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Szakmai beszámoló
„Könyvtárba mentem, gyere utánam!”
10 év partnerségben, közösségben
Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei rendezvényei

A Békés Megyei Könyvtár a „Könyvtárba mentem, gyere utánam” 10. Országos
Könyvtári Napok programsorozat keretei között 2015. október 5-12. 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 „Könyvtárba mentem, gyere utánam” projekt Békés megyei rendezvényei igényes
könyvtári programokkal vártak minden korosztályt. A programok lehetőséget nyújtottak az
olvasás- és könyvtárhasználat népszerűsítésére, arra, hogy az érdeklődők jobban
megismerhessék a könyvtárak által kínált kulturális lehetőségeket, könyvtári szolgáltatásokat,
és egyben vonzóvá tegyék azokat. Az egyhetes rendezvénysorozat jó alkalom volt arra, hogy
az olvasóközönség, a helyi közösségek és partnerintézmények figyelmét a könyvekre,
könyvtárakra, könyvtárhasználatra irányítsa. A rendezvénysorozat eredményességét az
együttműködő intézmények, könyvtárak, partnerszervezetek közötti sikeres munkakapcsolat
is igazolta. Kitűnő példája ennek – többek között – a Békés Megyei Könyvtár rendőrséggel
való együttműködése, amely során azt a visszajelzést kaptuk a rendőrség munkatársaitól,
hogy számukra is eredményes volt a partnerség, mert a közös rendezvény által hatékonyabban
és más, egyébként nem feltétlenül elérhető közönséget tudtak megszólítani a közös
programok által. 2015-ben a korábbi évekhez hasonlóan, de további partnerek bevonásával
kínálta programjait a Békés Megyei Könyvtár.
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Együttműködő partnereink voltak:
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Intézet
Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Békéscsabai Rendőrkapitányság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tűzmegelőzési Bizottság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testület
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Nyilvános könyvtárak (Békés megye)
A jubileumi programok Békés megyében a Békés Megyei Könyvtár koordinálásában 65
településen, 70 intézményben 374 programmal, 15785 résztvevővel valósultak meg.
A települési könyvtárak részéről tapasztalható, hogy 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 szervezők ötletessége, az eredményes
együttműködések hozzájárultak a 10. alkalommal megrendezésre kerülő Országos Könyvtári
Napok sikerességéhez!
Támogatott tevékenységek:
-

a helyi társadalom valamennyi rétegének és korosztályának bevonásával a különböző
kulturális igények kielégítését célzó magas minőségű irodalmi programok
szervezése

-

a könyvtár, mint közösségi tér: játék és kreativitás, szórakoztató programok

-

a több generációt érintő, tudással, olvasással, társadalmi szerepvállalással, aktív
életvitellel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos lehetőségek bemutatása

-

eddig még meg nem szólított rétegek bevonása

-

helyi gyűjtemények, települési értéktárak, elektronikus adatbázisok, digitális
adattárak bemutatása, népszerűsítése

-

a közbiztonság, élet- és vagyonvédelem témákban előadások

-

közgyűjtemények bemutatása
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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

-

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

-

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

A programok helyszíne:
-

Békés Megyei Könyvtár

-

települési könyvtárak

-

könyvtárellátási szolgáltató helyek (KSZR)

A megvalósítás módja:
-

könyvtárakban személyes részvétel

-

a megye valamennyi könyvtárában elektronikus hozzáféréssel: 7 nap 7 kérdés online
játék

Szervezési formák:
-

helyben megvalósuló önálló könyvtári rendezvények

-

térségi, járási szinten szervezett programok, előadások, bemutatók

-

megyei szintű program
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Programok a Békés Megyei Könyvtárban
A korábbi évekhez hasonlóan színes, egyhetes programot kínált a Békés Megyei Könyvtár a
10. Országos Könyvtári Napok idején is. A könyvtár programjai idén is igazodtak a
meghirdetett témakörökhöz. A programsorozat rendhagyó megnyitóval, a helyi sajtó
érdeklődése mellett vette kezdetét. A programok a rendezvényeket megelőző időszakban
kerültek meghirdetésre a könyvtár honlapján, közösségi oldalakon, valamint a helyi televízió
közreműködésével elérhető volt az országos kampányfilm is. A rendezvény ideje alatt is
folyamatos volt a programok kommunikálása a központi arculati elemeket felhasználva
szórólapokon, valamint a könyvtár weblapjain.
Október 5.
Közhírré tétetik! Rendhagyó megnyitó
A rendhagyó megnyitó során kidobolásra kerültek a Békés Megyei Könyvtár és a
fiókkönyvtárak 10. Országos Könyvtári Napok programjai. Ezt követően Útkeresés
Békéscsabáról címmel közönségtalálkozó volt Bauer Barbarával.

Közönségtalálkozó Bauer Barbarával. (Fotó: Vincze Andrea)
Október 6.
Megemlékezések, emlékek napja
Ezen a napon Dr. Erdész Ádám a gyulai Békés Megyei Levéltár igazgatója tartott előadást „A
tábornokoktól a közös emlékezés ajándékát kaptuk” címmel. Az előadás méltó emlékezése
volt az 1848-49-es aradi eseményeknek. Az előadáson a felnőtt korosztályon kívül diákok is
szép számmal vettek részt.
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Dr. Erdész Ádám előadása (Fotó: Vincze Andrea)
Október 7.
Partnerségben a biztonságos életért
A Békés Megyei Könyvtárban ezen a napon egész napos rendezvények voltak. Délelőtt Vig
Balázs tartott fergeteges hangulatú előadást 90 fő gyermek közreműködésével a könyvtár
előadótermében.

„Puszirablók” Vig Balázs, író. (Fotó: Vincze Andrea)
Az Együtt a biztonságért akció nyílt nap keretében adott betekintést a partnerszervezetek
munkájába, valamint élet- és vagyonbiztonság témában hívta fel az érdeklődők figyelmét a
biztonságosabb életre. Az érdeklődőknek lehetőségében állt elsajátítani az újraélesztést, laikus
életmentő ellátások technikáját, valamint fogyasztóvédelmi kérdésekben kaphattak személyes
tanácsadást. A gyermekek körében nagy népszerűségnek örvendet a tűzoltóautó, a felnőttek
próbára tehették a KRESZ szabályokra vonatkozó ismereteiket. Elsősorban a középiskolás
korosztály számára nyújtott figyelemfelhívó ismeretekek a „Netezz biztonságosan” előadás. A
délután folyamán „Együtt a megelőzésért” címmel hallhattak az érdeklődők előadást a helyi
rendőrkapitányság munkatársától.
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Újraélesztési technikák. (Fotó: Vincze Andrea)
Október 8.
Olvassunk együtt!
Kora délután a Kávészünet trió volt a könyvtár vendége, zsúfolásig megtelt a könyvtár
előadóterme. A résztvevők összetétele változatos volt a középiskolás korosztálytól az idősebb
korosztályig egyaránt.
Újjáéleszthető-e a történelmi regény műfaja? címmel nagysikerű előadást tartott Bán Mór, a
Hunyadi kötetek szerzője. Az író lendületes sodrású, magával ragadó előadást tartott. A
program az olvasói visszajelzések alapján is jól sikerült, tartalmas közönségtalálkozó volt.

Közönségtalálkozó Bán Mór íróval. (Fotó: Vincze Andrea)
Október 9.
Olvassunk együtt!
Asszony és háza címmel tartott egy igazán hangulatos előadást Petrik Adrien építész, író. A
beszélgetés hangulatát az előadás alatt vetített varázslatos képek csak tovább fokozták. Az
írónő néhány évelő citrom palántával is kedveskedett a békéscsabai olvasótábornak.
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Petrik Adrien dedikálás közben. (Fotó: Vincze Andrea)
Október 10.
Könyvtári Show
Ezen a napon a családoké, a gyermekeké volt a főszerep, látványos, show elemekkel: a
könyvtár vendége ezen a napon Salamon László bűvész, író volt. A könyvbemutatóval
egybekötött találkozón a bűvész bevonta a lelkes közönségét a látványos produkcióba.

Salamon László bűvész, író. (Fotó: Vincze Andrea)
Október 11.
Könyves Vasárnap
Az idén 5. alkalommal került megrendezésre az Autóbuszos kirándulás és helyismereti séta. 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 Kétegyháza és
Szabadkígyós volt. A résztvevők megismerték a kétegyházi román templom szépségeit. A
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templom érdekessége, hogy kunhalomra épült. A csoport kísérője ez alkalommal is
Szelekovszky László természetvédelmi szakember, A kastélyok és kúriák könyv szerzője volt.
Az érdeklődők meglátogatták a kétegyházi Gyűjtemények házát valamint a kétegyházi és a
szabadkígyósi kastélyt.

Megérkezés a kétegyházi román templomba. (Fotó: Zdolik János)
A Békés Megyei Könyvtár rendhagyó nyitvatartással várta az olvasókat a Könyves
Vasárnapon. Az informatika iránt érdeklődők az Élet a Windows (10) után – Szabad
szoftverekkel című előadást hallgatták nagy érdeklődéssel. A délutánra Egy perc és nyersz!
játékos vetélkedővel készültek a könyvtárosok.

Egy perc és nyersz! Játék közben. (Fotó: Vincze Andrea)
A Békés Megyei Könyvtár fiókkönyvtárai is csatlakoztak idén a rendezvénysorozathoz:
kiállítással, előadásokkal, egészségügyi tanácsadással, jóga és meditációs foglalkozással,
diafilmvetítéssel valamint filmvetítésekkel várták az érdeklődőket.
A programsorozatba idén csatlakozott a SZIE Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar
békéscsabai és gyulai campus könyvtára is, fogyasztóvédelmi előadással, vetítéssel és
kiállítással egybekötött élménybeszámolóval.
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Összegző adatok:
Települések száma:

65

A csatlakozó könyvtárak száma:

70

Együttműködő egyéb intézmény:

8

Programok száma:
KSZR programok száma:

374
45

Célcsoportok:
-

könyvtárlátogatók és potenciális könyvtárlátogatók

-

nevelési-oktatási intézmények diákjai (óvodától középiskoláig)

-

pedagógusok

-

családok

-

óvodások

-

nyugdíjas korúak

-

egyesületek

-

az elektronikus szolgáltatások használói

-

megváltozott munkaképességűek, hátránnyal élők

Időtartam:
2015. október 5 – 2015. október 12.
Nyilvánosság:
-

helyi televízió (CsabaTV, 7. TV, 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 sajtó (beol.hu, csabaimerleg.hu)

-

online közösségi oldalak

-

könyvtári honlapok, BMK Hírlevél
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Megvalósult programok

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad
"Biztonságunk érdekében" előadás nyugdíjasoknak a Sarkadi Rendőrkapitányság
közreműködésével
"Mesedélelőtt" diafilmvetítés óvodásoknak
"Ott leszek" Előjegyzés alapján naponta egy óra ingyenes internet-használat
Játszik a város − játssz te is! Helytörténeti vetélkedő felső tagozatosoknak
Zenés versdélután a Kónya Sándor Kamarakórus közreműködésével
Batsányi Fiókkönyvtár
"Jamina múltja képekben." Kiállítás megnyitó
"Jamina múltja" Beszélgetés. Szabó János József előadása
"Kamaszkori problémák kezelése" Aranykőné Sajti Julianna kineziológus, pedagógus
előadása
"Központban az egészség." Egészségügyi tanácsadás, vérnyomásmérés. Előadó: Mák
Mihályné. Jóga és meditáció. A foglalkozást vezeti: Aranykőné Sajti Julianna, kineziológus
Diavetítés gyermekeknek
Békés Megyei Könyvtár
"Netezz biztonságosan"! Előadó: Matusek Zsuzsanna, a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat munkatársa
"Puszirablók" Vendég: Vig Balázs
ÁNTSZ szűrések, mérések
Asszony és háza. Vendég: Petrik Adrien építész, író
Egy perc és nyersz! Játékos vetélkedő
Együtt a megelőzésért. Vendég: Medgyesi István c. rendőr őrnagy
Élet a Windows (10) után − Szabad Szoftverekkel
Életet menthet! Újraélesztés, életmentő laikus ellátások technikájának elsajátítása a
Békéscsabai Mentőállomás munkatársaival
Fogyasztói Kosár. Nyílt nap a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának munkatársaival
Fogyasztói Kosár. Találkozó a Békéltető Testület munkatársaival
Látogatás és helyismereti séta a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtárba és a
szabadkígyósi Wenckheim Kastélyba. Autóbuszos kirándulás
Nagy Könyvtári Show. Rendhagyó megnyitó
Nick a csodák világában. Találkozó Salamon László bűvésszel
Nyitott könyv-tár − Beiratkozási kedvezmények
Október 6. és emlékezete. Dr Erdész Ádám történész, levéltáros előadása
Útkeresés Békéscsabáról. Vendég: Bauer Barbara, a Vakrepülés kötet szerzője
Tűzoltóautó bemutató
A Kávészünet trió koncertje
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HUNYADI − Újjáéleszthető-e a történelmi regény műfaja? Találkozó Bán Mórral
Rendőrség. KRESZ-teszt
Katasztrófavédelem. Interaktív bemutató
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
7. könyvtári Süti-parti és receptcsere, a Süti sütő verseny eredményhirdetése
A lejárt könyvtári tagság ingyen megújítható
Alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozások. Vezeti: Károlyi Gitta pszicho-pedagógus,
meseterapeuta
Egészségben nevelés a családban. Dr Csótó-Kecskeméti Éva gyógyszerész,
természetgyógyász előadása
Félsz? Ne tedd! Bemutató és néhány gondolat az önvédelemhez. Puskás István és Prágai
Endre WING CHUN mesterek
Ingyenes szűrések, mérések
Késedelmi díjak elengedése
Könyvjelzőkészítő pályázat
Találkozás Tóth Krisztina József Attila-díjas író, költővel. A szerzővel beszélget
Szilágyiné Szabó Ágnes tanár, író
Térítésmentes internethasználat
Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.
(T)egyél az egészségedért! Bakos Orsolya a Dr. Réthy Pál kórház, vezető dietetikusának
előadása.
Könyvvásár (selejtezett könyvekből).
Ringató − játékos, mondókás foglalkozás babáknak és mamáknak, a védőnők és az
óvónők közvetítésével
Le a csajokkal! Rendhagyó irodalomóra Sohonyai Edittel
Rendkívüli nyitvatartás: játszóház és játékok gyerekeknek
DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház Dévaványa
Kiállítás a települési értéktár anyagából
Nyitott Műhely Klub bemutatkozása. Kreatív könyvek, kreatív játszóház
Olvasni jó! vetélkedő díjátadó
Vig Balázs: Puszirablók
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kondoros
„Olvassunk együtt!” A város közepén – kihelyezett olvasóstand és könyvvásár.
Olvasásnépszerűsítési, beiratkozási akció
„Összefogás az egészségünkért” Egészségmérés a gyógyszertári dolgozókkal
A Mesekuckó vendégei: Könyvtár Süni és barátai. Meghívottak az óvodások
Az Aradi vértanúkra emlékezve – dokumentum kiállítás – értéktár bemutatás
Biztonságban! Úton, útfélen – Házam táján – Interneten. Előadás a rendőrség,
polgárőrség, informatikus bevonásával
Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd
„Vakrandi" egy könyvvel
1848/49 emlékezete Gyomán és Endrődön. Digitalizált dokumentumok közzététele a
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honlapon
A 2014-ben meghirdetett olvasásnépszerűsítő játék lezárása – Gyomaendrőd Nagykönyve
sorsolás a résztvevők között
A könyv, a könyvtár, az olvasás témában jókívánság kártyák
A könyvtár eltekint a késedelmi díjtól
A nap kérdése: A digitalizált adatbázishoz kapcsolódó napi kérdés. Sorsolás naponta
Apróban írva. Bátori Sándor minikönyv kiállítása
Bemutatkozik a Települési Értéktár
Csináljunk (könyvtári) fesztivált! Bűvészkedjünk a könyvekkel! (A Bohóc Színház
előadása, lufihajtogatás, arcfestés)
Egészséges délután. Ingyenes szűrések, mérések, vizsgálatok: hallás, látás, koleszterin,
vérnyomás, vércukor, testzsír. Egészséges, diabetikus és bio termékek
Gyomaendrőd legszebb madarait mutatja be Képíró-Balog Lajos. fotókiállítás megnyitó és
előadás
Hát a Vidra mit csinál? A katasztrófavédelem bemutatkozása, a VIDRA járási
mentőcsoport bemutatkozása
Helyi értékeink. Totójáték a honlapon
Játékban írva. Kiállítás olvasóink plüssfiguráiból, amelyek valamely irodalmi műhöz,
meséhez kapcsolhatók
Képíró-Balog Lajos fotókiállítása
Kincseink. Kiállítás a városi könyvtár legrégebbi könyveiből
Legjeink. Állományunk legjei: legkisebb, legnagyobb, legrégebbi, legnépszerűbb
Gyomaendrőd Nagykönyve (saját játékunk győztes könyvei) Könyv szépségverseny
Michelle Knudsen: Oroszlán a könyvtárban című meséjének feldolgozása báb, jelmez,
díszletkészítés után előadás
Október jeles szülöttei Gyomán, Endrődön, Gyomaendrődön. Digitális kiállítás
Péterfi Rita előadása: Olvasási szokások, vizsgálatok. A kötelező és szabadon választott
olvasmányok, könyvtárhasználati szokások, az olvasás és az internethasználat
összefüggéseiről
Ringató/Kerekítő foglalkozás
Szolgáltatási kedvezmények szerencsesütiben
Test és lélek. Tematikus könyvkiállítás
Tűvel írva. Kézimunka kiállítás.
Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Füzesgyarmat
Dalok, mondókák óvodásoknak. Gál István tanár zenei előadása
Híres emberek a múltból. Fekete János helytörténeti kutató előadása
Ingyenes Internethasználat. Egy óra ingyenes internet a késedelmes olvasóknak
József Attila Általános Művelődési Központ Könyvtára, Mezőhegyes
Családi vetélkedő a könyvtárban
Justh Zsigmond Városi Könyvtár Orosháza
Hallatásért díszsírhely − Niedzielszky Katalin újságíró könyvbemutatója. Beszélgetőtárs:
Szabó Zsuzsa
12
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Igazi hősök 2. Találkozó Nyáry Krisztiánnal. Könyvbemutató
Játszóház
Molynyomozó játék kicsiknek és nagyoknak
Véradás a könyvtárban
Körös Művelődési Ház és Könyvtár Békésszentandrás
Vendég: Schäffer Erzsébet
KSZR Almáskamarás
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Békéssámson
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Bélmegyer
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Biharugra
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Bucsa
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Csabacsűd
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Csabaszabadi
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Csanádapáca
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Csárdaszállás
Európai falvak. Fotókiállítás.
KSZR Dombegyház
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Dombiratos
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Ecsegfalva
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Gerendás
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Geszt
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Hunya
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Kamut
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Kardos
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Kardoskút
13
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7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Kaszaper
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Kertészsziget
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Kétsoprony
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Kisdombegyház
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Körösnagyharsány
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Körösújfalu
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Kötegyán
Három bajusz gazdát keres. Vendég: Vig Balázs
KSZR Kunágota
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Lőkösháza
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Magyarbánhegyes
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Magyardombegyház
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Medgyesbodzás
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Méhkerék
"Puszirablók" Vendég: Vig Balázs
KSZR Mezőgyán
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Nagybánhegyes
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Nagykamarás
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Okány
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
Soós Emőke mesél gyerekeknek
KSZR Örménykút
Erdélyi népmesék Soós Emőkével
KSZR Pusztaföldvár
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Pusztaottlaka
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7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Sarkadkeresztúr
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Tarhos
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Telekgerendás
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Újszalonta
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Végegyháza
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
KSZR Zsadány
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
Lencsési Könyvtár
7 nap 7 kérdés online irodalmi játék
80 huszár. Filmvetítés
Egy magyar nábob. Filmvetítés
Együtt a megelőzésért − felnőtteknek. Medgyesi István c. r. őrnagy előadása
Együtt a megelőzésért − gyerekeknek. Medgyesi István c. r. őrnagy előadása
Gettómilliomos. Filmvetítés
Indul a bakterház. Filmvetítés
Kárpáthy Zoltán. Filmvetítés
Lassie. Filmvetítés
Műkincsvadászok. Filmvetítés
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Auschwitz Album − Róluk, nekünk, nélkülük Holokauszt kiállítás
Éljünk egészségesen 60 felett is – Dr. Rónavölgyi Erzsébet előadása nyugdíjasoknak
Igazi hősök 2. Találkozó Nyáry Krisztiánnal. Könyvbemutató
Kiállítás a Tájházban és Gábor László előadása
Könyvbörze. Megbocsájtás hete. Ingyenes beiratkozás
Vetítünk, mesélünk − Diavetítés kicsiknek
Vigyázzunk értékeinkre – Polgárőrség előadása
Mogyoróssy János Városi Könyvtár Gyula
Az ATHENAEUM: a nagy múltú kiadó és írói. Vendég: Szabó Tibor Benjamin,
főszerkesztő, Hartay Csaba költő, író, T.S. Thomas író
Elpattant zongorahúr: Péter Erika költő, író regényének bemutatója. A szerzővel beszélget
Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója
Hugo Hartung nyomában, avagy Piroschka története, amely meghódította Németországot.
Vendég: Berta János író, a kötet szerzője és Tóth Imre református lelkész
Különleges mesék gyöngyökkel. A foglalkozást vezeti: Vetési Sándorné Rózsa néni

15

Pályázati azonosító:3508/01231
„Könyvtárba mentem, gyere utánam!”
Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei rendezvényei
2015. október 5-12.

Mi van a tükör mögött? : Beszélgetés Kiss Ottó József Attila-díjas költővel, íróval, illetve
két új kötetének bemutatója. A szerzőt kérdezi Fodor György tanár úr. A „Nagy Olvasási
Kihívás” játék eredményhirdetése és díjátadója
Ősz szele zümmög… A nevess-ints Bábcsoport előadása gyermekeknek
Mogyoróssy János Városi Könyvtár Gyula, Gyulavári fiókkönyvtár
Ősz szele zümmög… A nevess-ints Bábcsoport előadása gyermekeknek
Nagy Miklós Városi Könyvtár Szeghalom
"Ismerj meg, gyere közelebb" Könyvtári kirakodó a Nagy Miklós utcában
Az elhízás. Dr. Barta Zoltán háziorvos előadása
Bábszínház. A banya mesejáték. Rábai Györgyné Gabika óvónő bábelőadása
óvodásoknak.
Botlik Imre alkotó Mandala képkiállításának megnyitója
Írók Szeghalomból - Könyvbemutató. Vendég: Lengyel Róbert, a "Hispán história" című
könyv társszerzője
Kinezológiai előadás. Beszélgetés a ONE BRAIN kineziológiai módszeréről. Vendég:
Nagyné Hajdu Erzsébet
Leg-ek a könyvtárban! Jutalmazzuk a "leg-legebb" olvasóinkat
Mesés, játékos foglalkozás óvodások részére. A foglalkozást vezeti: Tóth Katalin
gyógypedagógus
Mondó kacagó 0-3 éves korig - mondókás fejlesztő foglalkozás. A foglalkozást vezeti:
Tóth Katalin gyógypedagógus
Nagyközségi Közösségi Ház és Könyvtár Doboz
"Fények az éjszakában" − rendkívüli nyitva tartás − gazdag könyvkínálat − megbocsájtás
napja. Bemutatkozik a NAVA. Recsegnek a bakelitek
"Szemünk fénye” − Kismamák és babák a Könyvtárban
"Zene nélkül mit érek én" – könyvtári karaoke parti Hajnal Lacival
”Reggeli fényözön” − Jó reggelt Doboz! − Piacra dobjuk a könyvtárat!”
„Kék fény” – Kántor, Mancs és a többiek − Nér, a járőrkutya és gazdája Juhász Dániel
főtörzsőrmester bemutatója és előadása
A színek fénye. Diószegi Eszter grafikusművész kiállítása
Esti csevegő − beszélgetés dobozi fiatalokkal, akik álmaik megvalósításán dolgoznak. Az
est házigazdája Szabó Enikő
Fényhozók: A Kávészünet együttes rendhagyó irodalomórája
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és Könyvtár Mezőberény
El Camino – Az út, ami hazavisz, találkozás Sándor Anikóval
Énekes, mondókás, ringatós foglalkozás piciknek a Városi Bölcsőde munkatársaival
Mesélj nekem! – mesés, kreatív foglalkozás Agócs Írisz meseillusztrátorral
Aradi vértanúkra emlékezünk
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Újkígyós
Harangozó Imre előadása
Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Elek
"Nagy Olvasási Kihívás" gyerekeknek. Eredményhirdetés.
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A könyvtár nyitvatartási ideje alatt 1 óra ingyenes számítógéphasználat.
Éljünk egészségesen! : Egészségügyi szűrés a Rákellenes Liga közreműködésével.
Gyerekversek Kiss Ottótól
Könyvcsere
Mesesarok: Meseolvasás a Baba-mama klub apróságainak
Természetvédelmi előadás gyerekeknek
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kara
Határon átnyúló online vásárlás
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar (SZIE GAEK)
Egészségtudományi Campus Könyvtára, Gyula
Vezúvtól – Stromboli-ig 40 felett Egy vulkántúra élményei. Előadás
Vezúvtól – Stromboli-ig 40 felett Egy vulkántúra élményei. Szakkönyv és lávakő kiállítás.
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Városi Könyvtár Szarvas
"60 éve az olvasókért" Jubileum a Szarvasi Városi Könyvtárban című kiállítás. Megnyitja:
Dr. Melis János jegyző
60 éves a Városi Könyvtár. Olvasásszociológiai előadás
Harencsár László kisregényének bemutatója. Beszélgetőtárs: Mihály Zoltánné Stünci és
Tatai László
Író-olvasó találkozó Bereményi Gézával. Beszélgetőtárs: Németh Judit
Kreatív délelőtt a könyvtárban! Mesehallgatás, társasjátékok, gyermekkönyvtári olvasó-és
játszóház
Lil(l)a legyező - Kortárs irodalom a közoktatásban. Kukorelly Endre előadása
Városi Művelődési Központ és Könyvtár Battonya
13 orgonamű a 13 aradi vértanú emlékére a Szentháromság plébániatemplomban, majd
fáklyás felvonulás
A méz igazi kincsestár. Előadás és kóstoló
Babakiállítás – gyermekfoglalkozás – öltöztető babák
Babaolvasó: Kerekítő foglalkozás, babák beiratkozás a könyvtárba
Battonya gasztronómiai és kulturális ínyencségei
Emlékezés az aradi 13 honvédtábornok kivégzésére
Értéktár bemutató
Holttest a könyvtárszobában - Forró nyomon a rendőrséggel. A könyvtár és a rendőrség
közös szituációs játékra hívja az érdeklődőket
Köszöntjük olvasóinkat: az 1978-ban született olvasók, a legfiatalabb és legidősebb
olvasók köszöntése
Kulcs egy jobb élethez. Az egészség útja, amit a leggyakoribb diétákról tudni kell.
Lénárt Anna: Fagyos ölelés című könyvének bemutatója
Mesefotel: Olvas a város, Kölyökolvasó, Kincsesláda program és a könyvvásárlás
eredményhirdetése
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A programsorozat megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai:
A hazai könyvtárak működésében kiemelt szerepe van az OKN rendezvénysorozat
programjainak. Békés megye települési könyvtáraiban népszerűek az Országos Könyvtári
Napok programsorozat eseményei. 2015-ben a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen 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, Csaba Rádió), 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. Az online
játékok segítségével bekapcsolódott a megye összes települése, szinte kivétel nélkül.
A programsorozat eredményessége:
Sikeresek voltak a 10. 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 ellátottságához, népszerűsítve az olvasást, a
könyvtárakat és a könyvtárhasználatot.
Az olvasók Békés megyében színes programokból válogathattak, a legifjabb
korosztálytól az idősebbekig.

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

KönyvtárMozi, KSZR Pusztaföldvár
Fotó: Nagy Levente

Együtt a megelőzésért! Lencsési Könyvtár, Békéscsaba
Fotó: Sz. Remeczki Ibolya

Ősz szele zümmög, Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Fotó: Sarlós Andor

Családi Vetélkedő, József Attila ÁMK Könyvtára, Mezőhegyes
Fotó: Dobos Ferenc

19

