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1. Könyvtár, mint közösségi tér

A könyvtárakkal kapcsolatos egyik legfőbb meggyőződésem, hogy nem csak feladatunk, de

kötelességünk  is  kihasználni  a  könyvtár  sajátosságait,  hiszen  maga  a  könyvtár  sem  csak

könyvek gyűjtőhelye,  hanem egy valós  fizikai  tér,  ahol  -  egy országos hálózat  részeként,

annak minden előnyét  kihasználva  -  a  könyvkölcsönzés  mellett  tanfolyamokat  rendezünk,

előadásokat  szervezünk,  ahová  újságot  olvasni,  játszani,  filmet  nézni,  zenét  hallgatni,

internetezni, beszélgetni jönnek be az emberek. A könyvtár egy csodálatos közösségi tér, mely

mindenkor képes volt alkalmazkodni a változó használói igényekhez és mindig hozzá tudott

járulni a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

Korunk  kihívásaira  tudnunk  kell  megfelelő  válasszal  szolgálni.  Az  egymástól  való

elszigeteltség,  a  személyes  kommunikáció  visszaszorulása,  a  válságba  jutott  egyén

reményvesztettsége olyan társadalmi problémák, melyekre a könyvtáraknak is reagálni kell a

maguk  módján:  segítenünk  kell  az  információhoz  való  közvetlen,  és  lehetőség  szerint

azonnali hozzájutást, biztosítanunk kell az esélyegyenlőséget, tanfolyamok szervezésével kell

elősegítenünk  a  felzárkózást,  és  méltó  kereteket  kell  adnunk a  művelődni,  kikapcsolódni,

feltöltődni vágyó könyvtárhasználóknak. 

2. Helyzetelemzés, fejlesztési lehetőségek

Az  orosházi  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtárnak,  mint  általános  gyűjtőkörű  városi

könyvtárnak egyik fő feladata - az 1997. évi CXL. törvénnyel1, illetve a magyar könyvtárügy

2008 és 2013 közötti stratégiai programját megfogalmazó Portál programmal2 összhangban, -

hogy Orosháza, valamint  a kistérség lakóinak számára is biztosítsa az információhoz való

szabad  hozzáférés  lehetőségét.  Könyvtárunk  Alapító  okiratában3,  illetve  a  már  említett

könyvtári  törvényben  is  alapfeladatként  szerepel,  hogy  a  könyvtár  a  gyűjteményét

folyamatosan fejleszti,  feltárja,  megőrzi,  gondozza,  és  rendelkezésre  bocsátja,  tájékoztat  a

1 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  
[http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29895.572575]

2 Portál program - könyvtárfejlesztési stratégia 2008-2013. - In. Könyvtári Intézet [honlap]  
[http://ki.oszk.hu/content/portal-program] 

3 A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Alapító okirata. - In. Könyvtárosháza [http://blog.justhvk.hu/wp-
content/uploads/2013/10/Alapito_okirat_2012.pdf] 
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könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja

más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, gyűjteményét és szolgáltatásait a

helyi igényeknek megfelelően alakítja,  valamint,  hogy közhasznú információs szolgáltatást

nyújt.  A könyvtár  az  egyik  alapintézménye  a  művelődésnek,  amely  olyan  kompetenciák

elsajátítására  biztosít  lehetőséget,  mint  az  önálló  tanulás  képessége,  vagy  a  társadalmi

felelősségvállalás (azaz a másokkal  szembeni  attitűd).  Ahhoz, hogy ezeket  a feladatokat  a

könyvtár  elláthassa,  rendelkeznie  kell  egy  erre  alkalmas  épülettel,  megfelelő  bútorzattal,

korszerű informatikai  infrastruktúrával,  és a könyvtárosok személyében jól  képzett  humán

erőforrással. 

2.1 Fizikai környezet

A  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  fenntartói  döntés  értelmében  2007  decemberében

költözött be a Petőfi Művelődési Központ egy évvel korábban felújított épületébe. A költözés

több szempontból is kedvező volt a könyvtár számára: egyrészt a már jelentősen megviselt,

szinte teljes felújításra szoruló Dózsa György utcai épületből egy megújult, tiszta, korszerű

helyiségbe került, másrészt a városközpontban elhelyezve a könyvtár fizikailag is könnyebben

elérhetővé vált. A művelődési központ földszintjén kapott helyet az internetes rész, valamint a

raktár, gördíthető állványrendszerrel, úgynevezett tömör raktár formájában. A könyvtár teljes

alapterülete 936 m2. 

Sajnos a költözés nem járt együtt a bútorzat teljes cseréjével, igaz, a gyermekkönyvtárban -

több  szakaszban,  több  pályázati  forrásból  -  sor  kerülhetett  a  polcok,  asztalok  és  székek

cseréjére is. Minden esetben törekedtünk arra, hogy a korosztály igényeinek és adottságainak

megfelelő bútorzat kerüljön a gyermekek könyvtárába. 

Az ingatlan  sajnos  már most  is  számos helyen felújításra,  illetve  fejlesztésre  szorul,  ezek

közül  a  legfontosabbakat  minden  lehetséges  alkalommal  jeleztem,  és  jelezni  is  fogom a

fenntartó részére: 

• a beázások megszüntetése, a beázott, penészedő falak vakolatának javítása, festése 

(olvasóterem, gyermekkönyvtár, felnőtt kölcsönző, folyosó); 
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• az irodai vizesblokkban az elektromos hálózat felülvizsgálata (villanyégők gyakori 

cseréje miatt); 

• az elhasználódott fénycsövek cseréje a gyermekkönyvtárban; 

• a konyhában az elromlott csap javítása, cseréje (évek óta nincs meleg víz a 

helyiségben); 

• a gyermekkönyvtár eldeformálódott ablakainak javíttatása.  

2.2 Könyvtárhasználók

A könyvtárnak 2013-ban 4080 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy

ennyien  rendelkeztek  érvényes  olvasójeggyel  az  év  valamely  napján.  Összesen  35.977

személyes  (helybeni)  használatot regisztráltunk,  közülük  7.873  személy  internetezni jött  a

könyvtárba. Beszédes adat, ha a használók számát visszaosztjuk a nyitva tartott napok (287)

számával:  eszerint  átlagosan  125  látogatót  regisztráltunk  minden  nap.  Érdekes,  hogy

miközben  a  helybeni  könyvtárhasználat  száma  növekedett  valamelyest  az  elmúlt  évhez

képest, a beiratkozott olvasók száma csökkent. Mivel a könyvtár a használókért van, mindent

meg kell  tennünk, hogy ez utóbbi folyamatot  megállítsuk,  és megfordítsuk. Ugyanakkor a

számokból  is  jól  kivehető,  hogy  a  távhasználók  (a  könyvtár  elektronikus  katalógusát  és

honlapját használók) száma jelentősen növekedett. 

2013-ban  130  rendezvénye volt  a  könyvtárnak.  Célunk,  hogy  ez  a  szám  még  tovább

emelkedjen a jövőben, hiszen az érdeklődőket sokkal könnyebb egy-egy akcióval, könyvvel,

újabb programajánlóval megszólítani, ha már túl van az ún. „küszöbfélelmen”, azaz ismeri a

könyvtári  környezetet.  Itt  is  törekszünk  a  változatosságra:  a  könyvbemutatók  mellett

szerveztünk  ismeretterjesztő  előadásokat,  játszóházakat,  játékos  vetélkedőket  egyaránt.

Összességében  megállapítható,  hogy  tovább  kell  erősíteni  a  könyvtár  közösségi  szerepét,

bevonva e szándékunkba az olvasókörök, társas estek aktív tagjait is. Programjainkhoz külső

támogatókat kell szerezni, a költségvetésben biztosított összegből pedig gondoskodnunk kell

az  érdeklődésre  számot  tartó  dokumentumok  folyamatos  beszerzéséről  is,  ami  a

könyvtárhasználók számának emelkedéséhez vezethet. 
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2.3 Személyi feltételek

A színvonalas szakmai munka megkívánja a megfelelő dolgozói létszámot. Jelenleg 7 teljes

munkaidős, és 2 részmunkaidős (napi hat órás) könyvtáros, egy részmunkaidős (napi hat órás)

technikai  dolgozó,  valamint  kettő  közfoglalkoztatott  dolgozik  a  könyvtárban.  Minden

könyvtáros  felsőfokú  könyvtári  képesítéssel  és  megfelelő  szakmai  kompetenciákkal

rendelkezik.  Az  ellátandó  feladatok  magas  száma,  illetve  a  megfelelő  minőségű

állományvédelem  szükségessé  teszi  a  jelenlegi  státuszok  megtartását,  bár  megnyugtató

megoldást az jelentene igazán,  ha a két,  napi hat órában dolgozó kollégánkat  ismét nyolc

órában alkalmazhatnánk. 

A közfoglalkoztatási program keretében több olyan fiatal kolléga is segítette a munkánkat,

akik nem rendelkeztek ugyan szakmai ismeretekkel, de a rájuk bízott, könyvtári szaktudást

nem igénylő  feladatokat  (gépelés,  fénymásolás,  szkennelés,  rendezvények  esetében  terem

rendezése...) maradéktalanul ellátták. Ezért természetesen továbbra is számítunk az így érkező

dolgozók  munkájára,  miként  az  50  órás  kötelező  közösségi  szolgálat  keretében  érkező

középiskolásokat  is  szívesen  látjuk.  Rajtuk  kívül  talán  megoldás  lehet  az  önkéntesek

toborzása: olyan főiskolásokra, egyetemistákra, munkanélküliekre, nyugdíjasokra gondolok,

akik számára  hasznos időtöltést,  számunkra pedig segítséget  jelenthet  az itt  töltött  idejük.

Azonban -  ismételten  hivatkozva az 1997. évi  CXL. törvényre -  nem árt  hangsúlyozni:  a

könyvtári tevékenységeket könyvtári szakembernek kell ellátnia, ez minden könyvtárhasználó

érdeke. 

2.4 Könyvtári állomány

A könyvtári állomány feldolgozása közel 100%-os, csupán a bakelit lemezek számítógépes

feldolgozása nem történt még meg. Ez azt jelenti, hogy online katalógusunkban szinte a teljes

könyvtári  gyűjteményben  kereshetünk.  Mint  arra  már  utaltam,  rendkívül  fontos  lenne  a

megfelelő mennyiségű és minőségű állománygyarapítás. Nyilvánvaló, hogy figyelembe kell

vennünk a használói szokásokat és igényeket  is.  Az állománygyarapítás mértékében döntő

szerepe  van  az  erre  fordítható  összeg  nagyságának,  ezért  folyamatosan  figyeljük  a

kedvezményes  vásárlási  lehetőségeket,  és  a  könyvtár  több  nagy  könyvkereskedéssel  is

szerződést  kötött.  Az állománygyarapításban nagy segítséget  jelent  az úgynevezett  Márai-
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program,  "melynek  célja,  hogy  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  támogatásával  a  magyar

könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz"4.

A korábban egyáltalán nem kölcsönzött, legalább tíz éve a gyűjteményünk részét képező, és

szerintünk  méltatlanul  mellőzött  könyvek  „megmentésére”  2012  októberében,  majd  2013

októberében ismét játékot hirdettünk „Ments könyvet!” címmel, melynek lényege az, hogy az

általunk  összeállított  100-as  listáról  kölcsönözhettek  ki  könyveket  olvasóink,  ezzel

megmentve azokat a leselejtezéstől. Az akció több szempontból is elérte célját. Egyrészt nem

csak  helyi,  de  országos  szinten  is  foglalkozott  vele  a  média,  másrészt  2012-ben  a  100

kiválasztott dokumentumból 72 könyvet kikölcsönöztek az olvasók. 72 olyan könyvet, melyet

korábban  sohasem  kölcsönöztek  ki.  2013-ban  a  még  jobb  eredmény  érdekében

“szakemberekhez” is fordultunk: felkértük az  Országos Mentőszolgálat orosházi mentőseit,

hogy kapcsolódjanak be a könyvmentésbe egy-egy könyv kikölcsönzésével5. 

Meggyőződésem,  hogy az  állomány  folyamatos  fejlesztése  az  egyik  legfőbb  lehetőség  az

olvasói  kör  megtartásához,  növeléséhez.  Ezért  minden,  a  költségvetésben

állománygyarapításra fordítható összeget valóban állománygyarapításra kell fordítani, mivel

mindenféle  átcsoportosítás  rendkívül  károsan  hathat  a  könyvtárhasználat  szempontjából.

Ugyancsak fontos, hogy ne csak beszerezzük a használók által leginkább vágyott könyveket,

de  arról  értesítsük  is  a  potenciális  könyvtárlátogatókat.  Erre  egyszerű  példa,  amikor

blogunkon megjelentetünk egy fotót az új könyvekről, hozzákapcsolva az új könyvek listáját

is6. Az pedig már a médiával való jó kapcsolatnak köszönhető, hogy ilyenkor a blogbejegyzés

alapján egy-egy cikk is megjelenik az  OrosCafé helyi hírportál,  valamint az  Orosházi Élet

című hetilap oldalain.  

A könyvtárba jelenleg 143 folyóirat  jár. Az előfizetett  folyóiratok mennyiségénél meg kell

jegyeznünk,  hogy  nagy  segítséget  jelent  a  Nemzeti  Kulturális  Alap támogatása,  de  a

napilapok,  hetilapok  előfizetésére  így  is  jelentős  összegeket  kell  elkülönítenünk.  Úgy

gondolom,  a  napilapok  esetében  érdemes  lenne  további  újságokat  is  előfizetni,  valamint

szerencsés lenne, ha további angol és német nyelvű folyóiratokat is tudnánk rendelni, de csak

akkor, ha meg van hozzá a kellő fedezet. Itt is figyelembe vettük a használói igényeket, és

4 A Márai-program. - In. Nemzeti Kulturális Alap [honlap] 
[http://www2.nka.hu/pages/archivum/marai/00.html] 

5 Könyvmentés – mentősökkel / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. október 7.) 
[http://blog.justhvk.hu/?p=8561] 

6 Új könyvek! / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. április 19.) [http://blog.justhvk.hu/?p=8377]
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természetesen a folyóiratok esetében is célszerűnek érzem minél szélesebb körben hirdetni a

lehetőségeket  (2013-as  példa,  amikor  olvasói  kérésre  rendeltük  meg  a  Meteor című

csillagászati folyóiratot)7. 

Természetesen  könyvtárunk  is  lehetőséget  biztosít  más  könyvtárak  gyűjteményének

eléréséhez. 2013-ban 144 könyvtárközi kérést küldünk el olvasóink megbízásából. 

2.5 Nyitva tartás

A felnőtt  könyvtár 47, a gyermekkönyvtár  44,  az internetes  rész pedig 48 órát tart  nyitva

hetente. Ez alól kivételt jelentett a nyári, illetve téli nyitva tartás. Júliusban és augusztusban a

felnőtt könyvtár csak fél napot volt nyitva, a gyermekkönyvtár és az internetes rész azonban

szinte változatlan nyitva tartással várta az olvasókat. 2012. december 19-től 2013. január 7-ig,

majd 2013. december 23-tól 2014. január 13-ig – költségkímélés céljából – csökkentett nyitva

tartással, a gyermekkönyvtárban, illetve az internetes részben vártuk olvasóinkat. A felnőtt

könyvtárban nem volt fűtés, ennek ellenére kérésre onnan is bármilyen könyvet átvittünk a

gyermekkönyvtárba,  ahol  felnőtt  olvasóinknak  is  lehetőséget  biztosítottunk  a  helyben

olvasásra és kölcsönzésre, ugyanitt a visszahozott könyveket is átvettük. 

2.6 Gyermekkönyvtár

Fontos,  hogy a gyermekekkel  is  minél  korábban megszerettessük a  könyvtárat,  és fontos,

hogy megtartsuk a könyvtár keretein belül azokat az ifjú olvasókat, akik - vagy az oktatási

rendszernek, vagy a szülők és a könyvtárosok közös "munkájának" köszönhetően - diákként

beiratkoztak hozzánk. A könyvtárral a szülők révén már a kisbabakorban megismerkedhetnek

a  gyermekek,  és  a  bababarát  könyvtárhoz  a  feltételek  egy  része  már  most  is  adott:

gyermekkönyvek,  játékok  és  pelenkázó  bútor  is  található  az  intézményünkben.  A

gyermekkönyvtáros  kollégák  hosszú  évek  óta  szerveznek  nagy sikerű  játszóházakat,  ezek

közül is kiemelkedik a kétszer kéthetes nyári játszóház. Ugyancsak a gyermekkönyvtárban

szervezünk havi rendszerességgel Társas-estet,  ahol a délutáni és esti órákban a játszóházi

foglalkozások  mellett  közös  társasjátékozásra  van  lehetőség.  Lényeges  elemei  a

gyermekkönyvtári munkának a könyvtárbemutató foglalkozások, ahol óvodások és általános

7 Meteor érkezett! / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. május 7.)http://blog.justhvk.hu/?p=8387 
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iskolások  tehetik  meg  közösen  az  első  lépést  könyvtárunk  felé.   Kollégáim  külső

helyszíneken, iskolákban is vállalnak olvasás- és könyvtárnépszerűsítő feladatokat.  

Könyvtárunk kiváló kapcsolatot ápol az ILKO Magániskolával és a Vadvirág Esély Klubbal,

így  a  magániskola  tanulói  rendszeresen  járnak  a  gyermekkönyvtárba  kézműves

foglalkozásokra,  a  Vadvirág  tagjai  pedig  a  számítógép-használatot  gyakorolják  az

intézményünkben. 

2.7 Informatika eszközök

Az  infokommunikációs  technológia  elképesztően  gyors  fejlődése,  valamint  a  technikai

eszközök  sajnálatosan  gyors  amortizálódása  szükségessé  teszi  a  terület  folyamatos

fejlesztését. Legutóbb 2010-ben, a TIOP-1.2.3 pályázatnak köszönhetően nyílt alkalmunk a

számítógéppark  bővítésére.  Így most  az  internetes  részben 7  gép áll  a  könyvtárhasználók

rendelkezésére, a gyermekkönyvtárban 5, és a könyvtár szabadpolcos szak részén is található

három  gép,  azok  azonban  felújításra,  rosszabb  esetben  cserére  szorulnak.  Legfontosabb

teendőink: ezen gépek pótlása, egy új, nagy teljesítményű szerver beszerzése, illetve az összes

gép megfelelő karbantartása. 

Könyvtárunkból  öt  könyvtáros  úgynevezett  mentorként  kapcsolódott  a  Tudásod  a  jövőd!

programhoz8, mint végzett e-tanácsadó. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az öt könyvtáros -

egyébként  munkaidőn  túl  -  segít  a  nagyszabású  informatikai  és  nyelvi  képzést  támogató

Európai  Uniós  projekt  lebonyolításában.  A mentorok  egy-egy  számítógépet  is  kaptak  a

munkájuk megkönnyítése érdekében, melyeket a munkahelyükön - esetünkben a könyvtárban

- helyeztek el. Ezeket azonban a projekt lezárásáig, 2014. augusztus 31-ig nem használhatjuk

könyvtári  célokra.  Ha  a  pályázat  után  a  gépek  a  könyvtárban  maradhatnak,  az  valóban

lényeges segítséget jelentene a mindennapi munkában. 

A  könyvtár  olvasótermében  WiFi  is  elérhető  a  mobilon,  táblagépeken  vagy  laptopon

internetezők részére. 

8 Tudásod a jövőd! / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. január 2.) [http://blog.justhvk.hu/?p=7526] 
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2.8 Pályázatok

Könyvtárunk  több  sikeres  pályázatot  nyújtott  be  az  elmúlt  évek  során,  melyeknek

köszönhetően  az  elavult  számítástechnikai  eszközök  nagy  részét  ki  tudtuk  cserélni,  a

könyvtárosok pedig szakmai ismereteiket bővíthették különböző képzéseken. A könyvtárban

dolgozók kreativitása, és az ésszerű innovációra való törekvés eddig is számos kiváló ötletet

szült, a pályázatokon elérhető források ezek megvalósításában nyújthatnak segítséget. 

2012-ben két alkalommal is látogatást tehettünk Írországba, egyszer (majd 2013. áprilisában

még  egyszer)  pedig  mi  láttuk  vendégül  ír  partnereinket,  mivel  Orosháza  Város

Önkormányzata  –  könyvtárunk  közreműködésével  –  sikeresen  pályázott  a  Tempus

Közalapítvány  "Egész  életen  át  tartó  tanulás  programja  (LLP)  Comenius  régió

együttműködés" kiírásra9. A program célja, hogy támogassa az országok regionális és helyi

oktatási  hatóságainak  együttműködését,  segítse  a  tapasztalatcserét.  Ír  vendégeink  első

orosházi  látogatásakor  bemutattuk  könyvtárunk  online  katalógusát,  illetve  névadónk

tevékenységéről beszéltünk, most áprilisban pedig a podcastunkról tartottunk figyelemfelhívó

prezentációt. Írországi látogatásunk során a könyvtár webkettes tevékenységét mutattuk be az

érdeklődő  vendéglátóinknak,  különös  tekintettel  a  Veszíts  el  egy  könyvet! játékunkra.  A

pályázatnak  köszönhetően  közel  300.000  forint  értékű  pedagógiai  és  informatikai  témájú

könyvvel  gazdagodott  a  könyvtárunk.  Magára  a  projektzáró  rendezvényre  is  a

könyvtárunkban került sor 2013. júliusában10. 

Az  Új  Széchenyi  Terv  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program  támogatási  rendszeréhez

benyújtott „''- Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.'' Kulturális

szakemberek  képzése  a  szolgáltatásfejlesztés  érdekében” című,  TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-

0032 jelű pályázatunk – melyet Orosháza város képviselő-testülete 2012. május 25-i ülésén

12 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett  támogatott  –  13 939 814 Ft összegű támogatást

nyert. A pályázat célja a minőségi és esélyteremtő közoktatás, valamint az egész életen át tartó

tanulás  feltételeinek  javítása  és  támogatása  a  könyvtár  eszközeivel.  A  pályázat

megvalósításának időtartama: 2013. január 01. - 2015. március 31. A pályázat megvalósítása

megköveteli tőlünk a gondos odafigyelést a beosztásoknál, hiszen többször is előfordult, és

9 http://comenius.oroshaza.hu/ 
10 Projektzáró meghívó / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. július 26.) [http://blog.justhvk.hu/?p=8428]
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elő fog fordulni,  hogy több könyvtáros  is  részt  vesz több különböző képzésen egyszerre,

amikor is a könyvtárnak ugyanúgy nyitva kell lennie, és biztosítanunk kell a szolgáltatásaink

elérhetőségét. 

2013. januárjában könyvtárunkban is meghirdettük a képzéseket a már említett  Tudásod a

jövőd!11 projektre,  melynek  célja  a  digitális  ismeretekkel  és  nyelvi  kompetenciákkal

rendelkező  lakosság  számának  növelése.  A programban  részt  vehet  minden   18.  életévét

betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói

jogviszonyban.  A projekt  keretében  elnyerhető  támogatás  maximális  összege  90.000  Ft.

Minden képzésben résztvevő személy önrész befizetésével járul hozzá képzésének díjához, az

önrész mértéke a hátrányos helyzetű településeken élők esetében a képzési díj  összegének

minimum 2%-a, minden más esetben minimum 5%-a. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egy 90 órás nyelvi vagy informatikai tanfolyamért most Orosházán a könyvtárban 1.800 Ft-ot

kell  fizetnie  a  jelentkezőknek.  Miután  a  könyvtárunk  több  munkatársa  is  hivatalos

eTanácsadó,  így  a  programban  mentori  feladatokat  látunk  el,  azaz  segítünk  a

jelentkezésben/regisztrálásban,  kapcsolatot tartunk a képző intézményekkel, és a képzettekkel

egyaránt. 2013-ban összesen hat 50 órás tanfolyamnak adhattunk helyet a könyvtár különböző

részeiben, így a gyermekkönyvtárban, az olvasóteremben és a zenei könyvtárban. 

A korábbi időszakhoz hasonlóan a továbbiakban is figyeljük a pályázati lehetőségeket, és ha

olyan pályázatról értesülünk, amely segítheti a könyvtári munkát, jelezni fogjuk a fenntartó

felé. 

2.9 Költségvetés

Orosháza  Város  Önkormányzata,  mint  fenntartó  éves  költségvetési  rendeletében  határozza

meg a Justh Zsigmond Városi Könyvtár költségvetésének fő összegét. 

A könyvtár 2013. évi pénzügyi adatai

BEVÉTEL

11 http://tudasodajovod.hu/ 
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Az intézmény működési bevétele 5.449.000,- Ft

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 44.618.000,- Ft

•        A támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás 38.534.000,- Ft

•        A pályázati támogatás 6.084.000,- Ft

•        A pályázati támogatásból EU-támogatás 4.521.000,- Ft

Egyéb bevétel összesen

  

                                              Bevétel összesen 50.067.000,- Ft

 

KIADÁS

Személyi juttatás 26.383.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulék 6.492.000,- Ft

Dologi kiadás 9.542.000,- Ft

Egyéb kiadás 1.954.000,- Ft

 

                                            Kiadás összesen 44.371.000,- Ft

A 2013. évi költségvetés elfogadásakor (a korábbi évekhez hasonlóan) már látszott, hogy az

intézménynek  biztosított  összeg  nem  nyújt  fedezetet  a  dologi  kiadásokra,  illetve  az

intézményi működési bevételek nem teljesíthetőek. Pedig könyvtárunk évek óta törekszik a

takarékos gazdálkodásra,  a dologi kiadásokban csak az alapvető szolgáltatások ellátásához

elengedhetetlenül  szükséges  tételek  szerepelnek.  Olyan pluszköltségekkel,  mint  például  az

országos játékunkhoz kapcsolódó kiadások már nem is a költségvetésünket terheltük, hanem

mi kerestünk hozzá támogatókat. Rendezvényeinkre vagy pályázati úton nyertünk támogatást,
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vagy  kiadások  nélkül  szerveztük  meg  azokat.  A máskor  jelentős  összegeket  felemésztő

irodaszerekre  (papír,  írószer)  szintén  alig  költöttünk,  hiszen  korábban pályázati  pénzekből

tudtunk  nagyobb  tételben  vásárolni.  A postai  díjak  folyamatosan  emelkedtek,  ám  itt  is

igyekeztünk visszafogni a kiadásokat. Az előjegyzett könyvek értesítőit e-mailben küldjük az

olvasóknak, a rendezvényeinkre szóló meghívókat pedig már szinte kizárólag e-mailben, a

közösségi oldalakon és a sajtón keresztül juttatjuk el az érdeklődőknek, hagyományos postai

úton már alig.  A könyvbeszerzési  keretünkből  átcsoportosítás  történt  a  dologi  kiadásokba,

viszont – mint azt már jeleztem – az olvasóink egy része éppen azért fordul el a könyvtártól,

mert kevesebbet tudunk dokumentumvásárlásra fordítani, így kevesebb a minőségi szak- és

szépirodalom,  a  CD  és  a  DVD.  Ugyancsak  költségkímélés  céljából  2012  és  2013  telén

csökkentett  nyitva  tartással,  a  gyermekkönyvtárban,  illetve  az  internetes  részben  vártuk

olvasóinkat.  Kiadásaink  között  kiemelkedőek  a  Petőfi  Művelődési  Központnak  fizetendő

energiaköltségek. 

Ami a bevételi oldalt illeti, az olvasói létszám néhány éve egyértelmű csökkenésnek indult, az

aktív könyvtárhasználók között  pedig egyre többen rendelkeznek diákigazolvánnyal,  egyre

több  a  nyugdíjas,  és  egyre  több  a  munkanélküli,  akiknek  beiratkozáskor  mindössze  a

beiratkozási díj 50%-át kell kifizetni. Sajnos érezhető, hogy egyes esetekben a használóknak

még az 50%-os beiratkozási díj (600,-  Ft) is megfizethetetlen. Emellett az 1997. évi CXL.

törvény 56. paragrafusa értelmében a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a

beiratkozási  díj  megfizetése  alól.  Szolgáltatásaink  díjait  tovább  emelni  már  nem  lehet,

egyrészt  a  fizetőképes  kereslet  hiánya,  másrészt  a  városban  működő  szolgáltatók

(fénymásolás, nyomtatás, internet-használat) alacsonyabb árai miatt. 2013-ban pozitívumként

értékelhettük,  hogy  a  már  említett  Tudásod  a  jövőd! programban  nem  csak  mentorként

vettünk részt, de helyet is adtunk a képzések egy részének, az így kapott terembérlet pedig

megnövelte a bevételeinket. 

2.10 Környezeti fenntarthatóság

A könyvtárban kiemelten kezeljük a környezeti fenntarthatóság kérdését, törekszünk rá, hogy

a működésünk a lehető legkevésbé terhelje meg a környezetünket. A könyvtár egyes részein

már eddig is szelektíven gyűjtöttük a papír- és műanyag hulladékokat, ezt ki kell terjeszteni a
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könyvtár  egész  területére.  Fontos,  hogy a  könyvtári  munka  során  magunknak  csak  olyan

dokumentumokat  nyomtassunk  ki,  melyeket  feltétlenül  szükséges,  és  amennyiben  ez

megengedett, olyan lapokra, melyeknek egyik oldala már használt, de még újrahasznosítható.

Mivel nem éreztem indokoltnak a nyomtatott meghívókat olyan esetben, amikor e-mailben,

blogon,  illetve  a  közösségi  oldalakon  keresztül  egyébként  is  tudjuk  tájékoztatni  a

könyvtárhasználókat, ezeknek a számát jelentősen csökkentettük. E-mailben ugyanakkor már

nem csak egyszerű meghívókat küldünk, hanem egyben hírlevelet is, melyben a következő

napok,  hetek  programajánlói  mellett  korábbi  rendezvényeinkről,  a  könyvtárban  zajló

munkáról is tájékoztatást adunk olvasóinknak. A hírleveleket blogunkon is megjelentetjük.12 

Ezzel párhuzamosan felvetődött a takarékos működés igénye is: így például amikor van rá

lehetőség,  a  telefonos  beszélgetéseket  fel  kell  váltanunk  az  internetes  kommunikációs

eszközökkel (közösségi oldalak, azonnali üzenetküldésre szolgáló alkalmazások). Az olvasók

részére fenntartott  számítógépek egy részét már most is csak akkor kapcsoljuk be, ha erre

igény mutatkozik, egyébként pedig bizonyos idő elteltével - ha a gépet senki sem használja -

azok automatikusan energiatakarékos üzemmódra váltanak. 

3. Ötletek, programok 2013-ban

2013  első  három  hónapjában  két  jelentős  évforduló  –  Justh  Zsigmond  születésének

százötvenedik, illetve a Veszíts el egy könyvet! játék ötödik évfordulója – is gazdagította a

programkínálatunkat.  Problémát  csupán  az  okozott,  hogy  úgy  kellett  az  évfordulókat

megünnepelni,  hogy  külön  anyagi  forrás  nem  állt  a  rendelkezésünkre.  Levélben,  illetve

személyesen kerestük fel a város jelentősebb ipari és turisztikai cégeinek vezetőit  egy-egy

együttműködés lehetőségével. Nem céltalanul kértünk pénzt, hanem összeállítottunk egy éves

tervezett  eseménynaptárat,  mintegy  bemutatva,  hogy  milyen  programokhoz  milyen

együttműködést tudnánk elképzelni. Nagy örömünkre több pozitív tartalmú válasz is érkezett.

Az  Alföldi Kohászati  és Gépipari Zrt.  például  a játszóházi  programjaink támogatására tett

ajánlatot,  így  a  márciusi  kokárdakészítő  foglalkozás  kellékeit  már  a  cég  vásárolta  meg  a

számunkra.  És  kialakult  egy,  a  reményeink  szerint  hosszútávú,  mindkét  fél  számára

gyümölcsöző  kapcsolat  a  Városgazdálkodási  Zrt.  által  működtetett  Orosháza

Gyopárosfürdővel is. Erről a későbbiekben részletesebben is lesz szó. 

12 Orosházi virágének, olvasókör, komolyzenei játék / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. április 8.) 
[http://blog.justhvk.hu/?p=8370] 
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A programokat13 átolvasva  jól  látható,  hogy  a  Nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond

olvasókörének és  az  Orosházi  Moly  Galerinek a  találkozói  nagy  örömünkre  megszokottá

váltak, beépültek a könyvtárunk életébe. 2013-ban immár ötödik alkalommal rendeztük meg

októberben a Petőfi Művelődési Központtal közösen a Rockvetélkedőt. Emellett figyelemmel

voltunk olyan aktualitásokra is, mint például az Ünnepi könyvhét, vagy éppen Giuseppe Verdi

születésének  200.  évfordulója,  melynek  alkalmából  például  Dinnyés  István címzetes

zeneiskola igazgató tartott előadást.14 Illetve – és ez is rendkívül fontos feladatunk – örömmel

vállaltuk a házigazdai teendőket helyi szerzők új könyveinek bemutatásakor. Reméljük, idén

több orosházi kiadvány fog megjelenni, mint 2013-ban, de mi most annak is örülünk, hogy

Witt Márta, Jártó Róza, valamint Fülöp Atilla Csaba és Károlyi Fülöp Béla közös könyvét is

nálunk mutathattuk be.  

3.1 Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre

Az idősebb korosztály tagjai közül sajnos nagyon sokan még nem fedezték fel a könyvtárat

maguknak, különösen igaz ez, ha a lakosságban betöltött arányokat nézzük. Pedig talán ők

azok, akik leginkább vágynak a valódi közösségi életre, ezért is hívtuk életre 2012 őszén az

Orosházi  Nyugdíjas  Pedagógusok  Egyesületével közösen  a  Nyugdíjas  pedagógusok  Justh

Zsigmond olvasókörét. A kör tagjai havonta találkoznak a zenei könyvtárban, ahol előadásokat

hallgathatnak  meg,  beszélgethetnek  friss  irodalmi  élményeikről,  illetve  nyelvi  és  irodalmi

játékokat  játszhatnak a résztvevők.  Mára kialakult  egy mintegy tizenöt  fős törzsközönség,

akikre más könyvtári programokon is számíthatunk. Az egyes találkozókról minden esetben

fényképes beszámoló jelenik meg a blogunkon, amit a közösségi oldalainkon is megosztunk.

A helyi média programajánlójában pedig minden esetben megjelenik az olvasókör aktuális

felhívása. A tagok egymás között is ajánlják a kulturális programokat,  így természetesen a

könyvtár  rendezvényeit  is,  és ami  még örömteli,  saját  ötletekkel  is  előállnak.  Így például

felvették  a  kapcsolatot  az  egyik  helyi  könyvesbolttal,  így  a  legfrissebb  könyveket

kölcsönkérve azokat az olvasókörben bemutatják, megmutatják. 

13 Lásd 1. sz. melléklet
14 Kétszáz éve született Giuseppe Verdi : Dinnyés István tartott előadást az olasz opera óriásáról a 

könyvtárban / Törköly József. – In. OrosCafé (2013. május 19.) [http://oroscafe.hu/2013/05/19/ketszaz-eve-
szuletett-giuseppe-verdi/cikk/oroscafe] 
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3.2 Orosházi Moly Galeri 

Az egyik legnagyobb feladatunknak a tizen- és huszonéves korosztály könyvtárba csábítását

érzem.  Ebben  a  2010-es  Veszíts  el  egy  könyvet! országos  találkozó  filozófiáját  tartom

követendőnek:  ekkor  olyan  könyves  bloggerek  találkoztak  Orosházán  az  ország  minden

részéről,  akik már jellemzően a Facebookon, a Twitteren,  vagy éppen a Moly.hu könyves

közösségi  oldalon  osztják  meg  gondolataikat.  A virtuális  barátságok  kiteljesítése  a  való

világunkba szép és izgalmas feladat,  ezért a könyvtárnak a lehető legaktívabban kell jelen

lenni az interneten. Ennek szellemében alakult meg 2012 decemberében az  Orosházi Moly

Galeri, ahol – az olvasókörhöz hasonlóan – ugyancsak havi rendszerességgel találkoznak a

fiatal, jellemzően huszonéves tagok. Csodálatos, hogy itt is kialakult egy kb. tízfős stabil mag,

akik  nem  csak  beszélgetnek  a  könyvekről,  de  új  ötleteket  is  adnak  mind  az

állománygyarapítás,  mind  a  programszervezés  tekintetében.  A  közösen  szervezett

Molynomozó játékunkra – ahol az egész könyvtár területét be kellett járni a végső megfejtésért

– például Szegedről is érkeztek játékosok15. Akárcsak az olvasókörösök, ők is beszámolnak a

találkozókról a könyvtár blogján, és programajánlókban is megjelenik a találkozó felhívása.

Ugyanakkor rendkívül szomorú, – egyben tanulságos – hogy a kezdeti  csapat tagjai  közül

hárman már külföldön dolgoznak. 

3.3 Új felület: Justh Zsigmond blogol

Amint  arra  utaltam  már  korábban  is,  2013-ban  ünnepeltük  könyvtárunk  névadója,  Justh

Zsigmond  születésének  150.  évfordulóját.  Természetesen  szerettünk  volna  méltó  módon

tisztelegni névadónk emléke előtt, de olyan ötletekben gondolkoztunk, melyek pénz nélkül is

segíthetik  egész éves célunkat:  e csodálatosan színes  egyéniség borzalmasan rövid,  mégis

rendkívül  tartalmas életének megismertetését,  korának bemutatását.  Justh Zsigmond életén

keresztül ugyanis nem csak a 19. század végi magyar irodalmi élet alakjait ismerhetjük meg

közelebbről,  hanem  az  európai  művészet  és  irodalom  legnagyobb  alkotóit  is.  A célunk

megvalósításának egyik eszköze a blog lett, egészen pontosan a Justh-blog16. 

15 Legyél te is molynyomozó! / Debreczeni Cintia. - In. Könyvtárosháza (2013. október 3.) 
[http://blog.justhvk.hu/?p=8537] 

16 http://justh.blog.hu/ 
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Justh Zsigmond naplója és levelei címmel 1977-ben jelent meg egy kötet, melyet a Magyar

Elektronikus  Könyvtárból17 most  is  bárki  ingyenesen  letölthet  (és  jegyezzük  meg  itt  is:

rendkívül  hálásak  vagyunk  a  MEK-nek,  hiszen  munkájuknak  köszönhetően  a  szöveg

feldolgozásával már nem volt teendőnk). A napló bejegyzéseit most kicsit másképp, a mai kor

igényeinek megfelelően kommentelhető, lájkolható, megosztható formában tettük elérhetővé

az olvasók számára. A Justh-blog a Justh-évben, 2013. január 1-jétől egészen december 31-ig

szolgált értékes bejegyzésekkel mindannyiunk számára – magának a szerzőnek a tollából. A

naplóban majd’ minden napra jutott naplóbeírás vagy levél Justh Zsigmondtól, sőt, akár egy

nap több is, ha egy adott napon több különböző évben is írt visszaemlékezést, netán levelet. A

Justh-blog  tehát  elsősorban  azt  mutatta  meg,  hogy  egy  adott  napon  milyen  érdekességek

történtek Justh Zsigmonddal  élete  különböző szakaszaiban.  A blogbejegyzéseket  képekkel,

hivatkozásokkal tettük még érdekesebbé, amennyiben azt az adott szöveg indokolttá tette, és

persze az egyes bejegyzéseket tartalmuk alapján még cimkéztük is.

A Justh-blog – a könyvtár hivatalos blogjával, a Könyvtárosházával együtt – bejutott a 2013-

as Goldenblog blogverseny PopArt kategóriájában a választható blogok közé18. 

3.4 Justh 150!

Egyéb  programokkal  is  készültünk  az  évforduló  alkalmából  februárban,  hiszen  Justh

Zsigmondra méltán lehet büszke a város, különösképpen a könyvtár. Ki volt Justh Zsigmond?

címmel Vetésiné Petrányi Erzsébet nyugdíjas pedagógus (a Justh Zsigmond Olvasókör tagja)

tartott  rendhagyó  irodalomórát,  egy  nappal  később  pedig  –  utalva  Justh  méltán  híres

szentetornyai  parasztszínházára  – a  Főnix  Kardoskúti  Amatőr Színjátszó Társulatot  hívtuk

meg, hogy néhány jelenetet adjanak elő az olvasóteremben. Természetesen Justh fő műve,  a

Justh  Zsigmond naplója  és  levelei sem maradhatott  ki  a  megemlékezés-sorozatból,  Józsa

Mihály előadóművész olvasott fel részleteket belőle. 

3.5 Új szolgáltatás: audio- és videódigitalizálás

17 http://mek.oszk.hu/05600/05631/index.phtml 
18 Szavazz ránk! (vagy ránk!) / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. augusztus 6.) 

[http://blog.justhvk.hu/?p=8437] 
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Talán nincs is olyan család, háztartás, amelyben ne lennének régi házi készítésű videó-, vagy

hangfelvételek.  A  családi  eseményekről  készült  rögzítések  fontosak  számunkra,  ám  a

videókazettákat  és hangkazettákat ma már egyre nehézkesebb lejátszani,  amellett  a tárolás

során ezek a hordozók veszíthetnek is a rájuk írt  adatokból.  A könyvtár 2013 januárjában

bevezetett új szolgáltatásával vállalja házi készítésű videó-, és hangfelvételek digitalizálását,

azaz DVD-re,  illetve CD-re írását.  Fontos hangsúlyozni,  hogy kimondottan saját  készítésű

felvételeket digitalizálunk, tehát gyári,  műsoros felvételeket,  televízióból  felvett  műsorokat

(szerzői jogi okok miatt) nem. A digitalizálás során a videófelvételeket DVD-videó (mpeg-2)

formátumban írjuk DVD-re egy lemezre maximum 95 percet írva. A hozott anyagot kérésre

vágjuk, menürendszerrel  látjuk el,  és szükség esetén borítót  is készítünk. A hangfelvételek

esetében  CD-re  (audio,  vagy  MP3),  illetve  pendrive-re,  vagy  külső  merevlemezre  (MP3)

tudjuk írni az adatokat. CD lemeznél itt is készítünk borítót, ha szükséges. Az új szolgáltatás

bevezetésével egyértelműen a bevételünk növelését céloztuk meg. 

3.6 Új program: karnevál a könyvtárban 

Februárban a  „Kultúrházak  éjjel-nappal”  rendezvénysorozat  keretében  könyvtári  karnevált

rendeztünk. Mivel a könyvtárunk a művelődési központ épületében található, nem is nagyon

volt kérdéses, hogy mi is bekapcsolódunk saját programokkal, és hosszabb nyitva tartásssal az

országos programba. Természetesen most is úgy szervezetük a saját programjainkat, hogy az

külön költségekkel ne járjon, ugyanakkor olyan embereket is behozzon a könyvtárba, akik

még  nem  használják  a  szolgáltatásainkat.  Nem  kis  kihívás.  A  következő  farsangi

programokkal  vártuk  az  érdeklődőket:  álarckészítés  a  gyermekkönyvtárban,  „Öltözz  be

kedvenc íródnak, regényhősödnek!”, és a Jammy együttes koncertje, nem csak a funky és a

blues kedvelőinek. Sok fotó készült,  és ami ilyenkor mindig fontos: benne voltunk a helyi

sajtóban is. 

3.7 Hagyományos versenyek

A hagyományoknak megfelelően idén is a könyvtárunk adott otthont februárban a  Kazinczy

Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny városi, körzeti fordulójának, illetve a Justh

Zsigmond megyei vers- és prózamondó versenynek. Itt is érdemes megjegyezni, hogy milyen
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támogatók  segítettek  a  programok  megvalósításában.  Orosháza  Város  Önkormányzata,

valamint  két  helyi  könyvesbolt  ajándékkönyvekkel  nyújtott  támogatást  a díjazottaknak,  az

Andrea  Virágüzlet és  az  Orosháza-Gyopárosi  Gyógyfürdő által  pedig  virággal  és

fürdőbelépőkkel kedveskedhettünk a zsűri tagjainak. 

3.8 Jászay-Horváth Elemér vers- és prózaíró pályázat

Orosháza Város Önkormányzata,  a Helios Alapítvány  és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár

2011 után 2013-ban ismét meghirdette a Jászay-Horváth Elemér vers- és prózaíró pályázatot

Jászay-Horváth Elemér orosházi születésű, a Nyugat című folyóiratban éveken át publikáló

költő  emlékének  ápolására.  A  kiírás  szerint  a  pályaműveknek  be  kellett  mutatni  az

újratelepítés  és  a  város  történetének  fontosabb eseményeit,  életét  a  mai  magyar  irodalom

eszközeivel.  Novelláknál  különösen  ajánlott  volt  a  város  történetéhez  kötődő  kortörténeti

témák feldolgozása (honalapítás, családi konfliktusok, dinasztiák kialakulása, élete, háborúk

hatása, Trianon hatása, a kommunizmus évei, rendszerváltás utáni világ). A beküldési határidő

2013. november elseje volt, sajnos azonban a Károlyi Fülöp Béla főszervező halála után az

eredményhirdetést el kellett halasztani. 

3.9 Gyopárka tündér mesemondó verseny

Orosháza Város Önkormányzata,  a Helios Alapítvány,  a Justh Zsigmond Városi Könyvtár,  a

Petőfi Művelődési Központ  és a Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza közös szervezésében

június 22-én nyolcadik alkalommal rendeztük meg a  Gyopárka tündér mesemondó versenyt

nagycsoportos óvodások és általános iskola alsó tagozatosai részére. A verseny része volt az

új főtért avató városi rendezvénysorozatnak is. Nyolcadik alkalommal, ugyanakkor ez volt az

első  olyan  év,  amikor  könyvtárunk  vállalta  fel  a  szervezést,  illetve  adott  helyet  a  mesés

megmérettetésnek.  A verseny kitalálója,  korábbi  szervezője,  Károlyi  Fülöp Béla már  nem

tudta vállalni a szervezéssel járó feladatokat, azonban magát a versenyt még megtekintette.

Örülünk, hogy méltó módon tudtuk megrendezni a versenyt, és feltett szándékunk, hogy –

immár az időközben elhunyt Béla bácsi emléke előtt is tisztelegve – a továbbiakban is minden

évben helyt adjunk a rendezvénynek. 
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3.10 Orosházi múltidéző

2013  nyarán  egy  új  felületen,  a  multidezo.tumblr.com oldalon  kezdtük  újra  a  2012-ben

blogunkon elindított  Orosházi múltidéző című sorozatunkat. Lapozgatni a régi újságokat, és

rácsodálkozni a régi Orosházára – igen, véleményem szerint erre is jó a könyvtár. Az Orosházi

múltidézőben ismerős arcok, nevek, képek, épületek, utcák, terek, történetek jelennek meg,

olyan cikkek, melyek mindig napra pontosan 10, 20, 30, 40 vagy éppen 50 éve jelentek meg.

A könyvtárunkban fellelhető újságokból szemezgetünk, a teljesség igénye nélkül, mondhatni,

kedvünkre, de úgy, hogy lehetőleg minden napra jusson legalább egy-egy hír a múltból. Az

érdekesebb korabeli  cikkeket  sokan megosztották,  megosztják a közösségi  oldalakon, ahol

újabb  és  újabb  hozzászólások  születnek  egy-egy  téma  apropóján.  Ráadásul  éppen  ezt  a

sorozatot  továbbgondolva  szerveztük  meg  2013  októberében  az  „Orosházi  múltidéző  –

Orosházi Napló 1989-1996” című rendezvényünket,  ahová egy közös beszélgetésre hívtuk

meg a lap összes korábbi főszerkesztőjét. 

3.11 Olvasásnépszerűsítés, Olvasó Dél-Alföld

A szegedi  Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár,  a kecskeméti  Bács-Kiskun Megyei

Katona József Könyvtárral és a békéscsabai  Békés Megyei Könyvtárral karöltve regionális

olvasási/irodalmi  vetélkedőt  hirdetett  Olvasó  Dél-Alföld  Olvasás  (megye)határok  nélkül

címmel  2013 februárjában19.  A játék  célja  az  olvasás  népszerűsítése,  ezzel  együtt  –  mint

minden olvasásnépszerűsítő kezdeményezés, – ez a program is kiváló lehetőség a könyvtár

népszerűsítésére  is.  A  dokumentumbeszerzésben  figyelembe  vettük,  milyen  könyvek

szerepelnek  a  játék  listáján,  ezt  hirdettük  internetes  felületeinken  is,  ráadásul  a  játék

apropójából ismét alkalom nyílt rá, hogy bekerüljünk a médiába. Később óriásplakátokat és

molinót, valamint néhány apróbb ajándéktárgyat is kaptunk a program népszerűsítésére, tehát

összességében – a  végeredménytől függetlenül – megérte bekapcsolódni a játékba. 

3.12 Strandkönyvtár Gyopárosfürdőn

19 Olvasó Dél-Alföld / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. február 20.) [http://blog.justhvk.hu/?p=7738] 
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Már több alkalommal hivatkoztam a beszámolóban az  Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdővel

kötött együttműködési megállapodásunkra. A közös munka, az egymást segítő együttműködés

ötletével  2013.  februárjában  kerestem  meg  a  fürdőt  üzemeltető  Városgazdálkodási  Zrt.

vezérigazgatóját, valamint a fürdő vezetését, és minden oldalról pozitív fogadtatásra leltem.

Az  első  közös  akciónkra  március  9-én  került  sor,  amikor  könyvtárunk  is  részt  vett

Gyopárosfürdő  nőnapi  rendezvényén20.  Több,  nőknek  szánt  program  mellett  így

könyvbemutatóval is gazdagítottuk a fürdő nőnapi rendezvénykínálatát. Mintegy 50 könyvet

és több érdekes újságot költöztettünk ki a strandra ezen a szép szombat délutánon, hogy a

fürdő  vendégei  két  csobbanás  között  betekinthessenek  a  nálunk  található  olvasnivalókba.

Elsősorban nőknek válogattuk  össze a  könyveket,  amelyek között  a  testi-lelki  feltöltődést

szolgáló kötetek és szórakoztató irodalom, valamint népszerű női magazinok egyaránt helyet

kaptak, de örömmel vettük a néhány férfi vendég érdeklődését is.

Az  együttműködés  keretében  március  22-én  hivatalosan  is  megnyitotta  kapuit  a

gyopárosfürdői  strandkönyvtár21.  A  strandkönyvtár  már  régi  ötletünk  volt,  azonban  a

megvalósítás  váratott  magára,  talán  leginkább  azért,  mert  nem  kerestük  a  kapcsolatot  a

fürdővel. Az előkészületek már februárban megkezdődtek. Részükről egyértelműen kedvező

volt a fogadtatás, ami abban is megnyilvánult,  hogy hamarosan már konkrét helyet tudtak

mutatni  nekünk,  ahol  a  könyvtárat  elhelyezhetjük,  illetve  a  fürdő  szerezte  be  a

könyvespolcokat is a könyvtár részére. Nekünk már csak a könyveket kellett biztosítanunk. A

strandkönyvtár  állományát  részben  olyan  könyvek,  újságok  alkotják,  melyeket  már  vagy

kivontunk az állományunkból, de jó állapotban vannak, vagy be sem vételeztük, mert nekünk

már eleve több példányunk is volt a gyűjteményünkben (nagyon sok ajándékkönyvet kap a

könyvtárunk  magánszemélyektől).  Talán  már  ennyi  könyv  is  elég  lett  volna,  mi  azonban

továbbgondoltuk  a  lehetőségeket,  így  felkerestem  az  Alexandra  Könyvkiadót,  akikkel  a

Veszíts el egy könyvet! játékunk révén már évek óta jó kapcsolatban állunk. A kiadó mindig is

nyitott  volt  az  ötleteinkre,  így  most  is  segítették  elképzeléseinket,  bár  a  strandkönyvtár

elképzelését  még  ők  is  furcsának  találták.  Szerencsére  sikerült  őket  meggyőznünk  a

támogatásuk  fontosságáról,  így  egy  teljes,  vadonatúj,  22  kötetes  Rejtő  Jenő  sorozatot

ajánlottak fel – kimondottan a strandkönyvtár számára. Ugyancsak a Veszíts el egy könyvet!

révén kerültünk korábban jó kapcsolatba az Antikvárium.hu internetes könyváruházzal. Ők is

20 Fotók: https://picasaweb.google.com/115753013865007437721/NonapGyoparosfurdon2013Marcius9?
noredirect=1# 

21 Fotók: https://picasaweb.google.com/115753013865007437721/Strandkonyvtar2013Marcius21?
noredirect=1 
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láttak fantáziát az elképzeléseinkben, így közel 200 használt, de jó állapotú könyvet küldtek el

a strandkönyvtár részére, azzal a kiegészítéssel, hogy a későbbiekben, ha lesz rá igény, újabb

könyvcsomaggal segítik a munkánkat. Ami azt illeti, valóban van rá esély, hogy az állomány

csökken:  a  strandkönyvtár  önkiszolgáló  módon  elérhető,  azaz  a  könyveket,  újságokat  a

fürdőzők  bármikor  leemelhetik  a  polcokról,  és  persze  ki  is  kölcsönözhetik,  csupán  egy

nyilvántartási füzetbe kell beírni a kölcsönzést (ezt is elsősorban statisztikai célból). 

Az  Orosháza-Gyopárosi  Gyógyfürdővel  kötött  együttműködés  részeként  még  fontos

megemlíteni: a fürdő egy közös könyvjelzőt is készíttetett a könyvtár és a fürdő logójával ezer

példányban, amit minden új beiratkozott olvasónk megkap március óta. A strandkönyvtárról

2013 júliusában interjút adtunk a Kossuth Rádió Napközben című műsorának is22. 

3.13 Olvasásnépszerűsítés, Veszíts el egy könyvet!

Bár hat  éve indult,  még mindig  az egyik legjelentősebb,  a  nyilvánosság előtt  legnagyobb

súllyal  jelen lévő projektünk a Veszíts  el  egy könyvet!  olvasásnépszerűsítő  játékunk23.  (A

játék  szabályairól  röviden:  keress  a  polcodon egy olyan könyvet,  amit  szívesen  ajánlanál

másoknak, regisztráld a könyved a játék weboldalán, és ragaszd bele az így kapott elveszítési

nyilatkozatot  a  könyv  egyedi  azonosítójával,  majd  veszítsd  el  a  könyved  egy  nyilvános

helyen, ahol sok ember megfordul. A megtaláló később ugyancsak elveszítheti a könyvet, amit

valaki más megtalálhat, és azt jelezheti is a neten). 

2013-ban lett ötéves a játék, amit igyekeztünk méltó módon megünnepelni. Természetesen a

könyvtár költségvetésében külön erre a célra nem különítettek el összeget, de ez nem volt

meglepetés, hiszen a játék mindig is független volt a könyvtár anyagi helyzetétől. Március 22-

24-re könyvelhagyó hétvégét szerveztünk, lehetőleg olyan programokat szervezve, amelynek

híre  földrajzi  elhelyezkedéstől  függetlenül  eljut  minden  olvasóhoz,  és  eléri  a  nagyobb,

országos média ingerküszöbét is. A tavalyi évhez hasonlóan idén is létrehoztunk egy eseményt

a Facebookon, hiszen tavaly is sokan onnan értesültek először a játékról. Szerveztünk egy

óriási nyereményjátékot is, ami szintén sok előzetes szervezőmunkát igényelt. A feladat igen

egyszerű  volt:  „Veszíts  el  egy  könyvet  a  nagy  könyvelhagyó  napon,  vagy  az  azt  követő

hétvégén (március 22-24.), és azt regisztráld a játék honlapján. Ha ez megvan, fotózd le a

22 http://blog.justhvk.hu/?p=8425 
23 http://veszitsel.konyvtar.hu/ 
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frissen  elveszített  könyvedet,  és  töltsd  fel  a  képet  a  játék  Facebook  oldalára  a  könyv

szerzőjével és címével együtt. Ezáltal máris esélyesé váltál, hogy megnyerd a könyvelhagyó

napi játék fődíját, ami egy két éjszakás, két fő részére szóló wellness-hétvége Gyopárosfürdőn

a  Hotel  Napsugár  és  Orosháza  Gyopárosfürdő  jóvoltából!”.  Nagyon  nagy  eredménynek

tartom, hogy ilyen nívós nyereményt tudtunk biztosítani a nyertesnek, azaz ilyen partnerek

láttak  fantáziát  a  játékban.  Szintén  a  Veszíts  el  egy  könyvet!  évfordulóhoz  kapcsolódóan

március  22-én,  15  órától  közös  olvasást  és  könyvelhagyást  is  szerveztünk  az  orosházi

GYIÖK-kel  karöltve.  A találkozó  Orosházán,  az  Árpád-kertben  jött  létre,  bárki  jöhetett,

akinek kedve volt egy közös olvasáshoz, majd könyvelhagyáshoz. A könyves flashmobokhoz

hasonlóan itt is volt egy közös, tízpercnyi olvasás (mindenki a saját könyvét persze), majd a

könyveket vagy elcseréltük egymással, vagy elhagytuk egy jól látható helyen. Bár a felhős,

esős idő nem ígért sok jót, sikerült néhány embert megmozgatnunk, és ami külön is érdekes: a

Kossuth Rádió munkatársa a helyszínen készített egy nagyobb riportot. Az ünnep része volt

még a már említett strandkönyvtár megnyitása, valamint ne felejtsük el:  Magyarország első

számú és egyetlen könyvcserélős oldala, a Rukkola.hu is készült egy játékkal az évforduló

kapcsán. Ez utóbbi összefogást ugyancsak több email váltás előzte meg, de nagyon fontosnak

éreztem, hogy közösen is megjelenjünk, hiszen a Rukkola közönsége ugyanaz, mint a játék –

és ugyanaz, mint a könyvtárak – célközönsége. 

A könyvtárosok  levelezőlistáján,  a  Katalisten  közzétett  felhívásomra  összesen  19  hazai

könyvtár  kapcsolódott  be  a  könyvelhagyó  nap  szervezésébe.  Azt  gondolom,  ez  is  óriási

jelentőségű,  hiszen  összefogást  mutat  a  külvilág  felé,  ráadásul  néhány  felesleges  könyv

elveszítésével, plakátok elhelyezésével, a helyi sajtó és az érdeklődők tájékoztatásával tényleg

sokat  segítettek  az  egyes  települések  könyvtárosai.  Országosan  összességében  400 könyv

veszett el a hétvégén, és több, mint húsz cikk született a programokról.  

2013-ban két másik jelentős akciónk is volt a Veszíts el egy könyvet! játékkal: augusztusban a

Partvonal  Kiadó veszített  el  könyveket  a  Művészetek  Völgyének  két  fő  helyszínén24,

októberben pedig az Alibi Kft. és a Hamu és Gyémánt Kiadó pedig 150 példányt veszített el

országszerte a könyvtárak segítségével az „Alibi hat hónapra – Disznó” című kötetből25. 

24 Találjatok Emmanuelle-t! / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. augusztus 2.) [http://blog.justhvk.hu/?
p=8433] 

25 Alibi hat hónapra – disznó / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. október 31.) [http://blog.justhvk.hu/?
p=8674] 

23

http://blog.justhvk.hu/?p=8674
http://blog.justhvk.hu/?p=8674
http://blog.justhvk.hu/?p=8433
http://blog.justhvk.hu/?p=8433


3.14 Hotelkönyvtár

2013 nyarán  kereste  meg  könyvtárunkat  az  Alföld  Gyöngye  Hotel  és  Konferenciaközpont

igazgatója,  hogy tudnánk-e segíteni egy kisebb könyvtár kialakításában a hotelben,  mert a

vendégek  ezt  kérték,  és  mert  hallották,  hogy  a  strandkönyvtár  megnyitásában  is  aktívan

közreműködtünk. Ez a nyilvánvalóan több szempontból is örömteli  megkeresés akkor még

csak félmegoldást szült: összegyűjtöttünk néhány doboznyi olyan, zömében ajándékba kapott

könyvet,  melyet  elsősorban  ugyan  a  strandkönyvtárnak  szántunk,  de  vélhetően  a  hotel

vendégei is örömmel forgatták azokat. Közben a fürdőből is kaptunk jelzést, hogy fogyóban

vannak  a  könyvek,  így  két  okunk  is  volt  arra,  hogy  megkeressük  a  strandkönyvtár

megnyitását  is  támogató  Antikvárium.hu képviselőit:  ha  tudnak,  segítsenek  újból  a

Gyopárosfürdőn pihenő könyvbarátok olvasmányigényének kielégítésében. És mint korábban

is, az Antikvárium.hu most is segített. A frissen érkezett, mintegy 300 könyv egy részéből a

strandkönyvtár  állományát  újítottuk  meg.  A könyvcsomag  másik  részét  átvitték  az  Alföld

Gyöngye Hotelbe, hogy az ottani választékot gazdagítsák az új könyvek. A Hotelkönyvtárnak

köszönhetően ismét lehetőséget kaptunk, hogy megmutassuk magunkat az országos-26, illetve

a szaksajtóban27 is. 

3.15 Digitális tananyag

Mint már a pályázatok felsorolásánál is említettem, a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032. ”Buta

vagyok én, Karak? – Nem vagy buta, csak még keveset tudsz” Kulturális szakemberek képzése

a  szolgáltatásfejlesztés  érdekében  Orosháza  –  Kardoskút  –  Pusztaföldvár  –  Tótkomlós

konzorciumi pályázat 13.939.814-Ft összeget nyert. 2013-ban már több könyvtáros is részt

vett  különböző  szakmai  képzéseken,  ennek  keretében  tanulhatta  meg  könyvtárunk  két

munkatársa a digitális tananyagszerkesztést és annak könyvtári használatát az egri főiskolán.

Októberben, az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében mutattuk be először a

könyvtár nemrégiben elkészült digitális tananyagait28. A digitális tananyag előnye, – amellett,

hogy bármikor elérhető az interneten – hogy mindenki egyéni érdeklődése szerint haladhat az

26 Esőnap a szállodában : Hotelkönyvtár – Amerikában egész láncok vezették be, Magyarországon egyelőre 
egy fecskétől várható, hogy megcsinálja a nyarat / Bárkay Tamás. – In. Népszabadság, 71. évf., 206. sz. 
(2013. szeptember 4.). – p. 12.

27 Hotelkönyvtár Orosházán / Buzai Csaba. – In. Könyvtári Levelező/Lap, 25. évf., 9. sz. (2013). – p. 32-33.
28 http://idea.justhvk.hu/moodle/ 
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olvasásában.  Kollégáim  a  Moodle tananyagszerkesztő  programot  használták,  és  elsőként

Justh Zsigmond, valamint Thék Endre életét, munkásságát dolgozták fel. 

3.16 Együttműködés a Rock Klubbal

2013 októberében könyvtárunk együttműködési megállapodást írt  alá az  Orosházi Rock és

Blues Egyesülettel. Úgy véljük, a rock klub által rendezett élő koncertek megérdemlik, hogy

ne csupán esetleges formában maradjon fenn róluk dokumentum, hanem szervezett keretek

között  kerüljenek megörökítésre.  Így a megállapodás értelmében a Justh Zsigmond Városi

Könyvtár támogatás formájában – azaz térítésmentesen – videófelvételen rögzíti a klub élő

koncertjeit.  A cél,  hogy ezek a koncertek megmaradjanak az utókor számára.  Az elkészült

felvételek nonprofit célokat szolgálnak, azonban mind a rock klubban, mind a könyvtárban

ingyenesen megtekinthetők lesznek.

3.17 Karácsonyi adománygyűjtés 

2013 novemberében a Viharsarki Hírek című hírportál és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár

közös akciót  hirdetett.   Arra kértük  az  orosháziakat,  hogy jó  állapotban  lévő könyveiket,

kifestőiket,  képregényeiket  hozzák  el  nekünk.  December  18-áig  tart  a  gyűjtés,  majd  az

összegyűlt ajándékokat december 20-án a Mikulás segítségével átadjuk az Orosházi Kórház

Gyermekosztályának.  A könyvgyűjtéssel  együtt  ruhagyűjtést  is  szerveztünk,  melyeket  az

Orosházi Családok Átmeneti Otthonának fogunk átadni. 

4. Összegzés

A kihívásoknak részben megfelelt a könyvtár, ám a figyelmeztető jelek – pl. olvasói létszám

csökkenése  –  további  új  ötletek  megvalósítására  sarkalltak/sarkallnak  bennünket.  Hiszem,

hogy  a  beszámolóban  megfogalmazott  észrevételek  figyelembevételével  megállítható,  sőt

megfordítható  a folyamat.  Mint  az a  programokból  is  látszik,  2013-ban a  rendezvényeink

nagy  részét  már  külső  támogatók  segítségével  valósítottuk  meg,  bízva  abban,  hogy  a

dokumentumvásárlásra ily módon több pénz marad. Ez minden olvasó vágya, és Orosháza
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lakóinak érdeke. Hiszek a közösség erejében, ezért tartom rendkívül pozitív változásnak a két

olvasókörünk létrejöttét, és működését. A pályázaton nyert továbbképzéseknek köszönhetően

meggyőződésem, hogy egy mindenki számára érzékelhető minőségi változás következik be a

könyvtár életében, ahol úgy tudjuk majd alkalmazni, a könyvtári gyakorlatba beültetni, és a

könyvtárhasználók  számára  biztosítani  az  információs  technológiai  újdonságokat,  hogy  a

hagyományos könyvtári funkciók is erősek maradnak. Célunk, hogy a könyvtár továbbra is

jelentős tényezője legyen a város kulturális életének. 

Orosháza, 2014. február 28.

Buzai Csaba

         könyvtárigazgató
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1. sz. melléklet: 2013 könyvtári programjai

• január 9., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója 
a könyvtárban

• január 21.: ismerkedés a könyvtárral - Eötvös József Katolikus Óvoda Bambi csoport
• január 22.: ismerkedés a könyvtárral - Eötvös József Katolikus Óvoda Micimackó 

csoport
• január 23.: rendhagyó könyvtári órák – gyermekkönyvtárban a rákóczitelepi iskolások
• január 24.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• január 25.: rendhagyó könyvtári órák – gyermekkönyvtárban a Vörösmarty Mihály 

Tagintézmény 2/c osztályos diákjai
• január 25., 17 óra: Szenti Tibor író, néprajzkutató rendhagyó irodalmi estje (PMK 

koncertterem)
• január 25., 17 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• január 26., 16 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• január 31.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• február 8., 14 óra: Kazinczy Ferencről elnevezett "Szép magyar beszéd" verseny
• február 9., 17 óra: Álarckészítés - Könyvtári Karnevál. Éjszaka a könyvtárban
• február 9., 18 óra: Jelmezes játék: Öltözz be kedvenc íródnak, regényhősödnek!
• február 9., 19 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 
• február 9., 20 óra: A Jammy együttes koncertje 
• február 11., 9 óra: Justh Zsigmond megyei vers- és prózamondó verseny
• február 12.: ismerkedés a könyvtárral - Lehel Óvoda Katica csoport
• február 13., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének 

találkozója a könyvtárban
• február 14.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• február 15., 16:30: Ki volt Justh Zsigmond? – Vetésiné Petrányi Erzsébet rendhagyó 

irodalomórája
• február 16., 16 óra: a Főnix Kardoskúti Amatőr Színjátszó Társulat előadása
• február 20., 17 óra: Justh Zsigmond naplója és levelei – Józsa Mihály előadóművész 

estje
• február 23., 17 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• február 28.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• március 13., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének 

találkozója a könyvtárban
• március 14.: játszóház - kokárda készítés a gyermekkönyvtárban
• március 22.: gyopárosfürdői strandkönyvtár megnyitása
• március 22.: Veszíts el egy könyvet! országos játék ötödik születésnapja – Nagy 

Könyvelhagyó Nap. 15 órától közös olvasás és könyvelhagyás az Árpád-kertben
• március 29.. játszóház – húsvéti készülődés a gyermekkönyvtárban
• március 29., 17 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 
• március 30., 17 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• április 4., 18 óra: Szvámi Dzsotirmaja indiai tanítómester: Gyógyító foglalkozás
• április 5., 8 óra: Városi Tehetségnap. Programok a gyermekkönyvtárban és az 

olvasóteremben. 
• április 5., 17 óra: Könyvtáregyetem. "Kétes létben a bizonyosság" - A hiány teremtő 

ereje József Attila életművében. Muhel Gábor (SZTE BTK Modern Magyar Irodalom 
Tanszék PhD-hallgató) előadása a Költészet Napja alkalmából
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• április 10., 15 óra: Játék a zenével – komolyzenei játék a város általános és 
középiskolás diákjainak

• április 10., 17 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének 
találkozója a könyvtárban

• április 11., 18 óra: Orosházi virágének. Józsa Mihály felolvasóestje orosházi költők 
műveiből 

• április 16.: ismerkedés a könyvtárral és barkácsoljunk együtt! - Forrás Óvoda 
• április 17., 11 óra: Tudásod a jövőd! nyelvi képzésre beiratkozás 
• április 22-től május 24-ig: Tudásod a jövőd! Angol kezdő A1-es képzés , 3×4 órás 

(hétfő, szerda, péntek 8.00-11.15) a gyermekkönyvtárban
• április 22-től május 30-ig: Tudásod a jövőd! Angol kezdő A1-es képzés , 3×3 órás 

(hétfő, kedd, csütörtök 17.00-19.30) a gyermekkönyvtárban
• április 22-től június 4-ig: Tudásod a jövőd! Angol A2-es (újra)kezdő képzés , 4×2 órás 

(hétfő, kedd, csütörtök, péntek 18.00-19.30) az olvasóteremben
• április 23-tól június 4-ig: Tudásod a jövőd! Angol kezdő A1-es képzés , 2×4 órás 

(kedd, csütörtök 8.00-11.15) a gyermekkönyvtárban
• április 23-tól június 18-ig: Tudásod a jövőd! Angol kezdő A1-es képzés , 2×3 órás 

(kedd, csütörtök 17.00-19.30) a zenei könyvtárban
• április 25.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• április 27., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• április 29.: rendhagyó könyvtári órák – anyák napi készülődés a gyermekkönyvtárban 

a rákóczitelepi alsó tagozatos diákokkal 
• május 8., 17 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója 

a könyvtárban
• május 10., 10 óra: Kodály akadályverseny - a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény vetélkedőjének könyvtári állomása a zenei könyvtárban
• május 15., 17 óra: 200 éve született Giuseppe Verdi. Dinnyés István előadása 
• május 17., 17 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 
• május 18., 16 óra: 12 nap – Witt Márta könyvbemutatója a könyvtár olvasótermében. 
• május 21., 10 óra: Helyesíró szakkör könyvtári foglalkozása - nyelvi játékok, fejtörők
• május 24., 17 óra: Honfoglalás – honvisszafoglalás. Csonti István magyarságkutató 

ismeretterjesztő előadása a könyvtár olvasótermében 
• május 25.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• május 25., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• június 4.: ismerkedés a könyvtárral és kézműves foglalkozás a Vörösmarty Mihály 

Tagintézmény diákjaival 
• június 6-10.: könyvkiárusítás a 84. Ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Petőfi 

Művelődési Központ előtt az Orosházi Moly Galeri tagjainak segítségével 
• június 7., 17 óra: LoveNet – Jártó Róza könyvbemutatója az Ünnepi könyvhéten a 

könyvtár olvasótermében 
• június 10.: könyvtárbemutatás és kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban a 

gádorosi általános iskola első osztályos tanulóival 
• június 11.: ismerkedés a könyvtárral és kézműves foglalkozás a Székács József 

Evangélikus Általános Iskola második osztályos diákjaival
• június 12.: könyvtárbemutatás és kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban a 

csanádapácai általános iskola második osztályos tanulóival 
• június 12., 17 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének 

találkozója a könyvtárban
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• június 22., 9 óra: VIII. Gyopárka Tündér mesemondó verseny Orosháza Város 
Önkormányzata, a  Helios Alapítvány a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Petőfi 
Művelődési Központ és a Nagycsaládosok Egyesülete közös szervezésében. 

• június 29., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• július 8-19: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
• július 8.: kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban a nyári napközis diákokkal 
• július 11.: kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban a nyári napközis diákokkal
• július 19.: kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban a nyári napközis diákokkal
• július 19., 17 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 
• július 31., 15 óra: Comenius Régió Együttműködések projektzáró rendezvény az 

olvasóteremben 
• augusztus 3., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• augusztus 5-16.: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
• augusztus 31., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• szeptember 2.: ismerkedés a könyvtárral – ILKO Magániskola
• szeptember 9.: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival
• szeptember 11., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének 

találkozója a könyvtárban
• szeptember 16.: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival
• szeptember 23.: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival
• szeptember 27., 17 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• szeptember 28., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• szeptember 30.: Népmese napja – egy-egy mese, pogácsa, rejtvény ajándékba a 

gyermekkönyvtár olvasóinak 
• szeptember 30.: tarisznyakészítés a gyermekkönyvtárban az ILKO magániskola 

diákjaival 
• október 3.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• október 7.: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival
• október 7-12.: országos könyvtári napok. Könyvkiárusítás, Ments könyvet! akció... 
• október 8., 17 óra: Orosházi múltidéző: Orosházi Napló 1989-1995. Az est 

házigazdája: Koszorús Oszkár Orosháza Díszpolgára, helytörténész. Vendégei a lap 
egykori főszerkesztői: Verasztó Lajos, Fülöp Béla, Józsa Mihály, Fülöp Csaba.

• október 9., 16 óra: Justh Zsigmond és Thék Endre tananyag bemutató. Líborné 
Putnoki Edit előadása a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének 
találkozóján

• október 10.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• október 11.: Molynyomozó játék az Orosházi Moly Galeri szervezésében 
• október 11., 15 óra: Cserenap. Matrica- és dominócsere a gyermekkönyvtárban
• október 11., 17 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• október 12.: rendhagyó magyar óra a könyvtárban – kézikönyvek és használatuk a 

csanádapácai általános iskola hetedik osztályos diákjaival 
• október 14.: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival
• október 17., 11 óra: Tudásod a jövőd! nyelvi képzésre beiratkozás 
• október 17.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• október 21.: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival
• október 22.: Reformáció napi foglalkozások az Orosházi Református Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola diákjaival
• október 24.: Netes szakkör a Vadvirág Esély Klub tagjainak a gyermekkönyvtárban
• október 25-től november 22-ig: Tudásod a jövőd! Angol kezdő A2-es képzés , 3×4 

órás (hétfő, szerda, péntek 8.00-11.15) a gyermekkönyvtárban
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• október 26., 17 óra: „Kétszólamú kánon” - Károlyi Fülöp Béla és Fülöp Csaba  „Ne 
búsulj” és „Csavargókönyv”  című könyvének bemutatója

• november 2., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• november 7., 18 óra: Rockvetélkedő a Petőfi Művelődési Központtal közös 

szervezésben
• november 11.: rendhagyó könyvtári órák – őszi kézműves foglalkozás a rákóczitelepi 

iskolásokkal 
• november 13., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének 

találkozója a könyvtárban
• november 30., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• november 30-tól 2014. január 11-ig: "Az esélyegyenlőséget szolgáló 

infokommunikációs technológiák" – tanfolyam, 2x6 órás (szombat, vasárnap 9-15 óra)
az internetes részben 

• december 6., 15 óra: karácsonyváró játszóház a gyermekkönyvtárban
• december 11., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének 

találkozója a könyvtárban
• december 21., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban. 
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2. sz. melléklet: a könyvtárunkról 2013-ban megjelent 
cikkek gyűjteménye

1. Programok: január 4-től / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2013. január 3.)
[http://oroscafe.hu/2013/01/03/programok-januar-4-tol/cikk/kotroczom]

2. Olvasógaleri alakul Orosházán / Cs. I.  [Csete Ilona]. – In. BEOL.hu (2013.
január 4.) [http://www.beol.hu/bekes/kultura/olvasogaleri-alakul-oroshazan-
478242]

3. Az  olvasásnépszerűsítés  a  cél  :  könyvmolyok  :  szerzőkről,  szokásaikról
beszélgethetnek / CS. I. [Csete Ilona]. – In.  Békés Megyei Hírlap (2013.
január 4.). – p. 4.

4. Évfordulók. – In. Orosházi Élet, 18. évf., 1. sz.  (2013. január 4.) . – p. 5.
5. Justh  Zsigmond  blogol.  –  In.  KIT  hírlevél (2013.  január  2.)

[http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=justh_zsigmond_blogol]
6. Az olvasást, a könyveket népszerűsíti a Moly Galeri / Bertáné Halász Edit. –

In.  oroshazainfo.eu (2013. január 9.) [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=1801&Itemid=]

7. Támogatott felnőttképzés – nyelveket is, informatikát is / Kotroczó Melitta. –
In.  OrosCafé (2013.  január  11.)
[http://oroscafe.hu/2013/01/11/tamogatott-felnottkepzes-nyelveket-is-
informatikat-is/cikk/kotroczom]

8. Tudásod a jövőd / melitta [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 18. évf.,
2. sz. (2013. január 11.). – p. 4.

9. Nőttek  a  kiadásaik,  kaptak  plusz  pénzt  /  Bertáné  Halász  Edit.  –  In.
oroshazainfo.eu (2013.  január  16.).  [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=1830&Itemid=]

10.Nagyobb  ráfordítás,  nagyobb  kitettség  –  ksiebb  porosodás.  –  In.  KIT
Hírlevél  (2013.  január  16.).  [http://www.kithirlevel.hu/index.php?
kh=nagyobb_raforditas_nagyobb_kitettseg_--_kisebb_porosodas]

11.Digitalizált emlékek / Kotroczó Melitta. – In.  OrosCafé (2013. január 24.)
[http://oroscafe.hu/2013/01/24/digitalizalt-emlekek-
konyvtar/cikk/kotroczom]

12.Programok: január 25-től / Kotroczó Melitta. – In.  OrosCafé (2013. január
25.)  [http://oroscafe.hu/2013/01/25/programok-januar-25-
tol/cikk/kotroczom]

13.Irodalmi est /  m [Kotroczó Melitta].  – In.  Orosházi Élet,  18. évf., 4.  sz.
(2013. január 25.). – p. 4.

14.Digitalizálás / kotroczó [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 18. évf., 4.
sz. (2013. január 25.). – p. 4.

15.Programajánló  /  [Kotroczó Melitta].  –  In.  Orosházi  Élet,  18.  évf.,  4.  sz.
(2013. január 25.). – p. 5.

16.Programok: február 1-től / Kotroczó Melitta. – In.  OrosCafé (2013. január
31.)  [http://oroscafe.hu/2013/01/31/programok-februar-1-
tol/cikk/kotroczom]

17.Programajánló  /  [Kotroczó Melitta].  –  In.  Orosházi  Élet,  18.  évf.,  5.  sz.
(2013. február 1.). – p. 5.

18.„Kultúrházak  éjjel  –  nappal”  Orosházán  is!  /  Bertáné  Halász  Edit.  –  In.
oroshazainfo.eu (2013.  február  5.)  [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=1938&Itemid=]

19.Kultúrházak  éjjel-nappal.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió 2013.
február 5-i Híradójából [http://www.youtube.com/watch?v=_zojzMy1MPc]
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20.Programok: február 8-tól / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2013. február
7.) [http://oroscafe.hu/2013/02/07/programok-februar-8-tol/cikk/kotroczom]

21.Programajánló  /  [Kotroczó Melitta].  –  In.  Orosházi  Élet,  18.  évf.,  6.  sz.
(2013. február 8.). – p. 5.

22.Akik  szépen  beszélnek  magyarul  /  Bertáné  Halász  Edit.  –  In.
oroshazainfo.eu (2013.  február  10.)  [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=1960&Itemid=]

23.Szép magyar beszéd / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2013. február 10.)
[http://oroscafe.hu/2013/02/10/szep-magyar-beszed/cikk/kotroczom]

24.Mit üzentek az ifjú versmondók? / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2013.
február  11.)  [http://oroscafe.hu/2013/02/11/mit-uzentek-az-ifju-
versmondok-konyvtar/cikk/kotroczom]

25.Az evangélikus gimnáziumok diákjai voltak a legjobb versmondók / Bertáné
Halász  Edit.  –  In.  oroshazainfo.eu (2013.  február  12.)
[http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=1973&Itemid=]

26.Justh  Zsigmond  szavalóverseny.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió
2013.  február  12-i  Híradójából  [http://www.youtube.com/watch?
v=LjWxAYkul0M]

27.Kultúrházak  éjjel-nappal,  2013.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió
2013.  február  12-i  Híradójából  [http://www.youtube.com/watch?
v=emeUZ1i_FUs]

28.Programok: február 15-től / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2013. február
14.)  [http://oroscafe.hu/2013/02/14/programok-februar-15-
tol/cikk/kotroczom]

29.Megemlékezés / km [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 18. évf., 7. sz.
(2013. február 15.). – p. 4.

30.Szépen magyarul  /  Kotroczó  Melitta.  In.  Orosházi  Élet,  18.  évf.,  7.  sz.
(2013. február 15.). – p. 4.

31.Van üzenetünk / KM [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 18. évf., 7. sz.
(2013. február 15.). – p. 4.

32.Jelmezek és almák/ Kotroczó Melitta. – In.  Orosházi Élet, 18. évf., 7. sz.
(2013. február 15.). – p. 4.

33.Justh: zsákbamacska – porosodás ellen. – In.  KIT Hírlevél (2013. február
11.)   [http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=justh_zsakbamacska_--
_porosodas_ellen]

34.Könyvek között színi előadás / Neller Borbála. – In.  kardoskut.hu (2013.
február  17.)  [http://www.kardoskut.hu/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=969:koenyvek-koezoett-szini-
eladas&catid=97:2013]

35.Könyvek között színi előadás. – In. Önkormányzati Sajtószolgálat (2013.
február  17.)
[http://onkormanyzat.mti.hu/hir/30214/konyvek_kozott_szini_eloadas]

36.Kardoskúti amatőr színjátszók az orosházi közönség előtt / Bertáné Halász
Edit.  –  In.  oroshazainfo.eu (2013.  február  18.)
[http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=2000&Itemid=]

37.Olvass – legyen Orosháza a leg / Melich Krisztina. – In.  OrosCafé (2013.
február  21.)  [http://oroscafe.hu/2013/02/21/olvass-legyen-oroshaza-a-leg-
konyvtar/cikk/melich]

38.Olvasson és játsszon / ch [Melich Krisztina]. In. Orosházi Élet, 18. évf., 8.
sz. (2013. február 22.). – p. 4.

39.Két hétig ünnepeltek / Kotroczó Melitta. In. Orosházi Élet, 18. évf., 8. sz.
(2013. február 22.). – p. 5.
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40.Justh  Zsigmond naplója Józsa  Mihály  előadásában.  Részlet  az  Orosházi
Városi Televízió Kommentár nélkül című műsorának 2013. február 22-i
adásából [http://www.youtube.com/watch?v=3sObVu5OS5Q]

41.Justh Zsigmond – ünnepelték a könyvtár névadóját / Kotroczó Melitta. – In.
OrosCafé (2013.  február  26.)  [http://oroscafe.hu/2013/02/26/justh-
zsigmond-unnepeltek-a-konyvtar-nevadojat/cikk/kotroczom]

42.Olvasó Dél-Alföld. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2013. március 1-
jei Híradójából [http://www.youtube.com/watch?v=g07y3GjHo6Y]

43.Zsákbakönyv Orosházán (fotókkal). – In.  KIT Hírlevél (2013. március 4.)
[http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=zsakbakonyv_oroshazan]

44.Programok: március 8-tól / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2013. március
8.)  [http://oroscafe.hu/2013/03/08/programok-marcius-8-
tol/cikk/kotroczom]

45.Programajánló  /  [Kotroczó  Melitta].  In.  Orosházi  Élet,  18.  évf.,  10.  sz.
(2013. március 8.). – p. 5.

46.Veszíts  el  egy  könyvet!  Március  22  –  V.  Nagy  Könyvelhagyó  Nap.  –  In.
gardonykultura.hu (2013.  március  13.)
[http://gardonykultura.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=324:-veszits-el-egy-koenyvet-
marcius-22-v-nagy-koenyvelhagyo-nap&catid=1:friss-hirek&Itemid=18]

47.Programok:  március  15-től  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé (2013.
március  14.)   [http://oroscafe.hu/2013/03/14/programok-marcius-15-tol-
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(2013. október 30.) [http://www.kithirlevel.hu/#a16230]

169. Fülöp Béla és Fülöp Csaba könyvbemutatója.  Részlet az  Orosházi
Városi  Televízió 2013.  november  1-jei  Híradójából
[http://youtu.be/TzRZcqIkhlQ]

170. Csere-bere  fogadom  /  Melega  Krisztián.  –  In.  OrosCafé (2013.
november  2.)  [http://oroscafe.hu/2013/11/02/csere-bere-fogadom-
gyerekkonyvtar/cikk/kezisrac]

171. Találkahely,  ahol  olvasni  is  lehet  –  új  szerepben  a  könyvtárak  /
infoGyőr.hu (2013.  november  5.)
[http://www.infogyor.hu/hir_olvas/permalink:talalkahely-ahol-olvasni-is-
lehet-uj-szerepben-a-konyvtarak-2013-11-05-050000/]

172. Bemutatták az ikerkönyvet / KM [Kotroczó Melitta]. – In.  Orosházi
Élet, 18. évf., 41. sz. (2013. november 8.). – p. 5.

173. Programajánló.  –  In.  Orosházi  Élet,  18.  évf.,  41.  sz.  (2013.
november 8.). – p. 5.

174. Megvívták a rock harcát / Kotroczó Melitta. – In.  OrosCafé (2013.
november  11.)  [http://oroscafe.hu/2013/11/11/megvivtak-a-rock-
harcat/cikk/kotroczom]

175. Elhunyt Károlyi  Fülöp Béla. Részlet az  Orosházi Városi Televízió
2013. november 12-i Híradójából [http://youtu.be/hKUWuqR7wvU]
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176. Kiderült, kik tudnak legtöbbet a rockról / Bertáné Halász Edit. – In.
oroshazainfo.eu (2013. november 12.) [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=3196:kideruelt-kik-tudnak-
legtoebbet-a-rockrol&catid=37:hirek]

177. Pénteken  temetik  Károlyi  Fülöp  Bélát.  –  In  OrosCafé (2013.
november  12.)  [http://oroscafe.hu/2013/11/12/penteken-temetik-karolyi-
fulop-belat/cikk/oroscafe]

178. Könyvtárban  a  rákóczitelepi  alsósok  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.
OrosCafé (2013.  november  14.)
[http://oroscafe.hu/2013/11/14/konyvtarban-a-rakoczitelepi-
alsosok/cikk/kotroczom]

179. Megvívták a rock harcát / melitta [Kotroczó Melitta]. - In.  Orosházi
Élet, 18. évf., 42. sz. (2013. november 15.). – p. 1, 5.

180. Könyvtárban voltak / KM [Kotroczó Melitta]. - In. Orosházi Élet, 18.
évf., 42. sz. (2013. november 15.). – p. 4.

181. Emlékezve / BIJ [Baranyainé Imre Julianna]. – In.   Orosházi Élet, 18.
évf., 44. sz. (2013. november 29.). – p. 4.

182. Könyvet kérnek / m [Melich Krisztina]. – In.   Orosházi Élet, 18. évf.,
44. sz. (2013. november 29.). – p. 4.

183. Egészséges  délután  a  Vörösmartyban  /  Melich  Krisztina.  –  In.
OrosCafé (2013.  december  1.)
[http://oroscafe.hu/2013/12/01/egeszseges-delutan-a-
vorosmartyban/cikk/melich]

184. Programajánló.  –  In.    Orosházi  Élet,  18.  évf.,  45.  sz.  (2013.
december 6.). – p. 5.

185. Könyveket az emlékezetnek, Károlyi Fülöp Béla tiszteletére / Varga
Diána.  –  In.  OrosCafé (2013.  december  9.)
[http://oroscafe.hu/2013/12/09/konyveket-az-emlekezetnek-karolyi-fulop-
bela-tiszteletere/cikk/vargadia]

186. A  téli  szünetre.  –  In.  Orosházi  Élet,  18.  évf.,  47.  sz.  (2013.
december 20.). – p. 4.

187. Programajánló.  –  In.  Orosházi  Élet,  18.  évf.,  47.  sz.  (2013.
december 20.). – p. 5.

188. Téli  szünet  az  intézményekben /  Kotroczó Melitta.  –  In.  OrosCafé
(2013.  december  21.)  [http://oroscafe.hu/2013/12/21/teli-szunet-az-
intezmenyekben/cikk/kotroczom]

189. OMG! – Egy éves az orosházi fiatalok olvasóköre / Debreczeni Cintia.
–  In.  Viharsarki  Hírek (2013.  december  27.)
[http://viharsarkihirek.hu/omg-egy-eves-az-oroshazi-fiatalok-olvasokore/]

190. Köszönjük! – Így segítettünk a Mikulásnak / Debreczeni Cintia. – In.
Viharsarki  Hírek (2013.  december  31.)
[http://viharsarkihirek.hu/koszonjuk-igy-segitettunk-mikulasnak/]
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3. sz. melléklet: 2014 tervezett könyvtári programjai

• január  4-5,  11.,  9  óra:  "Az  esélyegyenlőséget  szolgáló  infokommunikációs
technológiák"  –  tanfolyam,  2x6  órás  (szombat,  vasárnap  9-15  óra)  az  internetes
részben 

• január  13.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a
gyermekkönyvtárban 

• január  15.,  16  óra:  a  nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond  olvasókörének
találkozója a könyvtárban

• január  20.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a
gyermekkönyvtárban 

• január  21.,  17  óra:  Lépcsők  -  Verasztó  Antal  könyvbemutatója  a  Magyar  Kultúra
Napjának előestéjén. A szerzővel beszélget Buzai Csaba könyvtárigazgató. Részleteket
olvas fel Debreczeni Cintia

• január 25., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• január 27., 9 óra: rákóczitelepi általános iskolások könyvtárlátogatása 
• január  27.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban 
• február  3.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban 
• február  7.,  14  óra:  Kazinczy  Ferencről  elnevezett  "Szép  magyar  beszéd"  verseny

városi, kistérségi döntője
• február 10., 9 óra: Justh Zsigmond megyei vers- és prózamondó verseny
• február  10.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban 
• február  12.,  16  óra:  a  nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond  olvasókörének

találkozója a könyvtárban
• február  14.,  17  óra:  Hugo  Hartung  nyomában  -  Berta  János  és  Tóth  Imre

könyvbemutatója 
• február  17.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban 
• február 22., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• február  24.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban 
• február  27,  10  óra.:  Netes  szakkör  a  Vadvirág  Esély  Klub  tagjainak  a

gyermekkönyvtárban
• február 27., 14 óra: Ismerkedés a könyvtárral - Székács József Evangélikus Általános

Iskola 2. osztály 
• február 28., 15 óra: Könyvtári Karnevál. Álarckészítés a gyermekkönyvtárban 
• február 28., 17:30: LélekVitamin: 55+ Klub 
• február 28., 18 óra: Könyvtári Karnevál. Jelmezverseny - öltözz be kedvenc íródnak,

regényhősödnek!
• február  28.,  19  óra:  Könyvtári  Karnevál.  A  Kon-Tiki  együttes  koncertje  az

olvasóteremben
• február 28., 20 óra: Könyvtári Karnevál. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• március  3.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban 
• március  10.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban

41



• március  12.,  16  óra:  a  nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond  olvasókörének
találkozója a könyvtárban

• március 14., 15 óra: Készüljünk együtt nemzeti ünnepünkre!  Közös kokárda készítés
a gyermekkönyvtárban 

• március 14., 17 óra: LélekVitamin Klub
• március  17.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban 
• március  21.:  Veszíts  el  egy könyvet!  országos  játék  hatodik  születésnapja  –  Nagy

Könyvelhagyó Nap. 15 órától közös olvasás és könyvelhagyás az Árpád-kertben. 
• március  24.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• március  24.,  17  óra:  Fődi  Attila  Gyógyhatású  gombák  a  Kárpát-medencében  c.

könyvének bemutatója
• március 28., 17 óra: Zenés beszélgetés Szokolay Sándor zeneszerzőről.  Házigazda:

Dinnyés István
• március 29., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• március  31.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• április  4.,  8  óra:  Városi  Tehetségnap.  Programok  a  gyermekkönyvtárban  és  az

olvasóteremben. 
• április  4.:  18  óra:  Este  a  gyermekkönyvtárban  –  programok a gyerekkönyvnaphoz

kapcsolódva 
• április  7.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• április 9., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója

a könyvtárban
• április 11., 15 óra: játszóház – húsvéti készülődés a gyermekkönyvtárban
• április 11., 17 óra: Költészet napi rendezvény
• április 11., 18 óra: Társas est a gyermekkönyvtárban
• április 12., 15 óra: Witt Márta könyvbemutatója a Költészet napjához kapcsolódóan 
• április  14.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• április  16.,  15  óra:  Játék  a  zenével  –  komolyzenei  játék  a  város  általános  és

középiskolás diákjainak
• április 22., 17 óra: Orosházi múltidéző – Orosházi Harangszó  
• április 26., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• április  28.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• május  5.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• május  12.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• május  14.,  16  óra:  a  nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond  olvasókörének

találkozója a könyvtárban
• május  19.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• május  26.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• május 31., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
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• június  2.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a
gyermekkönyvtárban

• június  9.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a
gyermekkönyvtárban

• június  11.,  17  óra:  a  nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond  olvasókörének
találkozója a könyvtárban

• június 12-16.: a 85. Ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan programok a könyvtárban és
könyvkiárusítás a Petőfi Művelődési Központ előtt az Orosházi Moly Galeri tagjainak
segítségével 

• június  21.,  9  óra:  IX.  Gyopárka  Tündér  mesemondó  verseny  Orosháza  Város
Önkormányzata,  a  Helios Alapítvány a Justh Zsigmond Városi Könyvtár,  a Petőfi
Művelődési Központ és a Nagycsaládosok Egyesülete közös szervezésében. 

• június 28., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• július 7-18: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
• július 26., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• augusztus 4-15.: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
• augusztus 30., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• szeptember  1.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• szeptember  8.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• szeptember  10.,  16  óra:  a  nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond  olvasókörének

találkozója a könyvtárban
• szeptember  15.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• szeptember  22.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• szeptember 27., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• szeptember  29.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• október 1., 15 óra: zenei program a zene világnapján
• október  6.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• október 6-11.: országos könyvtári napok. Programok, könyvkiárusítás, Ments könyvet!

akció... 
• október  8.,  16  óra:  a  nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond  olvasókörének

találkozója a könyvtárban
• október  13.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• október  16.,  18  óra:  Rockvetélkedő  a  Petőfi  Művelődési  Központtal  közös

szervezésben 
• október  20.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• október 25., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• október  27.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• november  3.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• november  10.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
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• november  12.,  16  óra:  a  nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond  olvasókörének
találkozója a könyvtárban

• november  17.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a
gyermekkönyvtárban

• november  24.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a
gyermekkönyvtárban

• november 29., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• december  1.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• december  8.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• december  10.,  16  óra:  a  nyugdíjas  pedagógusok  Justh  Zsigmond  olvasókörének

találkozója a könyvtárban
• december 12., 15 óra: karácsonyváró játszóház a gyermekkönyvtárban
• december  15.,  15  óra:  kézműves  foglalkozás  az  ILKO  Magániskola  diákjaival  a

gyermekkönyvtárban
• december 20., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban 

A programok helyszíne: Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza, Kossuth u. 3.
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