8. A Dózsavárosi Fiókkönyvtárba október 17-én, pénteken délután 15.00 órától várunk 
segítőket. A feladat:  felolvasás. Információ, jelentkezés: Feketéné Martin Katalin, 88/329-
207, feketene@ekmk.hu. 

9. Szintén a Dózsavárosi Könyvtárba várunk segítőket október 18-én 15.00 órától a 
játszóházba. Jó kézügyességű, alkotni szerető diákokat várunk. Információ, jelentkezés: 
Feketéné Martin Katalin, a 8. pontban megadott elérhetőségeken. 
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10. A Március 15. úti Könyvtárba október 17-én a “Versfűzés” című felolvasó-maraton 
segítésére várunk diákokat. A feladat: adminisztráció, a jelentkezők koordinálása, a technikai 
berendezések kezelése.  Információ, jelentkezés: Wágnerné Horváth Emőke, 88/428-431, 
wagnerne@ekmk.hu vagy Borián Beatrix, 88/428-431, borian.beatrix@ekmk.hu 

11. A Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény a helytörténettel kapcsolatos előadások 
segítésére vár jelentkezőket. Információ, jelentkezés: Szabóné Vörös Györgyi, 88/560-
620/288, szvgy@ekmk.hu 

12. A Cholnoky Lakótelepi Könyvtár október 17-én 14.00 órától várunk egy diákot Erich 
Kästner könyveire épülő olvasásnépszerűsítő gyerekprogram lebonyolításának segítésére. 
Információ, jelentkezés: Szabó Jolán, 88/403-903, szabo.jolan@ekmk.hu. 

13. Október 19-én, vasárnap 10.00-13.00 között várunk egy diákot egy felnőtteknek 
szervezett kézműves foglalkozásra. Információ, jelentkezés: Horváth Lilla, 88/560-620/122, 
horvathl@ekmk.hu 

Előzetes: november 6-án fogja megrendezni a gyermekkönyvtár a Nagy dianapot. Azokat a 
diákokat várjuk, akik szeretik a régi diafilmeket és szívesen felolvassák azok szövegét.  

Remélem, ebből a bőséges választékból sok diák fog neki tetsző feladatot találni. Várjuk a 
jelentkezéseket és előre is köszönjük a segítséget. 

Üdvözlettel: 

Schreiber Márta 
igazgatóhelyettes 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
Veszprém, 8200 
Komakút tér 3. 
88/560-620/102 
20/236-5333 
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