
A Központi Könyvtár programjai 
Cím: Eger, Kossuth L. u. 16. 

 

2016.10.03. hétfő 10:00 
 
 

2016.10.03. hétfő 15:00 
 
 
 

2016.10.03. hétfő 16:30 
 
 
 

2016.10.04. kedd 15:00 
 
 

2016.10.04. kedd 17:00 
 
 

2016.10.05. szerda 15:00 
 
 

2016.10.05. szerda 16:00 
 
 

2016.10.05. szerda 16:30 
 
 

2016.10.07. péntek 10:00 
 

2016.10.07. péntek 17:30 
 
 

2016.10.07. péntek 18:00 

Könyvtártúra - Játékos  ismerkedés a könyvtárral 
A Bródy Sándor Könyvtár bemutatása a szilvásváradi általános iskolásoknak 
 

„Ahol a hősök születnek” - Helyi értékek népszerűsítése 
Maruzs Roland alezredes előadásában emléket kíván állítani azoknak a javarészt egri vagy Heves megyei 
illetőségű honvédeknek, akik Eger háziezredében, a 14. gyalogezredben harcoltak a II. világháborúban. 
 

A Magyar Honvédség 166 éve - kiállításmegnyitó 
A napjainkban is oly népszerű témát érintő előadást kiegészítve szervezünk kiállítást a Heves Megyei 
Kormányhivatal Védelmi Bizottságával együtt, melyen megtekinthetők korabeli fegyverek, egyenruhák. 
 

NetChat - Digitális információszerzést segítő foglalkozás felnőtteknek 
Számítástechnikai és internethasználati klubfoglakozás felnőttek számára 
 

Vegetáriánus receptek: Bliszkó Viktor kötetbemutatója 
Receptek a Bükk mellől, messze túl a rántott gomba, rántott karfiol, rántott sajt "szentháromságon"… 
 

NetChat - Digitális információszerzést segítő foglalkozás felnőtteknek 
Számítástechnikai és internethasználati klubfoglakozás felnőttek számára 
 

Egy könyv és egy csésze kakaó - Olvasóklub 
Beszélgetés Gárdos Péter Hajnali láz című könyvéről 
 

A Nagy Könyves Beavatás: Olvasásnépszerűsítő országos játék megyei indítása 
A játék a Választási Ünnepséggel kezdődik: író-olvasó találkozón a TiniZug vendége Totth Benedek. 
 

Virtuális múltlapozó: Adatbázisbemutató 
Helyi értékek népszerűsítése adatbázisbemutatókkal: Hungaricana, ADT, HMEK 
 

NetChat - Digitális információszerzést segítő foglalkozás felnőtteknek 
Számítástechnikai és internethasználati klubfoglakozás felnőttek számára 
 

Sorsfordulók - Sorsfordítók: Történelmi szemelvények előadássorozat 
Arad, a "Magyar Golgota" - Pap József, tanszékvezető főiskolai tanár előadása  
 

Nosztalgia Nap! - Ezen a napon találkozhat kedves, egykori olvasószolgálati könyvtárosaival.  
 

Könyvek Éjszakája - csak felnőtteknek! LEGelőször a Bródyban! 
Könyvtártúra a könyvtár részlegeiben, táncház a Tekergő Zenekarral 
 

Könyvtárosok más szemmel: A LEGkreatívabb munkatársaink! - Kiállításmegnyitó 
Bemutatkoznak a Heves megyei könyvtárosok: kreatív tevékenységek, egyedi hobbik. 
 

Izlandi Kulturális Nap - Kiállításmegnyitó 
Fotók, kisfilmek Izlandról. Válogatás Jóna Guðvarðardóttir izlandi keramikus alkotásaiból  a Violin 
Alapítvány rendezésében. Nyitóbeszédet mond: Utassy Ferenc, közreműködik a Gaude kórus. 
 

Mozdulj ki Izlandra! - Izlandi Kulturális Nap 
Könyvbemutató, könyvkiállítás és -vásár, Izland kvízjáték  
Az Izlandi Köztársaság Magyarországra akkreditált tb. főkonzulja (Utassy Ferenc) válaszol az érdeklődők 
kérdéseire (magyar, izlandi, angol és német nyelven) 
 

LEGsportosabb könyvtárosok - LEGsportosabb olvasók 
Két keréken, gyalogosan: a könyvtártól a felsőtárkányi Kő-közi Tanösvényig 
Kerékpártúra és a  felsőtárkányi tanösvény bejárása (gyülekező a könyvtár előtt) 
 

Könyves Vasárnap - Rendkívüli nyitvatartás és félárú beiratkozás egész nap 



 

 

A Bródy Sándor Könyvtárban tartott rendezvényen való részvétellel tudomásul veszem, hogy a rendezvényen 
fénykép- és videofelvétel készül, továbbá tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy az így készült fénykép - és videofelvételek a könyvtár 

által nyilvánosságra hozhatóak, felhasználhatóak. Amennyiben nem járul hozzá az Önről készített fénykép- vagy videofelvétel nyilvánosságra hozatalához, 
kérjük, jelezze kollégánknak. Köszönjük! 

Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény programja 
Cím: Eger, Kossuth Lajos utca 18. 

2016.10.07. péntek 10:00 
 
 

2016.10.04. kedd 14:00 

MusiX-box: Indulhat a tánc! 
Just Dance 2016 bajnokság a könyvtárban 
 

Ősszel az erdőt fújja a szél… Áprily Géza nemzetiségi zenés műsora 

A Felnémeti (2. számú) Fiókkönyvtár programjai 
Cím: Eger-Felnémet, Kovács Jakab u. 35. 

 

Mondókázó - Gyermekprogram 
Közös mondókázás, játék, éneklés 

A Felsővárosi (3. számú) Fiókkönyvtár programjai 
Cím: Eger, Kallómalom u. 88. 

2016.10.04. kedd 10:00 
 

2016.10.05. szerda 14:00 
 

 
2016.10.05. szerda 16:00 
 

 

Ciróka kör - Mondókázó 
Közös mondókázás, játék, éneklés 
 

Kovács Margit festménykiállítása - Kiállításmegnyitó 
A Felsőváros Fiókkönyvtárban megtekinthetőek Kovács Margit egri amatőr festő művei. 
 

Nevető jóga 
A Felsővárosi Fiókkönyvtár vidám programja Ladányi Krisztina vezetésével 
 

Idősebbek is elkezdhetik 
Egészségmegőrző torna az idősebb korosztály számára 

A Gyermekkönyvtár programjai 
Cím: Eger, Bartók tér 6. sz. 1. emelet 105. 

2016.10.03. hétfő 10:00 

2016.10.04. kedd 10:30 
 

2016.10.04. kedd 17:00 
 
 

2016.10.05. szerda 10:00 
 
 

 

2016.10.07. péntek 17:00 
 
 

DIS-KURZUS: Vendég Csóka Eszter 
Beszélgetés a bábtervező drámapedagógussal 
 

Mese, játék: Játékos foglalkozás óvódásoknak - Olvasásnépszerűsítés mesékkel 
 

Szörnyülködések és zsebszörnyek a könyvtárban 
Rendhagyó Bébillér családi mesekör Dániel András író-illusztrátorral (regisztráció szükséges) 
 

Ciróka kör 
Énekes, játékos, mondókázó foglalkozás Okos Tibor népzenésszel (regisztráció szükséges) 
 

Mese, játék: Játékos foglalkozás óvódásoknak - Olvasásnépszerűsítés mesékkel 
 

Az egészséges lélek ereje 
LEGelőször a Bródyban! Rendhagyó szülői értekezlet Dr. Papp Katalin orvossal 
 

Gyere mondok mesét neked! - Népmese Napja 
Olvasóink mesélnek vendégeinknek 

Akcióink és kiállításaink az Országos Könyvtári Napokon 
 

2016.10.03. hétfő - 2016.10.09. vasárnap: "Megbocsájtás hete" 
Olvasóink ezen a héten késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatják vissza lejárt kölcsönzési határidejű könyveinket. 

 

2016.10.03. hétfő - 2016.10.09. vasárnap: Kedvezményes beiratkozás 
Látogatóink kedvezményesen, féláron iratkozhatnak be könyvtárunkba. 

 

2016.10.03. hétfő - 2016.10.07. péntek: Bródy Antikvár - könyvvásár 10-17 óráig 
A könyvtárunk mögött található udvaron felállított ponyva alatt több száz leselejtezett könyv között böngészhet. 

 

2016.10.04. kedd - 2016.10.16. vasárnap: Izland bemutatkozik - fotó- és kerámiakiállítás 
 

2016.10.03. hétfő - 2016.10.09. vasárnap: A Magyar Honvédség 166 éve - rendhagyó kiállítás 
 

2016.10.07. péntek - 2016.10.09. vasárnap: Könyvtárosok más szemmel - kiállítás 

 


