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Budapest Gyulai Pál u. 13. 

 

Szakmai beszámoló 

„Közös tudás – közösségi hozzáférés” 

Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei rendezvényei 

 

Pályázat száma: NKA 204108/01527 

Pályázó intézmény: Békés Megyei Könyvtár 

 Békéscsaba 5600 Kiss Ernő u. 3. 

 

A Békés Megyei Könyvtár 2018-ban is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok 

(OKN) rendezvénysorozathoz és „Közös tudás – közösségi hozzáférés” címmel szervezte a 

Békés megyei programok rendezvényeit. Ebben az évben az OKN programsorozat két 

jelentős eseményhez is kapcsolódott úgymint, a Családok éve és a Kulturális Örökség Európai 

éve 2018. 

Az idei évben is változatos, tartalmas, és színvonalas könyvtári programokkal 

találkozhattak az érdeklődők. A rendezvények, előadások, közönségtalálkozók, 

könyvbemutatók, akciók, attrakciók, bemutatók érdekes és hasznos kulturális programokat 

kínálnak az olvasók részére Békés megye települési könyvtáraiban és a KSZR szolgáltató 

helyein. További partnerek bevonásával – úgymint, Alföldvíz ZRT., Gyulai Almásy-Kastély 

és Látogatóközpont, SZIE AGK Egyetem Könyvtár, Gál Ferenc Főiskola Egyetemi 

Könyvtárai, Békés Születésért Támogató Kör, Leskovics Pirotechnika, Békés megye 

települési könyvtárai – a különböző intézménytípusok együttműködése biztosította az idei 

programok változatosságát is. A programsorozat Békéscsaba város lakosainak, illetve Békés 

megye településein és kistelepülésein élő érdeklődők számára nyújtott kulturális élményeket, 

színvonalas irodalmi és könyvtári programokat.  

A projekt Békés megyei rendezvényei olyan könyvtári programok voltak, amelyek 

mozgósították a helyi közösségeket, családokat, a könyvtárak és az olvasás iránt 

érdeklődőket. Az egyhetes rendezvénysorozat idején a szervezők igyekeztek minden 

korosztály számára megfelelő, igényes kulturális programokat kínálni. A megye lakosai olyan 

könyvtári, kulturális élmények aktív részesei lehettek, amelyek az olvasás- és 

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

könyvtárakra, könyvtárhasználatra irányították.  
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Az idei év kiemelt témakörei 

- Hírül adjuk 

- Családbarát könyvtár 

- Tudásátadás – tudásegyesítés 

- Könyvtári kreatívok 

- Olvasó-sokk 

- Örökség és emlékezet 

- Könyves vasárnap 

 

Az Országos Könyvtári Napok idején a figyelem fokozottan a helyi könyvtárak 

tevékenységeire irányult, illetve az olvasóközönség rendkívül gazdag és változatos 

programokkal találkozhatott. A programok megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap jelen 

pályázat támogatásával valósította meg a Békés Megyei Könyvtá koordinációjával a megyei 

könyvtárban, Békés megye települési könyvtáraiban és a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer Szolgáltató helyein. 

A megyei könyvtár előadásokat, kiscsoportos beszélgetéseket, szakemberekkel történő 

találkozókat, könyvbemutatókat, könyvtári játékokat, helyi értékek bemutatását valósította 

meg. A programsorozat során a csatlakozó könyvtárak a régi és az új olvasók számára is 

biztosítottak tartalmas, változatos könyvtári szolgáltatásokat, rendezvényeket és programokat. 

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

hogy a könyvtár az alapszolgáltatásai mellett egyben közösségi tér is, ahová érdemes és jó 

betérni. A megye települési könyvtárai értékeket őriznek, közvetítenek és tesznek elérhetővé a 

könyvtárak és szolgáltatásaik iránt érdeklődő nagyközönség számára. A könyvtári terek olyan 

közösségi terek is, ahol értékes emberi kapcsolatok alakulhatnak ki, a személyes sikerhez 

tudás és információ szerezhető, illetve a könyvtári rendszer egésze az egyén érvényesülésének 

érdekében működik – erősítve a tudatos és felelős gondolkodásmódot, a helyi értékekhez, a 

tudáshoz, az  információhoz, a kultúrához való hozzáférést. 

A rendezvénysorozat kitűnő alkalom volt a könyvtárak és a partnerintézmények, 

egyéb szervezetek, egyesületek együttműködésére, a kultúra és az ismeretek terjesztésére és a 

kulturális értékek közvetítésére a helyi közösségek érdekében. 
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Együttműködő partnereink voltak 

 

 Alföldvíz ZRT. 

 Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

 Békés Születésért Támogatókör 

 Biztos Kezdet Gyermekház, Battonya 

 Családsegítő intézet munkatársai, Körösladány 

 Europe Direct Tájékoztató Központ, Békéscsaba 

 Garay Éva - mentálhigiénés szakember, művészterapeuta, (Újkígyós) 

 Harangozó Imre - néprajzkutató, tanár, Újkígyós 

 Helytörténeti Baráti Kör, Kondoros 

 Hunyadi János Katolikus Általános Iskola, Békésszentandrás 

 Idősek Klubja, Doboz 

 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület, (Békés) 

 Könyvtár Támogató Alapítvány, Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 

 Körösladány Önkormányzata 

 MEHETE, MONE, Városi Nyugdíjas Klub, Mezőberény 

 Mezőberényi Nagycsaládosok Egyesülete, 

 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT. 

 Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete 

 Petőfi István Általános Iskola, Kondoros 

 Sarkadi Városszépítő Egyesület 

 Védőnői Szolgálat, Doboz 

 

A program közvetlen célja: 

- a helyi társadalom valamennyi rétegének és korosztályának bevonásával (különös 

tekintettel a családokra) különböző kulturális igények kielégítését célzó színvonalas 

irodalmi és könyvtári programok szervezése 

- a helyi értékek felelevenítése, megőrzése, a helyi identitástudat erősítése, különös 

tekintettel a hazai kulturális örökségekre (épületek, hagyományok, gasztronómia) 

- partnerség kialakítása, megerősítése 
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- családi játékok, online vetélkedők szervezése 

- könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programok, akciók megvalósítása 

- eddig még meg nem szólított rétegek bevonása, külső helyszínek 

- az érdeklődés és a figyelem felkeltése a könyvtárak szolgáltatásai iránt 

- Könyvtári Éjszaka rendezvény 

- helyi gyűjtemények, települési értéktárak bemutatása, népszerűsítése 

- a beiratkozott olvasók számának növelése 

- a társadalmi szerepvállalás erősítése, társadalmiasítás 

- helyismereti séta, a könyvtár falain túli könyvtártúrák szervezése 

- a megye könyvtárai és könyvtárosai közötti együttműködés erősítése, 

partnerkapcsolatok, együttműködések erősítése, új támogatók bevonása 

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

igény megerősítése 

 

A program közvetett célja: 

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

- a Békés megye településein élők helyi identitásának, hagyományainak megőrzése 

- figyelem a családokra, családi könyvtári programok nyújtása 

- értékőrzés, értékközvetítés 

- a közösségi tudat erősítése 

- a megye népességmegtartó erejének növelése  

- az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítése 

- a könyvtár és más közgyűjtemények, vállalkozások közötti együttműködési 

lehetőségek feltárása 

A programok helyszíne: 

- Békés Megyei Könyvtár 

- Gál Ferenc Főiskola Könyvtárai Békéscsaba, Gyula 

- települési könyvtárak 

- fiókkönyvtárak (Békéscsaba, Gyula) 

- könyvtári szolgáltató helyek (KSZR) 

A megvalósítás módja: 

- könyvtárakban személyes részvétel 

- a megye valamennyi könyvtárában elektronikus hozzáféréssel, online módon 
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Szervezési formák: 

- helyben megvalósuló önálló könyvtári rendezvények 

- több helyszín bevonásával szervezett esemény 

- térségi szinten szervezett programok, előadások, bemutatók 

- megyei szintű program 

Összegző adatok: 

 Települések száma: 66 

 A csatlakozó könyvtárak száma: 80 

 Együttműködő intézmények: 6 

 

Programok száma: 270 

 Helyben (BMK) megvalósuló:  53 

 Könyvtári szolgáltató helyek megvalósuló programok száma: 47 

 Megyében megvalósuló:  170 

Célcsoportok: 

- könyvtárlátogatók és potenciális könyvtárlátogatók, 

- családok, egyszülős családok, 

- nevelési-oktatási intézmények diákjai (óvodától középiskoláig), 

- felsőoktatási intézmények hallgatói (SZIE Egyetemi Könyvtár), 

- pedagógusok, 

- aktív korúak, 

- nyugdíjas korúak,  

- egyesületek, civil szervezetek tagjai, 

- az elektronikus szolgáltatások használói, 

- megváltozott munkaképességűek, hátránnyal élők, 

- peremkerületekben élők. 

 

Időtartam 

2018. október 1 – 2018. október 7. 

Nyilvánosság 

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

TV) 

- helyi rádiók (Csaba Rádió 1, 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 
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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! 

 

A programok Békés megyében a Békés Megyei Könyvtár koordinálásában 66 

településen, 80 intézményben 269 programmal, 14845 résztvevővel valósultak meg. 

A szervezők ötletessége, az együttműködések és a szponzorok segítő támogatása is 

hozzájárult az Országos Könyvtári Napok programsorozat sikerességéhez! 

 

Programok a Békés Megyei Könyvtárban 

 

2018-ban elsősorban helyi kötődésű szerzőket hívott meg az OKN idején a Békés 

Megyei Könyvtár. Az egész hetes programkínálatot idén is színesítette a Könyvtári Éjszaka és 

a Könyves vasárnapi autóbuszos helyismereti kirándulás. A könyvtár ebben az évben is 

kitűnő programokkal és nagyszerű vendégekkel várta az érdeklődőket. A könyvtár vendégei 

voltak: Pillár Csaba író, Kondoros, Hajdú Hajnalka író, Békéscsaba, Komjáthy Nóra 

pedagógus, Békéscsaba, Egyed Kornélia pszichológus, Békéscsaba, Zorkóczy Zenóbia 

előadóművész, Kovászna, Hartay Csaba író, Szarvas, Bauer Barbara író. Ebben az évben 

október 6-án, szombaton került megrendezésre a 9. Könyvtári Éjszaka.  

A könyvtár programjai idén is igazodtak a központi témakörökhöz. A Békés megyei 

rendezvények megyei sajtótalálkozóval indultak, a helyi sajtó és média érdeklődése mellett.  

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 

is 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: 
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Az értékelést Darida Márta könyvtáros készítette. 

Összességében elmondható, hogy nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a programokról. A 

résztvevők 1-től 6-ig terjedő skálán átlagosan 5, 87-re értékelték a rendezvényeket.  

Az autóbuszos helyismereti kirándulás értékelése 1-től 6-ig adott osztályzatok alapján: 

 

Az értékelést Darida Márta könyvtáros készítette. 
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Néhány olvasói vélemény a mezőkovácsházi autóbuszos helyismereti kirándulásról 

Jó volt mert… 

nagyon sok szép dolgot láttunk 

nincsenek rá szavak 

több eddig számomra ismeretlen dologgal ismerkedtem meg 

egy jó hangulatú csodás nap volt 

sok élmény és kedves fogadtatás, vendéglátás, tetszett a mezőkovácsházi könyvtár 

szervezett és színvonalas volt 

csodálatos szervezés, és csoportszervezés 

kiváló szervezés 

nagyon sok ismeretet szereztem a könyvtárakról 

változatos volt, lelkes könyvtárakat ismertem meg 

tartalmas volt 

jó volt a szervezés 

szép idő volt, felkészültek a szervezők 

színvonalas volt a program 

új olvasó vagyok és szépen befogadtak a csoportba 

kiváló szervezés és vezetés volt 

szívélyesen szeretettel fogadtak mindenhol 

baráti, szinte családias a hangulat 

kellemes hangulatú, jól szervezett, élményekben gazdag kirándulás volt. hálás köszönet érte. 

kellemesen jó hangulatban telt az egész nap 

sok új helyet ismertem meg a megyéből 

jó a hangulat, kiváló a csapat 

tartalmas volt barátságos társasággal 

jól szervezett programok voltak, kedves fogadtatásban részesítettek 

a kultúra mellett izgalmas is volt 

gazdag volt a program 

színes volt a program 

élmény dús, változatos, vidám  

új ismereteket szereztem a tartalmas úton 

maradandó gazdag élmények, szívvel-lélekkel dolgozó hivatástudattal bíró szervezők munkáját köszönjük. 

remek volt a szervezés, gazdag élmények voltak 

színes programok, szívélyes vendéglátás 

értékes programok voltak, új helyeken jártunk 

nagyon színvonalas kirándulás volt 

remek volt a szervezés, kedvesek voltak a könyvtárosok 

jól meg volt szervezve 

sok tartalmas program volt, olyan helyekre eljutottam, ahol sosem jártam. Nagyon jó volt a szervezés 

csupa új érdekes ismeretlen helyen jártunk 

olyan helyeken jártunk, amiről még nem is hallottunk 
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Október 1. (hétfő) 

Október 1-4. között Kastélyok, várak, a kulturális örökség bástyái címmel online kvízt 

hirdetett meg a könyvtár a központi könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és a KSZR 

kistelepülés könyvtárakban. A vetélkedő díjai 3 db páros belépő volt a Gyulai Almásy-kastély 

és Látogatóközpontba és 3 db páros belépő a Gyulai várba. 

A médiák, az offline és online sajtó munkatársai részére megyei sajtótájékoztatót szervezett a 

Békés Megyei Könyvtár a megye nagyobb városi könyvtárainak vezetőivel. A megyei 

könyvtár és a fiókkönyvtárak programjai mellett ismertetésre kerültek a gyulai, kondorosi 

mezőkovácsházi és orosházi események is. 

Az idősek napja alkalmából kedvezményes beiratkozási lehetősséggel várta a könyvtár a 60 

éven felülieket. A hét első napján indultak a Békés Megyei Könyvtárban és egész héten át 

tartottak a kedvezményes beiratkozási akciók, amelyek 430 beiratkozni vágyó olvasót 

vonzottak. 

A hetet helyi szerzők bemutatkozása mellett helyi alkotók munkáinak kiállításai színesítették: 

Rajtár Ilona népi ékszerkészítő és Szelekovszky László fafaragó kiállítása. A Családok évéhez 

kapcsolódóan a Születés fotókiállítás volt látható. A Könyvtári Éjszaka programjaihoz 

kapcsolódóan is készültek könyvkiállítások és kiemelések. 

Őszi könyvvásár címmel a könyvtár 4 napon át kedvezményes könyvvásárral várta az 

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

kedvezményes vásárlási lehetőség, a régebbi időkből való könyvek között igazi kincsekre is 

bukkanhattak az érdeklődők. 

A délután programja Nehéz idők címmel kötetbemutató beszélgetés volt. Pillár Csaba 

kondorosi szerzővel Hévízi Róbert intézményvezető beszélgetett.  
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Idősek napi kedvezményes beiratkozás. 

Fotó: Nagy Levente 

 

Október 2. (kedd) 

„Az élet metszette el szárnyainkat” címmel Hajdú Hajnalka szerzővel beszélgetett Kovács 

Mária a Nika csendje és a Mamika hangja kötetekről. 
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„Az élet metszette el szárnyainkat” 

Fotó: Nagy Levente 
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Október 3. (szerda) 

Szépségideák címmel Komjáthy Nóra pedagógus tartott érdekes prezentációval egybekötött 

előadást középiskolásoknak a különböző korok szépségideáinak sajátosságairól. A művészeti 

tagozatos középiskolások érdeklődve hallgatták az előadót. 

 

 

Szépségideák. Komjáthy Nóra előadása középiskolásoknak. 

Fotó: Nagy Levente 
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A Családok évéhez kapcsolódóan Egyed Kornélia tanácsadó szakpszichológus tartott előadást 

„Jól funkcionáló családok jellemzője” címmel, ahol családapák és családanyák hallgatták 

figyelemmel az előadást. Az előadó lendületes előadásmódban, a hétköznapokban is jól 

használható, praktikus 10 pontban foglalta össze a jól működő családok jellemzőit. 

 

„Jól funkcionáló családok jellemzője”. Egyed Kornélia tanácsadó szakpszichológus előadása.  

Fotó: Nagy Levente 
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Október 4. (csütörtök) 

Ezen a napon a hagyományőrzés jegyében Drótos Tóthék kincsestára, népi játszóház 

(Kalamáris, Mázsa Marci) várta a fiatalabbakat. Az interaktív bemutató mellett Szelekovszky 

László fafaragó kiállítását és bemutatóját is megtekinthették az érdeklődők. A programon a 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a Dobozi Általános Iskola tanulói vettek részt. 

 

Drótos Tóthék kincsestára. 

Fotó: Nagy Levente 

Zorkóczy Zenóbia kovásznai előadóművész a központi könyvtárban (csütörtök) és a két 

fiókkönyvtárban is tartott Zénó, az elképesztő madárijesztő címmel interaktív 

gyermekelőadást.  

Délután Békés születés címmel Mátyusné Gálik Zsuzsanna dúla tartott előadást kismamák és 

kispapák részvételével a szülés-születés témakörében. 

Ezen a napon a Lencsési Könyvtárban Könyvtári Kreatívok címmel a Csodaműhely 

alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás. A Jaminai Könyvtárban Mesélő képek. Családok és 

generációk a Téglagyárban címmel nyílt kiállítás. 
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Békés születés. M. Gálik Zsuzsanna előadása. 

Fotó: Nagy Levente 
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Október 5. (péntek) 

Rajongók voltunk címmel Hartay Csaba legújabb kötetéről Kiss László író beszélgetett. A jó 

hangulatú beszélgetés felidézte a 80-as, 90-es éveket. Az akkori fiatalok első szerelmeit, a 

Turbo rágó és a videómagnó hőskorát. 

 

Rajongók voltunk. Hartay Csaba íróval Kiss László beszélget. 

Fotó: Nagy Levente 

 

Október 6. (szombat) 

Könyvtári Éjszaka. Kastélyok, várak, a kulturális örökség bástyái címmel a Békés Megyei 

Könyvtár és a Europe Direct Tájékoztató Központ 9. alkalommal szervezte meg a Könyvtári 

éjszakát. Ez alkalommal a kastélyok és várak (Gyulai vár) kerültek előtérbe. Idén is 

különleges, jó hangulatú, színvonalas programokkal várta a könyvtár az érdeklődőket. 

Jellemző volt, hogy ezen az estén családok, elsősorban kisgyermekkel keresték fel a 

könyvtárat. A délután Szelekovszky László természetvédelmi főtanácsos előadásával indult. 

Békés megye bővelkedik kastélyokkal és kúriákkal, köszönhetően a Wenckheim családoknak. 
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Délután Bauer Barbara író volt a könyvtár vendége. A leggazdagabb árva és az Élet hangja 

című regények kerültek bemutatásra. A szerzővel Lukoviczki Anna a Békés Megyei Könyvtár 

igazgatóhelyettese beszélgetett.  

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

nyitvatartással, dupla kedvezményes beiratkozással, ételkóstolóval, társasjátékokkal, 

kézműves foglalkozással, élményfotózással, rejtvényszekcióval, Xbox játékokkal, reneszánsz 

táncbemutatóval és táncházzal, élő zenével és meglepetés tűzijátékkal (a Leskovics 

Pirotechnika támogatásával) várta a könyvtár a programokra érkezőket.  

 

 

Könyvtári Éjszaka. Reneszánsz táncház. 

Fotó: Nagy Levente 
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Október 7. (vasárnap) 

Könyves Vasárnapon immár hagyományosan autóbuszos helyismereti kiránduláson vehettek 

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

valamelyik megyebéli könyvtár. Ebben az évben a Dél-Békési környék: Dombegyház, 

Battonya, Mezőhegyes és Mezőkovácsháza könyvtárai voltak a helyismereti kirándulás 

állomásai. Összességében elmondható, hogy valamennyi könyvtár rendkívül nagy szeretettel 

és figyelemmel fogadja a Békés Megyei Könyvtár olvasóit.  

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Varga Gusztáv Mezőkovácsháza polgármestere. A 

polgármester úr tájékoztatta a résztvevőket a térség kulturális tevékenységéről is. Ezúton is 

szeretnék köszönetet mondani Albertus László igazgatónak, a Mezőkovácsházi Városi 

Könyvtár munkatársainak, a Dombegyházi KSZR könyvtárnak, Dr. Palkó Lajosné 

könyvtárvezetőnek és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársainak 

lelkiismeretes munkájukért és a rendkívül érdekes, tartalmas program megvalósításban való 

részvételükért. A helyismereti kirándulás sikeréhez hozzájárul Szelekovszky László 

természetvédelmi szakember rendkívüli tudása, felkészültsége és magával ragadó 

előadásmódja. 

 

 

Autóbuszos helyismereti kirándulás. Fotó: Nagy Levente 
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Programok Békés megye települési könyvtáraiban 

Helyszín Program / az előadás neve, program címe  

Bartók Béla Művelődési Központ és 

Könyvtár Sarkad Családi vetélkedő. 

  

Családunk védelmében. Az évszakok veszélyeiről tart 

előadást a Sarkadi Egészségfejlesztései Iroda. 

  

Előjegyzés alapján 1 óra Internethasználat ingyenesen 

az OKN látogatóinak október 1-6. között. 

  

Ingyenes beiratkozási lehetőség az OKN látogatóinak 

október 1-6. között. 

  Mesekuckó a könyvtárban. Mesevetítés óvodásoknak. 

  

Ősz köszöntő. Zenés irodalmi délután a Kónya Sándor 

Kamarakórussal. 

Battonyai Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár 

"Nem térkép-e táj" helytörténeti társasjáték 

szabadtéren. 

  

Babaolvasók. Beiratkozás. Ölben lenni jó. 

Mondókázás. 

  Élményfotózás. Megbocsájtás hete, könyvvásár. 

  Fáklyás felvonulás október 6. tiszteletére. 

  

Fogadjuk a békéscsabai könyvtár által szervezett 

autóbuszos helyismereti kiránduló csoportot.  

  

Kiállítás Szegedi Katalin illusztrátor könyvborítóiból, 

képeiből. 

  

Kölyökolvasó. Nagy Könyves Beavatás. Könyvekkel a 

világkörül. Olvasást népszerűsítő játékok 

eredményhirdetései, ill. az új játékok elindítása. 

  Kunhalmaink nyomában. Szelekovszky László elődása. 

  Lenka-foglalkozás Szegedi Katalin vezetésével. 

  Megvilágosodás Napja. Előadás. 

  

Öleljük át a könyvtárat, a könyvtárunk kerek 

évfordulója alkalmából. 

Békés Megyei Könyvtár 

"Az élet metszette el a szárnyainkat". Felkavaró családi 

történet. Könyvbemutató beszélgetés. Hajdú Hajnalka 

szerzővel Kovács Mária beszélget. 

  

"Békés születés". Beszélgetés Mátyusné Gálik 

Zsuzsanna dúlával. 

  

"Falak mögött, sorok között". Wenckheim Krisztina 

grófnő életéről. Kötetbemutató beszélgetés: Bauer 

Barbara íróval Lukoviczki Anna igazgatóhelyettes 

beszélget. 

  

"Nyak-Ék". Kiállítás Rajtár Ilona népi ékszerkészítő 

munkáiból. 
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"Szellem a kastélyban". Kézműves foglalkozás. 

Papírfonás a Csodaműhely tagjaival. 

  

A Békéscsabai Színitanház hallgatóinak reneszánsz 

táncbemutatója és táncház. 

  

A Digilabor és a Kollabor felfedezése. Közösségi 

alkotótér, természettudományos élményközpont a 

könyvtárban. 

  

A jól működő családok jellemzői. Egyed Kornélia 

tanácsadó szakpszichológus előadása. 

  A makettkészítő pályázat és az online kvíz díjazása. 

  Arcfestés. 

  

Autóbuszos helyismereti kirándulás a Mezőkovácsházi 

Városi Könyvtárba, a Battonyai Könyvtárba, a 

mezőhegyesi Ménesbirtokra és a dombegyházi 

"Makovecz-féle" Könyvtárba. 

  Családfarajzolás. 

  

Dobra Hanna Zsuzsanna, Varga Gábor és Kisdi Endre, 

a Bartók Béla Szakgimnázium tanulói gitároznak. 

  

Drótos Tóthék kincsestára. Régi népi eszközök 

bemutatója és játszóház. Népi játszóház: Kalamáris 

(tintatartó), Mázsa Marci (régi mérőeszközök). 

  

Faragjunk magunknak. Famunkák és eszközeik. 

Szelekovszky László fafaragó bemutatója. 

  

Faragjunk magunknak. Famunkák és eszközeik. 

Szelekovszky László fafaragó kiállítása. 

  Filmklub. Hotel Transylvania 2. 

  Filmklub. Jeanne d'Arc, A koppányi aga testamentuma. 

  Grófi borok borkorcsolyával. Kóstoló. 

  Idősek napi kedvezményes beiratkozás. 

  

IX. Könyvtári Éjszaka. Kastélyok, várak, a kulturális 

örökség bástyái. 

  Jelmezes fotózás. 

  

Kastélyok reneszánsza. Szelekovszky László, 

természetvédelmi vezető főtanácsos előadása. 

  Kedvezményes beiratkozás. 

  Kedvezményes családbarát beiratkozás. 

  Megbocsátás hete. 

  Megyei sajtótájékoztató. 

  Mesék királylányokról és királyfiakról diafilmen. 

  

Nehéz idők. Egy hiánypótló történelmi regény nem 

csak férfiaknak. Hogyan lehet életben maradni a fagyos 

pokolban? Kötetbemutató beszélgetés, Pillár Csaba 

szerzővel Hévízi Róbert intézményvezető beszélget. 

  Őszi könyvvásár. 
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Rajongók voltunk. A szarvasi író új regénye a 

fiatalságról. Kötetbemutató beszélgetés. Hartay Csaba 

íróval Kiss László író beszélget. 

  Rejtvényszekció. 

  

Romantikus dalok. Galambos Hajnalka és Rázga Áron 

koncertje a zene világnapja alkalmából. 

  

Szépségideák. Komjáthy Nóra előadása 

középiskolásoknak. 

  Születés fotókiállítás. 

  Társas- és építőjátékok. 

  Tűzijáték. Támogató: Leskovics Pirotechnika. 

  Várépítés dobozokból. 

  VÁRunk a Mozaiknál. Interaktív este. 

  Virtuális kalandozás Oblivion mezőin (Xbox 360). 

  

Zorkóczy Zenóbia: Zénó, az elképesztő madárijesztő. 

Interaktív gyermekelőadás 7-13 éveseknek. 

Békés Megyei Könyvtár Jaminai Könyvtár 

"Határtalan szeretet". Bonnyai Sándor filmvetítéssel 

egybekötött előadása a kárpátaljai gyermekek 

támogatásáról. 

  Ingyenes beiratkozás. 

  

Mesélő képek. Családok és generációk a Téglagyárban. 

Fotókiállítás. A kiállítást megnyitja: Vantara Gyula 

leköszönő országgyűlési képviselő. 

  

Zorkóczy Zenóbia: Zénó, az elképesztő madárijesztő. 

Interaktív gyermekelőadás 7-13 éveseknek. 

Békés Megyei Könyvtár Lencsési 

Könyvtár Emlékezés az Aradi vértanúkra. Filmvetítés. 

  

Erkelek. A magyar zenetörténet leghíresebb családja. 

Gellért Mária nyugalmazott zenei könyvtáros előadása. 

  Ingyenes beiratkozás. 

  

Könyvtári kreatívok. Kiállításmegnyitó a Csodaműhely 

alkotóinak munkáiból. A kiállítást megnyitja: 

Lukoviczki Anna, a Békés Megyei Könyvtár 

igazgatóhelyettese. 

  

Zorkóczy Zenóbia: Zénó, az elképesztő madárijesztő. 

Interaktív gyermekelőadás 7-13 éveseknek. 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 10. Süti-party és receptcsere. 

  

Családi nap a gyermekkönyvtárban. Őszi papírfigurák 

készítése, kreatív barkácsolás gyerekeknek és 

felnőtteknek. 

  

Előadás, beszélgetés. Dél-Marokkó dióhéjban. Futaki 

Éva képes beszámolója.  

  Kosárfonás Békésen régen és ma. 

  Salinger Richárd: Erdei jógakaland. 

  Szudár Erika könyvbemutató. 
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Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Bartók Bartók Béla Városi és Iskolai 

Könyvtár Állatvédelem, állatgondozás. 

  Csodaceruza szerkesztése. 

  Gyere velünk a könyvtárba! 

  Író-olvasó találkozó. 

  Mátyás származása és uralkodói pályája. 

Dérczy Ferenc Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény Kondoros 

"Az olvasás gyönyörűsége." Avagy, miért iszonyú 

menő olvasni?! 

  

"Egységben önmagaddal. Kulcs a boldog családi 

élethez." 

  "Játékra fel!" Játékos családi vetélkedő. 

  Családi fényképtartó készítése óvodásokkal. 

  Kiállítás és emlékezés az aradi vértanúkra. 

  Könyvtárhasználati vetélkedő. 

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 

A pillanat, amikor Sámson és Harry Potter találkozik. 

Családi kincskereső a könyvtárosokkal. 

  

„Az én családom”. Rajz- és versíró pályázat 

eredményhirdetése. 

  

Hencsergő. A Baba-mama klub foglalkozása, 

szakemberrel beszélgetünk a család fontosságáról, a 

család erejéről. 

  

Régi mesék. Örök kincsek, helyi mesemondók 

találkozója az óvodássokkal. 

  

Rendhagyó irodalomóra a dobozi "trónkövetelőkkel", 

vendégünk Kiss Ottó meseíró és költő. 

  

Társasjáték parti és műhelybeszélgetés helyi 

fiatalokkal. 

Gál Ferenc Főiskola Könyvtára Gyula A szabadságharc gyulai emlékei Történelmi séta. 

Határ Győző Városi Könyvtár 

Gyomaendrőd 

A Boldogság Kék Kosara: idézetek és jókívánságok 

szolgáltatást igénybevevőknek. 

  A család: előadás általános iskolásoknak. 

  A kő lelke, Papp Tímea kavicsképeinek kiállítása. 

  

A kő lelke: Papp Tímea kavicsképeinek kiállításának 

megnyitója. 

  A Népmese Napja, bábszínházi előadás. 

  Életük a vendéglátás: a Tímár család. 

  

Gyomaendrőd Értékei. A Települési Értéktárban 

szereplő legújabb értékek bemutatása. 

  

Gyomaendrőd természeti értékei, Balog Lajos 

előadása. 

  Gyomaendrőd természeti értékei, digitális fotókiállítás. 

  

Gyomaendrőd természeti értékei: Balog Lajos 

előadása. 



Altéma kódszáma: 204108/01527 

„Közös tudás – közösségi hozzáférés”  

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei rendezvényei 

2018. október 1-7. 

 

23 
 

  

Helytörténeti séta, a Települési Értéktárban szereplő 

értékek felkeresése. 

  Kincskereső kisködmön: meseszínházi előadás. 

  Madaras totó a honlapon. 

  Napi kérdés a honlapon felnőtteknek. 

  Napi kérdés a honlapon gyerekeknek. 

  

SZÖVEGELŐ: szövegértő olvasást segítő levelezős 

játék indítása. 

  Totó játék felnőtteknek a honlapon. 

  Totó játék a honlapon gyerekeknek. 

  

Vakrandi: becsomagolt könyvek kölcsönözhetők, 

amelyekről csak otthon derül ki, hogy micsoda. 

  Vigyázz, kész, sakk. Sakkverseny. 

József Attila Általános Művelődési 

Központ Városi Könyvtára Mezőhegyes Antikvár könyvvásár. 

  Emlékezés az Aradi Vértanúkra. 

  

Fémek a földből: Mozaikok Mezőhegyes és vidéke 

múltjából. 

  Interaktív zenés műsor gyerekeknek. 

  Könyves vasárnap. 

  Mozaikok Mezőhegyes és vidéke múltjából. 

  Zenés interaktív műsor gyerekeknek. 

Justh Zsigmond Városi Könyvtár 

Orosháza 

A KLuBB zenekar koncertje a Zene világnapja 

alkalmából.  

  A könyvtár új arculatának hivatalos bemutatása.  

  Kerékpártúra Gádorosra.  

  Közönségtalálkozó Lakatos Leventével.  

  Let’s talk English!  

  Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban.  

  Véradás a könyvtárban.  

Körös Művelődési Ház és Könyvtár 

Békésszentandrás 

Mosolyok c. kiállítás megnyitója, mely Kondacsné 

Fazekas Éva önálló kiállítása. 

  Őszi játszóház a kreativitás jegyében. 

  

Sohonyai Edit író-olvasó találkozó keretében az ifjúság 

részére tart felvilágosító önismereti előadást. 

Körösladányi ÁMK Könyvtár 

A régészet érdekességei. Dr. Kiss Alexandra régész 

előadása. 

  A család ereje. Előadás. 

  Békés Megye Élő Népművészete. Kiállítás. 

  Dr. Asztalos Miklós Emlékház felavatása. 

  

Nagyanyáink csuhébabái. Kézműves foglalkozás 

gyerekeknek. 

  Napsugár Bábszínház előadása. 

  

Az OKN körösladányi programjainak megnyitója. 

Békés Megye Élő Népművészete; kiállításmegnyitó.  
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  Ványai Fehér József a vendégünk. Író-olvasó találkozó. 

Köröstarcsa Község Önkormányzata 

Szabó Károly Művelődési Ház és 

Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény Családi activity-parti. 

  

Családi ölelés. Kerékpártúra a háromágú fekete 

nyárfához. 

  Író-olvasó találkozó Bauer Barbarával. 

  

Tudáshegye-vetélkedő; csapatverseny általános iskolás 

gyerekeknek. 

  Új köntösben a kosárfonás: a papírfonás. 

KSZR Almáskamarás 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Békéssámson 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Bélmegyer 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Biharugra 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Bucsa 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Csabacsűd 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Csabaszabadi 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Csanádapáca 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Csárdaszállás 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Dombegyház 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Dombiratos 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Ecsegfalva 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Gerendás 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Geszt 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Hunya 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Kamut 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Kardos 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 
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KSZR Kardoskút 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Kaszaper 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Kertészsziget 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Kétsoprony 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Kisdombegyház 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Körösnagyharsány 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Körösújfalu 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Kötegyán 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Kunágota 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Lőkösháza 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Magyarbánhegyes 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Magyardombegyház 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Medgyesbodzás 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Méhkerék 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Mezőgyán 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Nagybánhegyes 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Nagykamarás 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Okány 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Örménykút 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Pusztaföldvár 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Pusztaottlaka 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Sarkadkeresztúr 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 
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KSZR Tarhos 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Telekgerendás 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Újszalonta 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Végegyháza 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

KSZR Zsadány 

Kastélyok, várak, a kulturális örökségek bástyái. 

Online kvíz. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és Könyvtár 

Családi nap a könyvtárban. Programok:1.  

Pszichológus előadása : A családi modellek ideális 

kialakításáról. 2. Boldog Otthon Alapítvány báb 

előadása. 3. Magyar Népmesék filmvetítés (Kulturális 

örökség EU évéhez. 4. Családi játszóház. 

  

Családi Nap a Könyvtárban. Boldog Otthon 

Alapítvány, bábelőadás. Magyar népmese vetítés. 

Családi játszóház. Pszichológus előadása a családi 

modellek ideális kialakításáról. 

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - 

Gyulavári fiókkönyvtára Zenés délelőtt Hevesi Imi bácsival. 

Mogyoróssy János Városi Könyvtár Gyula 

A folyók hátán érkezik a fény. Matula Gy. Oszkár 

természetíró könyvét mutatta be Szabó Tibor 

Benjámin, az Athenaeum Kiadó igazgatója. 

  

A folyók hátán érkezik a fény. Matula Gy. Oszkár 

természetíró kötetbemutatója. Házigazda: Szabó Tibor 

Benjámin, az Athenaeum Kiadó igazgatója. 

  A nagy olvasási kihívás eredményhirdetése. 

  

Arcok és harcok: A Népújság rendszerváltás előtti 

éveiről készült kötet bemutatója Árpási Zoltánnal és 

Árpási Krisztinával, a kötet szerzőivel. 

  

Az ókori egyiptomi piramisok legújabb "titkai". Dr. 

Pécsi Ágnes egyiptológus előadása. 

  Kézműves délelőtt kicsiknek és nagyoknak. 

Nagy Miklós Város Könyvtár Szeghalom 

Alkossunk együtt! Kreatív alkotó program 

felnőtteknek, gyermekeknek. 

  Szicsek Margit előadása. 

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 

Gyűjtemény és Művelődési Központ, 

Mezőberény 

"A leggazdagabb árva", Wenckheim Krisztina életéről. 

Író-olvasó találkozó Bauer Barbarával. 

  "Az év olvasója" - díjátadás. 

  

A berényi nyomdák - múlt, jelen, jövő. Beszélgetés 

Hegyi Mártonnal a Hegyi Nyomda vezetőjével és Csete 

Gyula etnográfussal, a Muzeális Gyűjtemény szakmai 

vezetőjével. 
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  Ingyenes beiratkozás és késedelmi díj elengedés. 

  Mesélj nekem! Frei Zita óvónő mesél a gyerekeknek. 

  

Táncos játékok. Hanó Kriszta és párja táncba várja a 

jelenlévőket 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtár Újkígyós 

A család szerepe a hagyománykövető közösségek 

életében. Az önazonosság őrzői. Előadó: Harangozó 

Imre néprajzkutató, tanár. 

  

Barangolás betűim bolondos birodalmában. Kreatív 

irodalmi foglalkozás Szőke István Atillával. Előadó: 

Szőke István Atilla író, költő. 

  

Családban az erő. Játékos kreatív foglalkozás 

kisgyermekeknek, mely során központi téma a család 

fontossága, megtartó ereje. Előadó: Garay Éva 

mentálhigiénés szakember, művészeti terapeuta. 

  

Élj kreatívan, keresd a tudást. - A flow élmény. Előadás 

Csíkszentmihályi Mihály magyar pszichológus, 

pedagógus és egyetemi tanár kutatásai alapján az 

"áramlatról". Előadó: Mancz Fatime Nóra grafikus, 

fotós, könyvtárvezető-helyettes. 

  

Mindenhol jó, de a legjobb itthon. Honvágy, otthon, 

magyar kultúra kapcsolata. 

  

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Honvágy, otthon, 

magyar kultúra kapcsolata. Előadó: Araczki Krisztina 

idegenforgalom és szálloda szakos közgazdász, 

turisztikai referens. 

Reibel Mihály Városi Művelődési Központ 

és Könyvtár Elek 

"Érzelmeink megismerése, elfogadása és megélése". 

Aranykőné Sajti Julianna kineziológus, terapeuta 

előadása. 

  

Csuhéfigurák készítése. Hagyományőrző népi 

technikák bemutatása. 

  

Mesevarázs. Mesés foglalkozás a baba-mama klub 

apróságainak. 

Sinka István Művelődési Központ és 

Városi Könyvtár Vésztő 

Az 1956-os forradalom és következményei Vésztőn. 

Előadó: Ladányi Károly. 

  Bio előadás, ökotermékek. 

  Bio- és ökotermékek (előadás) Arató Erzsébet. 

  Családi mesedélelőtt Soós Emőkével. 

  Elindula Mátyás király. 

  Helytörténeti előadás, előadó: Ladányi Károly. 

  Ladányi Károly: Vésztő története. 

  Meseműhely (vetélkedő ált. isk. 3-4. osztályosainak). 

  Mesevetélkedő. 

  

Mire való a cérna? (Karkötők és egyéb használati 

tárgyak felső tagozatosoknak). 
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Találkozhatunk-e bevásárló központokban 

biotermékekkel, más szóval ökologiai termékekkel? 

Előadó: Arató Erzsébet. 

SZIE AGK Könyvtára Békéscsaba 

Dr. Grin Igor fotókiállítása. Őszi napsütés főúri 

parkjaink ösvényein. 

Tessedik Sámuel Múzeum és 

Szárazmalom, Városi Könyvtár Szarvas A textil világa. Szövés és hobby varrás. 

  

Író-olvasó találkozó: R. Kelényi Angelika és Anne L. 

Green. 

  

Tanulás másképp. A helytörténet online forrásai. 

Szakmai találkozó. 

  

Törpi könyvkuckó. Nagy Böbe: Angyalokról 

gyerekeknek. 

  

Zenétől a hangosításig. Paluska György kiállítással 

egybekötött bemutatója. 

Tótkomlósi Általános Művelődési Központ 

és Városi Könyvtár 

Apa és fia. Beszélgetés Závada Pállal és Závada 

Péterrel családról, gyökerekről, irodalomról. 

  Lenka és Palkó 2. 

  Lenka és Palkó. 

  

Nyomozz velünk! Kreatív olvasásvetélkedő 3-4. 

osztályosoknak. 

  Olvasásnépszerűsítő könyvtári óra 4. osztályosoknak. 

 

A programsorozat megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai 

A hazai könyvtárak működésében kiemelt szerepe van az OKN rendezvénysorozat 

programjainak. 2018-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, minőségi könyvtári, 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 ebben az évben is emléklappal örökítette meg a könyvtár, 

amelyet a szervezetek örömmel fogadtak. Idén első alkalommal a legaktívabb városi könyvtár 
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is emléklapban részesült. A programok sikeresek voltak mind a központi könyvtárban, mind a 

fiókkönyvtárakban, valamint a települési könyvtárakban. A Kastélyok, várak, a kulturális 

örökségek bástyái (online vetélkedő) felhívás segítségével a programokba bekapcsolódott a 

megye szinte valamennyi települése. 

A programsorozat eredményessége 

A programsorozat elérte a célját: közel 15 ezer ember kereste fel a hozzá legközelebb 

eső települési könyvtárat Békés megyében, amelyekben 270 program várta az érdeklődőket, 

80 intézményben. A kiemelt könyvtári programsorozat média megjelenése, a programok 

színvonala, a rendezvények, programok, akciók a könyvtárakra irányították a helyi 

közösségek figyelmét. Az olvasók és a könyvtárosok visszajelzései alapján sikeresek voltak 

az 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. 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 megye 

könyvtárait és a könyvtárhasználatot. 

Az olvasók Békés megyében színes programokból válogathattak, a legifjabb 

korosztálytól az idősebbekig.  

Készítette: Lukoviczki Anna 

igh. 

Békés Megyei Könyvtár 

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/

