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„Letéti rendszerű könyvállomány gyarapítása Békésben”
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Pályázati azonosító: 3542/00222
A megítélt támogatás összege: 1.150.000 Ft, ebből
Békés Megyei Büntetés-végrehajtó Intézet könyvtára számára: 250.000 Ft
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
könyvtára számára: 300.000 Ft
Nemzetiségi könyvellátás (szlovák, román, roma) céljára: 600.000 Ft
A megvalósult projekt teljes költsége: 1.163.339 Ft
1. 3542/a – Büntetés-végrehajtási Intézet könyvállományának gyarapítása
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma negyedik alkalommal segítette
pályázati támogatás úján, hogy a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtár
állománya új dokumentumokkal gyarapodjon. Azért fontos az NKA támogatása, mert a
fogvatartottak fogva tartásuk ideje alatt más úton nem juthatnak hozzá könyvtári ellátáshoz,
könyvekhez. A könyvtár állománya szinte kizárólagosan a pályázati támogatás és a Békés
Megyei Könyvtár segítségével tud frissülni. A meglévő dokumentumok a használat során és
tartalmilag is kopottá válnak, de az új, aktuális információkkal bíró könyveket szívesebben
kézbe veszik a bentlakók. A szépirodalmi művek témája a mai életből merít, a kevésbé
olvasottak számára könnyebb a történetekkel, a szereplőkkel való azonosulás. Az olvasás
mentálisan nyújt segítséget az elítélteknek, a könyvek és a történetek kapcsot jelentenek a
külvilág felé.
A dokumentumok beszerzése ebben az évben is előzetes igényfelmérésen alapult: a
szépirodalmi klasszikusok mellett igény mutatkozott a szakkönyvekre, az ismeretterjesztő
irodalomra, és továbbra is népszerűek a történelmi regények, a kalandregények és a modern
krimi. Néhány cím az új beszerzések közül: Bán János: Hunyadi, Wass Albert: Tizenhárom
almafa, Müller Péter: Sorsról és Életről, Jo Nesbö: Boszorkányszög.
117 db könyvet vásároltunk meg, 261.284 forint értékben.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően, állományba vétel után a dokumentumok a Corvina
Integrált könyvtári rendszer adatbázisában kerültek feldolgozásra és letétbe adásra. Az
adatbázis lelőhely szerint is visszakereshető webes felületen. Jelölésük: GYULA BV
INTÉZET
A kötetek kiszállítása és átadása 2013. szeptember 30-án történt meg.
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A gyűjtemény várható hasznosulásának értékelése:
A mai büntetés-végrehajtási rendszerekben az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és a
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezség okmányában megfogalmazott alapelvekkel
összhangban a hangsúly – a kirekesztés helyett – az elítéltek társadalomba való
beilleszkedésére helyeződik. A jogállamiság és a demokratikus jogelvek megkövetelik, hogy
a szabadságvesztés végrehajtása humánus, oktató-nevelő, a társadalomba visszavezető legyen,
vagyis az elítélteknek lehetőséget kell biztosítani a rehabilitációra. A Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet is törekszik a fenti irányelvek betartására.
A könyvtárnak és az olvasásnak a rehabilitációban jelentős szerepe van. A büntetésvégrehajtás ideje alatt is korlátlanul kell érvényesülnie például az élethez és emberi
méltósághoz való jognak, a személyi biztonsághoz való jognak, a gondolat, a lelkiismeret és a
vallás szabadságának, a művelődéshez való jognak, a tudományos és művészeti tevékenység
szabadságának stb.
A könyvtár a hét minden napján nyitva tart. A könyvtár helyisége 25 nm. Az olvasók száma
kb. 50 fő, a fogvatartottak száma 162 fő. Az elítéltek örömmel fogadták az új könyvek
érkezését. A fogvatartottak megfelelő körülmények között élnek, a legtöbb cellában van
televízió, rádió, illetve a saját könyv és újság használata megengedett. A könyvtár, és az
olvasás segíti a művelődéshez való jog érvényesülését és a szabadulás utáni társadalomba
történő visszailleszkedést. A hit, a könyv és az olvasás fontos a fogvatartottak mentálhigiénéje
szempontjából.
2. 3542/b. A nemzetiségek által lakott települések könyvtári állományának gyarapítása
Békés megye települési könyvtárai közül Szarvas, Tótkomlós (szlovák); Kétegyháza, Elek
(román, roma), Doboz, Vésztő (roma) települések lakosai részesültek az NKA által támogatott
nemzetiségi állománygyarapításban. Az NKA által támogatott program jelentősen hozzájárul
az adott települések nemzetiségi könyvtári ellátásához. A román és szlovák nyelvű könyvek
külföldi kiadók általi beszerzése nehézkes, ezért hasznos a szerzeményezésben jártas
könyvtári szakemberek közreműködése, mely a Kollégium anyagi támogatásával valósulhat
meg.
267 db könyvet vásároltunk meg, 602.377 forint értékben.
Állományba vétel után a dokumentumok a Corvina Integrált könyvtári rendszer adatbázisába
kerültek, lelőhely szerint is visszakereshetők webes felületen.
Jelölésük:
BCS1/SZRV: Városi Könyvtár Szarvas nemzetiségi letét
BCS1/TOTK: Városi Könyvtár Tótkomlós nemzetiségi letét
BCS1/KEHA: Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár nemzetiségi letét
BCS1/ELEK: Városi Könyvtár Elek nemzetiségi letét
BCS1/DOBO: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár nemzetiségi letét
BCS1/VESZ: Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár nemzetiségi letét
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A kötetek kiszállítása és átadása 2013. szeptember 30-án történt meg.
A gyűjtemény várható hasznosulásának értékelése:
A nemzetiségi könyvtári ellátásra is kevesebb forrás áll rendelkezésre mint korábban. A
program által 6 település könyvtára jutott szlovák, román és roma könyvekhez. Tótkomlós
esetében különösen jó a könyvtár kapcsolata a helyi szlovák nemzetiségi iskolával, ahol a
tanulók és pedagógusok kiemelten tudják hasznosítani a megvásárolt könyveket. A roma
nemzetiségi könyvtári ellátásban megvásárolt szép és ízléses kiadványokat, szakkönyveket
(pl. Bangó Margit: Vadat, halat, s’mi jó falat, vagy Kádár Annamária: Mesepszichológia) nem
csupán a nemzetiségi lakosok, hanem bármely beiratkozott olvasó is kikölcsönözheti.
Kétegyházán, Dobozon és Vésztőn jelentős a roma lakosság. Igénylik a roma nyelvű
könyveket és rendszeresen látogatják a helyi könyvtárakat, ezáltal is ápolva hagyományaikat
és a nemzetiségi kultúrát. Összesen 10 712 olvasó jutott új könyvekhez.
Település:
Olvasók száma:

Doboz
487

Elek
312

Kétegyháza
1044

Szarvas
7230

Tótkomlós
1217

Vésztő
422

Az adatok a 2012. évre vonatkozó regisztrált használók száma, a magyarországi könyvtárak statisztikai adatai
alapján (http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai)

3. 3542/c. A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani
Központ állománygyarapítása
A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek, fiatalok és pedagógusok nagy
örömmel fogadták a pályázat útján beszerzett dokumentumokat. A gyermekvédelem a
társadalom egyik kiemelten fontos feladata. A Békés megyei nevelőotthonokban 642 fő
gyermek és fiatal él, ebből 447 nevelőcsaládban és 195 fő gyermekotthonban, lakásotthonban,
vagy utógondozóban. A gondozottak közül sokan képesség- vagy tanulási zavarral küzdenek,
az átlagtól való elmaradásuk jelentős. Számukra különösen fontos az új, szép, színes,
gazdagon illusztrált könyvek, egyáltalán a könyvek kézbevétele.
A könyvek megvásárlását igényfelmérés előzte meg: a legnépszerűbb könyvek a
szépirodalmi, romantikus, a párkapcsolattal vagy a kézművességgel, kreativitással (hobbi)
foglalkozó könyvek voltak, de hangoskönyvek vásárlása is történt (pl. Harry Potter).
184 db dokumentumot vásároltunk meg, 299.678 forint értékben.
Állományba vétel után a dokumentumok a Corvina Integrált könyvtári rendszer adatbázisába
kerültek, lelőhely szerint is visszakereshetők webes felületen. Jelölésük: BCS1/SZGYV
A kötetek kiszállítása és átadása 2013. szeptember 30-án történt meg.

3

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. * Telefon: +36/66/530-200 * Web: konyvtar.bmk.hu * E-mail: bmk@bmk.hu

A gyűjtemény várható hasznosulásának értékelése:
Az intézmény első alkalommal részesült a pályázat kapcsán letéti rendszerű
állománygyarapításban. A gondozottak és a használók körében teljes elégedettséggel valósult
meg a program. A gyerekek és a gondozók rendkívül nagy örömmel fogadták a
dokumentumokat, könyveket és cd-ket.
A könyvek felhasználási helyszínei:
Helyszín:

Ellátottak száma/fő

Gyula, Temesvári u. 39.

10

Gyula, Arany János u. 13.

10

Gyula, Orsovai u. 11/a.

12

Elek, Kun Béla u. 9.

10

Békés, Gorkij u. 9.

10

Békés, Pesti u. 18.

10

Magyarbánhegyes, Jókai u. 23/a.

10

Magyarbánhegyes, Alkotmány u. 44.

10

Dévaványa, Mátyás u. 1.

21

A megyében élő 642 gondozottból 103 fő (16%) részesül könyvtári ellátásban a pályázatnak
köszönhetően.
4. Sajtóanyag:
Nemzetiségi könyvek a helyi könyvtáraknak
2013. november 13. 18:03 M. P. M.
Könyvcsomagokat adott át több település könyvtárának a Békés Megyei Könyvtár a
közelmúltban.
– A program a szlovák, román és roma nemzetiségi könyvtári ellátást kívánja segíteni. Doboz, Elek,
Kétegyháza, Szarvas, Tótkomlós és Vésztő lakosai jutottak új olvasmányokhoz – tudtuk meg
Rakonczás Szilviától, a megyei könyvtár igazgatójától.
Ugyancsak a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhető, hogy a Békés Megyei Szociális
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ és a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet bibliotékája számára is vásárolhattak új könyveket.
Az intézmények 568 dokumentummal lettek gazdagabbak, melyek értéke 1 millió 150 ezer forint.
Megjelenés helye Békés Megyei Hírlap:
http://www.beol.hu/bekes/kultura/nemzetisegi-konyvek-a-helyi-konyvtaraknak-525083
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