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ha érdekelnek Fejér megye értékei,
nevezetességei,
ha szívesen meghallgatnád erről neves
előadók érdekes előadásait,
 ha egy-egy kirándulás, séta alkalmával
további élményekkel, ismeretekkel
gyarapodnál,
ha szeretnél bepillantást nyerni, milyen
egy kevésbé ismert könyvtári részleg, a
Helyismeret élete,
ha szereted az online kihívások mellett a
hagyományos kártya- és társasjátékokat,
ha örömet okoz a közös kézműveskedés
vagy szeretsz önállóan alkotni, rajzolni.

 

Jelentkezz bátran...
 

További információ:
 

(22) 312-684 /26-os mellék
 (22) 312-845 /26-os mellék

vagy
helyismeret@vmk.hu

 
honlapunk: helyismeret.vmk.hu

 

Itthon, Fejérben

Helyismereti olvasótábor 10-15 éveseknek

2021.
 július 5-9.

A jelentkezés 
 

Az érdeklődő diákoktól szeretnénk kérni max.
1000-1500 karakteres fogalmazást, melyben
leírják, hogy miért szeretnének részt venni a
táborban? Mit gondolnak, miért fontos a
helyismeret, helytörténet? Mit jelent számukra,
foglalkoztak-e már a témával?
A fogalmazásokat  jelentkezési lap megfelelő
rovatába kérjük megírni.

A táborban csak egészséges, teljesen
tünetmentes és pontosan kitöltött egészségügyi
nyilatkozattal rendelkező gyermek vehet részt.

 

 

 
A jelentkezési lap a

 
 

oldalon érhető el.

helyismeret.vmk.hu/tabor

A jelentkezés elfogadásáról emailben vagy
telefonon értesítjük a szülőt/gondviselőt!

mailto:helyismeret@vmk.hu
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Mit jelent, hogy dokumentum?
Könyvtár a neten
Játékos sajtófigyelés
A könyvtár gyermekrészlegének
meglátogatása
Játsszunk, játsszunk valamit! 

Nincs képtelenség! - A képeslap- és
fotógyűjtemény bemutatása
Megismered? - Székesfehérvár
nevezetességei 

Első világháborús emlékhelyek nyomában 
A Székesfehérvár Helyőrségtörténeti
Emlékgyűjtemény megtekintése

Üdvözlettel Fejérből! - Megyénk
képeslapjai
Virtuális kastélytúra Fejér megyében               
előadó: Séllei Erzsébet, helytörténeti kutató,
a Fehérvár magazin Történelem rovatának
állandó szerzője
Látogatás a kápolnásnyéki Halász-
kastélyba

Tervezett programok:
 

Július 5. (hétfő) 
 

Július 6. (kedd) 
 

      előadó: Váczi Márk, topográfus, történész

Július 7. (szerda)
 

 

Kedves Szülők és Gyerekek!

 Idén először rendezzük meg a Fejér
megye helyi értékeit, nevezetességeit
bemutató tábort. A programok során a
gyerekek megismerik a Vörösmarty
Mihály Könyvtár helyismereti gyűjte-
ményét, dokumentumtípusait ezen
keresztül pedig játékosan az itt folyó
munkát is. 
A gyűjtemény jelentőségét ismeret-
terjesztő foglalkozások, interaktív
feladatok és városi séták, kirándulások
során tapasztalhatják meg.

Ajánlott életkor: 10-15 év
Maximális létszám: 15 fő
Időpont: 2021. július 5-9. 8:00-16:00

 

Plakátvadászat! - A Vörösmarty Mihály
Könyvtár plakátgyűjteményével való
ismerkedés
Plakátoljunk együtt! - Varga Gábor Farkas
grafikus, plakáttervező művész  foglalkozása
Kis tudástár - számítógéppel

Természet a városban - Kirándulás a Sóstói
Tanösvényen
Zenei nyomozás - Kódfejtő játék a  Zenei és
Számítógépes részlegben
Városi séta
Szabad alkotóház 

Július 8. (csütörtök)
 

Július 9. (péntek)
 

Reggelit, ebédet és napi 1 liter ásványvizet
biztosítunk a résztvevőknek.


