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Szakmai beszámoló 

 

„Találkozzunk a könyvtárban” Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés 

megyei rendezvényei 

 

A Békés Megyei Könyvtár a „Találkozzunk a könyvtárban” Országos Könyvtári Napok 

programsorozat keretei között 2014. október 13-20. között a helyi társadalom értékei, 

tudásátadás, generációk találkozása, egészségnépszerűsítés témákban olvasás-, és 

szolgáltatásnépszerűsítő programokat, könyvtári rendezvényeket, előadásokat, 

közönségtalálkozókat, könyvbemutatókat szervezett a Békés Megyei Könyvtárban, Békés 

megye települési könyvtáraiban és KSZR szolgáltató helyein. 

A programsorozatban a csatlakozó könyvtárak széles kulturális választékot, közösségi 

élményt, színvonalas irodalmi és könyvtári programokat kínáltak a Békés megyei 

érdeklődőknek, olvasóközönségnek, Békéscsaba város lakosainak.  

A „Találkozzunk a könyvtárban” projekt Békés megyei rendezvényei olyan igényes 

könyvtári programok voltak, amelyek egyaránt felkeltették a fiatalabb és az idősebb 

korosztály érdeklődését. Az események lehetőséget nyújtottak az olvasás- és 

könyvtárhasználat népszerűsítésére, arra, hogy a könyvtárak közelebb kerüljenek az 

olvasókhoz. Az olvasóközönség figyelmét a könyvekre, könyvtárakra, könyvtárhasználatra 

irányította oly módon, hogy felvonultatta további, más intézmények szolgáltatásait, a 

kultúraközvetítésére alkalmas technikai eszközöket, megoldásokat is.  

Az olvasó figyelmet igényel, amit az Országos Könyvtári Napok idején a könyvtárakba 

betérők fokozattan érezhettek számos izgalmas és érdekes programnak köszönhetően, 

amelyeket jelen pályázat támogatásával tudtunk megvalósítani Békés megye települési 

könyvtáraiban és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltató helyein.  

A projekt a már regisztrált és a potenciális könyvtárlátogatók számára is megmutatta, 

hogy a könyvtár olyan közösségi tér, ahol értékes emberi kapcsolatok alakulnak, a személyes 

sikerhez tudás szerezhető, illetve a könyvtári rendszer egésze az egyén érvényesülésének 

érdekében működik.  

A könyvtárak és más kultúraközvetítő intézmények együttműködése a kultúra 

népszerűsítése érdekében történik; az olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális 
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szolgáltatások fejlesztésével valósulhat meg hatékonyan. Erre kitűnő lehetőség az évek óta 

egyre népszerűbb Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat.  

A települési könyvtárak részéről egyre nagyobb az igény a szakmai és az anyagi 

támogatás iránt. A szűkösebb anyagi lehetőségek miatt egyre hangsúlyosabbá válik a Nemzeti 

Kulturális Alap által nyújtott támogatás. A csatlakozó könyvtárak rendezvényeinek 

koordinálását a Békés Megyei Könyvtár végzi.  

 

Támogatott tevékenységek:  

- a helyi társadalom valamennyi rétegének és korosztályának bevonásával a különböző 

kulturális igények kielégítését célzó magas minőségű irodalmi programok 

szervezése 

- a több generációt érintő, tudással, olvasással, társadalmi szerepvállalással, aktív 

életvitellel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos lehetőségek bemutatása 

- eddig még meg nem szólított rétegek bevonása olvasóstandok kihelyezésével 

- helyi gyűjtemények, elektronikus adatbázisok, digitális adattárak bemutatása, 

népszerűsítése 

- közgyűjtemények bemutatása  

 

A program céljai: 

- a társadalmi szerepvállalás erősítése 

- az érdeklődés és a figyelem felkeltése a könyvtárak szolgáltatásai iránt 

- a helyi értékekre, az emberi értékekre, emberi kapcsolatokra való figyelemfelhívás 

- a Békés megye településein élők helyi identitásának, hagyományainak megőrzése 

- a közösségtudat erősítése a hagyományos és elektronikus szolgáltatások számának 

emelkedése 

- a megye népességmegtartó erejének növelése  

- az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítése 

- a beiratkozott olvasók számának növelése 

- a könyvtár és más közgyűjtemények közötti együttműködési lehetőségek feltárása 

- a megye könyvtárai és könyvtárosai közötti együttműködés erősítése 



Altéma: 3508/183 

„Találkozzunk a könyvtárban” Országos Könyvtári Napok programsorozat 

Békés megyei rendezvényei 

2014. október 13-20. 

3 
 

- az olvasó és könyvtáros, a kultúrafogyasztó és a szolgáltatás közötti kapcsolat 

megerősítése 

 

A programok helyszíne: 

- Békés Megyei Könyvtár 

- települési könyvtárak 

- Jantyik Mátyás Múzeum, Békés 

- könyvtári szolgáltató helyek (KSZR) 

 

A megvalósítás módja: 

- könyvtárakban személyes részvétel 

- a megye valamennyi könyvtárában elektronikus hozzáféréssel, online módon 

 

Szervezési formák: 

- helyben megvalósuló önálló könyvtári rendezvények 

- több helyszín bevonásával szervezett esemény (pl. Tatabánya-Békéscsaba, 

videokonferencia) 

- térségi, járási szinten szervezett programok, előadások, bemutatók 

- megyei szintű program 

 

Összegző adatok: 

 Települések száma: 74 

 A csatlakozó könyvtárak száma: 25 

 Együttműködő egyéb intézmény: 1 

 

Programok száma:  99 

 Helyben megvalósuló: 15 

 Könyvtári szolgáltató helyek megvalósuló programok száma: 3 

 Megyében megvalósuló: 81 
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Célcsoportok: 

- könyvtárlátogatók és potenciális könyvtárlátogatók 

- nevelési-oktatási intézmények diákjai (óvodától középiskoláig) 

- pedagógusok 

- családok 

- óvodások 

- nyugdíjas korúak  

- egyesületek (Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, Egészségfejlesztő Iroda, Sarkad, 

Baba Mama Klub, Szabad Generáció Alapítvány, Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület,) 

- az elektronikus szolgáltatások használói 

- megváltozott munkaképességűek, hátránnyal élők 

 

Időtartam: 

2014. október 13 – 2014. október 20. 

 

Nyilvánosság: 

- helyi televízió (CsabaTV, GyulaTV, KörösTV) 

- helyi rádiók (Csaba Rádió, Rádió1, Torony Rádió Békés) 

- megyei és helyi újságok (pl. Békés Megyei Hírlap, Gyulai Hírlap, Sarkad Város, 

Orosházi Élet, Szarvas7) 

- online közösségi oldalak (pl. Facebook)  

- könyvtári honlapok, BMK Hírlevél 

 

Programok: 

- előadások (13): 

- Könyvtárút - Helyismereti séta Békésen a 65 éves Békés Városi Püski Sándor 

Könyvtárban és a Békés-Tarhosi Kastélyparkban 

- Csorvás nevezetességei – Városnéző múltidéző séta és beszélgetés 

- Kitelepítettek – Előadás 

- "Könyvtár Süni mesét mond" – óvodások a könyvtárban 

- Reisinger János: Munkácsy-trilógia. Előadássorozat 
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- Adni is, kapni is öröm – Vendég: Jean Marie Wenckheim Dickens 

- Olvasni jó! Juhász Orsolya előadása 

- Ladányi Károly: Forr a világ bús tengere. Helytörténeti előadás 

- Irodalmi emlékműsor az I. világháború emlékére. Előadó: Tomanek Gábor 

- Kiss Ágnes: Haláli jó történet. Bábelőadás gyerekeknek 

- A mese bűvöletében. Hunya Tünde előadása kisgyermekes szülőknek a Törpi 

könyvkuckóban 

- Sarkadiak Tűzviharban. Könyvbemutató, Találkozó Tímár Imrével és Szabó 

Istvánnal 

- "Végy karjaidra idő" Sinka István emlékműsor 

- Találkozó szakemberekkel (6):  

- Múltunk értékei - Beszélgetés szarvasi helytörténészekkel 

- Egészséges életmód - éljünk egészségesebben! Kovácsné Varga Tünde Zita 

előadása 

- Dr. Barta Zoltán: A hypertonia. Előadás 

- Lelki egészségünk Szicsek Margit pszichológus előadása 

- "Étkezési szokásaink hatása testünkre és gondolatainkra, érzelmeinkre" Kiss Olga 

vetítéssel egybekötött előadása 

- "A tudatos testhasználat egészségünk megőrzése érdekében" Kovács Lajos 

mozgásgyakorlatokkal egybekötött előadása 

- bemutatók (6): 

- Segítő eszközök az olvasáshoz. Szloszjár Edit gyakorlati bemutatója 

- A Szarvasi Digitális Könyvtár helytörténeti értékei. Bemutató 

- Egészséges életmód – éljünk egészségesebben! Egész napos szűrések és mérések 

- Együtt! Egészségesen! Ismeretterjesztési előadás helyi előadókkal. A 

kommunikációs akadálymentesítés könyvtári eszközeinek népszerűsítése 

(gyakorlati bemutató) 

- „Digitális könyvtár” – helyi adattárak bemutatója Albertus Lászlóval 

- Egészségnap a könyvtárban. Előadások, termékbemutatók (Gyomaendrőd) 

- kiállítások (6):  

- Egészséges étrend, egészséges életmód 



Altéma: 3508/183 

„Találkozzunk a könyvtárban” Országos Könyvtári Napok programsorozat 

Békés megyei rendezvényei 

2014. október 13-20. 

6 
 

- Egészségnap a könyvtárban! Ingyenes szűrések, mérések, bio kóstoló (BMK) 

- Fodorean Pásztor Gyöngyi „Egybevarrt álmok” c. kiállítása 

- 2014. A Család Nemzetközi éve alkalmából meghirdetett rajzpályázat - 

eredményhirdetés és kiállítás 

- Az "Ember és könyv" című fotópályázat eredményhirdetése 

- Régi képek, Régi Sarkadkeresztúr. Helytörténeti kiállítás 

- vetélkedők, versenyek (6): 

- „Mindenütt jó, de a legjobb Gyula” Játékos művelődéstörténeti csapatvetélkedő 

- 25 éve város Gyomaendrőd – Helytörténeti vetélkedő 

- Könyv a párna alatt újra – Olvasásnépszerűsítő vetélkedő 

- Olvasólámpa. Olvasási verseny 

- Osztozzunk örömünkben – Játszunk együtt. Páros vetélkedő 

- foglalkozások (8):  

- Generációk találkozása. Helyismereti vetélkedő. Nyugdíjas és kisdiákok 

találkozója (Szeghalom) 

- Túl a Maszat hegyen – Vendég: Varró Dani. Irodalmi foglalkozás gyerekeknek 

- Kreatív könyvek – kreatív szakkör. A foglalkozást vezeti: Vetési Sándorné 

- Ajándékozzunk ötletet! Apró ajándékok készítése, családi foglalkozás 

- Játszunk együtt! Játszóház gyerekeknek és felnőtteknek 

- Ajándékozzunk ötletet! Apró ajándékok készítése, családi foglalkozás 

- Csináld magad! Családi kézműves délután 

- Állatmesék – diafilmvetítés. Mesék: Brémai muzsikusok, Sün Balázs, Szállást 

kérő róka, Vizipók-csodapók. 

- könyvbemutatók (6):  

- "Sarkadiak tűzviharban" – Könyvbemutató. Szerzők: Timár Imre és Szabó István 

- "A sikeres családok titka" A nagyszülőktől az ifjúságig. Író-olvasó találkozó 

Zsíros-Simon Máriával. Könnyek és szerelmek, két szívben egy lélek. 

Könyvbemutató 

- Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba: Emmuska. Házigazda: Kiss László. Író-

olvasó találkozó 

- "Álmok kertje"– Vendég Schäffer Erzsébet 
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- Réti Csaba: A leghűségesebb tenor. Könyvbemutató 

- Tinkó Máté: Amíg a dolgok rendeződnek. Kötetbemutató est 

- író-olvasó találkozók (6):  

- Zsíros-Simon Mária 

- Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba 

- Schäffer Erzsébet 

- Lackfi János 

- Kiss Ottó 

- Varró Dániel 

Kapcsolódó programok (6): 

- Boldogság vásár - Könyvtár-tombola 

- Böngészde. Könyv és folyóiratok vására (régebbi számok) 

- Országos Könyves Blogger Találkozó 

- SZÖVEGELŐ – Olvasásnépszerűsítő program indítása. Irodalmi előadás 

vendégelőadóval, gyermekek részére. Olvasóstaféta indítása minden korosztály 

számára 

- Könyvstand és vásár 

- Ilyés Gyula VII. Nemzeti vers-és prózamondó verseny (NMI) 

Kedvezmények (3): 

- kedvezményes beiratkozás 

- mérsékelt késedelmi díjak, megbocsátás napja (Könyves Vasárnap) 

- kedvezményes vásárok (könyvek) 

 

A programsorozat megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai: 

A hazai könyvtárak működésében kiemelt szerepe van az OKN rendezvénysorozat 

programjainak. Békés megye települési könyvtáraiban évről évre népszerűbbek az Országos 

Könyvtári Napok programsorozat eseményei. Az olvasók körében különösen kedvelt a 

kedvezményes beiratkozás lehetősége. A meghívók, plakátok, szóróanyagok, reklámfilmek 

terjesztése néhány héttel a rendezvénysorozat megvalósulása előtt megtörténik, így a település 

lakosai időben értesülhetnek a programokról. A helyi médiával (Csaba Tv, Csaba Rádió), 

amely a megye egész területén műsorszolgáltató az intézményünknek jó kapcsolata van, így a 
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megye egész területén megtörténik a programokról való híradás, az események előtt és alatt 

is. 

A megvalósult programok magas színvonalú irodalmi rendezvényeket biztosítanak a 

települési könyvtárak olvasóinak. Az idei év talán legsikeresebb eseményei az egészséggel 

kapcsolatos rendezvények voltak és a gyermekprogramok. Volt olyan könyvtár 

(Gyomaendrőd), ahol korábban még nem hirdettek egészségnapot a könyvtárban, de remek 

tapasztalatokról, sikeres rendezvényről számoltak be a könyvtárosok. A legsikeresebb 

rendezvények között említem az Országos Blogger Találkozót (Orosháza) és az Egészségnap 

a könyvtárban (BMK), valamint az Állati jó nap a könyvtárban! programokat. (A Bise 

Kutyaiskola bemutatója, különösen a gyermekek részére volt érdekes és látványos a program. 

A programsorozat eredményességének elemzése: 

Az idei évben megvalósult programok nagy sikerrel zajlottak a megye könyvtáraiban. 

Valamennyi kulturális, irodalmi és könyvtári program hozzájárult a látogatók minőségi 

könyvtári ellátottságához, népszerűsítve az olvasást, a könyvtárakat és a könyvtárhasználatot. 

Az olvasók Békés megyében színes programokból válogathattak, a legifjabb 

korosztálytól az idősebbekig. A fiatalabb korosztály számára remek és feledhetetlen program 

volt a népszerű írókkal való találkozás: Békésszentadráson Varró Dániel, Békéscsabán és 

Mezőhegyesen Kiss Ottó volt a könyvtárak vendége. Szinte minden korosztály talált 

érdekességet, könyvet, ajánlót, új receptet a Békés Megyei Könyvtár „Egészségnap a 

könyvtárban” című programján. A könyvtár aulájában felállított standokon lehetett 

ismerkedni az egészséges életmóddal és az egészséges ételekkel. Az egész napos kiállítás és 

vásár tanácsadással, szűrésekkel, mérésekkel, hallás-és látásvizsgálattal, előadásokkal 

egészült ki. 

 

 

Ezúton is köszönjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 

támogatását a programok megvalósításához. 

A rendezvényről készült fotók az alábbi címen elérhetőek: 

http://konyvtar.bmk.hu/nka_projektek 

http://konyvtar.bmk.hu/nka_projektek
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Pillanatképek a rendezvényekről: 

 

  
(Családi vetélkedő, Mezőhegyes) (Tűzviharban, könyvbemutató, Sarkad) 

 

 

  
(Egészségnap a Békés Megyei Könyvtárban, biokóstoló, kiállítás és vásár) 

 

 

   
(A Bise kutyaislola kutyabemutatója, Békés Megyei Könyvtár) 
 


