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Szakmai beszámoló 

Csak tiszta forrásból! 

Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei rendezvényei 
 

Pályázat száma: NKA 204108/01426 

Pályázó intézmény: Békés Megyei Könyvtár 

 Békéscsaba 5600 Kiss Ernő u. 3. 

 

A Békés Megyei Könyvtár 2017-ben is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozathoz, és Csak tiszta forrásból! címmel szervezte a Békés megyei programok 

rendezvényeit.  

Az érdeklődők idén is számos tartalmas, színvonalas könyvtári programmal 

találkozhattak a megye könyvtáraiban. A rendezvények, előadások, 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 – úgymint, Alföldvíz ZRT., SZIE AGK Egyetemi Könyvtárai, 

Békéscsabai Hagyományőrző Kör – a különböző intézménytípusok együttműködése 

biztosította az ez évi programok változatosságát is. A programsorozat Békéscsaba város 

lakosainak, illetve Békés megye településein és kistelepülésein élő érdeklődők számára 

nyújtott kulturális élményt, színvonalas irodalmi és könyvtári programokkal, ingyenes és 

kedvezményes beiratkozási akciókkal. 

A Csak tiszta forrásból! projekt Békés megyei rendezvényei olyan könyvtári 

programok voltak, amelyek során a résztvevők a fiatalabbaktól az idősebb korosztályig bárki 

találhatott a számára megfelelő, igényes és érdekes kulturális programot. A könyvtárlátogatók 

olyan könyvtári, kulturális élmények aktív részesei voltak, amelyek az olvasás- és 

könyvtárhasználat népszerűsítése által az egyének és a közösség figyelmét a könyvekre, 

könyvtárakra, könyvtárhasználatra irányították. Az idei év egyik kiemelt témaköre a „Víz” 

volt. A megvalósult programok részint a felelős ökológiai gondolkodás erősítését célozták 

meg, és helyi partnerintézményekkel együttműködve valósultak meg. 
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Az Országos Könyvtári Napok idején a figyelem fokozottan a helyi könyvtárak 

tevékenységére irányult. Az olvasóközönség rendkívül gazdag és változatos programokkal 

találkozhatott. A programokat a Békés Megyei Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával valósította meg. A megyei könyvtár előadásokat, kiscsoportos beszélgetéseket, 

szakemberekkel történő találkozókat, könyvbemutatókat, online kvíz-játékot, helyi értékek 

bemutatkozást szervezte, biztosítva a régi és új olvasói számára is a tartalmas, változatos 

könyvtári szolgáltatásokat, rendezvényeket és programokat. A programsorozat a már 

regisztrált és a potenciális könyvtárlátogatók számára is megmutatta, hogy a könyvtárak 

közösségi terek és értékeket őriznek, közvetítenek és tesznek elérhetővé. A könyvtárak 

egyben olyan közösségi terek is, ahol értékes emberi kapcsolatok alakulhatnak ki, 

vélemények cserélődnek, barátságok alakulhatnak. Az értékek, az információ, a tudás 

közvetítésével a könyvtárak hozzájárulnak az egyének személyes sikeréhez: erősítve a 

környezettudatos és felelős gondolkodásmódot, elősegítve a helyi értékekhez, a tudáshoz, az 

információhoz, a kultúrához való hozzáférést. 

A könyvtári programokat a Nemzeti Kulturális Alap pályázati 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. 

 Békés Megyei Levéltár, Dr. Németh Csaba 

 Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör 

 Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 

 Biró Bertold könyvkötő, Békéscsaba 

 Boróka Magyar-Székely Kulturális Egyesület 

 Családsegítő Központ, Gyomaendrőd  

 Europa Direct Tájékoztató Központ, Békéscsaba 

 Gila Csaba előadó 

 Gondozási Központ, Idősek Klubja, Doboz 

 Gyulai Almásy-Kastély Látogatóközpont 

 Helyi gyógyszertárak 

 Kézmíves Társulat, Debrecen 

 Környezetért, Egészségért Sportért Egyesület, Sarkad 
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 Könyvtárpártoló Alapítvány, Mezőberény 

 Könyvtár-Támogató Alapítvány, Békéscsaba 

 Dr. Magyar Hajnalka háziorvos, Gyomaendrőd 

 Mezőberényi Nagycsaládosok Egyesülete 

 Nagycsaládosok Köröstarcsai Szervezete 

 Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Arany Gusztáv Általános Iskola és AMI, 

Köröstarcsa 

 Nyilvános könyvtárak, Békés megye 

 Tessedik Öreggazdász Egyesület, Szarvas 

 Települési Értéktár Bizottság, Szarvas 

 Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány 

 Védőnői szolgálat, Doboz 

 Védőnői szolgálat, Gyomaendrőd 

 

 

A programok Békés megyében a Békés Megyei Könyvtár koordinálásában 71 

településen, 82 intézményben 258 programmal, közel 12 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 AG Békéscsaba 

- Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Kar Gyulai Könyvtára 

- Gál Ferenc Főiskola Tessedik Sámuel Könyvtár, Szarvas 

- települési könyvtárak 

- könyvtári szolgáltató helyek (KSZR) 

 

Összegző adatok 

 Települések száma: 74 

 A csatlakozó könyvtárak száma: 82 

 Együttműködő intézmények: 9 
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Programok száma 258 

 Helyben (BMK) megvalósuló:  38 

 Könyvtári szolgáltató helyek megvalósuló programok száma: 45 

 Megyében megvalósuló:  220 

Célcsoportok 

- könyvtárlátogatók és potenciális könyvtárlátogatók 

- nevelési-oktatási intézmények diákjai (óvodától középiskoláig) 

- felsőoktatási intézmények hallgatói (SZIE Egyetemi Könyvtár) 

- pedagógusok 

- családok 

- aktív korúak 

- nyugdíjas korúak  

- egyesületek (Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör, Boróka Magyar-Székely 

Kulturális Egyesület), civil szervezetek tagjai  

- az elektronikus szolgáltatások használói 

- megváltozott munkaképességűek, hátránnyal élők 

 

Időtartam 

2017. október 2 – 2017. október 8. 

Nyilvánosság 

- helyi televízió (Békéscsabai Média Centrum, m1, 7.TV, Csaba TV, Gyula TV, Körös 

TV) 

- helyi rádiók (Csaba Rádió, Rádió1, Mega Rádió) 

- megyei és helyi újságok (pl. Békés Megyei Hírlap, Csabai Mérleg, Gyulai Hírlap, 

Sarkad Város, Orosházi Élet, Szarvas7) 

- online közösségi oldalak (Facebook, Instagram)  

- könyvtári honlapok 

 

Programok a Békés Megyei Könyvtárban 

 

A Békés Megyei Könyvtár olvasóinak évről évre igyekszik változatos, érdekes, 

tartalmas könyvtári programokat szervezni az OKN programok idejére. A könyvtár ebben az 

évben is kitűnő programokkal és nagyszerű vendégekkel várta az érdeklődőket. A könyvtár 

vendégei voltak: Bartók Béla Vegyeskar, Békéscsaba, Gazda József erdélyi művészeti író, 

Benkő László író, Takács Bence előadóművész-műsorvezető, Dr. Belső Nóra pszichiáter. Az 

idei év újdonsága az ebben az évben október 7-én megrendezett 8. Könyvtári Éjszaka volt. 

(Korábban Szent-Iván éjjeléhez kötődött a rendezvény). 



Altéma kódszáma: 204108/01426 

Csak tiszta forrásból!  

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei rendezvényei 

2017. október 2-8 

A támogatott cél megvalósulása 
 

5 
 

A könyvtár programjai idén is igazodtak a meghirdetett témakörökhöz. A 

programsorozat közös megyei sajtótalálkozóval a helyi sajtó és média érdeklődésével 

kezdődött. A sajtótájékoztatót megelőzően a programokról tájékoztató hangzott el élő 

bejelentkezésben az M1 műsorán. 

A programok a rendezvényeket megelőző időszakban kerültek meghirdetésre a 

könyvtár honlapján, szórólapokon, közösségi oldalakon. A rendezvény ideje alatt is 

folyamatos volt a programok kommunikálása – a központi arculati elemeket felhasználva – 

szórólapokon, valamint a könyvtár weblapjain. Az adott napi programokhoz ebben az évben 

először minden napra készített a könyvtár egy rövid használói elégedettségmérő kérdőívet. 

Arra a kérdésre, hogy milyen érzésekkel távozik a rendezvényről (1-6 skálán nagyon negatív 

(1) nagyon pozitív (6) értékelve) a legtöbb válaszadó „pozitívra”, „nagyon pozitívra” értékelte 

az adott rendezvényeket: 

 

 

 

 

 

 



Altéma kódszáma: 204108/01426 

Csak tiszta forrásból!  

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei rendezvényei 

2017. október 2-8 

A támogatott cél megvalósulása 
 

6 
 

 

Néhány olvasói vélemény a biharugrai autóbuszos helyismereti kirándulásról 

Jó volt mert… 

Tartalmas, igényes, nagyon gazdag, csupa nagybetűvel KIVÁLÓNAK jellemezhető. Még sok 

hasonlót kívánok magunknak és bárki másnak is! 

Értékes, tartalmas, színvonalas, igényes. 

Kitűnő szervezés, sok látnivaló, pontos indulás, érkezés. 

Jól szervezett, jó hangulatú, élményben, szépségben, tanulnivalóban bővelkedő. 

Nagyon színvonalas volt a program. 

Remek szervezés, sok új ismeret, Békés megye felfedezése. 

Jól szolgáltatta a megyei értékek megismerését. 

Érdekes, látványos és új ismereteket adott. 
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A Békés Megyei Könyvtár programjai 

 

Október 2. (hétfő) 

Október 2-7. között Víz-kvíz címmel online vetélkedőt hirdetett meg a könyvtár a központi 

könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és a KSZR könyvtáraiban. A vetélkedő díjai 3 db ingyenes 

olvasójegy és 2 db páros belépő volt a Gyulai Almásy-kastélyba. 

Délelőtt közös megyei sajtótájékoztató volt a gyulai, kondorosi, mezőkovácsházi, orosházi, 

könyvtárak vezetőivel. Az idősek napja alkalmából kedvezményes beiratkozási lehetősséggel 

várta a könyvtár a 60 éven felülieket. A zene világnapja alkalmából Emlékezés Kodály 

Zoltánra címmel a Bartók Béla Vegyeskar (Békéscsaba) adott nagy sikerű komolyzenei 

koncertet. A hét első napján indultak az egész héten át zajló kedvezményes beiratkozási 

akciók, amelyek szép számmal vonzották egész héten az olvasni vágyókat. 

 

 

Emlékezés Kodály Zoltánra. Fotó: Nagy Levente 
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Október 3. (kedd) 

Ezen a napon Erdélyből érkezett vendége volt a könyvtárnak. Gazda József: A Golgota útján 

címmel kötetbemutató beszélgetéssel várta a könyvtár az érdeklődőket. A könyv kapcsán 

Erdélyről, magyarságról, történelemről Rakonczás Szilvia igazgató beszélgetett a szerzővel. A 

beszélgetést Kanalas Éva énekművész népdalai színesítették. 

 

 

Gazda József: A Golgota útján. Fotó: Nagy Levente 
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Október 4. (szerda) 

Regényes történelem, avagy meddig tart a történelem, és hol kezdődik a fikció? címmel 

Benkő László íróval beszélgetett Szabó László történész. A beszélgetés során az érdeklődők 

betekinthettek az írói kulisszák mögé. Sok, érdekes információval, történelmi érdekességgel, 

személyes élménnyel lehettek gazdagabbak a résztvevők.  

 

 

Benkő László író és Szabó László történész. Fotó: Nagy Levente 
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Arany 200 Arany születésének 200. évfordulója alkalmából Sás Péter és Liszi Melinda tartott 

zenés-verses előadást középiskolásoknak Arany Jánosra emlékezve. A rendezvényre jelentős 

volt az érdeklődés, zsúfolásig megtelt a könyvtár előadóterme. 

 

 

Arany 200 Fotó: Nagy Levente 
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Október 5. (csütörtök) 

A könyvtár 3 napon át kedvezményes könyvvásárral és régi adathordozók vásárával várta az 

érdeklődőket. A Böngészde nagy sikert aratott az olvasók körében, rendkívül népszerű volt a 

kedvezményes vásárlási lehetőség.  

Ezen a napon az Alföldvíz ZRT. munkatársa Diós Zsolt „Víz, víz, tiszta víz” címmel érdekes 

prezentációval várta a fiatalabbakat. Az előadó felhívta a gyerekek figyelmét a természeti 

kincsünk fontosságára. Az interaktív beszélgetésbe bekapcsolódtak a gyerekek is, kiemelve a 

víz fontosságát, gyakorlati tudnivalókkal, praktikus tanácsokkal kiegészítve (pl. mire 

ügyeljünk fogmosáskor). 

 

 

Víz, víz, tiszta víz. Fotó: Vincze Andrea 

 

Ezen a napon a központi könyvtárban, a Lencsési Könyvtárban és a Jaminai Könyvtárban 

17.00 órakor közös koccintás volt vízzel. A Lencsési Könyvtárban gyermekrajz kiállítás nyílt 

Közös kincsünk a víz címmel, a Jaminai Könyvtárban pedig helyismereti kiállításmegnyitó  
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volt. A megyei könyvtár vendége ezen a napon Takács Bence előadóművész-műsorvezető 

(M5 Kulturális Híradó) volt. Az érdeklődők gyönyörű verseket hallhattak a beszélgetés során. 

 

 

Takács Bence: Versmondó evezős. Fotó: Nagy Levente 



Altéma kódszáma: 204108/01426 

Csak tiszta forrásból!  

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei rendezvényei 

2017. október 2-8 

A támogatott cél megvalósulása 
 

13 
 

 

Október 5. (péntek) 

A könyvtár vendége Dr. Belső Nóra pszichiáter volt. A lelkünk hullámai előadáson zsúfolásig 

megtelt a könyvtár előadóterme (közel 180 fővel). A doktornő részben tudományos, mégis 

közérthető előadást tartott sok egészségügyi témát érintve (pl. alvászavar, depresszió). Az 

előadás rendkívül érdekes és tartalmas volt. Az előadó olyan előadással készült, ami sem 

előtte sem utána sehol máshol nem volt hallható. A program közel kétórás volt, de a 

résztvevők szívesen hallgatták volna tovább is a rendkívül energikus előadót. 

 

 

Dr. Belső Nóra: Lelkünk hullámai. Fotó: Nagy Levente 

 

Október 7. (szombat) 

Könyvtári Éjszaka. Spanyol nap. A Békés Megyei Könyvtár és a Europe Direct Tájékoztató 

Központ 8. alkalommal szervezte meg a Könyvtári éjszakát. Ez alkalommal a spanyol kultúra 

köré szervezve. Az est rendkívül népszerű az olvasók körében. Egyszerre több programmal, 

hosszított nyitvatartással, dupla kedvezményes beiratkozással, ételkostólóval, fejtörőkkel, 

kézműves foglalkozással (spanyol legyezőkészítéssel), élményfotózással, rejtvényszekcióval, 
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Xbox játékokkal, flamenco esttel, Lorca műveivel, előadásokkal, tombolasorsolással várta a 

könyvtár a programokra érkezőket.  

 

 

Könyvtári Éjszaka. Fotó: Vincze Andrea 
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Október 8 (vasárnap) 

Könyves Vasárnapon immár hagyományosan autóbuszos helyismereti kiránduláson vehetnek 

részt a megyei könyvtár olvasói. A kirándulás rendkívül népszerű. Az úti cél mindig 

valamelyik megyebéli könyvtár. Idén a sarkadi városi könyvtár fogadta a csoportot. A 

résztvevők megismerték a városi könyvtárat, annak szolgáltatásait, a helyi Almásy kastélyt, a 

geszti Tisza kastélyt, az Arany Emlékházat és végül sétát tettek a biharugrai Látogató 

Központban. A kirándulás remek hangulatú volt. A túrát szakember, Szelekovszky László 

vezette ez alkalommal is.  

 

 

Autóbuszos helyismereti séta. Fotó: Vincze Andrea 
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Megvalósult programok 

 

Helyszín Program 

Bartók Béla Művelődési 

Központ és Könyvtár Sarkad 

Boldogság-forrás. A mese, mint a boldogság forrása. Diafilm vetítés 

óvodásoknak. 

  Helyi forrásból. Helytörténeti vetélkedő általános iskolásoknak. 

  Közös kincsünk a víz. A sarkadi élővizek bemutatása. Sarkad város 

élővizeiről tart előadást a Sarkadi Horgász Egyesület. 

  Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!  Ingyenes beiratkozási 

lehetőség az OKN látogatói számára. 

  Ott leszek! Előjegyzés alapján 1 óra ingyenes Internet-használatot 

biztosítunk az OKN látogatói számára. 

Battonyai Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár 

A megérdemelt jutalom: A tavalyi Kölyökolvasó, Kincsesláda 

program és a Népmese napi versenyek eredményhirdetései és játék. 

  A Nagy Könyves Beavatás- a tavalyi játék bemutatója az országos 

verseny 10. helyezettjeivel: Borka Elizabettel, Molnár Beátával és 

Raffai Dorkával. 

  Babaolvasó: ölbeli játékok és babaolvasók beiratkozása. 

  Helyes információkeresés, megbízható tartalmak. 

  Idősek Világnapjának köszöntése. 

  Készítsük el együtt Battonya szakácskönyvét: Gyűjtsük össze 

városunk tradicionális receptjeit. 

  Könyvekkel a világ körül: olvasási játék fel felnőtteknek. 

  Tisztelgés az aradi vértanúk előtt: fáklyás felvonulás. 

  Víz, víz tiszta víz. Előadó Diós Zsolt. 

  Víz-kvíz - nyugdíjas-klub résztvevőivel. 

Békés Megyei Könyvtár "Bajo la luna" (A hold alatt) Flamenco est és táncház - Barsy Laura 

(tánc), Vargas Andras (gitár). 

  "Dupla kedvezmény". 

  "Mascarada" jelmezverseny. 

  "Zöld szeretlek, zöld imádlak" - válogatás Federico Garcia Lorca és 

más spanyol költők műveiből. Közreműködik Soós Emőke és Biró 

Gyula a Napsugár Bábszínház művészei. 

  3D bemutató. 

  A rózsabokor sárkánya c. spanyol mesét felolvassa Kiss Ildikó 

gyermekkönyvtáros. 

  Arany János 200. Liszi Melinda és Sás Péter előadása. 

  Autóbuszos helyismereti kirándulás a sarkadi városi könyvtárba, 

Gesztre és a Biharugrai-halastavakhoz. 

  Barangolás a spanyol festészetben Novák Attila művésztanárral. 

  Böngészde: használt könyvek vására. 

  Élményfotózás. 

  Emlékezés Kodály Zoltánra. Fellép a Bartók Béla Vegyeskar, 
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Békéscsaba. 

  Fejtörők Spanyolországról gyermekeknek. 

  Filmklub (Pedro Almodovar, Antonio Banderas, Penélope Cruz). 

  Gazda József: A Golgota útján című könyvének bemutatója. 

  Idősek napi beiratkozás. 

  Kedvezményes beiratkozás. 

  Koccintás vízzel. 

  Lelkünk hullámai. Találkozó Dr. Belső Nóra pszichiáterrel. 

  Megyei sajtótájékoztató. 

  Papírfonás. Csodaműhely. 

  Regényes történelem, avagy meddig tart a történelem, és hol 

kezdődik a fikció? Benkő László íróval Szabó László történész 

beszélget. 

  Régi adathordozók vására. 

  Rejtvényszekció. 

  Spanyol jellegű étel- és italkóstoló (tapas, sangria). 

  Spanyol legyezőkészítés. Kézműves foglalkozás. 

  Szabó Magda 100. Emlékezés Szabó Magdára. 

  Szakmai gyakorlaton Spanyolországban - Zwack József 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. 

  Tombolasorsolás. 

  Varga Gábor és Kisdi Endre a Bartók Béla Szakgimnázium tanulói 

gitároznak. 

  Versmondó evezős. Vendég: Takács Bence, előadóművész-

műsorvezető (M5). 

  VIII. Könyvtári Éjszaka. Spanyolország. 

  Víz-kvíz (online vetélkedő). 

  Vízzel-lélekkel. Az Alföldvíz ZRT. bemutatója általános 

iskolásoknak. 

  Vozár Márton zongorázik. 

  Xbox játékok (FIFA 17). 

Békés Megyei Könyvtár 

Jaminai Könyvtár 

"Arcképek a gyárból" helytörténeti kiállítás. 

  Népi játszóház gyerekeknek. 

Békés Megyei Könyvtár 

Lencsési Könyvtár 

"Életünk a víz" gyermekrajz-kiállításmegnyitó. 

  "Hagyományőrzés mesterfokon" a Békéscsabai Hagyományőrző 

Kulturális Kör bemutatkozása. 

  A 200 éves Molnár-ház megmentése, felújítása képekben. 

Bemutatja Kiss Béla, Podmaniczky-díjas építész, műemlékvédelmi 

szakmérnök. 

  Koccintás vízzel. 

  Népi használati tárgyak, népi mesterségek munkaeszközeinek 

kiállítása. 

Békés Városi Püski Sándor "Nem kár a gőzért". SÜTI-PARTI. 
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Könyvtár 

  Afronauta / Nagy János. Handpan hangszerest és bemutató.  

  Filmklub. 

  Találkozás Réz András filmesztétával. 

Csorvási Szolgáltató Nonprofit 

Kft. Bartók Bartók Béla 

Városi és Iskolai Könyvtár 

40 év alatt a Föld körül. 

  Interaktív természettudományi bemutató. 

  Könyves Vasárnap. 

  Szabadtéri könyves nyomkereső játék 

DÁMK Ladányi Mihály 

Könyvtár Dévaványa 

Állatok világnapja. vizes élőhelyek vetélkedő. 

  Nyári vizes élményeim. fotó- és rajzpályázat eredményhirdetés, 

díjátadás. 

  Strandfürdő története. Kiállítás. 

Dérczy Ferenc Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény 

Kondoros 

"A könyvtári digitalizálás a hely- és családtörténeti kutatások 

szolgálatában". Molnár Sándor az SZTE Klebelsberg Könyvtár 

digitalizáló munkatársának előadása.  

  "Aranyos-találkozó" - közös verselés az Arany János- emlékév 

kapcsán. Vendégeink a békésszentandrási könyvtárosok.  

  "Kik érted haltak, szent világszabadság..." Az aradi vértanúkra 

emlékezünk.  

  "Lassú víz, partot mos". Könyvtárhasználati vetélkedő általános 

iskolások számára.  

  Egy találkozó keretében a békésszentandrási és kondorosi kollégák 

ismerkedése. 

  Ingyenes beiratkozási akció.  

  Író-olvasó találkozó Pillár Csaba kondorosi íróval "Nehéz idők" 

című regénye kapcsán. 

  Kézműveskedés kavicsokkal.  

  Könyvbörze.  

  Megbocsátás hete. 

  Napsugár Bábszínház: "Rongy Elek, a sztár" című bábelőadás. 

Dobozi Közösségi Ház és 

Könyvtár 

"Egy falu története a vizek ölelésében". Dr Németh Csaba történész 

helytörténeti előadása. 

  "Víz, víz, tiszta víz"- kiállítás, beszélgetés, könyvajánló. 

  A boldogság forrása gyermekkorban. 

  Élménygyűjtés - játékos könyvajánló. 

  Szülőföldem, író - olvasó találkozó Váradi Krisztina újságíróval 

  Vizek mentén - túra a Holt-Körös mentén. 

Gál Ferenc Főiskola 

Könyvtára Gyula 

Közös folyónk a Duna. Csak tiszta forrásból. 

Határ Győző Városi Könyvtár 

Gyomaendrőd 

(K) Vizes totó: felnőtteknek totójáték a honlapon, a helyes 

megfejtők között sorsolás.  

  A Boldogság kék kosara: Vízzel kapcsolatos idézetekből boldogság 
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cédulák. 

  A nap vize: Felnőtteknek napi kérdés a vízzel kapcsolatban. Játék a 

honlapon, a helyes megfejtők között sorsolás. 

  A nap vize: Gyerekeknek napi kérdés a vízzel kapcsolatban. Játék a 

honlapon, a helyes megfejtők között sorsolás. 

  Családi Vasárnap a Mives Kezek Társulattal. Népi játékok, vizes 

kézműveskedés. Rendkívüli nyitva tartás. 

  Egy csepp egészség: egészségdélután előadásokkal, szűrésekkel, 

mérésekkel, tanácsadás. 

  Egy csepp természet - digitális fotókiállítás balog Lajos fotóiból. 

  Gyermekjátékok a helytörténetben. Játszunk a vízzel! Előadás 

általános iskolás gyerekek számára. 

  Gyermekjátékok a helytörténetben: Játszunk a vízzel! Előadás 

általános iskolás gyerekek számára. 

  Gyomaendrőd a vizek városa: digitalizált dokumentumok tematikus 

kiállítás a honlapon. 

  Holtágtól-holtágig: helyismereti barangolás. Az irodalomhoz 

köthető, helyi nevezetes épületek a városban, irodalmi 

idegenvezetéssel.  

  Jöjjön, megbocsájtunk! Késedelmi díjak elengedése. 

  Koccintsunk vízzel! Egyszerre koccintás vízzel. 

  Könyvben a víz: Tematikus irodalmi könyvajánló, amelyekben 

fontos szerepet játszik a víz. Digitálisan a honlapon. 

  Könyvekben a víz: Tematikus ismeretterjesztő művek 

könyvajánlója, amelyekben fontos szerepet játszik a víz. Digitálisan 

a honlapon. 

  Minden, ami víz: rajzpályázat eredményhirdetés. 

  Mindenben víz. Kun Béla helytörténeti gyűjtő vízzel kapcsolatos, 

válogatott tárgyai. 

  Minden, ami víz - Rajzpályázat általános iskolások számára. 

  Napi víz. Felnőtteknek és gyerekeknek jó tanácsok a honlapon a 

vízzel kapcsolatban. 

  Napi víz. Gyerekeknek jó tanácsok a honlapon a vízzel 

kapcsolatban. 

  Szépek, ritkák, különcök. Deli Tamás és Danyik Tibor a Körös-

maros Nemzeti Park állatvilágáról. Könyvbemutató. 

  Szindbád hazamegy Márai Sándor költeményei 4 tételben. Pálfy 

Margit előadóművész irodalmi előadása. 

  Titkok forrása: becsomagolt könyvet kölcsönözhetnek bátor 

olvasónk. 

  Tudásforrás: Vizes adattárak, honlapok, saját honlapunk 

dokumentumainak bemutatása, ismeretterjesztő előadás általános 

iskolásoknak. Információforrások, tudásforrások. 

  Víz nélkül nincs élet! Mire használjuk a vizet? Tiszteljük a vizet! 

Ismeretterjesztő előadás általános iskolás gyerekek számára. 
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  Vizes totó: gyerekeknek totójáték a honlapon, a helyes megfejtők 

között sorsolás.  

Hegyesi János Városi 

Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény Füzesgyarmat 

 Megbocsátás hete. A régi kikölcsönzött könyvek visszahozatala. 

Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Jelentkezés az 

interaktív számítógépes oktatásra. Infó-totó felnőttek és gyerekek 

részére. 

  "Víz". "Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy" 

(Antoine de Saint-Exupéry). Előadó: Tóth Tünde diplomás 

szakápoló. 

  Boldogság forrása. Sohonyai Edit ifjúsági író, író-olvasó találkozója 

felső tagozatos diákoknak. 

  Mozdulj ki! Kerékpártúra a Berettyó gáton. 

  Népi hagyományok forrásai. Sárrét vízi vadvilága, helytörténeti 

előadás. Előadó: Incze László. 

  Tudásforrás, információforrás. A Hegyesi János Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény honlapjának népszerűsítése, a könyvtár 

Corvina adatbázisának bemutatása. 

József Attila Általános 

Művelődési Központ Városi 

Könyvtára Mezőhegyes 

Dr. Isaszegi János tábornok előadása "A 20-21. századok háborúi a 

könyvek tükrében! Tanulunk-e belőlük?" címmel. 

  Könyves vasárnap: mesefilm nézés, internetezési lehetőség, 

beiratkozás, folyóirat olvasás, zenehallgatás. 

  Papp Éva, az Országos Széchenyi Kör elnökségi tagjának előadása 

"Széchenyi és a víz" címmel 

Justh Zsigmond Városi 

Könyvtár. Gádorosi Justh 

Zsigmond emlékszoba. 

Gádorosi temető. 

Kerékpártúra Gádorosra.  

Justh Zsigmond Városi 

Könyvtár Orosháza 

Folyók, tavak tengerek – vizes témák a zenében.  

  Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban.  

  Véradás a könyvtárban.  

  Berg Judit közönségtalálkozó.  

  Könyvkiárusítás.  

  Ments könyvet!  

  Tokai Tamás Csöndnaplók című kötetének bemutatója.  

Körös Művelődési Ház és 

Könyvtár Békésszentandrás 

A Körös Maros Nemzeti Park munkatársa, Tóth Tamás tart előadást 

a felső tagozatosak számára. 

  A Népmese Napjára rendezett rajzkiállítás megnyitója. 

  Író-olvasó találkozó Kiss Ottóval. 

Körösladányi ÁMK Könyvtár A víz a vallási- és néphagyományokban. Előadó: Kovács Tibor 

református lelkész. 

  A vizek élővilága: kirándulás a Körös Maros Nemzeti parkba. 

  Családi kézműves foglalkozás, játékos vetélkedő. Egész heti 

program zárása. 
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  Együtt éneklés, együtt zenélés. Interaktív népzenei műsor. 

Közreműködik az Ahhoz képest népzenei együttes. 

  Közös kincsünk a víz címmel előadás. Előadó: Körömi Krisztina a 

Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója. 

  Molnár Lajos körösladányi költő könyvbemutatója. 

  Országos Könyvtári Napok és a " Víz, mint éltető erő" fotókiállítás 

megnyitója. 

Köröstarcsa Község 

Önkormányzata Szabó Károly 

Művelődési Ház és Könyvtár, 

Közszolgáltató Intézmény 

Kalandozz a meseösvényen! 

  Két keréken a Kettős-Körös mentén. 

  Olvassunk együtt! 

  Szörfözz ingyen a világhálón! 

  Tengernyi népmese. 

  Vízparancsolat. 

KSZR Almáskamarás Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Békéssámson Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Bélmegyer Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Biharugra Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Bucsa Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Csabacsűd Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Csabaszabadi Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Csanádapáca Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Csárdaszállás Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Dombegyház Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Dombiratos Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Ecsegfalva Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Gerendás Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Geszt Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Hunya Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Kamut Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Kardos Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Kardoskút Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Kaszaper Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Kertészsziget Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Kétsoprony Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Kisdombegyház Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Körösnagyharsány Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Körösújfalu Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Kötegyán Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Kunágota Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Lőkösháza Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Magyarbánhegyes Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Magyardombegyház Víz-kvíz (online vetélkedő). 
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KSZR Medgyesbodzás Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Méhkerék Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Mezőgyán Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Nagybánhegyes Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Nagykamarás Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Okány Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Örménykút Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Pusztaföldvár Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Pusztaottlaka Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Sarkadkeresztúr Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Tarhos Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Telekgerendás Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Újszalonta Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Végegyháza Víz-kvíz (online vetélkedő). 

KSZR Zsadány Víz-kvíz (online vetélkedő). 

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési 

Ház és Könyvtár 

Országos Könyvtári Napok. Csak tiszta forrásból. "Természetes 

energiaforrásaink: a víz és a testmozgás". 

Mezőkovácsházi Városi 

Könyvtár 

Arany 200. 

  Elvarázsolt Mesekönyvtár. 

  Időutazás Mezőkovácsházán. 

 

Mogyoróssy János Városi 

Könyvtár - Gyulavári 

fiókkönyvtára 

Népmese a gyermeknevelésben. Schriffert-Tóth Eszter előadása. 

Mogyoróssy János Városi 

Könyvtár Gyula 

A legvéresebb évszázad. Gazda József előadása. Könyvbemutató. 

  A Nagy Olvasási Kihívás napja. Eredményhirdetés és díjátadó. 

  Kézműves délelőtt kicsiknek és nagyoknak. 

  Könyv és lélek. Találkozó Szurovecz Kitti írónővel. 

  Sinka Istvánra emlékezünk. Vaszkó Tamás előadása. 

Nagy Miklós Városi Könyvtár 

Szeghalom 

"Boldogság lélektana." 

  "Skócia ege szabad." 

  A könyv útja az olvasóhoz. 

  Író-olvasó találkozó. Telegdi Ágnes írónő interaktív előadása 

kicsiknek. 

Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központ és Könyvtár 

Mezőberény 

Az Év olvasója vándordíj átadása, hűséges olvasóink ünneplése. 

  Ingyenes beiratkozás. 

  Megbocsátás hete. 

  Mesélj nekem! Pásztohy Panka mesekönyv-illusztrátorral. 

  Találkozás Réz Andrással. 
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Petőfi Sándor Művelődési Ház 

és Könyvtár Újkígyós 

Éltetőnk a víz - élj hát vele please!  

  Ép testben ép lélek. Mi a boldogság forrása? A tested a templomod. 

  Gyökereink nyomában. Népi hagyományaink a modern világban. 

  Kincskereső kisködmön. A SZERETET az élet, az élet a boldogság.  

  Titkok könyvtára. Less be a kulisszák mögé. Fedezzük fel együtt a 

könyvtárunkat. 

Reibel Mihály Városi 

Művelődési Központ és 

Könyvtár Elek 

"Ki hallott már Petőfi Sándorról?" Zenés irodalmi összeállítás 

Baracsi István előadásában. 

  Hagyományok Napja. Kiállítás az eleki románság életéről. 

  Minden, ami víz. Rajzpályázat általános iskolásoknak. 

Sinka István Művelődési 

Központ és Városi Könyvtár 

Vésztő 

Akarsz nyerni 350.-Ft-ot csak tiszta forrásból. (okt. 2-7-ig) Ingyenes 

beiratkozás 16 éven felüli tanulóknak, nyugdíjasoknak. 

  Akarsz nyerni 700,-Ft-ot csak tiszta forrásból. (okt. 2-7-ig) Ingyenes 

beiratkozás felnőtteknek. 

  Boldogság soha nem megy ki a divatból! 

  Ki nekem Arany János? 

  Ki nekünk Arany János? 

  Könyvtártúra - Nyitott könyvtár. 

  Magyar Népmese Napja feladatlap eredményhirdetése. 

  Sinka István dedikációk. Előadó: Biró Balogh Tamás. 

  Utcai csere-bere könyvespolc. 

SZIE AGK Könyvtára 

Békéscsaba 

Kaleidoszkóp címmel fotókiállítás. Biros Erika, Jármi József és 

Méhes Miklós képein megjelenik a természet valamint a természet 

és az ember viszonya. Az alkotók a Márvány Fotóműhely és a 

MAFOSZ tagjai. 

SZIE AGK Tessedik Sámuel 

Könyvtár Szarvas 

90 éves az agrárszakoktatás Szarvason - online totó; a SZIE 

Archívum (archivum.szie.hu) adatbázis használatával. 

  Dr. Gombos Béla: A felhők világa c. előadás. 

  Ingyenes beiratkozás. 

Tessedik Sámuel Múzeum és 

Szárazmalom, Városi 

Könyvtár Szarvas 

A kommunikáció fejlődése a füstjelektől az internetig - Dr. Janurik 

Tamás előadása. 

  Közönségtalálkozó és rendhagyó irodalomóra Kiss Ottó költővel. 

  Megbocsátás hete és ingyenes beiratkozás. 

  Rádiótól a zenegépig - Paluska György bemutatója. 

  Rádiótörténeti kiállítás. 

  Szarvasi szlovák ékszerek - Frankó Anna előadása. 
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A programsorozat megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai 

A hazai könyvtárak működésében kiemelt szerepe van az OKN rendezvénysorozat 

programjainak. 2017-ban a korábbi évekhez viszonyítva valamelyest nőtt a programhoz 

csatlakozó könyvtárak száma, amely közelíti a 100 %-ot. 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. 

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. A Víz-kvíz 

(online vetélkedő) felhívás segítségével a programokba bekapcsolódott a megye legtöbb 

települése, szinte kivétel nélkül. 

 

A programsorozat eredményessége 

A programsorozat elérte a célját: közel 12 ezer ember kereste fel a hozzá legközelebb 

eső települési könyvtárat Békés megyében, amelyekben közel 260 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 Békés Megyei Könyvtárat kiemelkedő létszámban 

keresték fel a beiratkozni vágyók az egy hét leforgása alatt. A megye települési könyvtárai 

örömmel vették a pályázat nyújtotta lehetőséget, a megyei könyvtár módszertani segítségét. 
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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 

igh. 

 

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/  

http://konyvtar.bmk.hu/nka_projektek
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/

