
 

III. Könyvtárút (Várpalota – Szombathely) 2012. október 1-7. 
Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet  

2012. október 2. 

Veszprémben az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet az 
idei könyvtári zarándoklat harmadik állomása volt. 2012. október 2-án, kedden 
délelőtt fél 10-re Sólyból Bánkutiné Mihalcsik Márta művelődésszervező, a 
megyei könyvtár mozgókönyvtári szolgáltató helyének könyvtárosa egy 
csoport nyugdíjas olvasóval érkezett hozzánk. 
Az érkezést követő ismerkedés, teás-kávés-pogácsás frissítő után a megyei 
könyvtár Kisfaludy Termében fogadtuk a vendégeket. Mind a 10 résztvevőt a 
megyei könyvtár által régebben kiadott Bakony-Balaton Kalendárium  2-2 db-
ja, s egy-egy színes könyvtárismertető várta. A Könyvtárút vendégkönyvének 
ünnepélyes átadása-átvétele után mindenkinek átnyújtottuk a Könyvtárút 

megtételét bizonyító névre szóló oklevelet. Mivel vendégeink nem jártak még nálunk, rövid ismertetést tartott Pardiné 
Mórocz Magdolna módszertani szakreferens a megyei könyvtár történetéről, jelenlegi működéséről, az olvasóknak, 
használóknak, érdeklődőknek elérhető szolgáltatásokról. 
 

      

10.00 órától Fábián Mónika rendőrszázados kisfilmekkel színesített „Vigyázzunk egymásra! Bűnmegelőzés az 
otthonunkban” című előadásában hívta fel a jelen lévő nyugdíjasok figyelemét a „trükkös” lopásokra, csalásokra, 
amelyek elsősorban az idősebb korosztályt fenyegetik.  

Természetesen a könyvtár épületének, részlegeinek bemutatása sem maradt el. Schreiber Márta igazgatóhelyettes 
vezette körbe a kis társaságot, s elmondta a könyvtár használatával kapcsolatos praktikus információkat is. A látogatók 
találkoztak azokkal a kollégákkal is, akik beszerzik, feldolgozzák településük mozgókönyvtára számára a 
dokumentumokat, s az irodát is megnézhették, ahonnan útjukra indulnak a kistérség több településére a kölcsönzésre 
szánt könyvek.  

A fogadótéri Kisgalériában Kallai Sándor „Natura naturans” – A teremtő, ható természet című kiállításán 
ismerkedhettek meg a festőművész munkáival. 

      

A helytörténeti gyűjteményben Vereskuti Klára fogadta a gazdag történelmi múlttal rendelkező Sóly küldötteit, s a 
részleg általános ismertetésén túl a könyvtár állományából a településüket érintő, előre kigyűjtött könyvekre, 
folyóiratokra, cikkekre hívta fel a figyelmüket, amelyekbe a vendégek rögtön bele is tekinthettek. A résztvevők 
örömmel fedezték fel, milyen sokféle információ található nálunk a könyvtárban a településükről.  

Bízunk benne, hogy kellemes élményekkel távoztak a zarándokok, s visszatérnek még hozzánk, erre bíztatva 
településük többi lakosát is. 

Pardiné Mórocz Magdolna 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 

módszertani szakreferens könyvtáros 

További információk és fényképek a III. Könyvtárútról: 
http://konyvtarut.bmk.hu/index.php/V%C3%A1rpalota_-_Szombathely 


