II. KÖNYVTÁRÚT
2011. OKTÓBER 3-9.
Szeretettel invitáljuk a Könyvtárút zarándokcsapatába!
Jöjjön velünk! Menjünk együtt az Országos Könyvtári Napok alkalmából a
II. Könyvtárúton a pécsi Tudásközpontból a várpalotai Krúdy Gyula Városi
Könyvtárba!
A Könyvtárút az olvasás, a könyvtárak népszerűsítésére indított
kezdeményezés. 2011-ben Pécstől Várpalotáig 14 könyvtár látja vendégül az
utazókat. Állomások: Pécs - Mánfa - Sásd - Dombóvár - Kocsola - Nagykónyi
- Tamási - Iregszemcse - Som - Balatonvilágos - Balatonkenese - Papkeszi Pétfürdő - Várpalota.
A könyvtárúthoz csatlakozók gyalog vagy kerékpárral (rossz idő esetén
gépkocsival) mennek az egyik település könyvtárától a következő település
könyvtáráig. A zarándokcsapatok az útvonal állomáshelyein (az érintett
település könyvtárában) váltják egymást. A csapat a Könyvtárút könyvét viszi
magával, melybe a célállomáson beírják a nevüket, s a könyvtár pecsétjével és
aláírásával hitelesíti. A fogadó könyvtár valamilyen rendezvénnyel várja az
érkezőket (kiállítás, előadás, műsor, a településhez kapcsolódó tájékoztató stb.).
A zarándokok csapatába az Önhöz közel eső könyvtárban jelentkezhet.
Csatlakozzon hozzánk Ön is, ismerje meg jobban a környezetében levő vagy a
távolabbi könyvtárakat, és fedezze fel a bennük rejlő értékeket, hogy milyen
változatos lehetőségeket kínálnak a tanulásra, tájékozódásra, a szabadidő
tartalmas eltöltésére.
Az útvonal:
Indulás: 2011.10.03-án a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtártól (Déldunántúli Regionális Tudásközpont és Könyvtár) 7622 Pécs, Universitas u. 2/a.
Érkezés: 2011.10.09-én a várpalotai Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula
Városi Könyvtárba (8100 Várpalota, Szent István út 28.)
További információk:
http://konyvtarut.bmk.hu (Könyvtárút Wiki)
http://facebook.com/konyvtarut
http://twitter.com/konyvtarut

IDŐBELI ÜTEMTERV:
2011. október 3. (hétfő) (összesen: 42,5 km)
Pécs – Mánfa (12,5 km)
Mánfa – Sásd (16 km)
Sásd – Dombóvár (14 km)
2011. október 4. (kedd) (összesen: 33,5 km)
Dombóvár – Kocsola (16 km)
Kocsola – Nagykónyi (9 km)
Nagykónyi – Tamási (8,5 km)
2011. október 5. (szerda) (összesen: 25 km)
Tamási - Iregszemcse (11 km)
Iregszemcse – Som (14 km)
2011. október 6. (csütörtök) (összesen: 32 km)
Som – Balatonvilágos (23 km)
Balatonvilágos – Balatonkenese (9 km)
2011. október 7. (péntek) (összesen: 18,5 km)
Balatonkenese – Papkeszi (7 km)
Papkeszi – Pétfürdő (11,5 km)
2011. október 9. (vasárnap) (összesen: 5 km)
Pétfürdő – Várpalota (5 km)

Részletes információk (indulások és érkezések időpontja,
a fogadó könyvtár programja a zarándokoknak)
a mellékelt táblázatban találhatók.

