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2020-ban 30 éves évfordulóját ünnepelte az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) és 15 

éves az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat.  

Ebben az évben az a megtiszteltetés érte a Békés Megyei Könyvtár kollektíváját, hogy elnyerte 

az IKSZ „A KÖNYVTÁRÜGYÉRT” díját. Az esemény Lajosmizsén a Geréby kúriában volt, 

ahol Ramhám Mária IKSZ elnök és Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok 

Egyesületének elnöke mondott köszöntőt. A találkozó az IKSZ 30 éves jubileumának és az 

Országos Könyvtári Napok (OKN) 15 éves évfordulójának alkalmából, a hazai megyei és 

városi könyvtárak vezetőivel, kollégáival valósult meg október 5-én. 

A Békés megyei rendezvényeket megelőzően szeptember 30-án közös sajtótájékoztatót tartott 

a Békés Megyei Könyvtár és néhány nagyobb települési könyvtár igazgatója (Gyula, 

Mezőkovácsháza, Orosháza). Az idei programok tervezését és megvalósítását befolyásolta a 

járványügyi (COVID-19) helyzet. A Békés Megyei Könyvtár ebben az évben több online 

kvízt, online játékot és online kiállítást valósított meg. A megvalósult programok során a 

maszk használata minden könyvtárban javallott volt. Több könyvtárban, így a megyei 

könyvtárban is előzetes regisztrációt is kértünk a programokon résztvevőktől, illetve a 

könyvtárak kiemelten ügyeltek a higiéniai előírások betartására. A rendezvények során több 

könyvtárban maximalizált volt a résztvevők száma (50 fő), illetve a székeket egymástól 

távolabb helyeztük el. A körülmények ellenére ebben az évben is jól sikerültek a megvalósult 

programok a Békés Megyei Könyvtárban. 
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A megyei OKN programok ebben az évben is igazodtak a központi tematikához. Idén a 

körülmények miatt kevesebb könyvtár csatlakozott az országos akcióhoz: kevesebb könyvtári 

programot tudtak a megye települési könyvtárai megvalósítani (kevesebb volt a pályázható 

összeg, valamint utólagos finanszírozás is nehezítette a programok szervezését, 

megvalósítását). A járványügyi helyzettel terhelt időszakban érezhetően óvatosabbak voltak a 

könyvtárak látogatói is. Ennek ellenére a Békés Megyei Könyvtár forgalmi bevételi forgalmi 

adatai nem maradtak el a korábbi év bevételétől. A beiratkozók száma (537 fő 2019-ben a hét 

alatt, míg 2020-ban 288 fő) viszont kevesebb volt a korábbi évhez viszonyítva. Ennek oka 

lehet, hogy ebben az évben nem került meghirdetésre az Idősek napi kedvezményes 

beiratkozás és elmaradt a 11. Könyvtári Éjszaka rendezvény a megyei könyvtárban. A BMK 

programokon résztvevők száma kb. fele volt a tavalyi évhez viszonyítva, amelyet a kialakult 

vírushelyzet is nagymértékben befolyásolt. 

A programok fókuszában a könyvek, olvasás, könyvtárak, könyvtárosok és a könyvtári 

szolgáltatások voltak ez évben. A téma lehetőséget nyújtott arra, hogy az érdeklődők jobban 

és más szemszögből is megismerhessék a könyvtárakban folyó munkát. Idén sem maradtak el 

a méltán népszerű író-olvasó találkozók, emlékezetes volt a BRSE közönségtalálkozó a Békés 

Megyei Könyvtárban és különösen népszerűek voltak a zöld programok („Ültess fát, olvass 

alatta könyvet”). A megyei könyvtár ebben az évben először élő Facebook közvetítéssel is 

elérhetővé tette a programok java részét (ami többszörözte a programokon a ”virtuális” 

résztvevők számát).  

Az OKN programokon résztvevőket a könyvtár honlapján elérhető Elégedettségi kérdőív 

kitöltésére kértük. A kérdőívre adott válaszok szerint a résztvevők arra a kérdésre, hogy 

Milyen érzésekkel távozott rendezvényeinkről? a válaszadók 71,4 %-a nagyon elégedett volt a 

programokkal és 28,6 % 5-re értékelte az általa látogatott programot 1-6 skálán. 

 

Országos Könyvtári Napok – Békés Megyei Könyvtár Elégedettségi kérdőív. 

 Készítette: Juhász Zoltán könyvtáros 

 

Arra a kérdésre, hogy Mi volt a legpozitívabb élménye? a válaszadók közül többen a 

könyvtárosok kedvességét és segítőkészségét (a kedves fogadtatást) emelték ki. 

 

A program közvetlen célja és annak megvalósulása 

A korábbi évek tapasztalatai alapján az OKN idején a könyvtárakban koncentráltan 

jelennek meg a könyvtári programok. 
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A legfontosabb cél, hogy minőségi könyvtári programok által növeljük a könyvtárak 

népszerűségét, a könyvtári látogatások gyakoriságát és az olvasók elégedettségét. 

A megvalósult programok elérték a fenti célokat. Az olvasók és a partnerek 

visszajelzései alapján a változatos programok eredményesen szolgálták a résztvevő 

könyvtárak és a látogatók igényeit.  

Sikerült a lakosok figyelmét a helyi könyvtárakra, azok szolgáltatásaira irányítani. A 

helyi médiák szinte naponta tudósítottak a Békés Megyei Könyvtár (és fiókkönyvtárai) 

programjairól. A megyei könyvtár színvonalas, minőségi könyvtári programokat tudott 

megvalósítani jelen pályázat segítségével Békéscsabán és Békés megye települési 

könyvtáraiban. 

- a helyi társadalom valamennyi rétegének és korosztályának bevonásával (különös 

tekintettel a gyermekekre, családokra, idősekre) különböző kulturális igények 

kielégítését célzó színvonalas irodalmi és könyvtári programok szervezése 

hagyományos és online módon 

- a könyvek, könyvtárak, könyvtárosok bemutatkozása 

- online játékok, kvízek, kiállítások 

- helyismereti értékek bemutatása, helyismereti séták 

- egészséges életmód, táplálkozás-mozgás, öko-nap, tematikus zöld programok,  

- szabadidős programok, játékok, helyismereti séták 

- a Könyvjelző olvasóklub foglalkozása 

- további együttműködések és partnerség kialakítása, erősítése 

- 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 

- helyi gyűjtemények, települési értéktárak bemutatása, népszerűsítése 

- a beiratkozott olvasók számának növelése 

- a társadalmi szerepvállalás, olvasásnépszerűsítés, kultúra közvetítés 

- helyismereti séta, a könyvtár falain túli könyvtártúrák szervezése 

- a megye könyvtárai és könyvtárosai közötti együttműködés erősítése, 

partnerkapcsolatok, együttműködések erősítése 

 

Közvetett célok 

- a helyi könyvtárak, könyvtárosok bemutatkozása, azok sokszínűségének bemutatása 

- a helyi természeti és épített kulturális értékek megismerése, védelme 

- zöld programok, faültetés, komposztálás, tudatos vásárlás, a természet kincsei, 

vegyszermentes termelés 

- az emberi értékekre, emberi kapcsolatokra, az ember és természet viszonyára való 

figyelemfelhívás 

- értékőrzés, értékközvetítés 

- a közösségi tudat erősítése 
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- a megye népességmegtartó erejének növelése  

- az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítése 

- a könyvtár és más közgyűjtemények, vállalkozások közötti együttműködési 

lehetőségek feltárása (Gyulai Almásy-kastély Látogató Központ; Herczeg Aranka, a 

Herczegi ízek tulajdonosa) 

 

Összegző adatok 

 Települések száma: 56 

 A csatlakozó könyvtárak száma: 58 

 Együttműködő intézmények: 60 

 

Programok száma 217 

 Helyben (BMK) megvalósuló:  26 

 Könyvtári szolgáltató helyek megvalósuló programok száma: 35 

 Nyilvános könyvtárakban   182 

 

Megvalósult programok a Békés Megyei Könyvtárban 

 

2020. október 5-11. 

Online kvízek és játékok 

- Magyar népmesék, nemcsak gyerekeknek 

- Könyv – könyvtár – könyvtáros a filmművészetben. 

Online kiállítás 

- Könyv – könyvtár – könyvtáros a festőművészetben. Virtuális kiállítás. 

Kiállítás 

 Élő népművészet. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása. 

 Könyvtáras könyvek. Könyvkiállítás. 

Szabadtéri játékok: ping-pong, sakk, malom a könyvtár udvarán. 

Ki van a maszk mögött? Szerencsekerék és könyves játék gyerekeknek. 

Kedvezményes beiratkozás egész héten és megbocsátás hete. 

Ingyenes beiratkozás a Lencsési és Jaminai Könyvtárakban. 

Impressziók. Padlásterápia 5. Festegetős alkotóklub a Lencsési Könyvtárban. 

 

2020. október 6. (kedd) 
„Egyasszony”; „A rózsaszín ruha”; „Apád előtt” Kötetbemutató beszélgetés Péterfy-

Novák Éva íróval. Beszélgetőtárs: Szabó Ila költő. 
A közönségtalálkozón az írónő több könyvét ismerhették meg az érdeklődők. A regények 

témái sokakat érintő társadalmi kérdéseket vetnek fel (szexuális bántalmazás, örökbefogadás). 

A szerző a könyvek írása és a beszélgetés során is érzékenyen, őszintén és szókimondóan 

ragadta meg a témát. A beszélgetés során tabuk nélkül kaphattak betekintést az érdeklődők a 

kortárs írónő könyveibe, picit a magánéletébe és a közeljövőben megjelenő új köteteibe. A 

közönségtalálkozók vendégeit a könyvtár igyekszik a kölcsönzési/előjegyzési népszerűségi 

adatok alapján kiválasztani, nem történt ez másképpen most sem.  

Ezen a napon könyvjelző készítéssel is vártuk az olvasókat. 

 

2020. október 7. (szerda) 

„Tinilépcső” névadó ünnepség 

Varga Tamás alpolgármester és Kádár Kende diákpolgármester által átadásra került a 

könyvtár fiatalok részére szóló közösségi tere.  
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A megújult térben elsősorban a fiatalok által kedvelt kötetek (pl. vörös pöttyös, képregények) 

lettek elhelyezve, kényelmes, fiatalos bútorokkal, lámpákkal csalogatva, olvasásra, 

társasjátékra (közösségi kirakó) csábítva a fiatalokat. 

BRSE közönségtalálkozó 

A Békéscsabai Röplabda Sport Egyesület klub vezetője Baran Ádám, csapatkapitánya Pekárik 

Eszter és vezetőedzője Tóth Gábor érkezett a megyei könyvtárba a BRSE rajongók nagy 

örömére. A beszélgetés fókuszában a BRSE és a Békés Megyei Könyvtár együttműködésén 

túl (közös kiállítások BRSE 20) a röplabda csapat olvasási szokásairól valamint a csapat rövid 

és középtávú terveiről, céljairól tudhatott meg többet a közönség. Az eseményt élőben 

közvetítette a Békés Megyei Könyvtár Facebook oldala, amely utólag is visszanézhető. 

 

2020. október 8. (csütörtök) 

Virtuális valóság 

A délutáni programok során az érdeklődők kipróbálhatták a könyvtár új informatikai 

eszközeit (PS4, VR játékkonzol, ahol többek között egy virtuális cápatámadás részesei 

lehettek a résztvevők. Ezen a délutánon ki lehetett próbálni a könyvtár új társasjátékai közül 

jó néhányat és társasjáték maratonnal várta a könyvtár az érdeklődőket. Továbbá, 

Tarja Kaupinnen: A nép igazsága című fantasy regény könyvbemutatójával várta a műfaj 

szerelmeseit a szerző és a könyvtár. 

Mit tehetünk, hogy élhetőbb legyen a Földünk! 

Ezen a napon tartott előadást Herczeg Aranka a Herczegi ízek tulajdonosa a Jaminai 

Könyvtárban. Az előadó 4 témakört tárt az érdeklődők elé úgymint a komposztálás, a tudatos 

vásárlás, a természet kincsei és a természet megóvása. Az előadást megelőzően a Jaminai 

Könyvtár olvasóival közösen elültettünk egy fát az „Ültess fát, olvass alatta könyvet” akció 

keretében. 

 

2020. október 9-10. (péntek-szombat) 

Xbox Klub 

Az érdeklődők kipróbálhatták a könyvtár Xbox-videójátékait, melyek között található 

autóverseny, kalandjáték, ügyességi játék, továbbá Kinect-játékok is. A Kinect 

mozgásérzékelő segítségével kontroller nélkül játszhatunk, az irányítás testmozgással, 

gesztusokkal és szóbeli parancsokkal történik. A játékokról bővebben: 

http://konyvtar.bmk.hu/xbox-videojatek 

 

2020. október 9. (péntek) 

Keménytáblás spirálozott könyv készítése Biró Bertold könyvkötővel 

A könyvkötő szakember irányításával a legújabb kötészeti eszközeink (kötegvágógép, kézi 

prés, lemezolló) segítségével a szakma alapfogásait elsajátítva készíthettek a résztvevők 

kisebb könyvtesteket, könyveket a BMK Digilaborjában. A program rendkívül népszerű és 

látogatott volt. 

Könyvjelző olvasóklub októberi foglalkozás 

Októberben volt éppen 2 éves a Békés Megyei Könyvtár Könyvjelző olvasóklubja. A 

kiscsoportos foglalkozások során a klubtagok havonta elolvasnak egy könyvet (a pandémia 

miatt sajnos elmaradtak az ez évi foglalkozások, így különösen nagy öröm volt újra 

találkozni), amelyet a tagok a találkozók során közösen megbeszélnek és feldolgoznak. A 

foglalkozás vezetője Lukoviczki Anna. A klub októberi olvasmánya Grecsó Krisztián: Vera 

című regénye volt. 

 

2020. október 10. szombat 

101-es emléktúra 

http://konyvtar.bmk.hu/xbox-videojatek
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A 101. gyalogezred története összeforr Békéscsabával, mert egy zászlóalja itt tartózkodott és 

az ezred innen indult el a „Nagy Háborúba". A közel kétórás emlékséta során a résztvevők 

Szaszák György könyvtáros vezetésével végigjárták az ezred emlékét őrző temetőket, 

emlékhelyeket.  

Ültess fát, olvass alatta könyvet. Szeresd a fát. Találkozó és faültetés Illés Adorján 

világjáró kerékpárossal 

Két helyszínen a megyei könyvtárban és a Lencsési Könyvtárban volt ezen a napon közös 

faültetés az olvasókkal és Illés Adorjánnal, aki 39 országban kb. 50 fát ültetett el olyan 

izgalmas helyszíneken, mint pl. Mexikó, Hawai, Fidzsi, Ausztrália, Új-Zéland. 

A programok célja egyrészt a könyvtárak és az olvasás népszerűsítése volt, másrészt felhívni 

a figyelmet a környezettudatos életmódra. 

Az estét és a hetet a hangulatos Lackás és a Banda koncert zárta. 
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Pillanatképek a Békés Megyei Könyvtár programjaiból 

(balról jobbra, fentről le) 

Péterfy-Novák Éva, BRSE közönségtalálkozó, Ki van a maszk mögött?, „Tinilépcső” 

átadó, Könyvjelző olvasóklub, Könyvjelző-készítés, Lackás és a Banda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 8 
 

Megvalósult programok Békés megye települési és kistelepülési könyvtáraiban 

 

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad 

Ilyenek voltunk... 

Ingyenes beiratkozási lehetőség 

Ingyenes Internet 

Irodalmi történelem – történelmi irodalom 

Mesél a könyvtár 

Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Az Aranyszál kézimunka szakkör kiállításának megnyitója 

Bibliás legendák: mesekönyv gyerekeknek – felnőtteknek – mindenkinek 

Legszebb költéseim 

Megbocsátás hete 

Ölbeli játékok  

Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba 

"Kertem alatt folyik a Körös vize..." 

"Tinilépcső" Névadó ünnepség 

,,Egy asszony"; „Rózsaszín ruha"; ,,Apád előtt" 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása 

Békéscsaba régen. Online kvíz 

Keménytáblás spirálozott könyv készítése Bíró Bertold könyvkötővel 

Ki van a maszk mögött? Szerencsekerék és könyves játék gyerekeknek 

Könyv - könyvtár - könyvtáros a festőművészetben 

Könyv - könyvtár - könyvtáros a filmművészetben 

Könyvjelző olvasóklub. Októberi foglalkozás 

Könyvtáras filmek. Kiállítás 

Könyvtáras könyvek 

Könyvtáros filmek vetítése 

Lackás és a Banda - koncert 

Népmese napja, nem csak gyerekeknek – online kvíz 

Szabadtéri játékok 

Szeresd a fát! Találkozó és faültetés Illés Adorján világjáró kerékpárossal 

Tarja Kauppinen [bekezdés]-díjas író A nép igazsága című fantasy regényének 

könyvbemutatója 

Társasjáték-maraton 

Virtuális valóság 

Xbox Klub 

Békés Megyei Könyvtár Jaminai Könyvtár Békéscsaba 

Aki ezen a héten felkeresi a Jaminai Könyvtárat, apró ajándékot kap 

Mit tehetünk, hogy élhetőbb legyen a Földünk! 

Ültess Fát! Olvass alatta könyvet. Közös faültetés 

Békés Megyei Könyvtár Lencsési Könyvtár Békéscsaba 

Impressziók. Padlásterápia 5 

Szeresd a fát! Találkozó és faültetés Illés Adorján világjáró kerékpárossal 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 

Családi nap a dánfoki látogatóközpontban 

Csendőrsorsok 1945 után az állambiztonsági és népbírósági iratok tükrében 

Egyik kutya, másik eb 

Irodalmi Svédasztal Klub 

Írországi élmények 

Okosklub 

Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár Nagyszénás 

Könyvtárak az emberért - Ünnepeljünk együtt! rejtvénypályázat alsó tagozatos 

gyermekeknek 

Könyvtárak az emberért - Ünnepeljünk együtt! rejtvénypályázat felnőtt olvasóknak 

Könyvtárak az emberért - Ünnepeljünk együtt! rejtvénypályázat felső tagozatos 

gyermekeknek 

Múltidéző kiállítás régi könyvtár használati tárgyakból, eszközökből 

DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Dévaványa 

A könyvtáros és a szabadidő 

Egy hang a skála hangsorában 

Játékdélután 

Mesedélelőtt kicsiknek 

Történelem a szépirodalomban 

Történelmi időutazás 

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kondoros 

"Kondoros anno" 

A Fülöp-szigeteken kalandoztam 

Az Aradi vértanúkra emlékezünk 

Keresd a kincset! 

Könyvlapok új élete 

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 

A jövőnk a múltban gyökerezik 

Baba buli Imi bácsival 

Hozz egy könyvet Ozsdolának! 

Játékból áll a világ! 

Titkok könyvtára a legendák földjéről 

Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd 

A Boldogság Kék Kosara 

A Népmese Napja - bábelőadás 

Egy hang a skála hangsorában 

Erdő-mező állatai 

Gyomaendrőd Nagy Könyve 

Jöjjön, megbocsátunk! 

Kap tőlünk egy verset ajándékba 

Körös-körül rendhagyó helytörténeti séta 

Legek a könyvtárban 

Lim-lom mese és ökojátszóház 

Madár ábécé 

Makett kiállítás 
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Meglepetés könyvtárosok 

Melyik a legszebb? 

Mi történt velünk? 

Nyitott raktár 

Szeretem a természetet 

SZÖVEGELŐ 

Találja ki! 

Vakrandi egy könyvvel 

Zöldülünk-zöld totó felnőtteknek 

Zöldülünk-zöld totó gyerekeknek 

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Füzesgyarmat 

A könyv és az olvasás napja 

A könyvtár napja 

A megbocsátás hete 

A történelem napja 

Könyvtárosok napja 

Justh Zsigmond Városi Könyvtár Orosháza 

„Olvasháza” olvasásnépszerűsítő játék eredményhirdetése  

Kerékpártúra Gádorosra 

Véradás a könyvtárban 

Van időm olvasni - közönségtalálkozó Szabados Ágnessel 

KSZR Békéssámson 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Bélmegyer 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Biharugra 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Bucsa 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Csabacsűd 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Csabaszabadi 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Csanádapáca 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Csárdaszállás 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Ecsegfalva 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Gádoros 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Gerendás 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Geszt 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 
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KSZR Hunya 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Kamut 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Kardos 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Kardoskút 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Kaszaper 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Kertészsziget 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Kétegyháza 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Kétsoprony 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Kevermes 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Körösnagyharsány 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Körösújfalu 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Kötegyán 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Lőkösháza 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Méhkerék 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Mezőgyán 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Okány 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Örménykút 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Pusztaföldvár 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Sarkadkeresztúr 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Tarhos 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Telekgerendás 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

KSZR Újszalonta 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 
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KSZR Zsadány 

Könyv - Könyvtár - Könyvtáros a festészetben 

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

Aradi vértanúkra emlékezünk 

Helytörténeti gyaloglónap 

Kovácsháza anno kvíz 

Mesés robotika 

Mogyoróssy János Városi Könyvtár Gyula 

A könyvtáros mesél 

A megbocsájtás hete 

Aradtól Gyuláig 

Delfines csodák 

Gyógyító mesék 

Képek a múltból 

Simonyi 100 

Virtuális történelmi séta Aradon és Gyulán 

Orlai Petrics Soma Könyvtár Mezőberény 

"Az év olvasója" díj átadása 

Gyógyító történetek, avagy könyvvel könnyebb 

Ki vagyok én? 

Könyvtártörténeti ismeretek 

Megbocsátás hete 

Menyhárt Erzsébet könyvszobrász kiállítása 

Mezőberény története 

Mit csinál egy könyvtáros 

Táplálkozási trendek, avagy napjaink divatétkezései 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Újkígyós 

Az újkígyósi könyvtár az elmúlt 50 év tükrében 

Papírcsodák 

Stummer Nikolett: Egy tehetséges ifjú író bemutatkozása 

Újkígyós a mi városunk, és ott a mi könyvtárunk! 

Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár Elek 

"Megsárgult lapok üzenete" 

Gyere velem a mesék világába! 

Régi könyvek új élete 

Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár Vésztő 

A könyvtári napok alkalmával közzétett napi kérdőívek nyertesei kihirdetése az oldalon 

Helytörténeti kvíz 

Internetes kérdőív Benedek Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Elek életével és a népmesékkel kapcsolatban 

Könyvtári életképekben 

Könyvtári Guinness rekordok és érdekességek 

Kvíz könyvtári témában 

Olvasmányajánló kicsiknek és nagyoknak 

Történelmi időutazás című kiállítás a lépcsőfordulóban 
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Történelmi kvíz 

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Általános Művelődési Központja. Községi 

Könyvtár 

Fakanál báb "szépségverseny"  

Könyvtári retroságok – Diavetítés 

Maradj otthon! Helyesírási verseny  

Origami nap  

Rajzkiállítás 

Rendhagyó történelem óra 

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Köröstarcsa 

A világ könyvtárai - a jövő könyvtára 

Alkoss a könyvtárosoddal! 

Mesélő rajzok! 

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár Szarvas 

A játékot te nyered, ha nagyobb a tenyered  

A szarvasi Bolza-kastély bemutatása, könyvajánlóval – virtuális séta 

Közönségtalálkozó Dióssy Klárival 

Medvegyné Skorka Anna: Három nemzedék alföldi konyhája 

Megbocsátás hete. 

Könyvbörze. 

Ingyenes beiratkozás 

 

Köszönjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2020-ban is támogatta a Békés megyei könyvtári 

programok megvalósulását, valódi élményeket nyújtva az programokon résztvevő olvasók, 

előadók, partnerek és könyvtárosok számára is. Bár, az idei évi rendezvények visszafogottabb 

látogatottsággal bírtak, a megvalósult programok értékéből ez mit sem vont le. A megyei 

könyvtárban lezajló programok családias, meghitt légkörben zajlottak, ügyelve, hogy minden 

korosztály találjon a maga számára kellemes és tartalmas könyvtári eseményt. A korábbi 

évekhez hasonlóan az eseményekhez a központi arculati elemeket felhasználva 

szóróanyagokat, plakátokat készítettünk és elhelyeztük a könyvtár honlapján és közösségi 

oldalain, valamint folyamatos volt a programok népszerűsítése a helyi médiákban (Csaba 

rádió, Békés Megyei Hírlap, BEHÍR, 7. TV). 

 

A 15 éves Országos Könyvtári Napok programsorozat az idei évben is változatos és igényes 

programokkal valósult meg a Békés Megyei Könyvtárban és a települési könyvtárakban. 

 

További, a rendezvényekről készült fotók a könyvtár honlapján érhetők el: 

http://konyvtar.bmk.hu/ 

 

Köszönjük a támogatást! Vigyázzunk egymásra! Találkozzunk a könyvtárban! 

 

Készítette: Lukoviczki Anna 

igh. 

Békés Megyei Könyvtár 

http://konyvtar.bmk.hu/

