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Békéscsaba 5600 Kiss Ernő u. 3.
A Békés Megyei Könyvtár idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozathoz, és Nagy Könyvtári Beavatás! Találkozzunk a könyvtárban! címmel
szervezte a Békés megyei programokat.
A programok
találkozhattak

az

között

számos

érdeklődők.

A

tartalmas, színvonalas
rendezvények,

könyvtári

előadások,

programmal

közönségtalálkozók,

könyvbemutatók, akciók, bemutatók érdekes és hasznos kulturális programokat kínáltak az
olvasók részére Békés megye települési könyvtáraiban és a KSZR szolgáltató helyein.
További partnerek bevonásával – Alföldvíz Zrt., SZIE Egyetemi Könyvtárai, Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület, – a különböző intézménytípusok együttműködése biztosította az ez évi
programok változatosságát. A programsorozat Békéscsaba város lakosainak, illetve Békés
megye településein és kistelepülésein élők számára nyújtott kulturális élményt színvonalas
irodalmi és könyvtári programokkal.
Az érdeklődők olyan események aktív részesei lehettek, amelyek az olvasás- és
könyvtárhasználat népszerűsítése által felhívták az egyének és a közösség figyelmét a
könyvekre, könyvtárakra, könyvtárhasználatra, miközben felvonultatták más intézmények
szolgáltatásait is, megmutatva alternatív egyedi és kreatív megoldásokat is. Az idei év egyik
kiemelt témaköre a „Zöld könyvtár” volt. A tervezett programok a felelős ökológiai
gondolkodás erősítését célozták meg, és helyi partnerintézményekkel együttműködve
valósultak meg.
1

Pályázati azonosító: NKA 204108/1319
„Nagy Könyvtári Beavatás! Találkozzunk a könyvtárban!”

Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei rendezvényei
2016. október 3-9
Az Országos Könyvtári Napok idején a figyelem fokozottan irányult a helyi
könyvtárak tevékenységére, illetve az olvasóközönség rendkívül gazdag és változatos
programokkal találkozhatott. A programsorozat Békés megyei rendezvényei elérték a kitűzött
céljukat, sikerült a helyi lakosok figyelmét a települési könyvtárakra irányítani. A
megvalósult programok eredményesek voltak, növekedett az érdeklődés a könyvtárak
szolgáltatásai iránt és kedvező volt a könyvtárak visszhangja a helyi és az országos médiában
is.
A megyei könyvtár előadásokat, kiscsoportos beszélgetéseket, szakemberekkel történő
találkozókat, könyvbemutatókat, könyvtári játékokat, helyi értékek bemutatkozását valósította
meg, biztosítva a régi és új olvasók számára is a tartalmas, változatos könyvtári
szolgáltatásokat, rendezvényeket és programokat. A programsorozat a már regisztrált és a
potenciális könyvtárlátogatók számára is megmutatta, hogy a könyvtár olyan közösségi tér,
amely értékeket őriz, közvetít és tesz elérhetővé. Olyan közösségi tér, ahol értékes emberi
kapcsolatok alakulnak, a személyes sikerhez tudás szerezhető, illetve a könyvtári rendszer
egésze az egyén érvényesülésének érdekében működik – erősítve a környezettudatos és
felelős gondolkodásmódot.
A könyvtári programokat a Nemzeti Kulturális Alap jelen pályázat támogatásával
valósította meg a Békés Megyei Könyvtár Békés megye települési könyvtáraiban és a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Szolgáltató helyein. Ezúton is köszönjük a támogatást!
Együttműködő partnereink voltak:
Alföldvíz Zrt.
Boróka Magyar-Székely Kulturális Egyesület
Csabagyöngye Kulturális Központ Jaminai Közösségi Ház
Dobozi Népművészeti Egyesület
Kígyósi Vadásztársaság
Kondorosi Helytörténeti Baráti Kör
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Nyilvános könyvtárak (Békés megye)
Szécsi Balázs
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A programok Békés megyében a Békés Megyei Könyvtár koordinálásában 42
településen, 51 intézményben 238 programmal, közel 13 ezer résztvevővel valósultak
meg.
A szervezők ötletessége és az együttműködések is hozzájárultak az Országos
Könyvtári Napok programsorozat sikerességéhez!
A programok helyszíne:
Békés Megyei Könyvtár
SZIE Egyetemi Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gyulai Könyvtára
SZIE Tessedik Sámuel Könyvtár, Szarvas
települési könyvtárak
könyvtári szolgáltató helyek (KSZR)

-

Összegző adatok:
Települések száma:
A csatlakozó könyvtárak száma:
Együttműködő intézmények:

74
51
9

Programok száma:
Helyben (BMK) megvalósuló:
Könyvtári szolgáltató helyek megvalósuló programok száma:
Megyében megvalósuló:

238
28
45
238

Célcsoportok:
-

könyvtárlátogatók és potenciális könyvtárlátogatók
nevelési-oktatási intézmények diákjai (óvodától középiskoláig)
felsőoktatási intézmények hallgatói (SZIE Egyetemi Könyvtár)
pedagógusok
családok
óvodások
aktív korúak
nyugdíjas korúak
egyesületek (Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Dobozi Népművészeti Egyesület,
Boróka Magyar-Székely Kulturális Egyesület), civil szervezetek tagjai
az elektronikus szolgáltatások használói
megváltozott munkaképességűek, hátránnyal élők

Időtartam:
2016. október 3 – 2016. október 9.
Nyilvánosság:
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helyi televízió (Békéscsabai Média Centrum, 7.TV, Csaba TV, Gyula TV, Körös TV)
helyi rádiók (Csaba Rádió, Rádió1, Torony Rádió Békés)
megyei és helyi újságok (pl. Békés Megyei Hírlap, Csabai Mérleg, Gyulai Hírlap,
Sarkad Város, Orosházi Élet, Szarvas7)
online közösségi oldalak (Facebook)
könyvtári honlapok

Programok a Békés Megyei Könyvtárban
A korábbi évekhez hasonlítva a Békés Megyei Könyvtárban 2016-ban megvalósult
OKN programok kiemelkedőek voltak. A könyvtár kitűnő programokkal és nagyszerű
vendégekkel várta az érdeklődőket. Olyan neves előadók jártak a könyvtárban, mint a DélAlföldi Szaxofonegyüttes, Endrei Judit, Háy János, Fekete Pál, Nógrádi György, Böjte Csaba
és a Role Zenekar.
A könyvtár programjai idén is igazodtak a meghirdetett témakörökhöz. A
programsorozat közös megyei sajtótalálkozóval a helyi sajtó- és média érdeklődésével
kezdődött.
A programok a rendezvényeket megelőző időszakban kerültek meghirdetésre a
könyvtár honlapján, közösségi oldalakon. A rendezvény ideje alatt is folyamatos volt a
programok kommunikálása – a központi arculati elemeket felhasználva – szórólapokon,
valamint a könyvtár weblapjain. A programok megvalósulását követően számos olvasói
visszajelzés érkezett, amelyben kifejezték örömüket és hangsúlyozták a programok
sikerességét, hasznosságát, megköszönve a könyvtárosok munkáját is.
Október 1.
SHIATSU – bemutató és élményelőadás. A programot Vincze Andrea informatikus
könyvtáros vezetette. A program során az érdeklődők megismerhették a SHIATSU masszázs
technikáit, alkalmazását, ajánlott irodalomjegyzék, könyvek segítségével, és a könyvtáros
kolléganő aktív közreműködésével.
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Vincze Andrea informatikus könyvtáros a SHIATSU bemutatón (Fotó: Likerecz Tibor)

Október 3. Hírül adjuk
Megyei sajtótájékoztató
A sajtótájékoztató a települési könyvtárvezetők és a sajtó, média aktív részvételével
zajlott. A könyvtárvezetők ismertették a „Nagy Könyvtári Beavatás!” egyes eseményeit,
neves programokat kínálva az olvasóközönségnek.

Megyei sajtótájékoztató (Fotó: Vincze Andrea)

Október 3. Hírül adjuk
holó Hóbel László kiállításának megnyitója
A kiállítást Szilágyi András művészettörténész nyitotta meg, a közönség és a média
érdeklődése mellett. A kortárs festő jelentős alakja a megyei progresszív festészetnek.
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holó Hóbel László kiállításának megnyitója. (Fotó: Vincze Andrea)

Október 3. Hírül adjuk
A Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes koncertje
Igazi, különleges zenei csemegében részesült a közönség. A formáció csak ritkán
hallható így együtt, évente csak egy-két alkalommal vállalnak fellépést. Az együttes néhány
tagja helyi kötődésű művész. A jazzkoncert részvevői valóban kellemes program részesei
lehettek és pozitívak voltak a személyes olvasói visszajelzések is.

A Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes koncertje. (Fotó: Nagy Levente)

Október 4. Kreatív zöld könyvtár
Vízzel-lélekkel
Az Alföldvíz Zrt. munkatársai biológiai labort is hoztak magukkal. A szakemberek
előadása, a kísérletek bemutatója általános iskolások és középiskolások részvételével zajlott.
A programon közös kincsünkre, a víz fontosságára hívta fel a könyvtár a figyelmet.
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Vízzel-lélekkel. (Fotó: Vincze Andrea)

Október 4. Kreatív zöld könyvtár.
Ökolábnyom számítás
A Körösök Völgye Natúrpark munkatársai várták a könyvtár földszintjén az
érdeklődőket, felhívva a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Az érdeklődők egy teszt
segítségével kiszámolhatták, hogy mekkora az ökológiai lábnyomuk. Különféle anyagokkal,
hulladékhasznosítási programokkal ismerkedhettek a jelenlévők.

A Kazinczy Általános Iskola tanulói a programon. (Fotó: Vincze Andrea)

Október 4. Kreatív zöld könyvtár
Újrahasznosítás. PET-palack bemutató
Az érdeklődők Szécsi Balázs békésszentandrási feltalálóval találkozhattak, aki a PETpalackok újrahasznosítási formáit mutatta be. Az újrahasznosított PET-palackból készült
virágágyás, komposztáló, madáretető, babaház, gyümölcsszedő. A résztvevők érdeklődve
hallgatták a feltalálót, aki az eszközöket bemutatta és elmondta, hogy mire használhatók a
különleges tárgyak.
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PET-palack bemutató. (Fotó: Vincze Andrea)
Október 4. Kreatív zöld könyvtár
Papírfonás
A Csabagyöngye Kulturális Központ Jaminai Közösségi Ház munkatársai, önkéntesei
Várai Ildikó vezetésével látványos kézügyességi programmal vártak kicsiket és nagyokat.
Nagy volt az érdeklődés, a csoportokat előzetes bejelentés alapján fogadta a könyvtár. A
foglalkozáson újrahasznosított színes és fekete-fehér újságokból készítettek az érdeklődők
látványos és hasznos tárgyakat, valamit elsajátították a papírfonás technikáját. Az egésznapos
program a Csoda Műhely foglalkozásával záródott. A kreatív zöld könyvtár programokhoz is
készített és kínált a könyvtár könyvajánlókat, bibliográfiát, könyvkiemelést.

Papírfonás. (Fotó: Vincze Andrea)
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Október 4. Könyvválasztó
Korhatártalanul. Találkozó Endrei Judittal
Sokan voltak kíváncsiak az ageism területét is érintő kötetbemutató beszélgetésre. Az
előadás és a híres, egykori tv bemondó kedves személyisége több mint száz érdeklődőt
vonzott a programra. Az beszélgetés témája az 50 után is aktívan alcímet viselte, felhívva a
jelenlévők figyelmét az értékes, minőségi, tartalmas, egészséges és aktív időskorra. A téma
jelentős aktualitással bír, a közönség figyelemmel, érdeklődve hallgatta a pozitív szemlélettel
átitatott beszélgetést. A szerző beszélgetőtársa Lukoviczki Anna könyvtáros, a Békés Megyei
Könyvtár igazgatóhelyettese volt.

Korhatártalanul. Találkozó Endrei Judittal (Fotó: Nagy Levente)

Október 5. Könyvválasztó
Ország, város, fiú, lány. Beszélgetés Háy János íróval
A kötetbemutató beszélgetés a József Attila-díjas kortárs íróval sok érdeklődőt
vonzott. Háy János kötetei folyamatosan szerepelnek a gyakran keresett könyvek listáján. A
baráti hangulatú, érdekes beszélgetés alkalmat adott arra, hogy a közönség betekinthessen az
írói kulisszák mögé. A könyvbemutatón kiemelt szerepet kapott az irodalom. A neves író
lelkesen válaszolt a kötettel kapcsolatosan felmerült kérdésekre, melyeket Lukoviczki Anna
tolmácsolt. A kérdések által a közönség végigkísérhette az író pályájának állomásait,
betekintést nyert az írói alkotás folyamatába, és megismerhette Háy János legújabb,
olvasmányos, saját élményein alapuló regényét. A programon résztvevők száma 100 fő közeli
volt. Az érdeklődők egy nagyon nyitott, kommunikatív, kellemes hangulatú és érdekes
beszélgetés részesei voltak. Érdemes elolvasni ezt a kötetet is!
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Október 6. Múltidéző
Szabad(ság)egyetem I. Fekete Pál, Békéscsaba díszpolgára, a Forradalmi Tanács elnöke
előadása
Fekete Pál Békéscsaba díszpolgára aktív részese volt a Békéscsaba 1956-os
eseményeinek. Előadásán nemcsak az idősebb generáció, hanem a középiskolás korosztály,
pedagógusok, történelem iránt érdeklődők is részt vettek. Fekete Pál a beszélgetés során
felidézte életútját és emlékezett az ’56-os helyi történésekre is. A közönség nagy
érdeklődéssel, figyelemmel hallgatta az orosz-történelem szakos tanárt, a több kötetes szerző
Fekete Pált.

Szabad(ság) egyetem I. Fekete Pál Békéscsaba díszpolgára, a Forradalmi Tanács elnöke előadása
(Fotó: Nagy Levente)

Október 7. Könyvválasztó
Öleljük át a könyvtárat
Különleges alkalom volt az Öleljük át a könyvtárat program: a Békés Megyei
Könyvtár olvasói, könyvtárosai, a KSZR könyvtárak részére készített nagyméretű cicák és
Nógrádi György is a könyvtárat átölelők között volt. A résztvevők a jelképes öleléssel jutatták
kifejezésre a könyvtár, az olvasás, olvasók és könyvtárosok iránti szimpátiájukat. Külön öröm
a könyvtár számára, hogy Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a 40 év alatt a Föld
körül című kötet szerzője is csatlakozott az akcióhoz. Az eseményről látványos fotók is
készültek, köszönhetően a KSZR cicáknak is, akik segítik a kistelepülési könyvtárak
népszerűsítését is. A cicák kézzel varrottak, Kocziszky Fanni munkái.
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Öleljük át a könyvtárat. (Fotó: Vincze Andrea)

Október 7. Könyvválasztó
40 év alatt a Föld körül. Találkozó Nógrádi Györggyel
A

könyvtár

előadóterme

zsúfolásig

megtelt

a

kötetlen,

baráti

hangulatú

könyvbemutatón. Az előadó elmesélte a pályája kezdetét, a tanuláshoz való viszonyát, beszélt
a korábbi munkáiról (talán kevesen tudják, hogy 20 évesen idegenvezetőként dolgozott). A 40
nap alatt a Föld körül című kötet a szerző személyes élményeiből, az utazásainak
tapasztalataiból merítkezett, könnyed, szórakoztató olvasmány. Nógrádi György kitűnő
előadó, széles látókörű, rendkívül tájékozott, hihetetlen szaktudással, tapasztalattal, emberi,
őszinte, közvetlen, rokonszenves személyiség, amiről a jelenlévők is meggyőződhettek. Az
olvasói visszajelzések szerint szívesen hallanák újra az előadót a megyei könyvtárban.

40 év alatt a Föld körül. Találkozó Nógrádi Györggyel.
(Fotó: Nagy levente)
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Október 8. Kreatív zöld könyvtár
Minden „ZÖLD-ség számít” a Gyulai Ehető Közösségi Kert bemutatója
Bonyhádi Péterné Enikő volt az előadó, aki kertésztanárként dolgozik. A kertészkedés
nemcsak hobbi szinten érdekli, hanem annak minden csínját-bínját ismeri és maga is aktívan
műveli. A prezentációjában elmesélte és rengeteg képpel illusztrálta, hogyan működik immár
második éve az a közösségi kert, amely 6 család szorgos munkájának köszönhetően egyre
szebb és gazdagabb. Nemcsak a kertészkedés, hanem az együtt töltött tartalmas szabadidő
eltöltése is fontos szempont volt a kert megálmodásakor. Ökológiai szemléletű kertművelés
folyik a területen, semmilyen vegyszert nem használnak és kerítést sem terveznek építeni.
A prezentáció után zöldségkóstoló következett, ahol a saját készítésű zakuszkától a sült tökig
mindenféle finomsággal kínálták a jelenlévőket. A vendégek még sokáig időztek, beszélgettek
és tapasztalatot cseréltek.

Minden „ZÖLD-ség számít” a Gyulai Ehető Közösségi Kert bemutatója
(Fotó: Szarka Judit)

Október 8. Könyvválasztó
Norbert Winney: Sárkányok, farkasok és almák. Könyvbemutató. Vendég Vakulya
Norbert szerző
A békéscsabai kötődésű, a megyei könyvtár egykori olvasója, Vakulya Norbert
szerzőként a fantasy világába kalauzolta az érdeklődőket. A Békés Megyei Könyvtár fiatalabb
olvasói körében igen népszerű − újra − a műfaj, így sokan voltak kíváncsiak a
könyvbemutatóra. A meseszerű történet főhőséről, fordulatos kalandjairól tudhattak meg
többet a jelenlévők, közvetlenül a szerzőtől. A kötetbemutatót látványos képek sora és halk
zenei aláfestés színesítette, ami ideális választás volt. A szerző a beszélgetés folyamán
ajándék kötetekkel lepte meg a hálás közönségét.
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Norbert Winney: Sárkányok, farkasok és almák. Könyvbemutató. Vendég Vakulya Norbert szerző
(Fotó: Szarka Judit)

Október 8. Könyvválasztó
Örömök útján – Könyvbemutató Böjte Csaba atyával és a Role Zenekarral
(Csíkszereda)
Egy igazán különleges vendége volt a könyvtárnak Böjte atya személyében, a
találkozást nagy várakozás előzte meg. 2016 tavaszán, a pályázat megírásakor kereste meg a
könyvtár az atyát legújabb könyvének kötetbemutató beszélgetése kapcsán. Az atya örömmel
igent mondott. Annak ellenére, hogy rendkívül elfoglalt, mégis megvalósulhatott a találkozó.
Sőt, nem várt vendégekkel is megajándékozta Csaba testvér a békéscsabai közönséget:
elhozta magával a Role Zenekart. A csíkszeredai együttes megzenésített – többek között –
Ady és József Attila versekkel, csodaszép erdélyi dallamokkal örvendeztette meg az
érdeklődőket. Böjte atya beszélt a könyvek, könyvtárak, könyvtárosok szerepéről,
hangsúlyozta az olvasás fontosságát. Beszélt a társadalmi szerepvállalásról, a nehéz sorsú
gyerekekről és az Élet, a hit csodálatos szépségéről. Megható pillanata volt a
közönségtalálkozónak, amikor is az atya megáldotta a Békés Megyei Könyvtárat,
könyvtárosait, olvasóit.
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Örömök útján – Könyvbemutató Böjte Csaba atyával és a Role Zenekarral (Csíkszereda)
(Fotó: Nagy Levente)

Október 9. Könyves Vasárnap
Helyismereti séta. Autóbuszos kirándulás a kondorosi Dérczy Ferenc Könyvtár és
Közművelődési Intézménybe és a Batthyány-Geist kastélyba
Az idén már 6. alkalommal rendeztük meg az Autóbuszos kirándulás és helyismereti
séta című eseményt. A program iránt hatalmas volt az érdeklődés, a férőhelyek száma
azonban korlátozott volt. A program során a Békés Megyei Könyvtár olvasói keresik fel az
adott település könyvtárát, megismerkednek a könyvtár szolgáltatásaival, gyűjteményével,
valamint a helyismereti séta során felkeresik a település nevezetességeit, helyi értékeit. Az
idei úticél Kondoros volt. A résztvevők megismerték a városi könyvtár és közművelődési
intézmény szolgáltatásait. A könyvtár vezetősége és munkatársai rendkívüli figyelemmel,
barátsággal fogadták a csoportot. A séta során a résztvevők megismerkedtek a település
hagyományaival, látogatást tettek a Kondorosi Csárda Múzeumában és a helyi tájházban. A
csoport kísérője ez alkalommal is Szelekovszky László természetvédelmi szakember, a
Kastélyok és kúriák című könyv szerzője volt. Az érdeklődők sétát tettek a Batthyány-Geist
kastély parkjában is.
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Könyves Vasárnap. Helyismereti séta (Fotó: Vincze Andrea)

Október 9. Könyves Vasárnap
Játssz – újra – hasznosan. Könyvtári játék
A Békés Megyei Könyvtár rendhagyó nyitvatartással várta az olvasókat a Könyves
Vasárnapon. A délutánra Játssz – újra – hasznosan játékkal készültek a könyvtárosok. A
játékba a fiatalabb és az idősebb olvasók is szívesen bekapcsolódtak. A játékban résztvevők
apró ajándékokat kaptak a feladatok teljesítéséért.

Játssz– újra – hasznosan. Könyvtári játék
(Fotó: Vincze Andrea)

A Békés Megyei Könyvtár fiókkönyvtárai is csatlakoztak idén a rendezvénysorozathoz:
népművészeti kiállítással, előadással, téglagyári kiállítással, beszélgetéssel az olvasók által
újrahasznosított anyagokból készített öko-kiállítással várták az érdeklődőket.
A programsorozatba idén is csatlakozott a SZIE Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar
és a gyulai campus könyvtára továbbá a SZIE Egyetemi Könyvtár Tessedik Sámuel
Könyvtára.
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Megvalósult programok
ÁMK Vésztő Városi Könyvtár
Ki vagyok én a könyvtárban? - 17 fő (játékos vetélkedő: egész napos program, csoportos
étkeztetés.
Soós Emőke - pajzán históriák (felnőttek részére) előadás.
Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad
"Miért éppen...?" ... ezt a könyvet olvassuk el? Könyvajánló.
"Zöld könyvtár" Tematikus könyvajánló személyesen, honlapunkon, helyi TV-ben.
10.00 "Múltidéző mesedélelőtt" Diafilmvetítés óvodásoknak 14.00 "Múltidéző"
Helytörténeti vetélkedő általános iskola alsó és felső tagozatosainak.
Legkisebb-legnagyobb, legrégebbi-legújabb, legvékonyabb-legvastagabb, legtöbbetlegkevesebbet kölcsönzött... Könyvkiállítás.
Nagy Könyves Beavatás.
Zöldülj! Fordulj! - kiállítás.
Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár, Csorvás
17.00 Kastélyok és kúriák Békés megyében (Szelekovszky László előadása a helyi
Wenckheim kastélyban).
17.00 órától El Camino - Az út, amely hazavisz. Találkozó Sándor Anikó íróval.
Ingyenes beiratkozás a könyvtárba.
Irodalmi leporelló készítése gyerekekkel.
Ismeri önmagát? Kovács Hruska Tünde holisztikus terapeuta előadása.
Békés Megyei Könyvtár
A Dél-Alföldi Szaxofon Együttes koncertje.
"Minden "ZÖLD-ség számít" a Gyulai Ehető Közösségi Kert bemutatója.
40 év alatt a Föld körül. Találkozó Nógrádi Györggyel.
A nagy könyves beavatás. 7 fordulós játék. Könyvválasztó napja.
Beiratkozási kedvezmények.
Böjte Csaba: Az örömök útján. Könyvbemutató. Vendég a Role Zenekar.
Csoda Műhely. A Jaminai Közösségi Ház klubfoglalkozása.
Helyismereti séta a Batthyány-Geist Kastélyba. Autóbuszos kirándulás.
holó Hóbel László kiállításának megnyitója.
Játssz-újra-hasznosan. Könyvtári játék.
Korhatártalanul. Találkozó Endrei Judittal
Kreatív ötletek újrahasznosított anyagokból. Papírfonás. A foglalkozást vezeti: Várai Ildikó
Kreatív zöld könyvtár. Újrahasznosítás. PET-palack bemutató. Vendég: Szécsi Balázs,
békésszentandrási feltaláló.
Kreatív zöld könyvtár. Vízzel-lélekkel. Látványos kémiai kísérletek.
Norbert Winney: Sárkányok, farkasok és almák. Könyvbemutató. Vendég: Vakulya
Norbert szerző.
Ország, város, fiú, lány. Beszélgetés Háy János íróval.
Ökolábnyom-számítás.
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Öleljük át a könyvtárat.
SHIATSU - bemutató és élményelőadás. A foglalkozást vezeti: Vincze Andrea
informatikus-könyvtáros.
Szabad(ság)egyetem I. Fekete Pál, Békéscsaba díszpolgára a Forradalmi Tanács elnökének
előadása.
Békés Megyei Könyvtár Batsányi Fiókkönyvtár
Pillanatképek a Téglagyárból. Kiállítás.
Pillanatképek a Téglagyárból. Kiállítást megnyitja Vantara Gyula országgyűlési képviselő.
Békés Megyei Könyvtár Lencsési Könyvtár
17.00 Az én világom. Szvobodáné Piacsek Ilona népművész, néptáncos előadása.
Az én világom. Néptánc és vert csipke. Kiállítás.
Öko-kiállítás az olvasók által készített újrahasznosított tárgyakból.
Öko-kiállítás megnyitó.
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
8. Süti-parti és receptcsere a könyvtárban.
Családi délután.
Ingyenes beiratkozás, ingyenes internethasználat, a késedelmi díjak elengedése.
Korhatártalanul. Találkozó Endrei Judittal.
Mesevándorok - meseterápiás foglalkozás.
Mesevándorok - meseterápiás foglalkozás.
Valaha madarak voltunk - roma felolvasó est.
Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár, Nagyszénás
Találkozó Petrus Márta íróval.
DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház, Dévaványa
Október 6. Megemlékezés – kiállítás, dokumentumajánlók.
Olvasásnépszerűsítő könyvtári órák, vetélkedők.
Öko-polcok, tematikus dokumentumajánlók.
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Kondoros
10:00-11:00 Kézműveskedés hulladékból 16:00-17:00 A Pet-palack "ezerféle"
felhasználása. Interaktív bemutató.
10:00-tól Olvasásnépszerűsítő foglalkozás általános iskolások számára; Kölyökolvasó;
Könyvbörze.
Kondorosi Hajónapló. Zenés est.
Legfiatalabb, legidősebb olvasó köszöntése; "Könyvtári legek"- papír alapú kvíz.
Séta a Batthyány–Geist-vadászkastélyhoz, a helyszínen könyves nyomkereső játékok.
Határ Győző Városi Könyvtár, Gyomaendrőd
„Vakrandi” egy könyvvel.
14.00 és 15.00 órától Ökológia gyerek közelben.
A Boldogság kék kosara. A könyv, a könyvtár, az olvasás témában jókívánság kártyák.
Ajánljon egy könyvet! Olvasott egy jó könyvet? Jól tette! Ajánlja másoknak is!
Balog Lajos digitális fotókiállítása Gyomaendrőd virágai és lepkéi címmel.
Balog Lajos digitális fotókiállításának megnyitója Gyomaendrőd virágai és lepkéi címmel.
Gyomaendrőd Nagykönyve.
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Hányas vagy? Ökolábnyom-számítás.
Kincseink. Kiállítás Határ Győző könyveiből – a hagyaték állomány legszebb darabjaiból
válogatott könyvek kiállítása.
Kreatív olvasó. Kreatív olvasóink munkáiból készült kiállítás.
Legszebb. A Határ Győző hagyaték állomány legszebb darabjaiból válogatott könyvekre
lehet szavazni, a szavazók között sorsolás.
Megbocsájtás hete.
Napi kérdés játék felnőtt honlapon a digitalizált helytörténeti dokumentumokból válogatva,
a helyes megfejtők között sorsolás.
Öko polc. A Nálatok nőnek-e még égig érő paszulyok című könyvből kiválasztott mesék
alapján meghirdetett rajzpályázatra beérkezett rajzok kiállítása.
Öko polc. Hulladékból hasznosat – hulladékokból készült használati tárgyak meghirdetett
versenyre beérkezett tárgyak kiállítása.
Öko polc. Természetes alapanyagokból készült termékek kiállítása.
Öko polc. Természetes anyagok kreatív felhasználása
tematikus könyvkiállítás.
Öko polc. Zöld könyvek, fenntartható fejlődés, környezetvédelem, ökológia témában.
Rajzpályázat eredményhirdetése.
Hulladékból használati tárgy, eredményhirdetés. Családi program az ÖKO Játszóház Kft-vel.
Lim-Lom mese – gyermekszínház.
Kiállítások bemutatása.
Szolgáltatási kedvezmények szerencsesütiben.
Szövegértést segítő, olvasásnépszerűsítő levelezős játék indítása.
Találkozzunk a Kállainál!Koszorúzás Kállai Ferenc szobránál.Kiállítás megnyitó Kállai
Ferenc hagyatékából.Hogyan mondjam el Neked? Hegedűs D. Géza zenés irodalmi előadása.
Zöld játék. Gyógynövényszagoló, párkereső, tapogató, ízlelgető.
Zöldtea. Egész héten zöldteát, gyümölcsteát kínálunk olvasóinknak.
Zöldtotó. Felnőtteknek totójáték honlapunkon.
Zöldtotó. Gyerekeknek totójáték honlapunkon.
Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Füzesgyarmat
"Mesél a Sárrét" címmel Mohos Péter előadása.
Bökfi Kata környezetvédelmi előadása: Gondolkozz globálisan - Olvass a könyvtárban!
Fedezd fel Füzesgyarmat környékét! Kerékpártúra, szabadtéri játékok.
Kineziológia. Előadás.
Közönségtalálkozó Varró Dániel költő-műfordítóval.
Különleges könyvek bemutatása.
Szoboszlai Ibolya: Túlélni a túlélhetetlent. Könyvbemutató.
Vasárnapi nyitva tartás, ingyenes internethasználat, megbocsájtás napja, könyvtári játékok.
József Attila Általános Művelődési Központ Könyvtára, Mezőhegyes
Találkozó Péter Erika költővel.
Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza
A zene világnapja - Dinnyés István előadása.
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Kemény Zsófi közönségtalálkozó és a Keep CaLM fellépése. Házigazda: Buzai Csaba
könyvtárigazgató.
Kerékpártúra Gádorosra Justh Zsigmond halálának 122. évfordulóján, koszorú elhelyezése
a sírjánál.
Ments könyvet! játék indítása.
Orosházi Moly Galerin találkozó.
Ovisok a könyvtárban – játékos beavatás.
Öko-játszóház a gyermekkönyvtárban.
A talpraállás művészete. Petrus Márta könyvbemutatója.
Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban.
Választási Ünnepség. A Nagy Könyves Beavatás játék indítása.
Véradás a könyvtárban.
Körös Művelődési Ház és Könyvtár, Békésszentandrás
Kondacsné Fazekas Éva: Mosolyok. Kiállítás.
Találkozó Telegdi Ágnessel.
Körösladányi ÁMK Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemények Háza
"Földünk védelmében" Kiállítás. A kiállítást megnyitja Kardos Károly, Körösladány város
polgármestere.
A "Földünk védelmében" pályamunkák eredményhirdetése. A díjakat átadja: Kardos
Károly polgármester.
A környezetvédelem aktualitásai. Előadó: Körömi Krisztina, a Körös-Maros Nemzeti Park
munkatársa.
Az Ahhozképest Népzenei Együttes interaktív előadása óvodásoknak.
Családi csudajó játszóház (újrahasznosítás). Vezeti: Bihari Andrea.
Faültetés a tisztább levegőért.
Napjaink betegsége az allergia. Előadó: Marton Melinda testtudatos táplálkozás szakértő.
Segít a természet. Előadó Láposi Istvánné, füvesasszony.
Köröstarcsa Község Önkormányzata Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár,
Köröstarcsa
Meséről mesére. Válogatás a magyar népmesék birodalmából.
Találkozó Kiss Ottó József Attila-díjas íróval, költővel.
Zöld övezet a könyvtárban! Játékos vetélkedő gyerekeknek.
KSZR Almáskamarás
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Békéssámson
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Bélmegyer
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Biharugra
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Bucsa
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
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KSZR Csabacsűd
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Csabaszabadi
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Csanádapáca
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Csárdaszállás
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Dombegyház
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás.
KSZR Dombiratos
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Ecsegfalva
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás.
KSZR Gerendás
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Geszt
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Hunya
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Kamut
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Kardos
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Kardoskút
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Kaszaper
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Kertészsziget
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Kétsoprony
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás.
KSZR Kisdombegyház
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Körösnagyharsány
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás.
KSZR Körösújfalu
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Kötegyán
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Kunágota
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
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KSZR Lőkösháza
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Magyarbánhegyes
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Magyardombegyház
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Medgyesbodzás
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Méhkerék
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Mezőgyán
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Nagybánhegyes
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Nagykamarás
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Okány
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás.
KSZR Örménykút
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Pusztaföldvár
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Pusztaottlaka
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Sarkadkeresztúr
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Tarhos
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Telekgerendás
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Újszalonta
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Végegyháza
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
KSZR Zsadány
Üdvözlet Békés megyéből. Képeslap kiállítás. Felhívás.
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Kulturális séta.
Lakatos Levente - "Az én sztorim".
Mesedélelőtt az óvodásokkal.
Mesél a Kárpát-medence.
Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula
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A megbocsátás hete. A késedelmi díjak elengedése.
A Nagy Olvasási Kihívás 2016. eredményhirdetése és díjkiosztója.
Arad - 1849. október 6. Történelmi eseményei.
Arcok tükrében. A Boróka Magyar-Székely Kulturális Egyesület kiállításának megnyitója.
Az ismeretlen Kosztolányi: irodalmi és irodalomtörténeti est (Vendégek: Bíró-Balogh
Tamás, Győrei Zsolt, Szilágyi Zsófia, Kiss László).
Babák és mamák napja. Cikicakk, a fekete cica. Diavatítés. Babaholmi cserebere,
minimozi, kedvenc mesém.
Őszi csodák gyöngyökből: könyves gyöngyfűző szakkör.
Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyulavári fiókkönyvtár
Babák és mamák napja (papírszínház, diavetítés, bababörze, beiratkozási akció).
Nagy Miklós Városi Könyvtár, Szeghalom
"Lehet-e ebben a világban lelkiismeretesen élni?" Dr. Reisinger János irodalomtörténész
előadása.
Ibrányi Emma tűpárna és keresztszemes hímzéssel készült munkáinak kiállítása.
Kiállítás régi, különleges múzeumi könyvekből.
Korhatártalanul. Találkozó Endrei Judittal.
Minikiállítás Hajdu Klára munkáiból.
Nagyközségi Közösségi Ház és Könyvtár, Doboz
"Ki hallott már Petőfi Sándorról?"– irodalmi előadás Baracsi Istvánnal.
Beavatás- kémek, kalandok, szerelmek – rendhagyó óra fiataloknak. A foglalkozást vezeti
Óréné Szabó Erzsébet, könyvtáros.
Kincses Doboz. Kiállítás.
Közös emlékeink-helyi értéktár önkénteseinek találkozója.
Legmesésebb délelőtt: „Ágak hegyin es túl” - Soós Emőke előadása.
Mozdulj ki otthonról! – Esti csevegő – helyi fiatalokkal.
Ökö-tréning. Dézsi Tamás kulturális munkatárs előadása.
Zöldülj! Fordulj! - kiállítás.
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és Könyvtár, Mezőberény
Ciróka-maróka énekes mondókás foglalkozás kicsiknek Hanó Krisztina vezetésével.
Ingyenes beiratkozás, a késedelmi díjak elengedése. Rongyos Könyvvásár.
Mesélj nekem! Kissné Wagner Mária óvodapedagógus mesél gyerekeknek.
Mesepszichológia - Belső erőforrásaink. Dr. Kádár Annamária előadásai.
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Újkígyós
Flash mob vagyis villámcsődület a könyvtárban.
Keresd az elrejtett nyomok alapján a könyvet! – Nyomkereső játék az egész családnak!
Legyen családi program a könyvtárlátogatás! – Várjuk a családok apraja-nagyját kézműves
foglalkozásokkal, beiratkozási akciókkal, sok játékkal!
Mese, mese, mátka – meseolvasás a könyvtárban a legkisebbeknek, kreatív foglalkozás a
mese története alapján.
Nagy Könyvtári Beavatás: Olvasók szertartásos felavatása a könyvtárban.
Újkígyós helyi értéktárba bekerült értékeinek bemutatása diákoknak.
Védd a természetet! – előadás diákoknak a Kígyósi Vadásztársaság közreműködésével.
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SZIE Egyetemi Könyvtár Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gyulai
Könyvtára, Gyula
Globális környezeti problémák. Gila Csaba előadása.
SZIE Egyetemi Könyvtár Tessedik Sámuel Könyvtár, Szarvas
Hogyan legyünk környezettudatosak? Csengeri Erzsébet előadása.
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Városi Könyvtár, Szarvas
" A fonográftól a kazettás magnóig" - Paluska György előadása és kiállítása bemutatóval
egybekötve.
A szlovák nyelv rejtelmei - Dr. Janurik Tamás előadása.
Bemutatkozik a Szarvasi Értéktár és a Könyvtár Régi Gyűjteménye.
Közönségtalálkozó Péterfy Gergely József Attila díjas íróval.
Megbocsátás hete.
Orosz György festményadományának avatója.
Sajtótájékoztató.
Telegdi Ágnes gyermekprogramja.
Valódi tudomány a "Csillagok között" - Egy népszerű film tudományos háttere. Meghívott
vendég: Kovács József, az ELTE tudományos főmunkatársa.
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár
„Olvasók Viadala”: 3-4. osztály illetve 5-6. osztály részére.
A „Kör” újraindítása – biblioterápiás beszélgetés. Mi történik, ha a Föld feladja?
Beszélgetés Závada Pál íróval az „Egy piaci nap” c. új regényével kapcsolatban – a
beszélgetést vezeti Bod Péter újságíró.
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Battonya
Bíbola, bíbola.
Madarak a csanádi löszháton.
Népmese napja.
Olvasási játékok eredményhirdetése.
Szerkesszünk együtt „Csodaceruzát!”- játékos lapszerkesztő program.
Választási Ünnepség. A Nagy Könyves Beavatás játék indítása.
A programsorozat megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai:
A hazai könyvtárak működésében kiemelt szerepe van az OKN rendezvénysorozat
programjainak. 2016-ban a korábbi évekhez viszonyítva valamelyest nőtt a programhoz
csatlakozó könyvtárak száma. Az olvasók körében különösen kedvelt a kedvezményes
beiratkozás lehetősége. A meghívók, plakátok, szóróanyagok, reklámfilmek terjesztése a
megvalósulást megelőző időszakban megtörtént, így a település lakosai időben értesülhettek a
programokról. A helyi médiával (Csaba Tv, Rádió1), amely a megye egész területén
műsorszolgáltató, az intézményünknek jó kapcsolata van, így a megye egész területén
megtörtént a programokról való híradás, az események előtt és alatt is.
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A megvalósult programok magas színvonalú irodalmi rendezvényeket biztosítanak a
települési könyvtárak olvasóinak. A Békés Megyei Könyvtár eredményesen működött együtt
partnerszervezeteivel,

és

további

közös

programokat

is

tervez

megvalósítani.

A

partnerszervezetek munkáját emléklappal örökítette meg a könyvtár, amelyet a szervezetek
örömmel fogadtak. Egyaránt sikeresek voltak az idei év eseményei mind a központi
könyvtárban, mind a fiókkönyvtárakban, valamint a települési könyvtárakban. Az Üdvözlet
Békés megyéből képeslap kiállítás felhívás segítségével a programokba bekapcsolódott a
megye legtöbb települése, szinte kivétel nélkül.
A programsorozat eredményessége:
A programsorozat elérte a célját: több mint 12 ezer ember kereste fel a hozzá
legközelebb eső települési könyvtárat Békés megyében, amelyekben több mint 230 program
várta az érdeklődőket. A kiemelt könyvtári programsorozat média megjelenése, a programok
színvonala, a rendezvények, programok, akciók a könyvtárakra irányították a helyi
közösségek figyelmét. A visszajelzések alapján sikeresek voltak a 11. Országos Könyvtári
Napok Békés megyei programjai. A megye települési könyvtárai örömmel vették a pályázat
nyújtotta lehetőséget, a megyei könyvtár módszertani segítségét, és az olvasói visszajelzések
alapján is sikeresek voltak a lezajlott előadások, rendezvények, akciók. Valamennyi
kulturális, irodalmi és könyvtári program hozzájárult a látogatók minőségi könyvtári
ellátásához, népszerűsítve az olvasást, a könyvtárakat és a könyvtárhasználatot.
Az olvasók Békés megyében színes programokból válogathattak, a legifjabb
korosztálytól az idősebbekig.
Készítette: Lukoviczki Anna

Ezúton is köszönjük, a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma
támogatását a programok megvalósításához.
A rendezvényről készült beszámoló és fotók az alábbi címen elérhetők:
http://konyvtar.bmk.hu/nka_projektek
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/
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Pillanatképek a rendezvényekről:

Kiss Ottó József Attila-díjas író a Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtárban, Köröstarcsán

Védd a természetet! – előadás diákoknak a Kígyósi Vadásztársaság
közreműködésével a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtárban, Újkígyóson

Kiss László a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban, Gyulán

Hogyan legyünk környezettudatosak – Csengeri Erzsébet előadása a
Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Könyvtárában, Szarvason
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