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Október 5. (hétfő)  
 

16:00  Jómadarak a pácban és Hét határon át 
könyvtári vetélkedők eredményhirdetése 
A programon a meghívottak vehetnek részt. 

 
16:15   A világ hangszerei  

Fejér Simon Pál hangszerbemutatója  
 Létszámkorlátozás miatt előzetes regisztráció 

szükséges. 

 
 
 
 
Október 6. (kedd)  
 

10:00 Bicske 1848/49  
mini kiállítás a helytörténeti gyűjtemény anyagából 
a könyvtárban 

 

15:00  Helyismereti séta 
Endrédiné Szabó Erika könyvtáros vezetésével 
felkeressük a bicskei emlékhelyeket, főhajtással és 
egy-egy szál virággal emlékezve az 1848/49-es 
hősökre.  

 
 

Október 7. (szerda) 
 

10:00  Könyvtári kincsestár  
kiállítás a helyismereti gyűjtemény dedikált 
könyveiből az olvasóteremben 
A tárlat október 20-ig tekinthető meg. 
 

Emlékszel? – pillanatképek a bicskei 
könyvtár történetéből 
virtuális játék a könyvtár facebook oldalán 
családoknak  
Minden órában egy újabb kép. 
(Régi könyvtárbelsők, könyvtárosok, könyvtári 
vendégek, tárgyak felismerése) 



 
Október 8. (csütörtök)  
 
17:00 Amit a vírusokról tudni érdemes 

Bognár Farkas Gábor  
biológus, könyvtáros  
ismeretterjesztő előadása 
Létszám korlátozása miatt, előzetes 
regisztráció szükséges. 

 

 

Október 9. (péntek) 
 
17:00 Írók egymás közt  

A népszerű íróházaspár  
Szabó T. Anna és  

Dragomán György  
lesz a könyvtár vendége 
 

Mindketten József Attila-díjas magyar szerzők, a kortárs magyar irodalom kiemelkedő 
személyiségei. Huszonöt éve házastársak. Szívesen olvasnak fel közönség előtt.  
Ez az est róluk szól, műveikről, műfordításaikról, irodalomról, családról, barátokról, 
munkáról, utazásról, kikapcsolódásról.  
Vajon hogyan fér meg két dudás egy csárdában? Az est végére bizonyára erre is választ 
kap a közönség. 
Hozzák el a szerzőktől otthon meglévő köteteiket, az írók szívesen dedikálják a találkozó 
végén! 

Létszám korlátozása miatt, előzetes regisztráció szükséges. 

 
Október 10.  (szombat)  
 

10 óra  Könyves társas  
Rumini, Kufli, népmese 
társas- és 
kártyajátékok, kirakók 
várják az érdeklődőket 
a gyermekkönyvtárban 



OKTÓBER 11. CSALÁDI KÖNYVES VASÁRNAP  

A KÖNYVTÁR 14-18 óráig NYITVA 

Ingyenes beiratkozási lehetőség 

     Késedelmi díjak elengedése 

 
14:00  Emlékszel? – pillanatképek a bicskei könyvtár 

         történetéből 
játék családoknak a könyvtári térben Régi könyvtárbelsők, 
könyvtárosok, könyvtári vendégek, tárgyak felismerése 

 

14:00 Aszfaltrajzok készítése  
A mi könyvtárunk, könyvünk, könyves élményünk címmel csoportos és egyéni 
aszfaltrajzok készítése a könyvtár előtt és az udvaron. 

 

14:00 Könyves társas  
Rumini, Kufli, népmese társas- és kártyajátékok, kirakók várják az érdeklődőket a 
gyermekkönyvtárban. 

 

15:00 Könyvtárunk LEGJEI – oklevelek átadása  
Statisztikák és a könyvtárosok szavazata alapján elismerő oklevelek adományozása 
az olvasóinknak. 
 

15:00 Könyvszobrászat  
Farkas Gabriella kreatív olvasónk alkotásainak bemutatója 
Aki kedvet érez hozzá, jegyzettartó sünit készíthet leselejtezett könyvekből.  

 

16:00 Kerek kő – interaktív meseelőadás  
Nyáry Bernadett, Tűzkő Sándor és a közönség előadásban 
Kedvező időjárás esetén a program a könyvtár udvarán lesz, esőhelyszín az előtér. 

Létszám korlátozása miatt, előzetes regisztráció szükséges. 

A vírushelyzet való tekintettel a programváltozás jogát fenntartjuk. 

Találkozzunk a könyvtárban! 
BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár Bicske Kisfaludy u. 29. Tel:06 22 565-115 


