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A Békés Megyei Könyvtár 2019-ben is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok
(OKN) rendezvénysorozathoz és „Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért” címmel
szervezte a Békés megyei könyvtári programokat.
Ebben az évben a társadalmi felelősségvállalás a környezetünkért, az összefogás az
egészséges és környezettudatos életmódért jegyében zajlottak a Békés megyei települési és
kistelepülési könyvtári programok. A rendezvények, előadások, közönségtalálkozók,
könyvbemutatók, akciók, bemutatók, beszélgetések tartalmas könyvtári programokat kínáltak
az olvasók részére Békés megye települési könyvtáraiban és a KSZR szolgáltató helyein.
A projekt célja volt az érdeklődés felkeltése a megye könyvtárai iránt, a változatos
programok által a beiratkozási kedv növelése, illetve felhívni a figyelmet a könyvtári
szolgáltatások által is a környezettudatos életmódra. A programok megvalósítása során
minden korosztályt igyekeztünk bevonni, bármely korosztály számára megfelelő, igényes
kulturális, könyvtári programot kínálva. 2019-ben a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
„Ültess fát, olvass alatta könyvet” kezdeményezése országos akcióvá nőtte ki magát:
novemberig közel 200 könyvtár 1000 fát ültetett. A kezdeményezésnek kettős célja volt:
egyrészt a figyelem felhívása a tudatos környezetvédelem fontosságára, másrészt a
könyvtárak népszerűsítése. Békés megyéből 40 könyvtár csatlakozott a faültetéshez.
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A 2019-es év Országos Könyvtári Napok programsorozat Békés megyei
rendezvényeinek a kiemelt témái:
-

könyvekkel az emberekért, könyvekkel a természetért, könyvekkel a Földért,
felelőségteljes és tudatos gondolkodás a természeti értékeinkért
környezettudatos gondolkodásmód
„Élő könyvtár” kiscsoportos beszélgetések szakemberekkel
környezetvédelem, élhető városok, tudatos vásárlás, szelektív gyűjtés, újrahasznosítás
fenntartható fejlődés, Föld, Víz, Levegő, Tűz
táplálkozás, környezetbarát kert, komposztálás, fizikai és érzelmi biztonság
velünk élő természet, öko-nap, egészségmegőrzés, játékos tanulás, családi programok
öko-játékok (online), beiratkozási kedvezmények (Idősek napi kedvezmény, Északi
fény kedvezmény), Könyvtári éjszaka

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 Könyvtár koordinációjával a megyei
könyvtárban, Békés megye települési könyvtáraiban és a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer Szolgáltató helyein.
A megyei könyvtár előadásokat, beszélgetéseket, könyvbemutatókat, szakemberekkel
történő találkozókat, online könyvtári játékokat, helyi értékek bemutatását valósította meg. A
programsorozat során a csatlakozó könyvtárak a régi és az új olvasók számára is változatos
könyvtári szolgáltatásokat kínáltak, tartalmas rendezvényeket, programokat. biztosítottak a
megye könyvtáraiban. Az OKN kiemelt rendezvénysorozata a megyei könyvtárnak, amit az
olvasók részéről fokozott figyelem és várakozás előz meg. Ezen a héten lehetősége van a
helyi olvasóközönségnek koncentráltan találkozni országosan elismert szerzőkkel,
előadókkal, szakemberekkel, amire a használói elégedettségi kérdőívek szerint is jelentős
igény mutatkozik.
A rendezvénysorozat kitűnő alkalom volt a könyvtárak és a partnerintézmények, civil
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
Balog Lajos, Gyomaendrőd
Computer Optika
Csoda Műhely alkotói
Dobozi Általános Iskola
Dobozi Általános Iskola Szülői Szervezete
Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Értéktár Klubja
Gyulai Almásy-Látogatóközpont
Dobozi Mesekert Óvoda
Europe Direct Tájékoztató Központ, Békéscsaba
József Attila Általános Művelődési Központ Mezőhegyes
József Attila Általános Művelődési Központ, Széchenyi Kör Szeged
József Attila Általános Művelődési Központ, Város- és Környezetvédő Egyesület
Mezőhegyes
Kollabor Pedagógiai Élményközpont, BMK, Békéscsaba
Kondorosi Kertbarátok Kör
Kónya Sándor Kamarakórus, Sarkad
Könyvtár Támogató Alapítvány, Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba
Libri Könyvesbolt Békéscsaba
Makett klub, Gyomaendrőd
Mezőberényi Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Munkácsy Mihály Múzeum, Demcsák Ildikó
Medgyesegyháza Gyermekekért Alapítvány
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete, Városi Nyugdíjas Klub
Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola
Négy Évszak Óvoda, Csanád Vezér Általános Iskola, Mezőkovácsháza
Római Katolikus Egyház, Újkígyós
Szarvasi Arborétum, Szarvas Város Barátainak Köre
Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány, Szarvas
Vöröskereszt, Orosháza
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A program közvetlen célja
-

-

a helyi társadalom valamennyi rétegének és korosztályának bevonásával (különös
tekintettel a családokra, gyermekekre) különböző kulturális igények kielégítését célzó
színvonalas irodalmi és könyvtári programok szervezése
könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programok, akciók megvalósítása
tudatos környezetvédelem, figyelemfelkeltés, klímavédelem
„Ültess fát, olvass alatta könyvet” kezdeményezés
a helyi értékek felelevenítése, megőrzése, a helyi identitástudat erősítése, különös
tekintettel a helyi értéktárakra
partnerség kialakítása, megerősítése
családi játékok, online vetélkedők szervezése
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
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 természeti értékek megismerése, védelme
víztakarékosság, állatok védelme, egészségvédelem, környezetvédelem
az emberi értékekre, emberi kapcsolatokra, az ember és természet viszonyára való
figyelemfelhívás
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
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A programok helyszínei
Békés Megyei Könyvtár
Gál Ferenc Főiskola Könyvtára Gyula
települési könyvtárak
fiókkönyvtárak (Békéscsaba, Gyula)
könyvtári szolgáltató helyek (KSZR)

-

A megvalósítás módja
könyvtárakban személyes részvétel
a megye valamennyi könyvtárában elektronikus hozzáféréssel, online módon

-

Szervezési formák
helyben megvalósuló önálló könyvtári rendezvények
több helyszín bevonásával szervezett esemény
térségi szinten szervezett programok, előadások, bemutatók
megyei szintű program

-

Összegző adatok
Települések száma:
A csatlakozó könyvtárak száma:
Együttműködő intézmények:

62
72
6

Programok száma

270

Helyben (BMK) megvalósuló:
Könyvtári szolgáltató helyeken megvalósuló programok száma:
Békés megyében megvalósuló:
Célcsoportok
-

könyvtárlátogatók és potenciális könyvtárlátogatók
családok
nevelési-oktatási intézmények diákjai (óvodától középiskoláig)
felsőoktatási intézmények hallgatói (SZIE Egyetemi Könyvtár)
pedagógusok, könyvtárosok
aktív korúak
nyugdíjas korúak
egyesületek, civil szervezetek tagjai
az elektronikus szolgáltatások használói
megváltozott munkaképességűek, hátránnyal élők
peremkerületekben élők
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Időtartam
2019. szeptember 1. – 2019. október 6.
Nyilvánosság
-

helyi televízió (Békéscsabai Média Centrum, m1, 7.TV, Csaba TV, Gyula TV, Körös
TV)
helyi rádiók (Csaba Rádió, Rádió1, Körös Hírcentrum, Mega Rádió)
megyei és helyi újságok (pl. Békés Megyei Hírlap, Csabai Mérleg, Gyulai Hírlap,
Sarkad Város, Orosházi Élet, Szarvas7)
online közösségi oldalak (Facebook, Twitter, Instagram)
könyvtári honlapok

A programok Békés megyében a Békés Megyei Könyvtár összehangolásában 62
településen, 72 intézményben 270 programmal, 10652 résztvevővel valósultak meg. A
kiemelt témakörök fontossága és sokszínűsége változatos programok megvalósítását tette
lehetővé. Az olvasói elégedettségi kérdőívek visszajelzése alapján a megyei könyvtár által
megvalósított programok sikeresek voltak, különösen a 10. Könyvtári éjszaka és az
autóbuszos helyismereti kirándulás.
Programok a Békés Megyei Könyvtárban
2019-ben neves vendégei voltak a Békés Megyei Könyvtárnak úgymint: Koltai Róbert
Jászai Mari-díjas érdemes művész, Réz András filmesztéta, Lipovszky Csenge illatesztéta és
Illés Adorján, aki 4 év alatt körbe kerékpározta a Földet. A neves előadók szavatolt védjegyei
voltak a sikeres programoknak, de további kiállítások, előadások, kedvezmények,
foglalkozások, kirándulások színesítették a rendezvénysort.
A könyvtár programjai idén is igazodtak a központi témakörökhöz. A Békés megyei
rendezvények első eseménye sajtótájékoztató volt, a helyi sajtó és média részvételével.
A programokat a könyvtár honlapján, szórólapokon, közösségi oldalakon hirdettük
meg, a rendezvény ideje alatt is folyamatos volt a programok kommunikálása – a központi
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arculati elemeket felhasználva. Az adott napi programokhoz – a szórólapokon túl – ebben az
évben is készített a könyvtár egy-egy rövid használói elégedettségmérő kérdőívet.
2019-ben a látogatók a honlapunkról tájékozódtak a legtöbben a rendezvényekről. Tavaly a
Facebook volt a leghatékonyabb információforrás. A könyvtárostól való tájékozódás hasonló
értéket mutatott a tavalyihoz képest, míg ebben az évben javult a plakát, szórólapról való
tájékozódás hatékonysága.
Arra a kérdésre, hogy milyen érzésekkel távozik a rendezvényről 1-6 skálán értékelve
(nagyon negatív=1 nagyon pozitív=6) a legtöbb válaszadó „pozitívra”, „nagyon pozitívra”
értékelte az adott rendezvényeket:

Az értékelést Darida Márta könyvtáros készítette.
Összességében elmondható, hogy nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a programokról. A
résztvevők a 6-ig terjedő skálán átlagosan 5, 58%-ra értékelték a rendezvényeket.
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Az autóbuszos helyismereti kirándulás értékelése

Néhány olvasói vélemény a Jó volt mert… kérdésre
Koltay Róbert könyvbemutatója
Közvetlen és szórakoztató volt.
Színes, érdekes volt.
Felkeltette érdeklődésemet a könyv iránt.
Mindig feltöltődve távoztam.
Sokoldalú, érdekes vendéget hívtak meg.
Közvetlen, vicces Koltai Róbert.
Valódi művész.
Természetesen adta magát.
Érdekes volt.
Érdekes volt, nagyon aranyos ember.
Hangulatos volt.
Igazi nagy művész.
Most láttam és hallottam először Békéscsabán Koltait.
Közvetlen, a versek és az ének megható
A művész úr igazi élményt nyújt az előadásával
Egyébként is kedveljük Koltai színészi munkáját
Nagyon színvonalas volt
Olyan dolgokat hallottam, amit eddig nem tudtam
Saját magát adta
Élveztem minden percét
Nagyon jó az előadás
Jó humor, jó színész ISTEN ÉLTESSE.
Nagyon közvetlen volt Koltai Róbert.
Közvetlen, oldott hangulatot teremtett.
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Közvetlen volt a hangulat
Személyes és emberi volt
Humoros
Őszinte
Lenyűgöző személyiség a művész úr
Magával ragadó tud mindenről beszélni
Humoros volt az előadás
Sok szép emléket felidéztem
Nagyon jó könyvbemutató volt
Személyes találkozó
Érdekes volt
Fantasztikusan jó színész, sokoldalú ember
A színészt lényegében szeretem, a könyvbemutató stílusa és a munkatársa is különösen
megragadott
Tuska János József előadása
Alapos, teljességgel sokoldalú előadás
Nagyon sok érdekességet tudtam meg
Érdekes témáról volt szó, hasznos tanácsokat kaptunk
Szakszerű, életszerű
Magas szinten tájékoztatott a szemről és a betegségekről, tanácsot adott
Hasznos tanácsokat kaptunk
Nagyon alapos, tartalmas volt
Nem igazán vannak ilyen jellegű előadások! A szemet általában kihagyják, pedig egész
fontos!
Érdekes volt, nagyon tetszett
Rengeteg fontos dolgot tudtam meg a szemekről
Sok hasznos tanácsot kaptam
Szakmailag jól megalapozott volt az előadás
Sokirányúan érintette a témával kapcsolatos kérdéseket
Érthető, világos előadás
Hasznos dolgokat hallottunk
Személyes tapasztalat ismertetése, humoros
Sokat tanultam belőle
Lipovszky Csenge előadása
Sokféle illatot lehetett megismerni
Új élmény, ismeret
Interaktív
Érdekfeszítő, ismeretterjesztő élménybeszámoló
Érzésekről, ösztönökről, kreativitásról szólt
Nagyon különleges, egyedi téma, ugyanakkor közérdekű is.
Kommunikatív előadó
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A szagolgatáson kívül lelki útmutató élményt kaptam
Elgondolkodtató.
Érdekes volt
Illés Adorján előadása
Kielégítette az érdeklődési körömet
Hozta a szokásos formáját
Nagyon értelmesen beszélt, kommunikatív volt az előadó
Élvezetes
Imádtam, nagyon érdekes volt
Igen érdekes, élvezetes előadás volt
Spontán, fiatal hévvel, beszélgetős stílus
Ilyet nem mindennap lát az ember!
Sok érdekességet hallottam az egyes országokról! Sok volt a személyes megérzéséről a
beszámoló
Sok pozitív gondolatot sugárzott
Élménydús és élvezetes volt az előadás
Sok mindent megtudtunk a világunkról
Érdekfeszítő, emberi, sokoldalú.
Jó volt hallgatni az életről alkotott véleményét.
Természetes, művelt az előadó.
Több információt kaptam, mint tudtam.
Olyan kivételes személyiség, aki hiteles, és szerethető.
Szeptember 30. (hétfő) – október 6. (vasárnap)
Az Olvasás a természetben – Természet a könyvekben: válogatás 19-20. századi
festményekből és könyvillusztrációkból című kiállítás egész héten megtekinthető volt,
összeállítója Benyó Barbara könyvtáros. A hétre online vetélkedőket hirdetett a könyvtár
Öko-kvíz és Helyismereti kaland(játék) címmel, amit Benyó Boglárka könyvtáros készített.
Hétfőtől csütörtökig ismeretterjesztő filmeket lehet megtekinteni a könyvtár moziszobájában.
A Könyvtári Éjszaka programjaihoz kapcsolódóan is készültek könyvkiállítások és
kiemelések.
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Szeptember 30. (hétfő)
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,
mezőkovácsházi és orosházi események is. A sajtótájékoztatóra az orosházi könyvtár
igazgatója stílszerűen kerékpárral érkezett, a közel 40 km-es távolság kb. 2 óra tekerés volt
irányonként.
Az idősek napja alkalmából kedvezményes beiratkozási lehetősséggel várta a könyvtár a 60
éven felülieket. A Békés Megyei Könyvtárban a hét első napján indultak és egész héten át
tartottak a kedvezményes beiratkozási akciók, amelyek összesen 537 beiratkozni vágyó
olvasót vonzottak. A népmese napja és Benedek Elek születésnapja tiszteletére a
gyermekkönyvtáros Kiss Ildikó diafilmes, dalos, játékos foglalkozással várta a legkisebbeket.

Megyei sajtótájékoztató (b-j. Rakonczás Szilvia, Albertus László, Lukoviczki Anna, Dézsi
János, Buzai Csaba).
Fotó: Nagy Levente
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Október 1. (kedd)
Sose halok meg? Az első 75 címmel Koltai Róbert Jászai Mari díjas érdemes művésszel
beszélgetett Gaál Ildikó rendező, a kötet szerkesztője. A jó hangulatú beszélgetést a művész
versekkel és dalokkal színesítette. A könyvbemutató során a résztvevők megismerhették a
könyv születéseinek körülményeit és végigkísérhették a nagyszerű színész pályáját.

Sose halok meg? Az első 75. Kötetbemutató beszélgetés.
Fotó: Nagy Levente
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Október 2. (szerda)
A szem a lélek tükre címmel Tuska János József optometrista látszerész szakember tarott
előadást. Az előadásban szó volt a prevencióról, a szemünk egészségének megőrzéséről, a
szem egyes betegségeiről, az önvizsgálat fontosságáról, a tünetekről, az időskori szürke- és
zöldhályogról, a gyermekkori kancsalságról, valamint az UV extra kampányról.

A szem a lélek tükre. Tuska János József optometrista, látszerész előadása.
Fotó: Nagy Levente
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Október 3. (csütörtök)
Az „Ültess fát, olvass alatta könyvet” országos akció keretében (Mezőkovácsházi Városi
Könyvtár

kezdeményezése)

Szarvas

Péter

BMJV

polgármestere,

Herczeg

Tamás

országgyűlési képviselő, Albertus László könyvtárigazgató, Rakonczás Szilvia igazgató, Illés
Adorján motivációs előadó és a könyvtár munkatársai ültetettek fát közösen a Békés Megyei
Könyvtár előtt.
Délután Illés Adorján, aki 4 év alatt tekerte körbe a Földet, tartott előadást Bízni és szeretni
címmel a könyvtárban.

Bízni és szeretni. Illés Adorján előadása.
Fotó: Nagy Levente
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Október 4. (péntek)
Mutasd az illatod, megmondom, ki vagy! címmel Lipovszky Csenge, Magyarország egyetlen
hivatalos illatesztétája tartott előadást. Az előadásban elhangzott a parfüm rövid története,
hogy hogyan illatosítottak az ókori Egyiptomiak, hogy hogyan fejlődött a parfümkészítés a
kémia és a vegyészet tudományok fejlődésével. A szakember szerint a parfümkészítés
fénykora az 1600-as évek voltak és a tudomány fejlődésével az 1800-as évektől ívelt felfelé, a
parfümök első felhasználása a templomokban és a hálószobákban történt. Elmondta, hogy a
szaglásunk 8 hetes magzat korban, legelsőként fejlődik ki, és hogy hogyan hatnak ránk a
gyermekkori emlékek az illatok terén: miért kedvelünk és miért nem egy illatot. Szó esett az
állatvédelem fontosságáról, az állatmentes illatokról is és a szaglásunkról, mint veszélyt jelző
rendszerünkről.

Lipovszky Csenge illatesztéta
Fotó: Nagy Levente
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Október 4. (péntek)
Október 4-én, pénteken volt a 10. Könyvtári éjszaka, Finnország címmel. A könyvtár egész
nap programokkal, 23.00 óráig tartó nyitvatartással, kedvezményekkel, foglalkozásokkal
várta az érdeklődőket. A programot a Békés Megyei Könyvtár és az Europe Direct
Tájékoztató Iroda közösen valósította meg. Az este egyik kiemelt vendége Réz András
filmesztéta volt, aki „Északi fény” – a skandináv krimik világa címmel tartott előadást.

„Északi fény” – a skandináv krimik világa, Réz András filmesztéta előadása.
Fotó: Nagy Levente
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Október 6. (vasárnap)
Könyves Vasárnapon ez alkalommal az Autóbuszos helyismereti kirándulás úticélja a Körös
Művelődési Ház és Könyvtár volt, ahol Benedek Erika könyvtárvezető és a könyvtár
munkatársa fogadta a Békés Megyei Könyvtár olvasóit. A program kiemelt célja Békés
megye természeti, kulturális és épített értékeinek megismerése. Évről évre egy-egy Békés
megyei települési könyvtárat keres fel a csapat és Szelekovszky László ny. természetvédelmi
szakember vezetésével ismerkednek meg a résztvevők az adott település egyedülálló
értékeivel. Idén ez már a 9. alkalom volt és rendkívül nagy népszerűségnek örvend a könyvtár
olvasói körében.

Autóbuszos helyismereti kirándulás.
Fotó: Baukó János
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Programok Békés megye települési könyvtáraiban
Helyszín

Program

Bartók Béla Művelődési
Központ és Könyvtár Sarkad

Behálózva

Battonyai Városi Művelődési
Központ és Könyvtár

Békés Megyei Könyvtár

Családi vetélkedő
Mesekuckó a könyvtárban
Népmese napja
Ott leszek!
Őszköszöntő
Ültess fát, olvass alatta könyvet!
"Magyar Volt mind, szíve szerint, bármi volt nevük!
Értünk haltak!"
„A szelektíven a környezetért”„A történelmet a győztesek írják. Mit tudhatunk a
kunhalmokról?”.
„Ültess fát, olvass alatta egy könyvet!”
Az Állatok Világnapjára meghirdetett verseny és a
Kölyökolvasó játék eredményhirdetése. Új olvasási
játékok: A Nagy Könyves Beavatás és a Kölyökolvasó
játék meghirdetése.
Babaolvasó
Boszorkányos seprűdekoráló verseny
Időutazás a Cikó-halom mélyén
Klímaváltozás Dél-Békésben
Mesedélelőtt
Mesefelvonulás
Meseillusztráció- készítő verseny
"Nokia" mobiltelefon-hajító verseny
"Télapó és Rudolf elindultak Lappföldről" - kézműves
foglalkozás
10.00 Diafilmes, dalos, játékos foglalkozás Benedek Elek
születésnapja és a Népmese napja tiszteletére
11.00 Diafilmes, dalos, játékos foglalkozás Benedek Elek
születésnapja és a Népmese napja tiszteletére
A finn metál zenéről felsőfokon
A szem a lélek tükre
A világ eredete a magyar mesehagyomány tükrében
Autóbuszos helyismereti séta a Körös Művelődési Ház és
Könyvtárba Békésszentandrásra
Barangolás a Körösök vidékén
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Békés Megyei Könyvtár
Jaminai Könyvtár

Békés Megyei Könyvtár
Lencsési Könyvtár

Bízni és szeretni
Élményfotózás Muminnal
Északi fény - a skandináv krimik világa
Északi fény kedvezményes beiratkozás
Fényfestés
Festőműhely - Aurora borealis
Filmklub
Finn játéksziget
Forma-1 2018 játék
Helyismereti kaland(játék)
Hull a hó és hózik
Idősek napi kedvezményes beiratkozás
Joulupuu on rakennettu - a karácsony Mikulás földjén
Kóstoló
Megyei sajtótájékoztató
Mikulás jelmezben érkezők ingyenes beiratkozása
Minden, amit tudni szeretnél Finnországról
Mutasd az illatod, megmondom, ki vagy!
Olvasás a természetben - Természet a könyvekben
Online öko-kvíz
Papírfonás
Pole pozícióban a finn irodalom
Robotozás
Sose halok meg? Az első 75 Kötetbemutató beszélgetés
Tombola
Ültess fát, olvass alatta
A ló, mint ősi gyógyító
Megújuló energiák és felhasználásuk Békéscsaba
környezetében
Négy évszak a madárbarát kertben
Online öko-kvíz
Arany János Békés megyei kötődései
Cicasimogató
Jövőnk az ökokultúra, a környezettudatosság jegyében "Szeretettel papírból"
Mesél az erdő
Női Lélek Kör
Online öko-kvíz
Őszidő
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Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár

Békéssámson
Békésszentandrás
DÁMK Ladányi Mihály
Könyvtár Dévaványa

Dérczy Ferenc Könyvtár és
Közművelődési Intézmény
Kondoros

Dobozi Közösségi Ház és
Könyvtár

Békés természeti kincsei
BMV= Bele Minden Vackot
Családi nap a mesék és a finomságok jegyében
Édes meserét
Környezettudatos kertészkedés és konyha
Madárbarát otthon, madárbarát kert
Süti-parti aszalt gyümölcsökkel
Online öko-kvíz
A mese hatalma
Baba-Mama Klub
Író-olvasó találkozó Fábián Jankával
Baba-mama foglalkozás
Klímaváltozás
Leghíresebb állatfigurák az irodalomban
Mesedélelőtt
Természet az irodalomban
Vizes élőhelyek
"A természet és én"
"Egységben önmagaddal - egységben az elemekkel
"Egységben önmagaddal - egységben az elemekkel"
"Ha keresnél..."
"Hallod-e a Simabőrűt? … azt hiszi minden ő érte van."
"Ki tud többet a természettudatos életről"
"Mesél a föld"
"Szeretlek Föld!"
"Szeretlek Föld"
"Tiszta Föld - Boldog Élet"
Hatha jóga elmélet és gyakorlat.
Mesél az erdő
Ügyes kezek.
"Így élt a Wenckheim család Dobozon"
A nagyravágyó feketerigó
Kastélyok és kúriák Békés megyében
Ökotudatos szülők
Ültess egy fát, olvass alatta könyvet!
Varázslatos meseládikó
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Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrőd

A Boldogság Kék Kosara

A kétfedelűtől a sugárhajtóműig
A kétfedelűtől a sugárhajtóműig, kiállítás megnyitó.
A Népmese Napja - bábelőadás
A természet szépsége Gyomaendrődön
Felelősség a Földért
Felelősség a Földért - eredményhirdetés
Gyűjteménytől-gyűjteményig
Jöjjön, megbocsátunk!
Kap tőlünk egy verset ajándékba
Készítsünk makettet!
Közösségi faültetés
Meglepetés könyvtárosok
Megosztjuk Önnel amink van
Nap kérdése felnőtteknek
Nap kérdése gyerekeknek
Napi tudatos - felnőtteknek
Napi tudatos - gyerekeknek
Szakácskönyv bemutató és főzőshow
Szakácskönyv bemutató gyerekeknek
SZÖVEGELŐ
Vakrandi egy könyvvel
Varázslatos hangszerek
Velünk élő természet
Vigyázz, kész, sakk!
Zöld totó felnőtteknek
Zöld totó gyerekeknek
Hegyesi János Városi Könyvtár A mese hatalma
és Közművelődési Intézmény
Füzesgyarmat
A négy elem hatalma
Beszélgetés a klímaváltozásról
Író-olvasó találkozó
Antikvár könyvárusítás
József Attila Általános
Művelődési Központ Városi
Könyvtára Mezőhegyes
Baba kiállítás
Baba-mama klubfoglalkozás
Könyves vasárnap
Mezőhegyes korai története
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Justh Zsigmond Városi
Könyvtár Orosháza

Körösladányi ÁMK Könyvtár

Köröstarcsa Község
Önkormányzata Szabó Károly
Művelődési Ház és Könyvtár,
Közszolgáltató Intézmény

Községi Könyvtár
Szabadkígyós

KSZR Bélmegyer
KSZR Biharugra
KSZR Bucsa
KSZR Csabacsűd
KSZR Csabaszabadi
KSZR Csanádapáca
KSZR Csárdaszállás
Csorvás

Munkácsy Mihály élete és munkássága
Zenés interaktív gyerek műsor
Az Alföld Quartet hangversenye a zene világnapja
alkalmából
Kerékpártúra Gádorosra
Közönségtalálkozó Borsa Brownnal
Sulyok Csaba: Viharsarok blues könyvbemutató
Véradás a könyvtárban
A látásmód segíti a világ megértését
A mese hatalma
Az éghajlat is olyan érték, amit védeni kell.
Gyógynövényekkel az egészségért. Épp testben épp lélek;
épp lélekben épp test.
Kézműves foglalkozás
Kitörés az "Ördögi körből"
Velünk élő természet
A mese hatalma a Kacagó Bábszínházzal

Fosszuk ki a kukákat!
Johnny est! Járom az utam
Zöldszív
Glóbi kalandjai
Levendula párnácska készítése
Népmese napja
Őszi természetjárás
Pepe Manó bőröndmeséi
Rajzverseny kiállítás
Zöld kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Természetes tartósítás
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Magyar Szent Korona
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Borsa Brown íróval beszélgetünk
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KSZR Ecsegfalva
KSZR Gádoros
KSZR Gerendás
KSZR Geszt
KSZR Hunya
KSZR Kamut
KSZR Kardos
KSZR Kardoskút
KSZR Kaszaper
KSZR Kertészsziget
KSZR Kétegyháza
KSZR Kétsoprony
KSZR Kevermes
KSZR Körösnagyharsány
KSZR Körösújfalu
KSZR Kötegyán
KSZR Lőkösháza
KSZR Méhkerék
KSZR Mezőgyán
KSZR Murony
KSZR Okány
KSZR Örménykút
KSZR Pusztaföldvár
KSZR Sarkadkeresztúr
KSZR Tarhos
KSZR Telekgerendás
KSZR Újszalonta
KSZR Zsadány
Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Művelődési
Ház és Könyvtár

Generációs önismeret – működésünk a 21. században
Ismerjük meg a veszélyeztetett állatokat
Mesedélután a Földről kicsiknek
Mit tehetek én?
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Faültetés
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Faültetés
Online öko-kvíz
Mesedélután
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
Online öko-kvíz
A mese hatalma
Családi nap
Velünk élő természet
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Mezőkovácsházi Városi
Könyvtár

Mogyoróssy János Városi
Könyvtár Gyula

Nagy Miklós Városi Könyvtár
Szeghalom

Nagyszénási Önkormányzati
Óvoda és Könyvtár

Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ
Mezőberény

Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár Újkígyós

A csellengők hídja
Elvarázsolt Mesekönyvtár
Ültess fát, olvass alatta könyvet!
Zene harmóniája
Fénypont
Fókuszban a város templomai
Gyula város kápolnái, templomai
Kocsis Mihály testnevelő tanár élete és munkássága
Könyves csodák
Népmese és néphagyomány a magyar közösségekben
Pepe manó
Vera
"Egy barátság képei"
"Elment az én rózsám"
"Előttünk az özönvíz"
"Ha rám nézel visszanézlek"
A népmese napja
Hajdú Katalin meseíró
Meseillusztrációs rajzpályázat alsótagozatosoknak
Mesés, zenés kreatív foglalkozás A mezei nyúl és a
sündisznó című népmese alapján
Mesés, zenés, kreatív foglalkozás A mezei nyúl és a
sündisznó című magyar népmese alapján
Mesés, zenés, kreatív foglalkozás A mezei nyúl és a
sündisznó című népmese alapján
Az Év Olvasója díj átadása

Ingyenes beiratkozás és késedelmi díj elengedése
Író-olvasó találkozó, könyvbemutató - nem csak
gyerekeknek - Berényi Nagy Péterrel (Tücsök Petivel)
Könyvbemutató Hegedűs Gitta (1893-1986): Levelek
Imréhez.
Mesélj nekem! mesét mond a Magna Cum Laude zenekar
dalszerzője Szabó Tibor
Az ember legjobb barátja - a lélek gyógyítója: A kutya
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Reibel Mihály Városi
Művelődési Központ és
Könyvtár Elek

Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom, Városi Könyvtár
Szarvas

Tótkomlósi ÁMK, Városi
Könyvtár

Kacor király
Készítsünk szemétből újra hasznosat!
Madárbarát kert
Teremtésvédelem
Újkígyósi lakosként van-e felelősségem a fenntartható
fejlődés ügyében? - avagy Ne legyünk ügyefogyottak!
A mese hatalma
Fenntartható fejlődés
Négy elem: A lét meghatározói: Föld, Víz, Levegő, Tűz
Vegyetek kezetekbe könyvet!
"Ültess fát, olvass alatta könyvet!"
Író-olvasó találkozó Fábián Jankával
Könyvbörze
Légy a természet része!
Magyar Népmese Napja
Mikroszkopikus vízi világ
Óvd az életet!
Véradás
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
A kiskakas gyémánt félkrajcárja - papírszínház ovisonak
Kit látsz a tükörben?
Zöld Sziget ökojátszóház

A programsorozat megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai
A hazai könyvtárak működésében kiemelt szerepe van az OKN rendezvénysorozat
programjainak. Az olvasók körében különösen kedvelt az egyhetes program, illetve a
kedvezményes beiratkozás lehetősége. A meghívók, plakátok, szóróanyagok, reklámfilmek
terjesztése a megvalósulást megelőző időszakban megtörtént, így a települések 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.
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A megvalósult programok minőségi könyvtári, irodalmi rendezvényeket biztosítottak a
települési könyvtárak olvasóinak. A Békés Megyei Könyvtár eredményesen működött együtt
partnerszervezeteivel, szponzoraival és további közös programokat is tervez megvalósítani. A
csatlakozó települési könyvtárak visszajelzései alapján is jól sikerültek a rendezvények,
amelyek erősítik a programban résztvevő könyvtárak és partnerszervezetek közötti
együttműködést is. A programok sikeresek voltak mind a központi könyvtárban, mind a
fiókkönyvtárakban és a települési könyvtárakban. Az Öko-kvíz online játék segítségével a
programokba bekapcsolódott a megye szinte valamennyi települése.
A programsorozat eredményessége
A programsorozat elérte a célját: több mint 10 ezer ember kereste fel a hozzá
legközelebb eső települési könyvtárat Békés megyében, amelyekben 270 program várta az
érdeklődőket, 72 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
szakmai 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.
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A rendezvényről készült beszámoló és fotók az alábbi címen elérhetők:
http://konyvtar.bmk.hu/nka_projektek
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/
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