október 14. (csütörtök) 15.00
„Királyséták” Szegeden
Az 1883-as szegedi „királynapok”, azaz Ferenc József
látogatásának emlékére. Bővebb információ és előzetes
jelentkezés az oros@sk-szeged.hu e-mail címen, illetve a
62/425-525/143-as telefonszámon.
október 15. (péntek) 17.00 - 1. emelet
A Kaleidoszkóp Improvizációs Színház interaktív előadása
A technika lényege a történetek személyes élményanyagának megragadása és visszatükrözése hangok, képek,
mozgások, mondatok, színpadképek segítségével.
október 16. (szombat) 8.00 - 10.00
„Királyséták” Szegeden
A király nyomában - ott járhatsz, ahová a király is csak
hintóval járt címmel emléktúra Ferenc József 1883-as
szegedi látogatásának emlékére. A jelentkezők három
távon, 5, 13 és 20 kilométeres útvonalon vághatnak neki
a városnézésnek. Indulás délelőtt 8 és 10 óra között a
könyvtár Dóm téri épületéből.
Bővebb információ és jelentkezés az oros@sk-szeged.hu
e-mail címen, illetve a 62/425-525/143-es telefonszámon.
október 18. (hétfő) 14.30 - gyermekkönyvtár
„Két író - ötven könyv” - író-olvasó találkozó
Nógrádi Gáborral és Nógrádi Gergellyel
október 20. (szerda) 17.00 - 1. emelet
Emlékhangverseny Erkel Ferenc zeneszerző, karmester,
zongoraművész születésének 200. évfordulójára
október 20. (szerda) 17.00 - alagsor
„Lelkifitness” - előadás az egészséges kapcsolatokról
Előadó: Csikósné Monostori Erzsébet (tréner)
október 30. (szombat) 10.00 - 16.00 - alagsor
„Vámpírok bálja” - vámpírok Lord Ruthventől a Cullen
családig
„Az ösztönök a felszínre törnek” - beszélgetés a Twilight
saga szereplőiről
„Vérfakasztó történetek” - Antoni Rita előadása
„Alkonyat”-tól hajnal hasadtáig - vámpírok a filmvásznon
Előadó: Jugovits Ildikó (könyvtáros)
Vámpírsmink kívánságra, tesztek, kvízek, nyereményjátékok

KIÁLLÍTÁSOK:

október 10-től november 17-ig - 1. emelet
„Egy élet a művészet szolgálatában” - a tárlat
Kopasz Márta festő- és grafikusművész címzetes főiskolai tanár, Magister Emeritus, Szeged Megyei Jogú Város
díszpolgárának munkáiból válogat.
október 20-tól november 24-ig – 1. emelet
Erkel Ferenc zeneszerző, karmester, zongoraművész
születésének 200. évfordulójára a könyvtári gyűjteményen keresztül mutatjuk be Erkel Ferenc életét és munkásságát.
október 25-től november 10-ig – földszinti aula
„Reklámok Anno” - plakátok a XX. század elejéről
október 25-től november 10-ig – földszinti aula
„Az okosság sötétben is világít.” - 270 éve született
Dugonics András. Szeged híres szülöttje előtt tiszteleg a
sajátkezű kézirataiból, műveinek mára muzeálissá vált
kiadásaiból szerkesztett emlékkiállítás.
október 5-ig – 1. emelet, zeneszoba
Ikonkiállítás a Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
és a Bolgár Baráti Társaság szervezésében
október 22-ig – földszinti aula
„Helyünk a Világban” – kiállítás a Somogyi-könyvtár régi
és ritka könyveinek tükrében
december 31-ig – helyszín: Belvárosi Mozi
90 éves a Belvárosi mozi
Poszterkiállítás - korabeli fotókból, plakátokból, napilapokból, színházi folyóiratokból ismerjük meg a mozi működésének korai időszakát az alapítástól az államosításig.
A könyvtár minden rendezvénye ingyenes!

		

Támogatók:

2010. OKTÓBER
„KÖNYVTÁRAK AZ OLVASÁSÉRT”
„OLVASNI ÉRDEMES!”
PROGRAMOK:
október 4 - 10.
I. Könyvtárút
A könyvtárúthoz csatlakozók gyalog vagy kerékpárral
vándorolnak az egyik település könyvtárától a következő
település könyvtáráig.
• Indulás: 2010. október 4-én a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtártól
• Érkezés: 2010. október 10-én a Tudásközpontba (Pécs)
• A tervezett útvonal: 1. Békéscsaba, 2. Telekgerendás,
3. Csorvás, 4. Orosháza, 5. Székkutas, 6. Hódmezővásárhely,
7. Algyő, 8. Szeged, 9. Domaszék, 10. Mórahalom,
11. Ásotthalom, 12. Kisszállás, 13. Mélykút, 14. Tataháza,
15. Felsőszentiván, 16. Csávoly, 17. Baja, 18. Pörböly,
19. Bátaszék, 20. Mórágy, 21. Bonyhád, 22. Mecseknádasd,
23. Pécsvárad 24. Pécs
Csatlakozási szándékát, kérjük, Csiszár Andreának jelezze, a 62/425-525/129-es telefonszámon, vagy a
csiszar@sk-szeged.hu e-mail címen.
október 4. (hétfő) 17.00 - alagsori klub
Filmvetítés a MTV Szegedi Stúdiójának archívumából:
Bubryák István válogatása
„Nonius Senior” (50 perc)
Rendező: Radó Gyula
október 4. (hétfő) 9.30 - 16.30-ig - 1. emelet
eMagyarország Szakmai Nap
Az eMagyarország Centrum továbbképzést szervez az
eMagyarország Pontokon dolgozó eTanácsadók részére.
október 4. (hétfő) 11.00 - gyermekkönyvtár
„Ringató” címmel Vadai Henrietta tart énekes, játékos
foglalkozást babáknak és mamáknak.
október 4. (hétfő) 9.30 - Szőregi fiókkönyvtár
„Ringató” címmel Vadai Henrietta tart énekes, játékos
foglalkozást babáknak és mamáknak.

október 5. (kedd) 16.30 - gyermekkönyvtár, meseszoba
„Olvas a család”
„Csalóka Péter”, avagy félember-e a gyerek?
Gondolatok színházról, tanulásról a Csalóka Péter című
gyermekelőadás kapcsán. Kerekasztal-beszélgetés szülőkkel, pedagógusokkal Sándor János színházi rendező és
szakíró vezetésével.
A Szegedi Nemzeti Színház 2010. október 26-tól tűzi műsorára Weöres Sándor: Csalóka Péter című mesejátékát.
október 5. (kedd), 12. (kedd), 19. (kedd), 26. (kedd)
16.30 - gyermekkönyvtár
„Duruzsoló” - szülői konzultáció
A személyes beszélgetésen lehetőség van a kisiskolás korú
gyerekek olvasási, tanulási, viselkedési problémáinak
megbeszélésére, azok okainak feltárására, tanácsadásra.
A beszélgetést vezeti: Rózsa Vincéné tanító, fejlesztőgyógypedagógus, mozgásfejlesztő és Kothencz Zsanett
- pszichológus
október 5. (kedd) 15.00 - Janikovszky Éva szülőháza
(Szeged, Bolyai u. 19.)
„Olvas a család”
„Egy város – egy könyv” – olvasásnépszerűsítő játék
ünnepélyes indítása
Programunkat hagyományteremtő célzattal indítjuk. Minden évben egy-egy szegedi vagy Szegedhez kapcsolódó
szerző könyvéhez kötjük vetélkedőnket. A Szegeden született népszerű írónő, Janikovszky Éva szülőházán elhelyezett emléktáblánál emlékezünk meg a szerzőről. A velünk
játszók időről időre különböző tematikájú online totókat
tölthetnek ki a könyvtár honlapján, a legjobbak pedig a
2011-es Ünnepi Könyvhéten mérhetik össze tudásukat.
október 5. (kedd) 10.30 - Északvárosi fiókkönyvtár
A „Kis irodalmi terefere” klub keretében
„Az első magyar királyné: Gizella” címmel beszélgetés,
felolvasás felnőtteknek.
október 6. (szerda) 14.00 - 18.00 - alagsor és gyermekkönyvtár
„Tanul a család”
Börze és családi délután a Somogyi-könyvtárban
Iskolán kívüli szabadidőtöltés, kikapcsolódás, ismeretszerzés, művészeti és egyéb foglalkozások. Tájékoztató
internetes tanulmányi versenyekről. Szakképzési, továbbképzési, távoktatási lehetőségek. Online tanulás, online
tananyag a könyvtárban.

október 7. (csütörtök) - 1. emelet
„Egészséges család”
16.00 - 16.30: Kovácsné Valastyán Rita:
„Családi házipatika kicsit másképp, avagy gyors segítség
az egész családnak alternatív gyógyszerekkel”
16.30 - 17.00: „Tégy te is egészségedért!” címmel frissen
megjelent kötetéről is beszél egészségnevelés, egészségmegőrzés, felvilágosítás, egészségvédelem témákban
dr. Szirtesi Zoltán háziorvos, a Szegedért Alapítvány
2010. évi díjazottja.
17.30 - 18.00: „Lelki egészségvédelem a családban” – beszélgetés Döbör Ágota családterapeuta pszichológussal
október 7. (csütörtök) 18.00 - Rókusi fiókkönyvtár
Antoni Rita irodalomkutató, műfordító
„...mert a vér, az a lélek” – Vámpírok az irodalomban és
a filmben című előadását hallgathatják meg a misztikus
téma iránt érdeklődők.
október 8. (péntek) 15.00 - 2. emelet
„Gazdálkodik a család”
„Gazdálkodj okosan!” - az ötletbörzén olvasóink költségcsökkentési tippjeit gyűjtjük össze és adjuk közre az
érdeklődőknek.
október 9. (szombat) 10.30 - gyermekkönyvtár
Mesés családi délelőtt
„A falánk kiscsibe” - bábmese és foglalkozás Diószegi Ági
és Tóth Andi bábosokkal
október 9. (szombat) 12.00 - 16.00 - gyermekkönyvtár
„Játszik a család”
Társasjátékok, vetélkedők a Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárában a szegedi Gulliver áruház támogatásával
október 9. (szombat) 10.00 - 13.00 óra - alagsor
„Játszik a család”
Rejtvényfejtő Nap - prezentációval és rejtvényfejtő versennyel a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete (ROE) és a
Somogyi-könyvtár szervezésében
Előadók: Savanya István rejtvényfejtő mester és
Zsíros János rejtvényfejtő mesterjelölt
október 10. „Könyves vasárnap” 10.00 - 18.00
Az SZKT 1-es villamos vonalán közlekedő nosztalgiavillamoson

„Somogyi-mozgókönyvtár” a nosztalgia-villamoson
Térítésmentes beiratkozási lehetőség ezen a napon minden
velünk utazónak. A nosztalgia-villamos könyvtári olvasójeggyel, menetjeggyel, vagy bérlettel vehető igénybe.
október 10. (vasárnap) 10.00 - gyermekkönyvtár
„Micimackó” - mesés, játékos családi vetélkedő előzetes
jelentkezés és felkészülés alapján
október 10. (vasárnap) 15.00 - 1. emelet
„Egy élet a művészet szolgálatában” című kiállítás
megnyitója
A tárlat Kopasz Márta festő- és grafikusművész, címzetes
főiskolai tanár, Magister Emeritus, Szeged Megyei Jogú
Város díszpolgárának munkáiból válogat.
október 10. (vasárnap) 16.00 - alagsori klub
A „Karácsonyi mesék, álmok, emlékek...” című szenior
elbeszélés-pályázat ünnepélyes eredményhirdetése
október 11. (hétfő) 17.00 óra - 1. emelet
„Egy korty derű” - találkozás V. Kulcsár Ildikó újságíróval, a Nők Lapja főmunkatársával
október 14. (csütörtök) - 1. emelet
Somogyi-könyvtári Nap
8.30 „Helyünk a Világban” – tárlatvezetés
9.45 Somogyi Károly mellszobrának megkoszorúzása
10.00 Ünnepélyes felolvasóülés
„Valaki, akivel számolni kellett ...” - Vaszy Viktorról
hagyatékának tükrében
Előadó: Dobó Katalin (könyvtáros)
Istvánffy Miklós történetírásának egy különleges példánya
a Somogyi-könyvtárban
Előadó: Szőkefalvi-Nagy Erzsébet (főkönyvtáros, a
gyűjteményi osztály vezetője)
október 14. (csütörtök) 17.00 - 1. emelet
Gyermekáldás – gyermekvállalás
Előadó: Czeizel Endre orvosgenetikus, címzetes egyetemi
tanár, az orvostudományok doktora
október 14. (csütörtök) - Szegedi Nemzeti Színház
„Megszólal a szöveg”
A könyvtár is bemutatkozik a színház egyetemisták számára szervezett nyílt napján.

