
Szakmai beszámoló

„5 órai tea könyvklub”– találkozók a kortárs irodalom képviselőivel

Pályázati azonosító: 107108/01782

Az  „5  órai  tea”  Könyvklub az  Eötvös  Károly  Megyei  Könyvtárban  működő,  a

könyvtárosok  által  kezdeményezett,  de  az  olvasói  igényeket  maximális  figyelembe  vevő

nyitott közösség. A klub tagjai hangulatos környezetben, kötetlenül beszélgethetnek kedves

olvasmányaikról, és ajánlhatnak könyveket egymásnak havi egy alkalommal. A résztvevők

száma változó, általában 10-25 fő között ingadozik. Az egyes foglalkozások, beszélgetések

tematikája mindig a résztvevők javaslatai alapján alakul ki. A moderálást részben a szervező

könyvtárosok végzik, részben pedig az adott foglalkozás témáját jól ismerő helyi irodalmárok,

szakemberek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők nem passzív befogadói ezeknek az

eseményeknek,  hanem  aktívan  közreműködnek,  megosztják  egymással  gondolataikat  az

aktuális  témáról.  Részben  a  klub  tagjainak,  részben  a  könyvtár  látogatóinak  javaslatait

figyelembe véve jelen pályázat keretében négy vendéget hívtunk meg.
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2015. szeptember 18-án  17:00-kor az „5 órai tea” – Könyvklub vendége Erdős Virág

költőnő  volt,  beszélgetőtársa  pedig  Kilián  László,  a  veszprémi  Művészetek  Háza

igazgatóhelyettese.  A beszélgetés  helyszíne  az Eötvös  Károly Megyei  Könyvtár  Kisfaludy

terme volt  (Veszprém, Komakút  tér  3.).  A programon a fiatalabb és idősebb generáció is

képviseltette  magát,  összesen kb. 40 fő.  A beszélgetés  témakörei  széles  skálán mozogtak.

Többek között szó esett a női irodalom kérdésköréről, a közéleti líráról, a költő irodalommal

és más műfajokkal való kapcsolatáról,  jövőbeli alkotói terveiről.  A beszélgetés a találkozó

után szűkebb körben még folytatódott a könyvtár épületében található kávéházban. 

2015. október 10-én, szombaton 16.00 órától  ”Hazajönni zabad?” címmel a megyei

könyvtár  „5 órai tea” – Könyvklub vendége gr.  Nádasdy Borbála volt. A találkozó elején

Pardiné  Mórocz  Magdolna  könyvtáros  beszélt  röviden  az  írónő  életéről,  műveiről.  A

beszélgetés helyszíne az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy Terme volt, a résztvevők

száma:  kb.  70  fő  volt.  Az írónő  mindenkit  elvarázsolt  lendületes  és  érdekes  előadásával,

Megismerhettük viszontagságos életét,  a külföldön töltött évtizedek örömeit,  nehézségeit,  s

nem utolsó  sorban  hazaszeretetét,  amely  mindig  segítette  a  talpon  maradásban,  s  végleg

2



hazavezette Magyarországra, Veszprém megyébe. A rendezvényről a Séd 2015 téli számában

jelent meg beszámoló: Tokos Bianka: Most már nem lehet viccelődni. Séd, 2015. Tél, 39. p. 

2015. november 13-án  Tóth Olga szociológus, a Csupasz Nyulak című regény írója

volt a könyvklub vendége, akit Dányi Dániel műfordító kérdezett. A beszélgetésben szó esett

Tóth Olga kutatási  területéről:  a családfogalom és a családok változásairól,  a férfi-  és női

szerepekről, a családon belüli erőszakról. Tóth Olga első regényében a szépirodalom nyelvére

fordítja át kutatási eredményeit, s ezáltal a szélesebb közönség számára is elérhetővé teszi. A

regényidő épp azért a hatvanas évek, hogy könnyebb legyen a távolságtartás, mert a kutatás

során a nyolcvanas évektől vizsgálja ezeket a területeket. Ez a találkozó inkább illeszkedett a

hagyományos klub-összejövetelekhez: mivel kevésbé ismert volt a vendég, így a résztvevők

száma is kisebb volt, 17 fő. Az egyik veszprémi internetes újságban, a Veszprém Kukacon

jelent meg tudósítás a találkozóról: http://www.veszpremkukac.hu/tag/csupasz-nyulak/ .
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2016. február 5-én (pénteken) 17:00-kor az „5 órai tea” – Könyvklub vendége Gergely

Ágnes volt, beszélgetőtársa Pintér Viktória, a veszprémi Sziveri János Intézet munkatársa és

Tokos Bianka könyvtáros volt. A beszélgetés helyszínéül az Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Kisfaludy terme szolgált, a résztvevők száma kb. 35 fő volt. A beszélgetés témakörei széles

skálán  mozogtak.  Többek  között  szó  esett  az  írói  pálya  kezdeteiről,  tanulmányokról,  a

szövegalkotás  és  fordítás  technikai  problémáiról,  kedvenc  művekről,  az  írónő  aktuális

munkáiról.  A beszélgetés  kiemelendő  erénye  volt,  hogy a  két  kérdező  egy nagyon  fiatal

generációhoz tartozik, akiknek ez volt az első ilyen jellegű feladatuk, amit kiválóan oldottak

meg. Így a hallgatóság tanúja a különböző generációk izgalmas párbeszédének lehetett tanúja.

A  találkozóról  a  SÉD 2016  tavaszi  számában  jelent  meg  beszámoló:  Martinovics  Tibor:

Versek egy influenza alkalmából. Séd, 2016 Tavasz, 22. p. 
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„Ezt is elviszem magammal“

2015. szeptember 18-án
(pénteken) 17 órától

A rendezvény 
ingyenesen látogatható!

https://www.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar

Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Helyszín: 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Kisfaludy Terem
(Veszprém, Komakút tér 3., 

régi épület I. emelet)

Beszélgetőtársa: Kilián László

Az „5 órai tea” – Könyvklub
vendége:

Erdős Virág

A program támogatója



Hazajönni Zabad?

2015. október 10-én
(szombaton) 16 órától

https://www.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar

Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Helyszín: 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Kisfaludy Terem
(Veszprém, Komakút tér 3., 

régi épület I. emelet)

Az „5 órai tea” – Könyvklub
vendége:

gróf Nádasdy Borbála

A rendezvény 
ingyenesen látogatható!

A program támogatója



Csupasz Nyulak

2015. November 13-án (pénteken) 17 órától

https://www.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar

Szeretettel várunk 

minden kedves érdeklődőt!

Helyszín: 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár

dr. Nagy László terem
(Veszprém, Komakút tér 3., 

régi épület I. emelet)

Az „5 órai tea” – Könyvklub
vendége:

Tóth Olga 
szociológus, írónő

Beszélgetőtársa:
Dányi Dániel

műfordító

A rendezvény 

ingyenesen látogatható!

A program támogatója



Vendégünk Gergely Ágnes

https://www.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar

Helyszín: 
Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár
Kisfaludy Terem

(Veszprém, 
Komakút tér 3.)

„5 órai tea” – Könyvklub

A rendezvény
ingyenesen 

látogatható!

Kérdések egy életmű kapcsán

beszélgetőpartnerek:
Pintér Viktória (a Sziveri János Intézet munkatársa)

 és Tokos Bianka (a könyvtár munkatársa)

A programmal kapcsolatban az Olvasószolgálat
munkatársainál érdeklődhet!

Szeretettel várunk 
minden kedves
érdeklődőt!

2016. február 5-én 
(pénteken) 17 órától

A program támogatója
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