
IV. Könyvtárút (Szombathely - Mosonmagyaróvár) 

2013. október 8-10. 

Szeretettel invitáljuk a Könyvtárút zarándokcsapatába! 

 

A Könyvtárút kulturális zarándoklat, melyet a könyvtárosok és a 

könyvtárhasználók összefogásával szervezünk a könyv- és a könyvtárkultúra 

népszerűsítésére, a könyvtárakban rejlő lehetőségek minél szélesebb körű 

bemutatására és az útvonalba eső természeti és kulturális értékek, 

látványosságok felkeresése. 

 

2013. október 8-10. között 10 könyvtár látja vendégül az utazókat 

Szombathelytől Mosonmagyaróvárig. 

 

Útvonal: 

Szombathely-Kőszeg-Csepreg-Bük-Répcelak-Beled-Kapuvár-Csorna-

Lébény-Hédervár-Mosonmagyaróvár 

 

A könyvtárúthoz csatlakozók lehetőleg gyalog vagy kerékpárral (illetve a 

körülmények szerint bármely közlekedési eszközzel) mennek az egyik 

település könyvtárától a következő település könyvtáráig. A zarándokcsapatok 

az útvonal állomáshelyein (az érintett település könyvtárában) váltják 

egymást.  

 

Győr-Moson-Sopron megyében egy csapat viszi végig a Könyvtárút 

könyvét Beledtől Mosonmagyaróvárig, október 10-én, csütörtökön, mely 

csapathoz személyautóval, illetőleg az adott településen a 

könyvtárlátogatásra, közös programokra helyileg lehet csatlakozni. 

 

A csapat a Könyvtárút könyvét viszi magával, melybe a célállomáson beírják 

a nevüket, s a könyvtár pecsétjével és aláírásával hitelesíti. A fogadó könyvtár 

valamilyen programmal várhatja az érkezőket (kiállítás, helytörténeti séta, a 

település nevezetességeinek bemutatása, helyi előadók kis műsora, az 

Országos Könyvtári Napok keretében éppen zajló rendezvény, esemény 

megtekintése stb.). A zarándokcsapat tagjainak toborzását az állomáshelyek 

maguk végzik. A zarándoklat idején a Könyvtárút honlapján, a Facebookon és 

a Twitteren folyamatosan elérhetők a legfrissebb információk. 

 

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! 

 

További információk: 

http://konyvtarut.bmk.hu (Könyvtárút Wiki) 

 

Aktuális hírek a Facebookon és a Twitteren: 

http://facebook.com/konyvtarut 

http://twitter.com/konyvtarut/ 
 

 

Időbeli ütemterv 
 

 

2013. október 8. (kedd) 

Délelőtt: Szombathely (Berzsenyi Dániel Könyvtár) - Kőszeg (Chernel 

Kálmán Városi Könyvtár) 

Délután: Kőszeg (Chernel Kálmán Városi Könyvtár) – Csepreg (Petőfi 

Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár) 
 

2013. október 9. (szerda) 

Délelőtt: Csepreg (Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár) – Bük 

(Művelődési és Sportközpont, Könyvtár) 

Délután: Bük (Művelődési és Sportközpont, Könyvtár) - Répcelak 

(Művelődési Otthon és Könyvtár) 
 

2013. október 10. (csütörtök) 

Délelőtt: Répcelak (Művelődési Otthon és Könyvtár) – Beled (Mikrotérségi 

ÁMK Városi és Iskolai Könyvtár) – Kapuvár (Rábaközi Művelődési Központ 

és Városi Könyvtár) – Csorna (Városi Művelődési Központ és Könyvtár) 

Délután: Lébény (Lébényi Községi Könyvtár) – Hédervár (Ady Endre 

Községi Könyvtár) – Mosonmagyaróvár (Huszár Gál Városi Könyvtár)  

 
Részletes információk az indulásokról és érkezésekről 

a szervező könyvtárakban és a Könyvtárút Wikin. 

http://konyvtarut.bmk.hu 


