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1. Bevezetés
2013. július 31-ével az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár korábbi igazgatója,
Hotoránné Fekete Gabriella nyugdíjba vonult, augusztusban átmenetileg Bogdánné Kiss
Tünde lett a megbízott intézményvezető, szeptember 1-jétől pedig az orosházi képviselőtestület döntése nyomán Buzai Csaba vezeti a könyvtárat. Beszámolóm ezért elsősorban az
igazgatói pályázatomra, illetve az év utolsó négy hónapjának tapasztalataira épül, és inkább a
jövőbe tekint. Ezzel együtt természetesen a könyvtár egész éves munkáját bemutatom, és
azért felelősséget vállalok.

2. 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 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.
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3. 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 okiratában, illetve a már említett
könyvtári törvényben is alapfeladatként szerepel, hogy a könyvtár a gyűjteményét
folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a
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 (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.

3.1 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
1
2

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]
http://ki.oszk.hu/content/portal-program
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cseréjére is. Minden esetben törekedtünk arra, hogy a korosztály igényeinek és adottságainak
megfelelő bútorzat kerüljön a gyermekek könyvtárába. Ezen a területen a legfontosabb és
legsürgősebb feladat, hogy a felnőtt könyvtárba új székeket vásároljunk, hiszen jelenleg is a
gyermekkönyvtár székeiből helyeztünk el néhányat az olvasóteremben, rendezvények
alkalmával pedig olykor a Petőfi Művelődési Központ éppen szabad székeit tudjuk csak
elkérni. Ezt az égető problémát lehetőség szerint pályázati forrásból kell majd megoldanunk.
Az ingatlan számos helyen felújításra, illetve fejlesztésre szorul, ezek közül a
legfontosabbakat emelném most ki:
•

A beázások megszüntetése, a beázott, penészedő falak vakolatának javítása, festése
(olvasóterem, gyermekkönyvtár, felnőtt kölcsönző, folyosó)

•

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 melegvíz a
helyiségben)

•

A gyermekkönyvtár és a felnőtt részleg egybenyitása – faláttöréssel, zárható ajtóval

•

A gyermekkönyvtár eldeformálódott ablakainak javíttatása

3.2 Könyvtárhasználók
A könyvtárnak 2012-ben 4487 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy
ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Összesen 34.573
személyes (helybeni) használatot regisztráltunk, közülük 10.220 személy internetezni jött a
könyvtárba. Miközben az internetet használók száma növekedett valamelyest az elmúlt évhez
képest, sajnos mind a helybeni könyvtárhasználatok, mind a beiratkozott olvasók száma
csökkent. Mivel a könyvtár a használókért van, mindent meg kell tennünk, hogy ezt a
folyamatot megállítsuk, és megfordítsuk. Lássuk, milyen lehetőségek vannak!
2012-ben 1380 dokumentummal bővült mindössze az állományunk, ráadásul ezeknek jelentős
része a Márai-program keretein belül érkezett. Bestsellereket, ún. „sikerkönyveket” alig
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tudtunk vásárolni, holott ezekre van a legnagyobb igény. Ugyancsak sokkoló adat, hogy
2012-ben egyáltalán nem vásároltunk például hangdokumentumot! Meggyőződésem – és
2013-ban ezen gondolat mentén igyekszem majd vezetni a könyvtárat – hogy az állomány
folyamatos fejlesztése az egyik legfőbb lehetőség az olvasói kör megtartásához, növeléséhez.
Ezért – eltérően az eddigi gyakorlattól – minden, a költségvetésben állománygyarapításra
fordítható összeget valóban állománygyarapításra kell fordítani, mivel mindenféle
átcsoportosítás rendkívül károsan hathat a könyvtárhasználat szempontjából.
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 köszönhetően, 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 is található az
intézményünkben. A más könyvtárakban már sikerrel alkalmazott módszert, miszerint a babák
számára a védőnői szolgálaton keresztül juttatunk el ajándék olvasójegyet, városunkban is
bevezethetőnek gondolom. 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.
Az idősebb korosztály tagjai közül sokan felfedezték már a könyvtárat, mint fizikai teret
maguknak. 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. Mivel a beszámoló
írásakor már féléves múltra tekint vissza a kezdeményezés, megállapítható: kialakult egy
mintegy tizenöt fős törzsközönség, akikre később más könyvtári programokon is
számíthatunk.
A legnagyobb feladatnak a "köztes 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
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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.
2012-ben összesen 99 rendezvénye volt a könyvtárnak. Célunk, hogy ez a szám 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 vagy éppen stresszoldó foglalkozást is (utóbbit közel
százfős közönséggel).
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.

3.3 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 két közfoglalkoztatott dolgozik a könyvtárban. 2012
augusztusától – Hotoránné Fekete Gabriella nyugdíjazását követően – azonban 2013. január
1-jéig egy fővel kevesebben voltunk, ami az év utolsó két hónapjában komoly nehézségeket
jelentett. Ekkor ugyanis egy kollégánk kéztörés miatt bő egy hónapot táppénzen volt, és mivel
az évi rendes szabadságokat is kötelező volt még abban az évben kivenni, illetve a
közfoglalkoztatottak szerződése is lejárt, a napi munka is nehézségekbe ütközött, ami
állományvédelmi szempontból is aggályos volt. Köszönhetően a kiegészült dolgozói
létszámnak és az újraindult közmunka-programnak, 2013-ra ezek az égető problémák
megoldódtak.
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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. 2012 szeptemberétől, megválasztásomat követően a feladatokat
átcsoportosítottuk, a feldolgozói munkát az addigi kettő helyett egy ember végzi azóta, a
másik kollégánk pedig átkerült az olvasószolgálatba.
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. 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.

3.4 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 Máraiprogram, "melynek célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a magyar
könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz"3.

3

http://www2.nka.hu/pages/archivum/marai/00.html
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A korábban egyáltalán nem kölcsönzött, legalább tíz éve a gyűjteményünk részét képező, és
szerintünk méltatlanul mellőzött könyvek „megmentésére” 2012 októberében játékot
hirdettünk „Ments könyvet!” címmel, melynek lényege az volt, 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 a 100 kiválasztott dokumentumból 72
könyvet kikölcsönöztek az olvasók. 72 olyan könyvet, melyet korábban sohasem
kölcsönöztek ki.
A könyvtárba jelenleg 127 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.
Természetesen könyvtárunk is lehetőséget biztosít más könyvtárak gyűjteményének
eléréséhez. 2012-ben 216 könyvtárközi kérést küldünk el olvasóink megbízásából.

3.5 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 8 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.
Megnyugtató ugyanakkor, hogy a könyvtár olvasótermében WiFi is elérhető a mobilon,
táblagépeken vagy laptopon internetező használóink részére.
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3.6 Kistérségi Szolgáltató Rendszer
A rendszerváltást követően felbomlottak a korábbi intézményi struktúrák, megszűnt a szakmai
együttműködés, így a kistelepülések könyvtárai magukra maradtak, és egyre inkább
leszakadtak. Az orosházi kistérségben 2008. szeptember 1-jén jött létre az Orosházi Kistérségi
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, az OKKSZR, mely ellátórendszernek Békéssámson,
Csanádapáca, Gerendás, Kardoskút és Pusztaföldvár voltak a tagjai. A rendszernek számos
előnye volt, hiszen az önálló könyvtár fenntartása sok esetben igen költségesnek bizonyult,
ugyanakkor hatékony munkamegosztással mégis elérhetővé váltak a színvonalas könyvtári
szolgáltatások. A nagyobb szakmai ismereteket igénylő munkafolyamatokat az orosházi Justh
Zsigmond Városi Könyvtár biztosította, ezért a szolgáltató helyen nem volt feltétlenül
szükséges felsőfokú könyvtáros alkalmazása. A településeken dolgozó közművelődési
szakember el tudta látni a helyben jelentkező könyvtári feladatokat, ugyanakkor bármikor
segítséget kérhetett a kistérség központi könyvtárától.

2013 január 1-jével a kistérségi könyvtári ellátást illetően komoly változások történtek. A
kistelepülések 2013. évi könyvtárellátási szolgáltatására a megyei könyvtár köthet
megállapodást a kistelepülésekkel – természetesen igénybe véve azoknak a városi
könyvtáraknak a közreműködését, amelyek már korábban is hatékonyan részt vettek a
mozgókönyvtári szolgáltatásokban. A továbbiakban a Békés Megyei Könyvtár látja majd el
ezeket a feladatokat, és megállapodás még nem született ugyan, de várhatóan az orosházi
Justh Zsigmond Városi Könyvtár közreműködésével.

3.7 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.
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2012-ben két alkalommal is látogatást tehettünk Írországba, 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" kiírásra4. A program célja, hogy támogassa az országok
regionális és helyi oktatási hatóságainak együttműködését, segítse a tapasztalatcserét. Ír
vendégeink orosházi látogatásakor bemutattuk könyvtárunk online katalógusát, illetve
névadónk tevékenységéről beszéltünk. Írországi látogatásunk során a könyvtár webkettes
tevékenységét mutattuk be az érdeklődő vendéglátóinknak, különös tekintettel a Veszíts el egy
könyvet! játékunkra.

A legfrissebb sikeres pályázatunkról 2012 őszén érkezett az értesítés: 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 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.

3.8 Költségvetés
Orosháza Város Önkormányzata, mint fenntartó éves költségvetési rendeletében határozza
meg a Justh Zsigmond Városi Könyvtár költségvetésének fő összegét.
A könyvtár 2012. évi pénzügyi adatai
BEVÉTEL
Az intézmény működési bevétele

4

5.551.000,- Ft

http://comenius.oroshaza.hu/
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Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

31.914.000,- Ft

·

A támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás

25.004.000,- Ft

·

A pályázati támogatás

2.855.000,- Ft

·

A pályázati támogatásból EU-támogatás

Egyéb bevétel összesen

0,- Ft
0,- Ft

Bevétel összesen

37.465.000,- Ft

KIADÁS
Személyi juttatás

22.115.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulék

5.853.000,- Ft

Dologi kiadás

14.398.000,- Ft

Egyéb kiadás

852.000,- Ft

Kiadás összesen

43.218.000,- Ft

A 2012. 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,
vagy kiadások nélkül szerveztük meg azokat. A máskor jelentős összegeket felemésztő
irodaszerekre (papír, írószer) szintén alig költöttünk, hiszen korábban pályázati pénzekből
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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 kizárólag e-mailben, a
közösségi oldalakon és a sajtón keresztül juttatjuk el az érdeklődőknek, hagyományos postai
úton már nem. 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. december 19-től
2013. január 7-ig 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.

Ami a bevételi oldalt illeti, az olvasói létszám néhány éve lassú 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, internethasználat) alacsonyabb árai miatt. Kiadásaink között kiemelkedőek a Petőfi Művelődési
Központnak fizetendő energiaköltségek, melyek tovább emelkedtek az ÁFA 25-ről 27%-ra
történő emelésével.

A 2012. július 31-én nyugdíjba vonult igazgató, Hotoránné Fekete Gabriella státuszát az év
végégig nem töltöttük be, ami mintegy 1.000.000,- Ft bérmegtakarítást eredményezett.
Ugyanakkor a megfogyatkozott létszám megnehezítette nem csak a színvonalas szakmai
munka végzését, de olykor magát a működést is.
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3.9 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
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, ezeket megszüntettük. 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.

3.10 Olvasásnépszerűsítés, Veszíts el egy könyvet!
Könyvtárosként és magánemberként is úgy gondolom: rendkívül fontos az olvasás
népszerűsítése, amit már kisgyermekkorban el kell kezdeni, de legalább ekkora kihívás a
felnőtt korosztály vissza (vagy rá-) szoktatása is az olvasásra. Olvasáspszichológiai
tanulmányok sora ír arról, hogy a látókör szélesítéséhez és a gondolkodás fejlesztéséhez kissé fennköltebb megfogalmazás szerint a "lélek épüléséhez", ezáltal egy egészséges
gondolkodású társadalom kialakításához - mennyire fontosak a könyvek, mennyire fontos a
szépirodalom. A könyvtárnak minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy az olvasást
népszerűsítse, amire a megszokott módszerek mellett (könyvajánló plakátok a könyvtárban,
könyvajánló bejegyzések a blogon, író-olvasó találkozók szervezése) új ötletek is születtek.
Ilyen például az e-könyv olvasók beszerzése, biblioterápiás foglalkozások szervezése és
természetesen a könyvtárunk által életre hívott Veszíts el egy könyvet! játék. 2012 márciusában
ismét megrendeztük a nagy könyvelhagyó napot a Veszíts el egy könyvet!

negyedik

évfordulóján. A szervezésbe felhívásunkra 13 másik könyvtár is bekapcsolódott, 10
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könyvkiadó pedig könyveket ajánlott fel elveszítésre. Az Alexandra Kiadócsoport egy több,
mint 50.000 forint értékű könyvcsomagot ajánlott fel, így egy játékot is meghirdethettünk a
könyvelhagyók között. Összesen 370 könyv veszett el, az akcióról – ezáltal a könyvtárról, a
városról – pedig 15 cikk jelent meg, csak ezen a hétvégén (lásd cikkgyűjteményt a beszámoló
végén).

4. Összegzés
A 2012-es év kihívásainak részben megfelelt a könyvtár, ám a figyelmeztető jelek – pl.
olvasói létszám csökkenése – további új ötletek megvalósítására sarkallnak bennünket.
Hiszem, hogy a beszámolóban megfogalmazott észrevételek figyelembevételével megállítható
a folyamat. 2013-ban a programjaink nagy részét már külső támogatók segítségével tervezzük
megvalósítani, bízva abban, hogy a dokumentumvásárlásra ily módon több pénz marad. Ez
minden olvasó vágya, és Orosháza lakóinak érdeke. 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, 2013. március 12.

Buzai Csaba
könyvtárigazgató
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1. sz. melléklet: 2012-es eseménynaptár főbb
programjainkról
•

Január 20.: Gyöngyös takaró - legkedvesebb verseiből válogat Józsa Mihály

•

Január 23.: Ludas Matyi – magyar kultúra napi előadás a
gyermekkönyvtárban

•

Január 27.: Társas est a gyermekkönyvtárban

•

Február 10.: Kazinczy Ferencről elnevezett "Szép magyar beszéd" verseny

•

Február 22.: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai – rendhagyó irodalomóra a
gyermekkönyvtárban

•

Február 24.: Társas est a gyermekkönyvtárban

•

Február 27.: Justh Zsigmond megyei vers- és prózamondó verseny

•

Február 28.: Írországi vendégek látogatása

•

Március 6.: Tavaszi népszokások - rendhagyó könyvtári óra a rákóczitelepi
iskolásoknak

•

Március 23.: Nagy könyvelhagyó nap

•

Március 30.: Társas est a gyermekkönyvtárban

•

Március 31.: Haas György író-olvasó találkozó

•

Április 4.: Húsvéti népszokások - rendhagyó könyvtári óra a rákóczitelepi
iskolásoknak

•

Április 5.: Húsvéti barkácsolás – játszóház a gyermekkönyvtárban

•

Április 11.: Józsa Mihály: Az Isten itt állt a hátam mögött – előadóest

•

Április 24.: közreműködés a várostörténeti vetélkedőben

•

Május 5.: Witt Márta könyvbemutatója

•

Június 19.: Sass Ervin: Törd át az időt című verseskötetének bemutatója

•

Június 29.: Társas est a gyermekkönyvtárban

•

Július 2-13.: Barkácsoljunk együtt! - nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

•

Augusztus 6-17.: Barkácsoljunk együtt! - nyári játszóház a
gyermekkönyvtárban

•

Szeptember 29.: Társas est a gyermekkönyvtárban

•

Október 1.: Népmese napja a gyermekkönyvtárban

•

Október 2.: Világunk titkai - Nemere István író-olvasó találkozó

•

Október 3.: Olvasás és anyanyelv - a „Nyugdíjas pedagógusok Justh
Zsigmond olvasókörének” alakuló rendezvénye

•

Október 19.: Erény és Bizalom – Fődi Attila könyvbemutatója
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•

November 11.: Lendület és mosoly - vidám stresszoldó foglalkozás

•

November 16.: A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének”
találkozója

•

November 19.: Háború a nemzet ellen? - Bogár László közgazdász,
egyetemi tanár előadása

•

November 30.: Mikulás ünnepség óvodásoknak a gyermekkönyvtárban

•

November 30.: Adventi készülődés a gyermekkönyvtárban

•

November 30.: Társas est a gyermekkönyvtárban

•

December 6.: Dávid László könyvbemutatója

•

December 12.: A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének”
találkozója

•

December 15.: OMG! (Orosházi Moly Galeri) első találkozója
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2. sz. melléklet: a könyvtárunkról 2012-ben megjelent
cikkek gyűjteménye
1.

A közkönyvtári blogok népszerűsége és sikere Magyarországon/ Bognár
Noémi Erika. – In. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (59. évfolyam,
2012, 1. szám) [http://tmt.omikk.bme.hu/issue.html?issue_id=533]
(jelszóval védett)

2.

Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny / Somodi Gyöngyi. – In.
OrosCafé (2012. január 22.) [http://oroscafe.hu/2012/01/22/justhzsigmond-vers-es-prozamondo-verseny/cikk/sgyongyi]

3.

Interjú a Rádió Q Gutenberg tér című műsorában Buzai Csabával. A
műsorvezető Ránki Júlia. (2012. január 24.). Az interjú innen is letölthető:
http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2012/01/radioq_csaba.mp3

4.

Szép magyar beszéd és utolsó zsűrizés / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé
(2012. február 12.) [http://oroscafe.hu/2012/02/12/media-kulondij-esutolso-zsurizes-kazinczy/cikk/imrejuli]

5.

Csaba megmondta. Meghallgatod? / Melich Krisztina. – In. OrosCafé
(2012. február 13.) [http://oroscafe.hu/2012/02/13/buzai-csabamegmondta-meghallgatod-konyvtar/cikk/melich]

6.

12. Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny – sok résztvevő, kiváló
színvonal / Edit [Bertáné Halász Edit]. – In. Orosháza Info (2012. február
28.) [http://www.oroshazainfo.eu/component/content/article/20-hirek/277112-justh-zsigmond-vers-es-prozamondo-verseny-sok-resztvev-kivaloszinvonal]

7.

Verssel és prózával versenyeztek / Melega Krisztián. – In. OrosCafé
(2012. február 28.) [http://oroscafe.hu/2012/02/28/verssel-es-prozavalversenyeztek-justh-zsigmond-konyvtar/cikk/kezisrac]

8.

Szavalóverseny Orosházán / Bogdánné Kiss Tünde. – In. Könyvtári
Levelező/lap, 24. évf., 3. sz. (2012.). – p. 21.

9.

Könyvelhagyó nap, 2012. – In. Széchenyi István Gimnázium és
Szakközépiskola Könyvtárának blogja (2012. március 18.)
[http://szigszkvt.blogspot.com/2012/03/konyvelhagyo-nap-2012.html]

10. Ismét megrendezik a nagy könyvelhagyó napot. – In. BEOL (2012.
március 19) [http://beol.hu/bekes/kultura/ismet-megrendezik-a-nagykonyvelhagyo-napot-433330]
11. Elveszett Hűség, megtalált Ragály / Melich Krisztina. – In. OrosCafé
(2012. március 19.) [http://oroscafe.hu/2012/03/19/elveszett-husegmegtalalt-ragaly-veszits-el-konyv-konyvtartar/cikk/melich]
12. Idén is veszítsen el egy könyvet! – In. Népszabadság online (2012.
március 19.) [http://nol.hu/mozaik/iden_is_veszitsen_el_egy_konyvet _]
13. Veszíts el egy könyvet – nyereményjátékkal! – In. BME OMIKK honlapja
(2012. március 19.) [http://www.omikk.bme.hu/main.php?
folderID=1159&articleID=2188&ctag=articlelist&iid=1]
14. Veszíts el egy könyvet! / Veronika Vallyon.- In. PartyPonty.hu (2012.
március 20.) [http://www.partyponty.hu/posts/1354-veszits-el-egy-konyvet]
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15. Veszíts el egy könyvet – nyereményjátékkal / Örkényi Róbert. – In. HK
Blog (2012. március 21.)
[http://vegyeszhk.blog.hu/2012/03/21/veszits_el_egy_konyvet_nyeremenyj
atekkal#more4331351]
16. “Veszíts el egy könyvet” – újra / Bertáné Halász Edit. – In. Orosháza Info
(2012. március 21.) [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=187:veszits-el-egy-koenyvetujra&catid=37:hirek]
17. Elveszített és talált könyvek: országos siker / Cs. I. [Csete Ilona]. – In.
Békés Megyei Hírlap, 67. évf., 68. sz. (2012. március 21.). – p. 5.
18. Veszíts el egy könyvet 2012-ben is! / Lobo. – In. Olvasónapló [blog]
(2012. március 22.)
[http://olvasonaplo.freeblog.hu/archives/2012/03/22/Veszits_el_egy_konyve
t_2012-ben_is/]
19. Könyvelhagyó nap, 2012. – In. Pólus online (2012. március 22.)
[http://polusonline.blogspot.com/2012/03/konyvelhagyo-nap-2012.html]
20. Könyvelhagyó péntek! 2012-ben is húsvét előtt lesz!. – In.
Kultúraonline.hu (2012. március 22.)
[http://kulturaonline.hu/konyvelhagyo_pentek_2012ben_is_husvet_elott_les
z_641]
21. Veszíts el egy könyvet! / Trinity [Zsoldos Marianna. - In. Hangtárnok
(2012. március 23.) [http://hangtarnok.klog.hu/2012/03/23/veszits-el-egykonyvet/]
22. Veszítsen el egy könyvet, ha jót akar! / B. R. – In. HEOL (2012. március
24.) [http://www.heol.hu/heves/kultura/veszitsen-el-egy-konyvet-ha-jotakar-434203#p2]
23. Elveszített könyvek hétvégéje / Somodi Gyöngyi. – In. OrosCafé (2012.
március 27.) [http://oroscafe.hu/2012/03/27/elveszitett-konyvekhetvegeje/cikk/sgyongyi]
24. “Olvasd át az éjszakát” a Váradiban. – In. Óbuda.hu (2012. április 10.)
[http://www.obuda.hu/hirek/1215/811199/20120410_olvasd_at_az_ejszakat
a_varadiban_1.htm]
25. Veszíts el egy könyvet Keszthelyen is!. – In Online Balaton (2012. április
10.) [http://onlinebalaton.hu/index.php/hirek/57-cikkek-2012-aprilis/384veszits-el-egy-koenyvet-keszthelyen-is]
26. A legkiválóbb könyvet és tanárt keresik. – In. Metropol (2012. április 12.)
[http://www.metropol.hu/kultura/cikk/872030]
27. József Attila istenélménye / Petrovszki Mária. – In. OrosCafé (2012. április
13.) [http://oroscafe.hu/2012/04/13/jozsef-attila-jozsa-mihaly-verskolteszet/cikk/melich]
28. Nyáron is könyvtár / Melich Krisztina. – In. OrosCafé (2012. június 14.)
[http://oroscafe.hu/2012/06/14/nyaron-is-konyvtar-3/cikk/melich]
29. Japán versekkel az idő ellen / Törköly József. – In. OrosCafe (2012. június
25.) [http://oroscafe.hu/2012/06/25/japan-versekkel-az-idoellen/cikk/sgyongyi]
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30. Nyáron is várja az olvasni vágyókat a könyvtár / Bertáné Halász Edit. – In.
oroshazainfo.eu (2012. július 27.) [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=866&Itemid=]
31. Megbízott igazgató két intézmény élén / Cs. I. – In. BEOL (2012.
augusztus 21.) [http://www.beol.hu/bekes/kozelet/megbizott-igazgato-ketintezmeny-elen-457544]
32. Testületi ülés – élőben adtuk / Melega Krisztián, Melich Krisztina. – In.
OrosCafé (2012. augusztus 24.) [http://oroscafe.hu/2012/08/24/testuletiules-eloben-adjuk-11/cikk/kezisrac]
33. Új igazgató a könyvtár és a művészeti iskola élén / Bertáné Halász Edit. –
In. oroshazainfo.eu (2012. augusztus 24.)
[http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=1027:uj-igazgato-a-koenyvtar-es-amveszeti-iskola-elen&catid=37:hirek]
34. Fejlesztik a gyopárosi tórendszer környékét / cs. i. [Csete Ilona]. – In.
BEOL (2012. augusztus 24.) [http://www.beol.hu/bekes/kozelet/fejlesztik-agyoparosi-torendszer-kornyeket-457938]
35. Könyvet szerezni szinte ingyen vagy kevés pénzért, legálisan / Krezinger
Szonja. – In. Metropol.hu (2012. szeptember 3.)
[http://www.metropol.hu/kultura/cikk/931846]
36. Könyvet szerezni szinte ingyen, legálisan / Krezinger Szonja. – In.
Metropol (2012. szeptember 3.). – p. 8
37. Olvasni jó és nem mindig drága. – In. TotálBudapest.hu (2012.
szeptember 4.). – [http://totalbudapest.hu/olvasni-jo-es-nem-mindig-draga]
38. Buzai Csaba: A könyvtár egy csodálatos hely. – In. OrosCafé (2012.
szeptember 7.) [http://oroscafe.hu/2012/09/07/buzai-csaba-a-konyvtar-egycsodalatos-hely/cikk/imrejuli]
39. Múltidéző – 25-ször kerülte meg a piacot / Melich Krisztina. – In. OrosCafé
(2012. szeptember 9.). – [http://oroscafe.hu/2012/09/09/multidezokonyvtar-blog/cikk/melich]
40. A magyar népmesét ünneplik megyeszerte. – In. BEOL (2012.
szeptember 27.) [http://www.beol.hu/bekes/kultura/a-magyar-nepmesetunneplik-megyeszerte-463413]
41. Megyeszerte mesélésre hívnak. – In. Békés Megyei Hírlap, 23. évf., 227.
sz. (2012. szeptember 27.). – p. 5.
42. Programok: szeptember 28-tól / Rajki Judit. – In. OrosCafé (2012.
szeptember 27.) [http://oroscafe.hu/2012/09/27/programok-szeptember28-tol/cikk/rjudit]
43. Hősöket keresnek! / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2012. október 2.)
[http://oroscafe.hu/2012/10/02/hosoket-keresnek/cikk/kotroczom]
44. Nemere Istvánnal találkoztak, a legidősebb olvasókat köszöntötték /
Bertáné Halász Edit. – In. oroshazainfo.eu (2012. október 3.)
[http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=1248&Itemid=]
45. Középpontban a könyvtár – Nemere Istvánnal / Kotroczó Melitta. – In.
OrosCafe (2012. október 5.)
[http://oroscafe.hu/2012/10/05/kozeppontban-a-konyvtar/cikk/kotroczom]
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46. Olvasni jó és hasznos / Kotroczó Melitta. – In. Orosházi Élet, 17. évf., 36.
sz. (2012. október 5.). – p. 5.
47. Buzai Csaba az orosházi könyvtár új vezetője / Cs. I. – In. BEOL (2012.
október 11.) [http://www.beol.hu/bekes/kultura/buzai-csaba-az-oroshazikonyvtar-uj-vezetoje-465733]
48. Buzai Csaba az orosházi könyvtár / CS. I. – In. Békés Megyei Hírlap, 23.
évf., 239. sz. (2012. október 11.). – p. 5.
49. Erény és Bizalom. – In. infoOroshaza.hu (2012. október 19.)
[http://www.infooroshaza.hu/hir_olvas/permalink:ereny-es-bizalom-201210-19-203856]
50. Ami a trendiség mögött van… / Kiss A. János. – In. vitalap.hu (2012.
október 21.) [http://vitalap.hu/index.fcgi?
rx=&nyelv=hu&menuparam5=1&menuparam_6=583]
51. A gomba nem csoda, csak kémia / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2012.
október 23.) [http://oroscafe.hu/2012/10/23/a-gomba-nem-csoda-csakkemia-konyvtar/cikk/kotroczom]
52. Rockvetélkedő – buli volt az idén is / Bertáné Halász Edit. – In.
oroshazainfo.eu (2012. október 26.) [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=1384&Itemid=]
53. Ki tudott többet a rock világáról? / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2012.
október 27.) [http://oroscafe.hu/2012/10/27/ki-tudott-tobbet-a-rockvilagarol/cikk/kotroczom]
54. A mákos kifli apasztása : könyvtárügy / Bárkay Tamás. – In.
Népszabadság, 70. évf., 256. sz. (2012. november 2.). – p. 14.
55. A mákos kifli apasztása : könyvtárügy / Bárkay Tamás. – In.
Népszabadság online (2012. november 2.)
[http://nol.hu/lap/kult/20121102-a_makos_kifli_apasztasa]
56. Stresszoldás egyenesen Indiából / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2012.
november 5.) [http://oroscafe.hu/2012/11/05/stresszoldas-egyenesenindiabol/cikk/kotroczom]
57. Orosházán először! – az indiai mester stresszoldásra tanít / Bertáné
Halász Edit. – In. oroshazainfo.eu (2012. november 6.)
[http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=1431:oroshazan-elszoer-az-indiaimester-stresszoldasra-tanit&catid=37:hirek]
58. Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond Olvasókörének találkozója. – In.
infoOrosháza.hu (2012. november 8.)
[http://www.infooroshaza.hu/program_olvas/permalink:nyugdijaspedagogusok-justh-zsigmond-olvasokorenek-talalkozoja-2012-1114095345/]
59. Programok: november 8-tól. – In. OrosCafé (2012. november 9.)
[http://oroscafe.hu/2012/11/08/programok-november-8-tol/cikk/kotroczom]
60. Új szótárak kölcsönözhetők az orosházi könyvtárból / Bertáné Halász Edit.
– In. oroshazainfo.eu (2012. november 12.)
[http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=1476&Itemid=]
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61. Justh-könyvtár: Ments könyvet. De miért is? 1. / Buzai Csaba. – In. KIT
Hírlevél (2012. november 12.) [http://www.kithirlevel.hu/index.php?
kh=justh_konyvtar_ments_konyvet._--_de_miert_is]
62. Bogár László ismét Orosházán tart előadást / Bertáné Halász Edit. – In.
oroshazainfo.eu (2012. november 13.) [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=1483:bogar-laszlo-ismetoroshazan-tart-eladast&catid=37:hirek]
63. Lendület és mosoly a könyvtárban / Törköly József. – In. OrosCafé
(2012. november 14.) [http://oroscafe.hu/2012/11/14/lendulet-es-mosoly-akonyvtarban/cikk/sgyongyi]
64. Összeült az olvasókör / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2012. november
15.) [http://oroscafe.hu/2012/11/15/osszeult-az-olvasokor/cikk/kotroczom]
65. Bogár: Háború és megújulás / Gubucz Katalin. – In. OrosCafé (2012.
november 21.) [http://oroscafe.hu/2012/11/21/bogar-haboru-esmegujulas/cikk/oroscafe]
66. Háború és lelki béke / G. K. [Gubucz Katalin]. – In. Orosházi Élet, 17. évf.,
42. sz. (2012. november 23.). – p. 3.
67. Csökkentett üzemmód és nyitva tartás lesz a művelődési központban és a
könyvtárban / Bertáné Halász Edit. – In. oroshazainfo.eu (2012.
november 26.) [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=1548&Itemid=]
68. Dávid László könyvbemutatója Orosházán. – In. BEOL (2012. november
27.) [http://www.beol.hu/programajanlo/program/egyeb/31233]
69. Spatulákkal (is) vár a gyerekkönyvtár / Melich Krisztina. – In. OrosCafé
(2012. november 28.) [http://oroscafe.hu/2012/11/28/spatulakkal-is-var-agyerekkonyvtar-advent/cikk/melich]
70. 14 milliót nyert, könyveket ment / Melich [Melich Krisztina]. – In.
Orosházi Élet, 17. évf., 43. sz. (2012. november 30.). – p. 1.
71. Karak és mákoskifli, avagy pályázat és könyvállomány / Melich Krisztina. –
In. OrosCafé (2012. november 30.) [http://oroscafe.hu/2012/11/30/karakes-makoskifli-avagy-palyazat-es-konyvallomany/cikk/melich]
72. Mikulás a könyvtárban / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2012.
december 2.) [http://oroscafe.hu/2012/12/02/mikulas-a-konyvtarbaninoke/cikk/kotroczom]
73. OMG – Orosházi Moly Galeri / Melega Krisztián. – In. OrosCafé (2012.
december 11.) [http://oroscafe.hu/2012/12/11/omg-oroshazi-molygaleri/cikk/kezisrac]
74. Dávid László: Barangolások Emlékiában és Jégvirágok / Kotroczó Melitta. –
In. OrosCafé (2012. december 11.) [http://oroscafe.hu/2012/12/11/davidlaszlo-barangolasok-emlekiaban-es-jegviragok/cikk/kotroczom]
75. Takarékoskodik a művház és a képtár / Kotroczó Melitta, B. Imre Julianna.
– In. OrosCafé (2012. december 12.)
[http://oroscafe.hu/2012/12/12/takarekoskodik-a-muvhaz-es-akeptar/cikk/kotroczom]
76. Két új könyv / KM [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 17. évf., 45. sz.
(2012. december 14.). – p. 4.
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77. Ünnepi nyitva tartás. – In. Orosházi Élet, 17. évf., 45. sz. (2012.
december 14.). – p. 4.
78. OMG!. – In. Orosházi Élet, 17. évf., 45. sz. (2012. december 14.). – p. 5.
79. Moly Galeri – először, de nem utoljára / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé
(2012. december 19.) [http://oroscafe.hu/2012/12/19/eloszor-talalkozottaz-omg-mol/cikk/kotroczom]
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