Ünnepélyes adományozás és örökbefogadás – Vlasics
Károly festőművész kéziratos hagyatékának átvétele.
Délután 3 és 7 óra között óránkénti vezetéssel tekinthető
meg „A TISZTELET TISZTELETE – a világ vallásai a
Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében”
című kiállítás a Dóm téri épület földszinti kiállítóterében.
október 15. 1500
„A király nyomában – ott járhatsz, ahová a király is
hintóval járt” – városnéző körséta.
A vezetett séta feleleveníti az 1883-as királylátogatás
eseményeit.
Előzetes jelentkezés október 12-ig a kukkonka@skszeged.hu e-mail címen vagy a 62/425-525/117-es melléken.
október 15. 1700 – Honvéd téri, ötszögletű református
templom
„A TISZTELET TISZTELETE – a világ vallásai a
Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében”
című tárlathoz művelődéstörténeti előadás kapcsolódik
külső helyszínen.
Az előadás címe: Pogányság és vallások határán –
Szent Pál. Előadó: Benyik György főiskolai tanár.
Az előadásra jelentkezni a Somogyi-könyvtár adminisztrációjában és a nagye@sk-szeged.hu e-mail címen lehet.
október 16. 1630 – I. emeleti folyóirat-olvasóterem
„A kék angyal” – sanzonest Meister Éva színművésznő
előadásában Marlene Dietrich, Edith Piaf és Yves
Montand dalaiból.
október 17. 900
„A király nyomában – ott járhatsz, ahová a király is
hintóval járt” címmel emléktúrát szervez a Somogyikönyvtár a Csongrád Megyei Természetjáró Szövetséggel és a Szegedi Vörös Meteor Sk. Természetjáró Szakosztállyal közösen.
Az útvonal nyomon követi a 126 évvel ezelőtti királylátogatás helyszíneit, melynek hossza 20 km. A túra egyénileg és csoportosan is végigjárható.
Előzetes jelentkezés október 12-ig a kukkonka@skszeged.hu e-mail címen vagy a 62/425-525/117-es melléken.

október 17. 1430 – I. emeleti zeneszoba
Irodalmi-zenés matiné
Csontos Márta és Balázs Tibor aforizma-párbaját,
Szafián Zsuzsanna dramatizált novelláját Aranyi
Zsuzsanna énekhangja és Szalkai Sándor gitárszólói
színesítik.
A programon művész-meglepetésvendég, kedvezményes
könyvvásár és dedikálás is várható!
október 20. 1700 – I. emeleti folyóirat-olvasóterem
„Kettős ballada” címmel Pápai Erika Jászai Mari-díjas
színművésznő és Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész közös estje.
október 21. 1700 – I. emeleti folyóirat-olvasóterem
Emlékhangverseny Felix Mendelssohn Bartholdy születésének 200. évfordulója alkalmából.
október 22. 1700 – Somogyi-könyvtár
„A TISZTELET TISZTELETE – a világ vallásai a
Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében”
című tárlathoz művelődéstörténeti előadás kapcsolódik.
Az előadás címe: A Korán tisztelete – a perzsa és az
iszlám kultúra.
Előadók: Szegeden tanuló perzsa és arab diákok.
Az előadásra jelentkezni a Somogyi-könyvtár adminisztrációjában és a nagye@sk-szeged.hu e-mail címen lehet.
október 22-től
Puccini: Bohémélet – könyvtári játék.
A Somogyi-könyvtár és a Szegedi Nemzeti Színház
közös játékában a szerencsés megfejtők színházjegyet
nyerhetnek ajándék áron. A kérdések a http://www.skszeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott
formában) érhetők el.
október 30. 1730 – I. emeleti folyóirat-olvasóterem
„Valaki mindent elszeret”– versmondó est.
Simai Mihály verseiből összeállította és elmondja:
Babos Ágnes.
Közreműködik: Pukánszky Béla (gordonka).
A könyvtár minden rendezvénye ingyenes!

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2009.
október 1. 1700 – Új Zsinagóga
„A TISZTELET TISZTELETE – a világ vallásai a
Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében”
című tárlathoz művelődéstörténeti előadás kapcsolódik
külső helyszínen.
Az előadás címe: A zsidó vallás és jelképei a szegedi Új
Zsinagógában. Előadó: Markovics Zsolt főrabbi.
Az előadásra jelentkezni a Somogyi-könyvtár adminisztrációjában és a nagye@sk-szeged.hu e-mail címen lehet.
október 2. 1700 – I. emeleti zeneszoba
„AZ ADRIA VIRÁGAI” – fotókiállítás megnyitója.
A kiállításon Marjanovic Dusán és Tichy Béla Töhötöm
fotói láthatók. A kiállítást megnyitja Osztrogonácz
József, a Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke.
A megnyitón Dusha Béla fotóművész tart előadást a
digitális fényképezés lehetőségeiről.
október 2-től – II. emelet
„Háztűznéző” – kamarakiállítás és könyvtári játék.
A Somogyi-könyvtár és a Szegedi Nemzeti Színház
közös játékában a szerencsés megfejtők színházjegyet
nyerhetnek ajándék áron. A kérdések a http://www.skszeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott
formában) érhetők el.
október 3. 1030 – gyermekkönyvtár
Családi délelőtt óvodásoknak és kisiskolásoknak a
SZTE Alma Materrel (támogató: Szegedi Füvészkert).
október 5. 930 – Szőregi fiókkönyvtár
Találkozás Sándor Ildikóval, a „Tücsökringató” című
kötet szerzőjével.
október 5. 1100 – gyermekkönyvtár
Találkozás Sándor Ildikóval, a „Tücsökringató” című
kötet szerzőjével.

október 6. – II. emeleti oktatóterem
„A tájékozott nagyik”– Internet népszerűsítő előadások.
1400–1500: „Internettel a világ körül” – dr. Füvesi István
előadása.
1500–1600: „MeNETrend” – utazás szervezés, tervezés
az Internet segítségével, online menetrendek bemutatása, használata.
1600–1700: „Kikapcsoló” – Színház, mozi, koncert és
egyéb programok az Interneten, on-line jegyrendelés.
1700–1800: „Játszva tanulni” – a Somogyi-könyvtár
digitális tananyagának bemutatása.
„Tájékozott nagyi TOTÓ” – az előadásokhoz kapcsolódik 13+1 online kérdés, amely a honlapunkon érhető el
október 6–9-ig.
A helyes megfejtők közül 3 fő meghívót kap „Könyves
Vasárnapi” állófogadásunkra.
október 6. 1600 – Tarjáni fiókkönyvtár
A Könyvbarát Klub vendége a Kazinczy-emlékév alkalmából dr. Árpás Károly tanár, író, műfordító.
október 7. 1500 – gyermekkönyvtár
Vendég Mikó Csaba, a „Tükörváros titka” című ifjúsági
regény szerzője.
október 7. 1500 – I. emeleti folyóirat-olvasóterem
„A kreatív nagyi – a SzörFöző” – a Somogyi-könyvtár
újonnan indult blogjának bemutatása.
október 7. 1530 – I. emeleti folyóirat-olvasóterem
Könyvbemutató – a Délmagyarország és a Délvilág
támogatásával bemutatjuk „A nagy süteményeskönyv 2.”-t.
Beszélgetés Gyuris Lászlóval, az A capella cukrászda
tulajdonosával, és a receptek beküldőivel.
A rendezvényen lehetőség lesz sütemények kóstolására,
valamint extra kedvezménnyel megvásárolható a tavalyi
süteményeskönyv.
október 7. 1630 – I. emeleti folyóirat-olvasóterem
Vendégünk Frank Júlia gasztronómus, közel ötven
szakácskönyv írója.
október 7. 1600 – Odesszai fiókkönyvtár
Rendhagyó irodalomóra a Kazinczy-emlékév tiszteletére. Előadó: dr. Árpás Károly tanár, író, műfordító.

október 8. 1400–1600 – alagsori klub
„Az egészséges nagyi” – ingyenes hallásvizsgálat.
A vizsgálatot dr. Hartai Tamás fül-orr-gégész és
audiológus főorvos tartja.
október 8. 1600 – alagsori klub
„Az egészséges nagyi” – természetesen és egészségesen
– homeopátiás és más természetes gyógymódok az idősebb korban. Előadó: Kovácsné Valastyán Rita.
október 8. 1700 – I. emeleti zeneszoba
„Az egészséges nagyi” – Hangfürdő
Hangszerek: tibeti varázstálak, gongok, dobok, csörgők,
kalimba stb. Gongmester: Bergerné Wilk Halina.
október 8. 1630 – Móravárosi könyvtár
„Ahol a szabadság a rend” – József Attila versei zenei
kísérettel. Siposné Szécsi Ilona műsora.
október 8. 1700 – Szegedi Dóm
„A TISZTELET TISZTELETE – a világ vallásai a
Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében”
című tárlathoz művelődéstörténeti előadás kapcsolódik
külső helyszínen.
Az előadás címe: A Dóm Bibliája – Bibliai jelenetek a
Szegedi Dóm falfestményein.
Előadó: Kondé Lajos esperes-plébános.
Az előadásra jelentkezni a Somogyi-könyvtár adminisztrációjában és a nagye@sk-szeged.hu e-mail címen lehet.
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október 9. 16 – Móravárosi fiókkönyvtár
„Tiszatáj” című irodalmi folyóirat, mai szemmel.
Előadó: Hász Róbert szerkesztő, vendége Simai Mihály
József Attila-díjas író.
október 10. 1000 – alagsor
„Rejtvényfejtés nemcsak nagyiknak” – rejtvényfejtők
napja a Somogyiban.
A Somogyi-könyvtár és a Rejtvényfejtők Országos
Szövetsége az Országos Könyvtári Napok keretében
tehetségkutató rejtvényfejtő versenyt hirdet.
Információk és feltételek:
• A szervezők olyan kezdő, egyéni versenyzők nevezését várják, akik a Rejtvényfejtők Országos Szövetsége
által szervezett versenyeken nem vettek részt az utóbbi három évben,

• a résztvevők két rejtvénytípus kitöltésére számíthatnak: hagyományosra (keresztrejtvény) és skandináv
típusúra,
• a rejtvény kitöltéséhez csak ceruzát és radírt lehet
használni,
• nevezni a helyszínen lehet.
Díjazás: az első három helyezett kupát, a 4., 5., és 6.
helyezett oklevelet kap.
október 11. 1000 – gyermekkönyvtár
„Sündisznócska lovagol” – családi vetélkedő Móra
Ferenc meséi alapján.
Jelentkezési határidő: szeptember 30.
október 11. 1500 – I. emeleti folyóirat-olvasóterem
Olasz Attila festőművész kamarakiállításának megnyitója. Megnyitja: dr. Tóth Attila művészettörténész.
A tárlat megtekinthető: 2009. október 11–november 25.
október 11. 1600 – alagsor
A „Mesélj még, kérlek!”– című novellapályázat ünnepélyes eredményhirdetése. Állófogadás és színházi meglepetés-műsor meghívott törzsolvasók számára.
október 13. 1130 – Szegedi Nemzeti Színház
A Somogyi „drámai arca” – a Somogyi-könyvtár bemutatkozik a Szegedi Nemzeti Színház egyetemisták számára szervezett nyílt napján.
október 14. 1630 – I. emeleti folyóirat-olvasóterem
„Bizalom” – Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő, a
Halhatatlanok Társulata örökös tagjának önálló estje.
Zongorán közreműködik: Szűts István.
október 15. – Somogyi-könyvtár
Somogyi-könyvtári Nap
Az alapító Somogyi Károly mellszobrának megkoszorúzása után, 10 órától ünnepi felolvasóülés.
Előadások:
Takó Edit: „Mindenkor örüljetek!” – muzeális Kálvinkötetek a Somogyi-könyvtár gyűjteményében.
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet: Somogyi Károly kéziratától
Gimel Bergenig – nyomdászattörténeti kalandozás.
„Aki megtalálta a kincset…” – beszélgetés Simai
Mihály költővel.

