
Éjszaka
a könyvtárban

Rendkívüli nyitvatartás 
különleges programokkal 

a Berzsenyi Dániel Könyvtárban 
az Országos Könyvtári Napok keretében! 

2017. október 7-én, szombaton

24 óráig

A programokon való részvétel érvényes olvasójeggyel 
vagy ingyenes látogatójeggyel DÍJTALAN! 

Olvasójegy és ingyenes látogatójegy a helyszínen váltható 
előzetesen vagy a rendezvény ideje alatt.

Helyszín: Szombathely, Dr. Antall József tér 1.



19.00 | 20.00 
Táncház kicsiknek és nagyoknak a Hangyaboly együttes kíséretével  

18.00 | 19.30 
Kis esti zene a zeneműtárban

19.00 |  20.15 | 21.30 --- 3*20 fő 
150 éves Vas megye nyomtatott sajtója - lapszemle 45 percben

19.00 | 21.00 | 23.00 
Így készül a könyv

20.00 | 22.00 

CineMánia - Filmes játék a médiatárban

18.30 | 21.00 
A három kismalac --- A hullám

20.00 | 22.00 
"... szól néked az itt magyarul"

21.00 | 23.00 
Pincétől a padlásig - könyvtári séta

18.00 | 20.00 | 22.00 --- 3*15 fő 
Régi könyvek könyvtárunkban

Légy képben! Ismerd fel a szuperprodukciókat, klasszikus és kultikus filmalkotásokat, részletek, 
képek és zenék alapján. Játék értékes nyereményekért Waldinger Dórával és Boros Ferenccel. 

------

A lépéseket Tóthné Gyuricza Ágnes könyvtáros mutatja. 
------

Hírlapok a dualizmus korszakában - Bulvár a századfordulón - A mikrofilm mint állományvédelmi 
eszköz - Restaurált lapok a gyűjteményben. Beszélgetőtárs: Szalainé Bodor Edit könyvtáros. 

------

Rejtőzködő értékeinkből válogat Szabó Márta könyvtáros. 
------

Minikönyv készítése Fessler Gabriella könyvkötővel. 
------

Papírszínházzal mesél elébb kicsinyeknek, utóbb tízen túliaknak Zsigri Mária gyermekkönyvtáros. 
------

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium Sztárkvartett együttese muzsikál. 
------

Kiállítás a BDK reformációhoz kapcsolódó könyvkincseiből. Bemutatja: Horváthné Kupi Ildikó. 
------ 

A jól ismert könyvtár kevésbé jól ismert zugairól mesél Horváthné Kupi Ildikó könyvtáros. 

Zenél: a 2017-ben alakult autentikus cigány zenét játszó négytagú együttes. 
------ 

Felelős kiadó: Nagy Éva könyvtárigazgató 
Gy.sz.: 23/2017 

Nyomdai előállítás: Punger Nyomda, Szombathely

18.00-24.00 
Rejtélyek a könyvtárban - kincskereső játék
Játékvezető: Kecskésné Bánhalmi Katalin könyvtáros. 

Olvasótermi film- és fotóvetítés
Régi fotók a helyismereti gyűjteményből, A könyv útja, Éjszaka a könyvtárban 

A régi anyakönyvi hírek felkutatásában segít Kereszturi Patrícia raktáros. 
------

Kreatív könyvtárosok szerte a könyvtárban
Arcfestés, origamizás, pompon- és olvasó papírfigura készítése. A barkácsolni vágyókat várják: 

Nagy Marianna Zsuzsanna, Palkó Andrea, Molnár Andrea és Bozzai Judit könyvtárosok. 

21.00 
Gipsy Boys

Keresd meg a szülinapod!


