Őszi Könyvtári Napok
a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban
és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében

2003. október

Névadó ünnepség- Az intézmény felveszi Ember Mária ironö ne\
író-olvasó találkozó és könyvbemutató - Kovács Miklós.
"Messzeringó gyermekkorom világa'- Késői találkozás Ember
Máriával cimü kötetei Körmendi Lajos iro ismeneii

"Sók az Európai Unióban" arab előadás
Ea. Varsa Eszter, a "Nők a Valódi Esély egy enlósegér
munkatársa

15 óra EV-sarok ünnepélyes megnyitása
Az EU-saikot megnyitja. Danköné Szabó Edit a Verseghy Ferent
Meg>'ei Kön>".Tar munkatirEa

JÁNOSHIDA
október 6- 7-S.

"Simítógépen a könyvtár" - Könyvtárhasználati órák keretében
a szaruítócépcs kölcsönzés cs nyilvántartás bemutatása dz o]\raso

JÁSZALSÓSZENTGYÖRG^
október 9.

10 óra A7 mii tud az Európai Unióról? - vetélkedő Jánoshida és SsszalsoszeDtgvöray 7-8 osztalvos diákjai reszerc

JÁSZBERÉNY'
október 2.

H óra Vechtai Sápok a könyvtárban - kiáliilásmegnynó ünnepség
Vechta tesívenáros delegációjának nszleielére
október X. 9.. 10.

október 6-tI. Akciók a könS

- "Megbocsátás hete"
- Könyvvásár
JASZK3SÉR
október 13.

15 óra "Félbevágottpipa/üst" - BERECZ ANDRÁS ének és mese-

KENDERES
október 7.

"Srílt nap " - w olvasók betekintési nyernek a könyvt
munkájába

10-12 óra "Könyvtárlátogatás" - A Fogyatékosok éve alkalmából a
bánhalmi Fenyves Otthon lakóinak láíogatasa.
október 10.

13-1 Tora "Internetezők délutánja" - ingyenes imemetezesi leheiösec

A readez^'énysorozat ideje alatt kedvezményes könyvvásár
KÉTPÓ
októher 9.

1330 EU-sarok ünnepélyes megnyitása
Az EU-sajkot megnyitja" Dank6né Szabó Edit, a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár munkatársa

KISÚJSZÁLLÁS
október 6-1 ~.

A legidősebb es legfiatalabb olvasok megajándékozása

"Mimién napra egy kérdés" - a könyvtári atogalök re
A helyesen válaszolók jutalmat kapnak

16öra "Sok Európában -női esélyegyenlőség"
Ea.. Dr. Reimann JÖrgné EU-szakénö

Meealakul az Életmód Klub.
KUNCSORBA
október 8.

14 öra Elmondom a Iegked\tzsebb versem - versmondü déhjtái
Everekek részére
október h

-a Zenés délután alsó tagozatos gyerekek számára
Halájz Judit: Gyermekkor című lemezének meghallgató

11 óra "Mezőgazdasági támogatások, kifizetési rendszer az EV agrárpolitika tükrében."
Ea KisZollán EU-szakertö

kTNSZENTMÁRTON
szeptember 2ÍI-

"Kw

akoi
október 6.

"Aradi vértanúk napja" - könyv kiállítás
október 22.
16 ora "Fialniuk tanulási és munkavállalási lehetőségei
a?. Európai Unióban "
Ea Kis Zoliin EC-szakertö
november 11-16.
Szent Márton-napok - Kónyvkiál
kapcsolatos müvekből

MARTFŰ
október 6.

10 óra "fragyirtet" - Intemel lanfolyam 1
nyugdíjasoknak

15 óra Új Disney Klub - alakuiö foglalkozás a gyermekkönyvtárt)an
16 óra Tájékozódás a könyvtár számítógépes katalógusaiban A keresőprogram bemutalása

a Tájékozódás a könyvtár számítógépes katalógusaikor,
A keresőprogram bemutatása

MARTFŰ
októher 13.
15 Ma Rejtvényfejlők kluhja
október 6-26.

"II. Rákóczi Ferenc alakja történelmünkbe"
című kiállítás
a Művelődési Központ földszinti előcsarnokában
"Újabb mágiims utazás a varázslók birodalmában". - Boszoríiak
es tündérek olvasopáiyazat

NAGYKÖRŰ
Kiállítások

-

30 éves a Művelődési Ház és Könyvtár - fotókiállítás

-

Az 'Első Nemzetközi Alkotótábor, Nagykörű" alkotóinak
kiállítása

-

A legtöbbször kölcsönzött könyvek listája

RÁKÓCZIFALVA
október á

\4 óra Jó dolog kdni-wárosnak tenni - Diákok a könyvtárosok

október 7
15 óra Játékos irodalmi vetélkedő napközisek részére

októberi
10 óra Kalandozás a mese birodalmában - mesedéLelött óvodások

októberié.
10 óra XSzségi könyvtárosok

találkozója

Büntetlenül visszahozhatod akció
Kőityvkiállítás - mini és régi könyvek kiallitása
Könyvtári 1x1 - általános és középiskolai laoulók sé

RÁKÓCZIÚJFALU
október 6-12.
"Megbocsátás hete"

"Legyen saját könyved!" - Esy kom'v örökbefogadása
október ~.

\ ~i ora "Ötórai tea a könvitárban"- Koleilen beszeleeieí a mai irodalomról
október 9.

október 10.

14-í 6 óra Könyvtári vetélkedő általános iskolások reazere

SZOLNOK
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
október 6.
10 óra Szakmai nap

•

Az új levelezési program bemulaása a megyei könyvtár
dolgozói részére
A programot bemutatja Takáts Bcla ígazgaióbelyenes

14 óra - Teljesítménymérés a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban
szakmai megbeszélés a tetj esítmenvmérésben részt vevő ko
tarosok számára
A meEbeszelesi Takáts Béla íeazsiaióhelyettes vezeti

SZOLNOK
Verseghy Fen

•a Kultúra ét az Európai Unió
Előadó Zoneor Attila, a KultuTpont Iroda irodávej

október 7 - november 4.

A megyei könyvtár BC GATEWAY-UK Infonnádós Pontjának
WALES amú" posztetkiállitása
október 8.

10.30 óra "Rendhagyó irodalomóra" - Sepsi László: Holt Istenek kori
cimü kötetének b emu Tatása
Közreműködik Sepsi László

V ersechv Gimnázium diákjai
H óra Könyvbemutató - Szent! Ernő Köbén csöndbuborék című
verseskötetének bemutatása
Közreműködik Meister Éva előadóművész
október 9.

10-18 óra "Svilt nap" - minden ecész órában könyvtáriátogaió seia

- Társasjátékok a gvermekkönyvtárban

16 óra AzEU-5 es a zenei totó eredményének kihirdetése.

I

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
október 10

14 óratói Zenei nap a Megyei Könyvtárban

Közreműködnek Fannosj Orsolya es Kiss Szilvia - fuvola,
a Szandaszölösí Általános Iskolai Alapfokú Művészetoktaiasi Intézmény tanulói - népdal es néptánc.
azÁdanj Jenő Művészei Iskola növendékei,
a JNK Szolnok Megyei Karnagyok Kamara Kórusa,
az Ad Libitum harsonaegyímes
október 6-IU. Akciók u könyvtárban

-

"Megbocsátás hete" - a késedelmi dij elengedése

-

"Használt kincsek" - dokumentumok, folyóiratok akciós áron
vásárolhatók

-

"Fogadjon orokbe egy könyvel'" - önkéntes felajánlás a kony\tari

-

"Becsukjuk a sz££tlüril>et'H - az illegálisan elvitl dokumentumok
büntetlen visszaszolgáltatása

október 14.

gyűjtemény egv darabjának jelképes
örokbefosadására

17

tíiid Viklor \ árosi Könyvtár
október 6.

"Svilt nap" - minden ezeszoraban konyvtárbemutató s

SZOLNOK
Hild Viktor Városi Könyvtár
október 7.
15 óra "Apród vollam hagy Lajos kiráh- udvarában" - irodalmi vi

"író-olvasó találkozó" Gáspár Ferenc íróval A strucc
október 10.

október 6-11.
"Megbocsátás hete"

TISZABÖ
október S.

10 óra Ki mii tud az Európai Unióról? - velélkedö álialinas iskolásoknak

TISZAFÜRED
október 7.
18 óra "Mezőgazdasági támogatások, az Európai L'nió
agrárpolitikája tükrében "
Ea : Kis Zoltán EU-szakertö

10 óra Könyrlárkemuian'i óra elsősöknek

15.30 ora "könyvtáros kerestetik" - konyviarhasaiálati veíéJkedö
október 111.

IÍ30ora

Síeseúéiután

októberi!.

lEora Ifjúsági est - legkedvesebb olvasmányaikat bemutalják a
"Kttnvrrol - könyvért" veiéi kedö
októberié.
3 8 Gra "ftok az Európai Unióban - női esélyegyenlőség "
Ea Dr. Rcínunn Jőrgné EU-szakéitő

TÖRÖKSZENTMIKLÓS
október 7.

16óra Könyi'barát, könyvtárpártoló kör alakuló ülése
október 6-1II.

Megbocsátás hete - A késedelmi dij elengedése

TÖRÖKSZENTMIKLÓS
október 8.

17 óra "Jövöm az Európai Unióban" •• előadás fiataloknak,
középiskolásoknak es minden érdeklődőnek
Ea Kis Zoliin EU-szakeitö
október X-9.

El'-s információforrások az Interneten - bemulaió

TIRKEVE
szeptember 31).

11 óra Regösének Európának - a Holló esyuttes előadása
15 óra Gálaműsor
Köszöntöt mond Dr. Szabó Zoltán polgármester

"Közősségformáló tevékenységért" dijak átadása
Varosunk értékei Európának elnevezésű rajzverseny

óra Afiatalokhehzete, lehetőségei, ösztöndijak, továbbtanulás
az Európai Unióban
Előadó Kis2olian EU-szakértó

Tl/RKEVE
október 2.
:imü fiim ventese Korda Sándor

Programunkat támogatja a Külügyminiszteriül

