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1. Bevezető

2014-ben több alkalmat is megragadtunk arra, hogy megkérdezzük a könyvtárhasználókat, illetve a

potenciális olvasóinkat, mi jut eszükbe a könyvtárról. Márciusban egy egy hónapos játék keretében

azt kérdeztük a hozzánk betérőktől: miért jöttél ma könyvtárba?1 Egy-egy nagy táblát helyeztünk el

ugyanis a könyvtárban és a gyermekkönyvtárban, a táblák egy jól látható részére pedig a következő

feliratot tettük ki: „Számtalan ok létezhet, hogy miért jön valaki könyvtárba. Kérjük, fogj egy tollat

és  egy  papírcetlit,  és  írd  le  ide:  te  miért  jöttél  ma  könyvtárba?”.  Nagyon  sok  szellemes,

elgondolkodtató,  és  számunkra  megtisztelő  válasz  érkezett.  A  szövegben  előforduló  szavak

gyakoriságát vizsgálva a következő kifejezések voltak a legnépszerűbbek: 

A 85. Ünnepi könyvhéten a könyvtárunk két könyvbemutatóval várta az érdeklődőket a könyvtárba.

Eközben  a  főtéren  játszóházat  szerveztünk,  és  egész  nap  kint  voltunk  könyvkiárusításra  szánt

leselejtezett,  illetve be sem vételezett,  ajándékba kapott könyveinkkel. Itt egy könyvtártotóval is

vártuk az olvasókat, a 13+1 kérdés átgondolásával a könyvtárunk szolgáltatásait is megismerhették

a  játékos  kedvű  érdeklődők.  A totó  végén  itt  is  rákérdeztünk,  mely  szavak  jutnak  eszükbe  a

kitöltőknek a  könyvtárról2.  Érdekes  volt  olyanokat  megszólítani,  akik  nem könyvtárlátogatók –

vagy soha nem is voltak azok, vagy már régen nem jártak az intézményünkben, –  márpedig a

1 Ezért jöttél könyvtárba / Buzai Csaba. -  In. Könyvtárosháza (2014. április 24.) [http://www.justhvk.hu/blog/?
p=9199]

2 Szófelhő a könyvtárról / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2014. június 24.) [http://www.justhvk.hu/blog/?
p=9384] 
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főtéren zömében ilyen orosháziakkal beszélgethettünk. Természetesen nem nevezhető relevánsnak

az  eredmény,  mindenesetre  sokat  elmond,  hogy  a  zömében  a  könyvtárat  (már)  nem látogatók

esetében a  nyugalom, olvasás,  csend,  könyv,  tudás,  kultúra,  kiváló,  programok, tanulás,  kedves

szavak voltak a legtöbbször előforduló kifejezések. 

A két kérdőív eredményeiből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni,  de talán nem

véletlen, hogy az olvasás, mint alapvető tevékenység mindenkinél összekapcsolódik a könyvtárral,

emellett  a  könyvtárat  rendszeresen  látogatók  között  sokan  említették  meg  a  számítógépet,  a

beszélgetést,  míg a könyvtárat távolabbról szemlélők között jelen volt a nyugalom, a csend. 

A könyvtárak az elmúlt években, évtizedekben egyértelműen közösségi terekké alakultak át, nem is

meglepő,  hogy  az  intézményt  napi  szinten  használók  között  a  „csend”-et  mára  felváltotta  a

„beszélgetés” (miközben az olvasóteremben továbbra is  lehetőséget  biztosítunk az elmélyültebb

olvasásra, kutatásra). A könyvtár nem 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. Míg korábban a dokumentumok,

értékek gyűjtése,  eljuttatása, megismertetése, bemutatása volt  az elsődleges feladatunk, addig ez

mára  kibővült  a  közösségi,  szociális  tevékenységekkel.  Továbbra  is  vallom:  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.  A könyvtár  a

tájékozott,  segíteni  mindig  kész  könyvtárosokkal  egy  önálló,  mással  össze  nem  téveszthető

alapintézménye a társadalomnak. 
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2. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe

A könyvtárak  évezredes  tapasztalataira  építve,  a  digitális  kor  igényeiből  eredő  szükségszerű

változtatásokat végrehajtva a könyvtár társadalmi szerepe tovább erősödik a következő években. A

szakképzett,  segíteni  tudó  és  akaró  munkatársaival,  korszerű  szolgáltatásaival,  jól  kihasznált

közösségi tereivel, színvonalas rendezvényeivel és a fejlődő, változásokkal lépést tartó technikai

infrastruktúrájával az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárnak nélkülözhetetlen szerep jut a

helyi társadalom műveltségének, ezáltal az ország versenyképességének növelésében. 

Egy megbízhatóan és gazdaságosan működő országos könyvtári hálózat részeként intézményünk

kiemelt  figyelmet  fordít  a  helyi  értékek  őrzésére  és  közvetítésére,  Orosháza  irodalmi  emlékeit

ápoljuk, a múlt és jelen értékeit digitális formában is megőrizzük és elérhetővé tesszük. Jogszerű

keretek között tesszük hozzáférhetővé a nyomtatott és elektronikus dokumentumokat, folyamatosan

segítjük az információhoz való közvetlen, és lehetőség szerint azonnali hozzájutást, biztosítjuk az

esélyegyenlőséget, elősegítjük a felzárkózást, és méltó kereteket adunk a művelődni, kikapcsolódni,

feltöltődni vágyó könyvtárhasználóknak a kisbabáktól a nyugdíjas korosztályig, mind Orosházán,

mind a kistérségben. 

A könyvtár a kulturális élet meghatározó, megkerülhetetlen helyszínévé válik. 

3. Küldetésnyilatkozat

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Orosháza város, valamint a kistérséghez tartozó települések

egészének dokumentumellátó intézménye, információs szolgáltatója, a művelődés és kikapcsolódás

fontos helyszíne kíván lenni úgy, hogy megkülönböztetés nélkül, mindenki számára lehetővé teszi

az általa gyűjtött, megőrzött, feldolgozott és szolgáltatott dokumentumokhoz és az információhoz

való szabad hozzáférést.

A könyvtár céljai:

• Orosháza  város,  valamint  a  kistérséghez  tartozó  települések  lakossága  korlátozás  nélkül

jusson hozzá a hazai és nemzetközi tudásanyaghoz és információhoz, segítve az eligazodást

a tudomány, a gazdaság, a kultúra, valamint a demokrácia gyakorlása területén.

• A lakosság  igényeinek  felmérése,  kiszolgálása,  a  változások  követése  annak  érdekében,

hogy a könyvtár alkalmas legyen a lehető legtágabb érdeklődési kör ellátására, és minden

témakörben megfelelő mennyiségű, naprakész dokumentumállomány segítse a tájékoztató

munkát.

6



• Közhasznú  információk  gyűjtésével,  feldolgozásával  és  szolgáltatásával,  felhívni  a

figyelmet az információ használatára, tudatosítva annak hasznát és értékét.

• Az  esélyegyenlőség  biztosítása  a  társadalomból  bármilyen  okból  kiszoruló,  hátrányos

helyzetű emberek számára. (Idősek, házhoz kötött betegek, mozgáskorlátozottak, vakok és

gyengénlátók, siketek és nagyothallók, munkanélküliek, hajléktalanok, stb.)

• Az  egész  életen  át  tartó  tanulás  támogatása,  segíteni  a  különböző  szintű  oktatási

programokban résztvevőket.

• A szabadidő hasznos és kreatív eltöltése: gondosan válogatott  állománnyal,  a legfrissebb

irodalom  biztosításával,  hozzájárulni  a  felnőttek  és  a  gyermekek  olvasási  kultúrájának

fejlődéséhez,  változatos,  színvonalas  programok  szervezésével  a  művelődés,  és

kikapcsolódás fontos helyszínévé tenni a könyvtárat.

• Az  önkormányzat  munkájának,  tevékenységének  támogatása,  összhangban  a  könyvtár

feladataival.

• Együttműködés a helyi intézményekkel, civilszervezetekkel, és közösségekkel, munkájuk,

tevékenységük támogatása.

• Szakmailag felkészült, széles látókörű, tapasztalt és szolgálatkész munkatársak nyújtsanak

segítséget a könyvtár használóinak.

4. A könyvtár feladatai

A könyvtár  alapfeladatai:  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,  részt

vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Gyűjteményét és szolgáltatásait a

helyi  igényeknek  megfelelően  alakítja,  közhasznú  információs  szolgáltatást  nyújt.  Helyismereti

információkat és dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

A szabad kapacitás kihasználása érdekében: 

• részt vállal az iskolai könyvtárakkal együttműködve a tanulók könyv és    könyvtárhasználati

ismereteinek gyarapításában,

• segíti a kisebbségek kulturális örökségének megőrzését, a különböző kultúrák közötti 

kapcsolatok kiépítését  és fenntartását,

• egyéb társadalomtudományi humán kutatást végez
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• máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatást, használó-képzést tart,

• másolást, fénymásolást, irodai szolgáltatást nyújt,

• számítógépes szolgáltatásokat végez,

• fizikai és információs akadálymentesítést segítő programokat támogat, 

• rendezvényeket, továbbképzéseket, szakmai tapasztalatcseréket szervez, és eszközeit bérbe 

adja,

• a helyi civilszervezetekkel együttműködik,

• a 0-3 éves korosztály számára „bababarát” környezetet teremt.

5. Könyvtári stratégia

A könyvtári stratégia fő irányai 2014 és 2020 között: 

1. A könyvtárak társadalmi szerepvállalásának erősítése 

2. Korszerű, felhasználó-központú, versenyképes könyvtári szolgáltatások fejlesztése, széleskörű

jogszerű elektronikus hozzáférés biztosítása

3. A könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és elismerésének biztosítása

A Széchenyi  2020 operatív  programban a  könyvtárak  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív

Program (EFOP) prioritási tengelyeihez tudnak kapcsolódni. 

Az EFOP prioritási tengelyei: 

1. Társadalmi együttműködés erősítése

2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

3. Gyarapodó tudástőke

4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

5.  Pénzügyi  eszközök  alkalmazása  a  társadalmi  együttműködés  erősítése  érdekében,  valamint

társadalmi innováció és transznacionális együttműködések

Könyvtárunk  a  társadalmi  együttműködés  erősítése  prioritáshoz  a  következő  területeken  tud

beavatkozni: 

1. Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése

2. Az idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködés segítése

3. Társadalmi együttélés erősítése (pl. anti-diszkriminációs és multikulturális programok)
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4. A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek

kibontakoztatása

Gyarapodó tudástőke

A neveléshez  és  képzéshez  való  hozzáférés  biztosítása  a  nem  formális  és  informális  tanulási

formákon keresztül

1. A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal

2. A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális  és informális

tanulási alkalmakkal

3.  Alapkompetenciák  fejlesztése  érdekében  az  egész  életen  át  tartó  tanulásban  való  részvétel

növelése a nem formális és informális tanulás eszközeivel

Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

Könyvtári  infrastruktúra fejlesztése,  tanulási-  oktatási  terek,  kreatív terek kialakítása,  bővítése a

fenti szempontoknak megfelelő projektekben. 

6. Helyzetelemzés

6.1 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

legfontosabbak: 
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• A beázások megszüntetése, a beázott, penészedő falak vakolatának javítása, festése 

(olvasóterem, gyermekkönyvtár, felnőtt kölcsönző)

• Elektromos hálózat felülvizsgálata, neoncsövek cseréje energiatakarékosra

• A kiszolgáló helységek vizes blokkjainak javítása

• A gyermekkönyvtár és a zenei könyvtár eldeformálódott ablakainak javíttatása (a rossz 

szigetelés miatt itt a legjelentősebb a hőveszteség) 

• Linóleum cseréje a gyermekkönyvtárban

• Új székek vásárlása rendezvényekhez, kézműves foglalkozásokhoz  

6.2 Könyvtárhasználók

A könyvtárnak  2014-ben 3973 regisztrált  használója volt,  ami a  gyakorlatban azt  jelenti,  hogy

ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján.  Összesen 33.517 személyes

(helybeni)  használatot regisztráltunk  (ez  átlagosan  napi  119  látogatót  jelent),  közülük  6.295

személy internetezni jött a könyvtárba. A számok – akárcsak a város lakosságának száma – lassú

csökkenést mutatnak, azonban a folyamat még megállítható, megfordítható. 
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2014-ben  összesen  145  rendezvénye volt  a  könyvtárnak,  melyeken  összesen  3112  fő látogatót

regisztráltunk. 

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  szervezünk  ismeretterjesztő  előadásokat,  játszóházakat,  játékos

vetélkedőket  egyaránt.  Összességében  megállapítható,  hogy  tovább  kell  erősíteni  a  könyvtár

közösségi szerepét, bevonva e szándékunkba a már meglévő klubok, körök, társas estek aktív tagjait
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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. 

6.3 Személyi feltételek

6.3.1 Könyvtárosok

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 négy 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. 

6.3.2 Közfoglalkoztatottak

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. 2014-ben összesen hét közfoglalkoztatott segítette a munkánkat hosszabb-

rövidebb időszakokban, és ebben az évben először a kulturális közfoglalkoztatási programban is

részt vett könyvtárunk, melynek keretein belül, a Nemzeti Művelődési Intézet irányításával egy főt

alkalmazhattunk. 

6.3.3 Közösségi szolgálatos diákok

Az  50  órás  kötelező  iskolai  közösségi  szolgálat  keretében  2014-ben  22  középiskolás  diák

kapcsolódott  be  a  könyvtár  munkájába  napi  néhány  órában,  jellemzően  a  nyáron.  Volt,  aki  a

rendezvényeinken – pl. az ünnepi könyvhét eseményein, a Gyopárka mesemondó versenyen, a nyári

játszóházban,  vagy  az  őszi  könyvtári  napokon  –  segített,  de  új  szolgáltatást  is  bevezettünk,

kifejezetten  a  diákok  közreműködésére  támaszkodva.  Június  végétől  „Tessék  kattintani!”

elnevezéssel várták a fiatalok az idősebb olvasóinkat. Hogyan kell e-mail címet regisztrálni, Word-

ben szöveget formázni, fotókat feltölteni a Facebook-ra, vagy beszélgetni a Skype-on keresztül? A
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közösségi szolgálat keretében adott napokon, adott időpontban középiskolás diákok segítettek az

idősebb korosztály számára a számítógép és internet használatának elsajátításában, sőt a diákok

vállalták egy-egy saját  laptop átvizsgálását,  megtisztítását  is.  A szolgáltatás minden könyvtártag

számára ingyenes volt.  Terveink szerint 2015 nyarán ismét meghirdetjük a lehetőséget, hiszen a

program nagyszerű  lehetőséget  kínál  a  különböző  generációk  találkozására,  egymás  segítésére,

egymás megismerésére. 

6.3.4 Diákmunkások 

A  Nemzetgazdasági  Minisztérium  a  Nemzeti  Munkaügyi  Hivatal  koordinálása  mellett  a

kormányhivatalok  munkaügyi  központjai  és  a  járási  hivatalok  járási  munkaügyi  kirendeltségei

megvalósításával „A nyári  diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot

indított 2014-ben. A program célcsoportjába a 16-25 év közötti,  nappali tagozatos tanulói,  vagy

hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoztak. Könyvtárunk öt diákot

alkalmazott  a  program  keretében,  akik  a  könyvtár  különböző  részein,  különböző

munkafolyamatokban (játszóházakra előkészületek,  szövegek gépelése,  régi,  bekötött  folyóiratok

szkennelése) segítették a munkánkat. 

Ismételten hivatkozva az 1997. évi CXL. törvényre azonban nem árt hangsúlyozni: nagy segítséget

jelentenek a közfoglalkoztatott kollégák és az önkéntes diákok is, de a könyvtári tevékenységeket

könyvtári szakembernek kell ellátnia, ez minden könyvtárhasználó érdeke.

6.4 Nyitva tartás

A felnőtt könyvtár 47, a gyermekkönyvtár 43, 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. 2013. december 23-tól 2014. január 12-ig, majd 2014. december 22-től

2015. január 10-ig – költségkímélés céljából – csökkentett nyitva tartással, a gyermekkönyvtárban,

illetve az internetes részben vártuk olvasóinkat. A felnőtt könyvtárban nem volt fűtés és világítás,

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. Ezzel a megoldással csökkennek ugyan a kiadásaink, viszont
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értelemszerűen a könyvtárhasználat is visszaesik. 

6.5 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.  Rendkívül  fontos  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,  a  könyvtár

2014-ben egy igen előnyös,  minden esetben legalább 30%-os kedvezményt  biztosító  szerződést

kötött a Libri-Shopline online könyvkereskedéssel. Az állománygyarapításban nagy segítséget jelent

az úgynevezett Márai-program, "melynek célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a

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

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

szerintünk méltatlanul mellőzött könyvek „megmentésére” 2012 októberétől minden évben játékot

hirdettünk „Ments könyvet!” címmel.  

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
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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  is3.  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  118  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, 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.

2014-ban 180 könyvtárközi kérést küldünk el olvasóink megbízásából. 

6.6 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  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

3 Új könyvek! / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2014. január 16.) [http://www.justhvk.hu/blog/?p=8887] 
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Vadvirág tagjai pedig a számítógép-használatot gyakorolják az intézményünkben. 

6.7 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!

programhoz4,  mint  végzett  e-tanácsadó.  Ez  a  gyakorlatban azt  jelenti,  hogy az  öt  könyvtáros  -

egyébként munkaidőn túl - segített 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. 

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

internetezők részére. 

6.8 Távhasználat

A könyvtárat „távolról használók” száma évről-évre nő. A honlap és az OPAC (online könyvtári

katalógus) látogatottsága folyamatosan nő, úgy, hogy ezekben az adatokban nem tüntetjük fel a

közösségi oldalakon megjelenő bejegyzések olvasottságát. 

4 Tudásod a jövőd! / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2013. január 2.) [http://blog.justhvk.hu/?p=7526] 
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6.9 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. 

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  megkövetelte  tőlünk  a  gondos  odafigyelést  a

beosztásoknál,  hiszen többször is  előfordult,  hogy több könyvtáros is  részt vett  több különböző

képzésen egyszerre, amikor is a könyvtárnak ugyanúgy nyitva kellett lennie, és biztosítanunk kellett

a szolgáltatásaink elérhetőségét. 2013-ban és 2014-ben a könyvtár nyolc munkatársa összesen 34

képzésen vett részt, és szerzett tanúsítványt a tanfolyam sikeres elvégzéséről. 

17

Távhasználat (OPAC, honlap)
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2011

2012

2013

2014



2013. januárjában könyvtárunkban is meghirdettük a képzéseket a már említett  Tudásod a jövőd!5

projektre,  ami  2014-ben  is  folytatódott.  A  program  célja  a  digitális  ismeretekkel  és  nyelvi

kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelése volt. A programban részt vehetett minden

18. életévét betöltött felnőtt, aki nem állt középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy

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

volt. Minden képzésben résztvevő személy önrész befizetésével járult 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 volt. Mindez a gyakorlatban azt jelentette,

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

kellett fizetnie a jelentkezőknek. Miután a könyvtárunk több munkatársa is hivatalos eTanácsadó,

így a programban mentori feladatokat is elláttunk, azaz segítettünk a jelentkezésben/regisztrálásban,

kapcsolatot tartottunk a képző intézményekkel, és a képzettekkel egyaránt. 

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. 

6.10 Költségvetés

Orosháza Város Önkormányzata, mint fenntartó éves költségvetési rendeletében határozza meg a

Justh Zsigmond Városi Könyvtár költségvetésének fő összegét. 

A könyvtár 2014. évi pénzügyi adatai

BEVÉTEL

Az intézmény működési bevétele 3.039.000,- Ft

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 39.904.000,- Ft

·        A támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás 35.463.000,- Ft

·        A pályázati támogatás 4.377.000,- Ft

·        A pályázati támogatásból EU-támogatás 2.879.000,- Ft

5 http://tudasodajovod.hu/ 
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Egyéb bevétel összesen

                                              Bevétel összesen 42.943.000,- Ft

 

KIADÁS

Személyi juttatás 25.054.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulék 6.207.000,- Ft

Dologi kiadás 10.620.000,- Ft

Egyéb kiadás

                                            Kiadás összesen 42.394.000,- Ft

A Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  évek  óta  törekszik  a  takarékos  gazdálkodásra,  a  dologi

kiadásokban  csak  az  alapvető  szolgáltatások  ellátásához  elengedhetetlenül  szükséges  tételek

szerepelnek. Rendezvényeinkre vagy pályázati úton nyerünk támogatást (pl.  Országos Könyvtári

Napok), vagy kiadások nélkül szervezzük meg azokat. Olyan pluszköltségekkel, mint például az

országos  játékunkhoz  (Veszíts  el  egy  könyvet!)  kapcsolódó  kiadások  már  nem  is  a

költségvetésünket terheljük, hanem mi keresünk hozzá támogatókat. A kisebb, helyi programjaink

(olvasókör, LélekVitamin klubtalálkozó, Társas-Játék-Est....) költségeit pedig saját maguk fizetik ki

a  könyvtáros  kollégáim,  ami  véleményem szerint  rendkívül  szerencsétlen  megoldás.  A máskor

jelentős  összegeket  felemésztő  irodaszerekre  (papír,  írószer)  szintén  alig  költöttünk  az  elmúlt

években, hiszen korábban pályázati pénzekből tudtunk nagyobb tételben vásárolni. A postai díjak

folyamatosan emelkednek, ám itt is igyekszünk visszafogni a kiadásokat. Az előjegyzett könyvek

értesítőit e-mailben küldjük az olvasóknak, a rendezvényeinkre szóló meghívókat pedig már szinte

kizárólag  e-mailben,  az  internetes  közösségi  oldalakon  és  a  sajtón  keresztül  juttatjuk  el  az

érdeklődőknek, hagyományos postai úton már alig. A 2014-es évben megkezdtük a számítógépes

rendszerünk  teljes  átalakítását,  a  folyamat  várhatóan  2015-ben  zárul  majd  le.  Mivel  a

számítógépeink  túlnyomó  többségén  Windows  XP  operációs  rendszer  futott,  azok
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terméktámogatását azonban 2014-ben megszüntette a Microsoft, így a biztonságos és gazdaságos

működés  érdekében a  váltás  mellett  döntöttünk.  Egy  új  Windows operációs  rendszer  telepítése

minden gépre nem csak nagyon nagy kiadás, de önmagban még rossz megoldás is lett volna, hiszen

gépeink egy része olyan régi, hogy azon már nem lett volna üzemképes az új Windows. A Linux

egy nyílt forráskódú szabad szoftver, a Linuxos átállás az olcsóbb üzemeltetés és a gyártói függőség

csökkentésének érdekében történt, történik. Az olvasói igények szükségessé tették néhány Microsoft

Office irodai programcsomag megvásárlását, melyet virtuális Windows-környezetben használhatnak

majd  az  olvasók,  ezeket  már  megvásároltuk.  Ezzel  a  megoldással  számítógépeket  sem  kellett

vásárolnunk,  bár  azt  meg  kell  jegyeznem:  tíz  gép  esetében  a  megfelelő  sebességű  működés

érdekében szükség lesz a mielőbbi memóriabővítésre. Érdemes, hiszen így a meglévő Microsoft

szoftverek és a Linux rendszer együttesen is képesek lesznek üzemelni. Ugyancsak költségkímélés

céljából 2012, 2013 és 2014 telén, a karácsonyi, újévi időszakban csökkentett nyitva tartással, csak

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

könyvtárból kérésre bármilyen könyvet átviszünk a gyermekkönyvtárba, ahol felnőtt olvasóinknak

is lehetőséget biztosítunk a helyben olvasásra és kölcsönzésre, ugyanitt a visszahozott könyveket is

átvesszük.  Az  említett  időszakban  a  napilapokat  és  a  folyóiratokat  is  a  gyermekkönyvtárban

helyezzük  el.  Ezzel  a  megoldással  csökkennek  ugyan  a  kiadásaink,  viszont  értelemszerűen  a

könyvtárhasználat is visszaesik. Kiadásaink között kiemelkedőek a Petőfi Művelődési Központnak

fizetendő  energiaköltségek.  Sajnos  kiadásaink  így  erősen  összefüggnek  a  művelődési  ház

programjaival, illetve a programok energiafogyasztásaival. A megújuló energia felhasználásával, a

napkollektorok felhelyezésével a villamos-energia fogyasztásban várható megtakarítás. 

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. 
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6.11 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,  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.

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. 

7. Állományellenőrzés

Könyvtárunk kiemelt feladata 2015-ben az állományellenőrzés lesz. A „3/1975. (VIII. 17.) KM-PM

együttes  rendelet  a könyvtári  állomány ellenőrzéséről (leltározásáról)  és az állományból  történő

törlésről szóló szabályzat kiadásáról” meghatározza, hogy a nyilvános könyvtárak esetében milyen

időközönként,  milyen  módon  kell  elvégezni  az  előírt,  kötelező  állományellenőrzést.  A rendelet

értelmében:

„3. § (1)A könyvtári állomány ellenőrzése (a továbbiakban: leltározás), valamint állomány-nyil-

vántartásból való törlése egyaránt a könyvtári leltár (állomány-nyilvántartás) alapján történik

(2.§) .

(2) A könyvtári állomány leltározásának módja mennyiségi felvétel, amelynél az összehasonlítást a
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nyilvántartások alapján a felvétel alkalmával kell végrehajtani, úgy hogy a leltározás során az ál-

lomány tételesen kerüljön a nyilvántartásokkal összehasonlításra.

(3) A könyvtári állomány leltározása

a) jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli (4-5. §),

b) módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi (6. §),

c) mértéke szerint: teljes körű vagy részleges (7. §).

4. § (1) Az időszaki leltározást a muzeális értékű dokumentumok (26. §) valamint a (3) bekezdés-

ben meghatározott könyvtárak kivételével

- a 10 000 vagy ennél kevesebb könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak

2 évenként,

- a 10 001-25 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 3 évenként,

- a 25 001-75 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 5 évenként,

- a 75 001-250 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 8 évenként,

- a 250 001-1 000 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 12 évenként,

- az 1 000 000 könyvtári egységnél nagyobb állományú könyvtárak 16 évenként

kötelesek elvégezni.”

Könyvtárunk esetében az egész állományra kiterjedő teljes körű állományellenőrzés 2005-ben tör-

tént meg. 2001-től a könyvtári nyilvántartások a TextLib integrált könyvtári rendszerben visszük

fel.  2010-ben elvégeztük a papír  alapú egyedi  címleltárkönyv és a TextLib integrált  könyvtári

rendszer nyilvántartásának összehasonlítását. A leltározás tervezett időpontja: 2015. február 2. és

2015. július 31. között. Ebben az időszakban csak annak a részlegnek a nyitva tartása szünetel,

amelyikben éppen az állományellenőrzés tart.  Erre vonatkozóan az intézmény a jogszabályban

előírt és meghatározott módon leltározási ütemtervet készít, melyet a fenntartó jóváhagy. A leltáro-

zás első ütemében a könyvtári  dokumentumokat behasonlítjuk a számítógépes nyilvántartással,

majd megállapítjuk a hiányt. A hiányként jelentkező dokumentumokról jegyzéket, selejtezési jegy-

zőkönyvet készítünk, töröljük az állományból, kivezetjük az adatbázisból. 

8. Könyvtárhasználati szabályzat

Orosháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlenül az ünnepek előtti, 2014. december

23-i ülésén hagyta jóvá könyvtárunk új Könyvtárhasználati Szabályzatát, valamint a Szervezeti és

Működési  Szabályzat módosítását.  Az SZMSZ módosítására a 68/2013 (XII.29.)  NGM rendelet
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miatt  volt  szükség,  ennek értelmében az “Alaptevékenysége szakfeladat  szerint”  alpont  törlésre

került,  helyére  pedig  az  “Alaptevékenysége  kormányzati  funkció  szerint”  alpont  lépett.  A

kormányzati  funkció  számok  és  megnevezésük:  082042  Könyvtári  állomány  gyarapítása,

nyilvántartása,  082043  Könyvtári  állomány  feltárása,  megőrzése,  védelme,  082044  Könyvtári

szolgáltatások.

A Könyvtárhasználati Szabályzatot legutóbb 2008-ban módosította a könyvár vezetése. Az elmúlt

hat  esztendőben  számos  olyan  változás  történt  a  könyvtár  életében,  amely  indokolttá  tette  a

szabályzat  felülvizsgálatát,  az  elavult  adatok  módosítását,  illetve  az  új  szolgáltatások  részletes

felsorolását.  Az  informatika  területén  új  technológiák  terjedtek  el,  melyek  a  könyvtár

mindennapjaiban is  megjelentek (pl.  pendrive,  wifi,  internetes  közösségi  oldalak  stb.);  bővült  a

könyvtár  szolgáltatásainak  köre  (házi  videofelvételek  digitalizálása,  irodai  szolgáltatások,

klubfoglalkozások  stb.);  emelkedett  a  rendezvények  száma;  változtak  a  térítéses  szolgáltatások

díjai;  megszűnt  a  gazdasági  ügyintéző  munkakör;  növekedett  a  nyitva  tartott  órák  száma  stb.

Időszerűvé  vált  tehát  a  Könyvtárhasználati  Szabályzat  frissítése.  A frissített  szabályzatokat  a

könyvtár honlapján a Közérdekű adatok menüpont alatt találják meg az érdeklődők6. 

9. Közérdekű adatok elektronikus közzététele

Orosháza  Város  Önkormányzat  belső  ellenőrzése  2014.  júliusában  vizsgálatot  végzett  az

intézménynél a közérdekű adatok elektronikus közzététele tárgyában. Az ellenőrzés megállapításai

alapján a jogszabály által előírt adatok, információk egy részének elektronikus közzétételére nem

került sor, ezért a feltárt hibákat, hiányosságokat az alábbi módon javítottuk, pótoltuk. 

A  felügyeleti  szerv  adatait  külön  oldal  létrehozásával7 pótoltuk  a  honlapon,  ami  elérhető  a

„Közérdekű adatok” menüpont alatt, és közvetlenül a honlap nyitó oldaláról is. A felügyeleti szerv

honlapját és elektronikus levélcímét ugyancsak a honlap nyitó oldaláról és a „Közérdekű adatok”

menüpont alól is elérhetővé tettük. Külön oldalon8 jegyzéket készítettünk a könyvtár által használt,

illetve a könyvtárban ingyenesen elérhető adatbázisokról, valamint a gyűjtött és feldolgozott adatok

fajtáiról.  Az  oldalakat  a  „Közérdekű  adatok”  menüponton  keresztül  is  elérhetővé  tettük.  A

közérdekű  adatok  igénylésével  kapcsolatos  adatokat  pótoltuk  a  Közzétételi  szabályzatban,  azt

6 http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=8381 
7 h  ttp://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2014/08/felettes_2014.pdf 
8 http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=9526 
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feltöltöttük a könyvtár honlapjára9. Ugyanígy a beszámolókat is feltöltöttük a honlap „Közérdekű

adatok”  menüpontjához10.  A  polgármesteri  hivatal  közgazdasági  irodájának  segítségével

legyűjtöttük  a  foglalkoztatottak  személyi  juttatásainak,  költségtérítéseinek  összesített  összegét,

melyeket  feltöltöttünk  a  honlap  „Közérdekű  adatok”  menüpontjához11.  Az  Európai  Uniós

projektekkel kapcsolatos támogatási szerződéseket külön-külön feltöltöttük  a honlap „Közérdekű

adatok”  menüpontjához12.  Mindezek mellett  regisztráltunk intézményünket  a  www.kozadattar.hu

központi honlapon, ahová feltöltöttünk minden kötelező közérdekű információt. 

10. Közösségi tér, közösségi programok

A korábbi évek könyvtári programjait elemezve jól látható, hogy a Nyugdíjas pedagógusok Justh

Zsigmond olvasókörének, a LélekVitamin Klubnak és az Orosházi Moly Galerinek a találkozói

- nagy örömünkre - megszokottá váltak, beépültek a könyvtárunk életébe. Ezek mellett 2014 őszétől

MűKedvelő néven havi rendszerességgel biblioterápiás foglalkozással is várjuk az érdeklődőket.

2014  októberében  immár  hatodik  alkalommal  rendeztük  meg  a  Petőfi  Művelődési  Központtal

közösen a  Rockvetélkedőt. Emellett figyelemmel voltunk olyan aktualitásokra is, mint például az

Ünnepi  könyvhét,  vagy  éppen  az  Orosházi  Filharmonikus  Társaság megalakulásának  100.

évfordulója,  melynek  alkalmából  például  Dinnyés  István címzetes  zeneiskola  igazgató  tartott

előadást. Illetve – és ez is rendkívül fontos feladatunk – örömmel vállaltuk a házigazdai teendőket

helyi szerzők új könyveinek bemutatásakor. 

10.1 Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre

Az idősebb korosztály tagjai közül sokan 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 közel húszfős 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

9 http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2014/08/kozzeteteli_szabalyzat_2014.pdf 
10 http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=9512 
11 http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=9574 
12 http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=8381 
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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. 

10.2 LélekVitamin

2014 februárjában  hoztuk  létre  az  ötven felettiek  bevonásával  a  LélekVitamin  Klubot.  Néhány

hónap összehangolódás után kialakult egy lelkes csapat (10-15 fő), akikkel ősztől már megtervezett

programokat szerveztünk. Minden hónap harmadik szerdáján délután ötkor találkozunk egy teára,

sütire és egy jó beszélgetésre a könyvtárban.  A foglalkozások témáját közösen döntöttük el, komoly

témákat  választottunk,  de  igyekszünk  érdekesen  és  színesen  feldolgozni.  Az  egyes  alkalmakon

keresztül  ismerjük  meg  egymást,  beszélhetünk  saját  gondolatainkról,  tapasztalatainkról.

Beszélgettünk már a szabadság fogalmáról, felelevenítettük milyen meséket olvastunk, tartottunk

Levendula-napot és elindítottuk a családfakutatás projektünket, amely több hónapon keresztül tart.

A klub  célja,  hogy  az  ötven  feletti  korosztály  számára  közösséget  építésünk.  A korosztályra

jellemzően már kevesebb elfoglaltságot jelent a család, sokan élnek egyedül, ez főként akkor jelent

problémát, ha már nem is dolgoznak. A kortárs csoport nyíltabban és őszintébben beszéli meg a

problémáit, olykor segítőként vannak jelen a közösség tagjai.

Egy  könyvtári  pályázatnak  köszönhetően  vehettünk  részt  képzéseken,  ahol  alkalmunk  nyílt  új

könyvtárhoz  kapcsolódó  ismeretek  szerzésére,  mint  a  LélekVitamin  klub,  foglalkozássorozat
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vezetésére és a foglalkozások megtartására. A témák kiválasztásánál ez is szempont volt, hogy a

könyvtárhoz  kapcsolódó  tartalmat  kezdeményezzünk  a  klubtagok  számára.  Minden  alkalommal

tartunk könyvismertető a könyvtár új beszerzéseiből, vagy a témához kapcsolódóan.

10.3 MűKedvelő

Az  olvasásfejlesztés,  olvasásnépszerűsítés  és  a  közösségépítés  területén  könyvtárunk  több

tevékenységgel van jelen. Az olvasóvezetés, olvasói tanácsadás, olvasásra ösztönzés és tájékoztatás

a  mindennapi  kommunikáció  mellett  2014  őszétől  kiegészül  tematikus,  speciális  szépirodalmi

könyvajánlásokkal, egyelőre felnőtt korú olvasók számára. Ezeket a különböző szempont szerint

(pl.  magyar  szerzők  művei;  ünnepekhez  kapcsolódó  szépirodalom;  szerzői  válogatások;  téma

szerinti  szépirodalom  ajánlása;  mit  olvasnak  a  kamaszok?  -  szülőknek,kamaszokról,  stb.)

válogatásokat külön polcon helyezzük el, és öt-hat hetente váltjuk a témát és cseréljük az ajánlott

könyveket - tapasztalataink szerint népszerűek az ajánlott könyvek, az olvasók kedvvel böngésznek

a polcon. A családi olvasó- és kölcsönzőtérben elhelyezett polcon kívül megszólítjuk a felnőtteket a

gyermekkönyvtári  részlegben  is,  ahol  a  gyermekükre  váró  szülőket  elsősorban  színvonalas

kikapcsolódást nyújtó szépirodalmi válogatással ösztönözzük olvasásra.

Az olvasásfejlesztés  és  -népszerűsítés  speciális  célú,  kifinomultabb  formája  a  biblioterápia.  Az

irodalomterápiás  foglalkozásokon  egy-egy  értékes  szépirodalmi  alkotás  (novella,  vers)

élményszintű feldolgozása történik. A nyitott csoportfoglalkozások célja a szépirodalom, az olvasás

megszerettetésén túl az önismeret-fejlesztés, a különböző kommunikációs és az egyéni életminőség

javítását segítő, támogató képességek, készségek fejlesztése, hiszen a szépirodalom remek lehetőség

arra, hogy az ember jobban megismerje önmagát, saját és mások viselkedésének mozgatórugóit.
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Lehetőség arra, hogy felismerjük az önmagukon túlmutató dolgokat, hogy sok szemszögből lássunk

rá akár magunk rögzült szokásaira, akár mások magatartásának okaira. A 2014 őszén új szolgáltatási

formaként  megjelenő,  havi  rendszerességgel  tartott  nyitott  biblioterápiás  foglalkozásunk  a

MűKedvelő  címet  viseli:  az  általában  két  órásra  tervezett  találkozók  rögzített  időpontban  és

helyszínen zajlanak (gyermekkönyvtár, minden hónap harmadik szombatja, délután három óra), és a

beszélgetés  alapjául  és  a  biblioterápia  eszközéül  szolgál  az  irodalmi  alkotás.  A  könyvtáros-

biblioterapeuta olyan, esztétikai értéket képviselő alkotást választ - miután előzetesen elvégzi a mű

többrétegű  elemzését  -  amely  a  terápiás  célok  megvalósulását  szolgálja.  A mű és  az  irányított

beszélgetés  észrevétlenül  egyre  mélyebben  rejlő  egyéni  problémákat  érint,  fokozódik  a  belső

feszültség,  majd a  beszélgetés hatására mindez oldódik: a művészet,  egy-egy művészeti  alkotás

stresszoldóként funkcionál, megmozgatja az érzéseket, érzékeket és a szellemet egyaránt.

10.4 Orosházi Moly Galeri 

A könyvtár  egyik  legnagyobb kihívása  a  tizen-  és  huszonéves  korosztály könyvtárba  csábítása,

olvasásra ösztönzése. Ebben a 2010-es Veszíts el egy könyvet! országos találkozó filozófiája lehet

követendő: 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
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hasonlóan – ugyancsak havi rendszerességgel találkoznak a fiatal, jellemzően huszonéves tagok. Itt

is kialakult egy kisebb, ámde 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 megfejtését –

például  Szegedről  is  érkeztek  játékosok.  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 többen

ma már külföldön dolgoznak. 

10.5 Társas-Játék-Est

Az ifjúsági korosztály magára hagyatottságáról sokan és sokat írnak, ezért az egyén és a társadalom

szempontjából  egyaránt  szükséges  és  hasznos,  ha a  generáció  (elsősorban a  12-18 éves  iskolás

korosztály)  számára  elősegítjük  az  értékes  közösségek  kialakulásának  lehetőségét.  A szabadidő

hasznos eltöltésére nyújtunk alternatívát a gyermekkönyvtár atmoszférájával,  szolgáltatásaival,  a

célcsoport  tagjai  számára a  könyvtár  tere  személyes  találkozóhellyé  válik  minden hónap utolsó

péntek estéjén. Ezek az esték – amellett,  hogy a valahova tartozás élményét és közösségi érzést

nyújtanak  –  mintát  is  adnak  egyfajta  szocializációs  összhangból,  közösségi  és  egyéni

identitásmintákból,  megtanítják  és  folyamatosan  építik  az  egyén  szocializálódását,  megtanulunk

nyerni és veszíteni, egymás örömének örülni. A társasjátékozás mellett természetesen a résztvevők

között folyamatos kommunikáció alakul ki,  egymás problémáinak meghallgatásával erősödnek a

személyes kapcsolatok is.  
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Reményeink szerint egyre több fiatal fogja kihasználni az általunk immár 3 éve nyújtott lehetőséget

és  egyre  szélesedik  azoknak  a  köre,  akik  velünk  együtt  tartalmasan  töltik  el  ezeket  a  péntek

délutánokat.

11. Egyéb programok 2014-ből

11.1 Víz világnapja játék

Március  22-én  ünnepeljük  a  Víz  világnapját,  ennek  apropójából  a  könyvtár  és  Orosháza-

Gyopárosfürdő egy közös játékot hirdetett márciusban a gyerekek részére. A gyermekkönyvtárban

találhatták meg a kilenc kérdésből álló tesztlapunkat az érdeklődők, illetve a kitöltésben segítséget

nyújtó két prezentációt is, amit bárki megtekinthetett a számítógépeinken, aki betért hozzánk. A

kérdéseken keresztül a vízfogyasztási szokásokra, illetve Gyopárosfürdő szolgáltatásaira egyaránt

felhívtuk a figyelmet. 

11.2 SOS Élő könyvtár

Az  SOS-Gyermekfalu  Magyarországi  Alapítványa  egy  politikai  és  felekezeti  elkötelezettségtől

mentes civil szervezet, melynek célja az otthonukat vesztett gyermekek nevelése, a veszélyeztetett
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helyzetű gyermekek és családjaik támogatása,  érdekeik képviselete.  2014-ben az alapítvány egy

fontos  döntést  hozott:  a  Battonyán működő programunkat  átköltöztetik  Orosházára,  a  költözést

2015 nyarára tervezik.  Mivel ezen változás nemcsak az SOS életében egy nagy lépés, hanem a

város  életében  is,  erre  tekintettel  2014.  november  20-án  –  a  gyermeki  jogok  világnapján  –  a

könyvtárunkban  mutatkozott  be  a  szervezet  az  Orosházán  élő  embereknek,  jövőbeli

szomszédainknak, szakembereknek és közösségeknek. A bemutatkozásunkra egy rendhagyó formát

választottunk:  Élő  Könyvtárat  szerveztünk.  A téma  a  gyermekvédelem,  a  „könyvek”  pedig  a

gyermekvédelem  szereplőit  testesítik  meg.  Az  Élő  Könyvtár  hasonlóan  működik,  mint  egy

hagyományos  könyvtár,  az  „olvasók”  kikölcsönözhetnek  egy  „könyvet”  egy  rövid  időre.  A

Könyvárban  megtalálható  volt  többek  között  a  „Nevelőszülő  Könyv”,  a  „Lakásotthoni  Nevelő

Könyv” és az „SOS-es Fiatal Könyv”.

11.3 Együttműködés a Moly.hu könyves közösségi oldallal

2014 nyarán kereste meg a könyvtárunkat Nagy Bence, a Moly.hu alapítója egy nagyszerű ötlettel:

mi  lenne  akkor,  ha  a  Moly  felhasználója  rögtön  az  adott  könyv  adatlapjáról,  egy  kattintással

elérhetné az általa választott könyvtár katalógusát, azaz a Molyról is megnézhetné, hogy bent van-e

a  könyvtárban  a  keresett  könyv.  A  Moly.hu  könyvtárunkat  kérte  fel  a  tesztelésre,  amire

természetesen  örömmel  vállalkoztunk.  Ahogyan  a  könyvtáros  levelezőlistán,  a  Katalisten  más

kollégák  elmagyarázták:  a  Moly.hu  egy  nagyon  népszerű  könyves  közösségi  oldal,  aminek  a

felhasználói (potenciális) könyvtárhasználók. Ha az ő felületükön keresztül is elérhetőek lennének a

katalógusok,  azzal  megkönnyíthetnénk  a  használóink  dolgát,  hiszen  alig  pár  kattintással  a

kiválasztott  könyv  könyvtári  elérhetőségeihez  jutnának.  Illetve  olyanokat  is  megszólíthatnánk,

akiket mi eddig nem, de ez az oldal képes volt elérni. Tulajdonképpen egy új csatorna jönne létre,

amin keresztül kommunikálhatunk az olvasókkal. Nekünk csak jó, ha a gyűjteményünk adatai a

lehető  legtöbb  felületen  mutatkoznak  meg,  hiszen  így  találnak  meg  minket  az  olvasók  a

legkönnyebben, így válunk láthatóvá.

12. Együttműködések

A könyvtári rendezvények, akciók, játékok sikeres lebonyolításában elévülhetetlen érdemei vannak

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által működtetett Orosháza Gyopárosfürdőnek. A

2013.  február  20-án  megkötött  együttműködési  megállapodás  értelmében  a  könyvtár  és  a
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Városüzemeltetési Zrt. kölcsönösen együttműködnek a fürdővendégek tartalmas szórakoztatása, a

programok színesítése és a két fél népszerűségének növelése érdekében. Az együttműködés során a

Zrt. a könyvtár rendezvényeihez ajándék családi belépőket biztosít, melyeket a könyvtár versenyein

és egyéb rendezvényein nyereményként szabadon felhasználhat. A Zrt. a Veszíts el egy könyvet!

játékhoz  Gyopárosfürdő  logójával  ellátott  könyvjelzőket  nyomtatott,  melyeket  új  beiratkozott

olvasóink  is  megkapnak.  A  velük  kötött  együttműködési  megállapodás  értelmében  2013-ban

megnyitottuk  a  gyopárosfürdői  strandkönyvtárat.  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). 

A Változó Világ Mozgalomért Közhasznú Alapítvány 2014 márciusában írta ki az „Olvasó tavasz –

szabad könyvpolc-mozgalom népszerűsítése” című pályázatát. A pályázat célja az olvasás és szabad

könyvpolc-mozgalom népszerűsítése  volt,  ami  nagyszerű  lehetőséget  jelentett  a  gyopárosfürdői

strandkönyvtár állományának felfrissítésére. A sikeres pályázattal a Változó Világ sorozat 41 kötetét

nyertük  meg  3-3  példányban  (a  sorozatban  kis  méretű,  ismeretterjesztő  kötetek  jelennek  meg

egységesen 128 oldalban). Azokból, melyek még hiányoztak a könyvtárunkból, állományba vettünk

egy-egy kötetet, a többivel pedig a strandkönyvtár polcain találkozhatnak a fürdőzők.

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 emellett a számítógép-használatot is gyakorolják az intézményünkben. 

Szintén nagyon jó kapcsolatot ápolunk az orosházi óvodákkal és általános iskolákkal. A Vörösmarty

Mihály  Általános Iskolához tartozó  rákóczitelepi  iskola  diákjai  rendszeresen,  évi  3  alkalommal

jönnek  rendhagyó  irodalomórákra,  emellett  az  iskolák  különböző  tanulmányi  versenyein

zsűritagként is részt vesznek a könyvtár munkatársai. 

13. Hagyományos versenyek

A hagyományoknak megfelelően minden évben a könyvtárunk ad otthont a  Kazinczy Ferencről

elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny városi, körzeti fordulójának, a Justh Zsigmond megyei vers-
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és prózamondó versenynek, a Gyopárka tündér mesemondó versenynek, valamint a Játék a zenével

elnevezésű zenei játékunknak. Megtisztelő kötelességünk, hogy ezeket a versenyeket továbbra is

megszervezzük. 

13.1 Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny

Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  és  a  Kazinczy-díj  Alapítvány–Péchy  Blanka  emlékére

kuratóriuma minden évben meghirdeti a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az

általános iskolák 5-8.évfolyamos, valamint az e korosztálynak megfelelő középiskolai évfolyamok

azon tanulói részére, akik még nem nyertek el Kazinczy-jelvényt (sem bronz, sem arany fokozatút).

Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja. A vetélkedő

résztvevőinek egy – a forduló rendezői által kijelölt – kötelező és egy magukkal hozott szabadon

választott 20-25 soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar – 20-21.

századi – közlő prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely nem

tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat.

A verseny városi, körzeti fordulójának minden évben a könyvtárunk ad helyet. 

13.2 Justh Zsigmond vers- és prózamondó versenyein

Az elmúlt évek hagyományának megfelelően könyvtárunk – író, irodalomszervező névadója előtt

tisztelegve, születésének évfordulója alkalmából – 2015-ben is megrendezi a Justh Zsigmond vers-

32



és prózamondó versenyt. Az évek során Békés és Csongrád megye középiskoláiból sok diák vett

részt e megmérettetésen, színvonalasan előadott versekkel, prózai művekkel. Sokat adtak és sokat

kaptak  az  itt  szereplést  vállaló  diákok.  A  versmondók  két  kategóriában  nevezhetnek:  9-10.

évfolyamosok és  11-14.  évfolyamosok,  egy iskolából  kategóriánként  2-3 diák  nevezését  várjuk

minden  évben.  A tanulóknak két  művel,  kötelezően  egy  világirodalmi  és  egy magyar  irodalmi

alkotással kell nevezni.

13.3 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 2013 óta a

könyvtárban rendezzük meg a Gyopárka tündér mesemondó versenyt nagycsoportos óvodások és

általános iskola alsó tagozatosai részére. A Károlyi Fülöp Béla által életre hívott rendezvényen a

mesemondók két kategóriában nevezhetnek: óvodások és az 1-2. évfolyamosok, illetve a 3-4-5.

évfolyamosok. A választott magyar népmese maximum 4 perc időtartamú lehet. A verseny révéna

gyerekek  közelebb  kerülhetnek  a  mesék  világához,  a  könyvtár  és  a  város  pedig  méltó  módon

ápolhatja általa Károlyi Fülöp Béla emlékét. 
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13.4 Játék a zenével

Az általános iskolák felső tagozatos diákjai számára 2008-ban szerveztünk először zenei játékot.

Célunk a fiatalok zenei kultúrájának formálása, ízlésének alakítása volt. Mindezt játékos formában

képzeltük el,  igazodva a fiatalok korosztályához. A 2008-as első rendezvényt az elmúlt években

még három másik  követte,  ezek közül  kettő  az egyetemes (R.  Wagner,  G.  Verdi),  egy pedig  a

magyar (verbunkos szerzők, Egressy B., Erkel F.) zenetörténet kimagasló alakjaihoz kapcsolódott.

A hagyományt 2015-ben is folytatni kívánjuk. Idén a barokk zene egyik legnagyobb szerzőjének G.

F. Händelnek a munkásságát dolgozzuk fel játékos formában.
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14. Játszóházak, kézműves foglalkozások a gyermekkönyvtárban

A 2014-es programokat1 átolvasva jól látható, hogy a gyermekkönyvtári kézműves foglalkozásokra

folyamatosan igény van egész évben, a nyári játszóházak pedig sok-sok kisgyermek idejét töltik ki

tartalmasan  a  szünidőben.  Júliusban  és  augusztusban  immár  16.  éve  rendezünk  ingyenes  nyári

játszóházakat,  ilyenkor  2-2  hétre  a  gyermekkönyvtár  műhellyé  válik,  ahol  a  foglalkozásokon

résztvevők felnőtt irányításával munkálkodhatnak. Szeretnénk még hosszú évekig megőrizni ezt a

hagyományt, hiszen a városban az egyetlen hely vagyunk, ahol ezt az elfoglaltságot a kezdetektől

ingyen  nyújtjuk  ennek  a  korosztálynak.  Célunk  ma  is,  mint  évek  óta,  ugyanaz:  egyre  több

gyereknek biztosítsunk továbbra is olyan színes és ingyenes programot, ahol hasznosan tölthetik

szabad  idejüket,  fejleszthetik  kézügyességüket,  kreativitásukat  és  szabadjára  engedhetik

fantáziájukat.  Eredményként  könyvelhetjük  el,  hogy  a  gyerekek  szívesen  jönnek  hozzánk,

visszajárnak, magukkal hozzák családtagjaikat, barátaikat is ezekre a rendezvényekre, és többségük

előbb-utóbb maga is beiratkozott olvasóvá, rendszeres könyvtárhasználó válik. A foglalkozás alatt a

segítségnyújtás  folyamatos,  ám  csak  annyira  szólunk  bele  a  gyerekek  munkájába  amennyire

igénylik azt. 
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15. Veszíts el egy könyvet!

Bár már hét éve indult, még mindig az egyik legjelentősebb, a nyilvánosság előtt legnagyobb súllyal

jelen lévő projektünk a  Veszíts  el  egy könyvet!  olvasásnépszerűsítő játékunk.  (A játék szabályai

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.) 

A játék évfordulója körül, minden év márciusában könyvelhagyó hétvégét szervezünk, lehetőleg

olyan programokat szervezve, amelynek híre földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül eljut minden

olvasóhoz, és eléri a nagyobb, országos média ingerküszöbét is. Ilyenkor támogatók segítségével

rendszeresen szervezünk egy nyereményjátékot is,  ahol a feladat igen egyszerű:  „Veszíts el  egy

könyvet  a  nagy  könyvelhagyó  napon,  vagy  az  azt  követő  hétvégén,  és  azt  regisztráld  a  játék

honlapján. Ha ez megvan, fotózd le a 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...”.  Szintén a Veszíts el egy könyvet!  évfordulóhoz

kapcsolódóan közös felolvasást és könyvelhagyást is szervezünk a város főterén. 
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Tavaly összesen 23 hazai könyvtár kapcsolódott be a könyvelhagyó nap szervezésébe, országosan

összességében 500 könyv veszett el a hétvégén.  

16. Ünnepi Könyvhét

2014-ben városi rendezvénysorozattal ünnepeltük a 85. ünnepi könyvhetet, ilyesmire hosszú évek

óta nem volt példa Orosházán. Az olvasóteremben két helyi szerző új könyvét is bemutathattuk, a

rendezvénytéren játszóházzal vártuk a gyerekeket, na meg három napon át tartó könyvkiárusítással,

ahol nem csak könyveket árultunk, de játékkal is vártuk az érdeklődőket. A 13+1 könyvtárunkkal

kapcsolatos kérdést tartalmazó totónkat helyesen kitöltők garantált ajándékként egyéves könyvtári

tagságra jogosító bilétát  kaptak.  Reméljük,  2015-ben ismét városi szinten ünnepelhetjük majd a

könyveket. 

17. 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,  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. A cikkek a Twitter közösségi alkalmazás honlapunkba történő beágyazásával a honlap

főoldalán  is  automatikusan  megjelenik  a  publikálást  követően.  A  sorozatot  továbbgondolva

szerveztük meg 2013 októberében az  „Orosházi múltidéző – Orosházi Napló 1989-1996”,  2014

áprilisában  pedig  „Az  Orosházi  Harangszó  20  éve” című  rendezvényeinket,  ahová  egy  közös

beszélgetésre hívtuk meg a lapok összes korábbi főszerkesztőjét. 

18. Videó- és hangfelvételek digitalizálása

Talán nincs is ma már olyan család, háztartás, amelyben ne lennének régi házi készítésű videó-,
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vagy  hangfelvételek.  A  családi  eseményekről  készült  rögzítések  fontos  emlékeink,  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 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.

19. 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 tananyagait13. A digitális tananyag előnye, – amellett, hogy bármikor elérhető az interneten

–  hogy  mindenki  egyéni  érdeklődése  szerint  haladhat  az  olvasásában.  Kollégáim  a  Moodle

tananyagszerkesztő programot használták, és elsőként Justh Zsigmond, valamint Thék Endre életét,

munkásságát dolgozták fel. 

20. Podcast

Könyvtárunk 2010 óta készít kisebb-nagyobb rendszerességgel podcastot, ami egy rádióműsorhoz

hasonló,  az  internetről  letölthető,  vagy  ott  meghallgatható  hanganyag.  A podcastot  –  amit  mi

előszeretettel  hívunk egyszerűen hangos  blognak – elsősorban azért  tartjuk  fontos  eszköznek a

kapcsolattartásban, mert így a vak és gyengénlátó olvasóink is friss információkhoz juthatnak a

könyvtárunkkal  kapcsolatban,  mindamellett  ezt  bárki  letöltheti  és  meghallgathatja

13 http://idea.justhvk.hu/moodle/ 
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kikapcsolódásként  is.  2014  karácsonyán  a  könyvtárosok  gy-egy  kedves  karácsonyi  történetet

olvastak fel, majd szerkesztés után a honlapunkon tettük a programot elérhetővé14. 

21. 2015-ös újdonságok

21.1 Könyves kihívás!

Az újonnan vásárolt könyveink, illetve a könyvtárhasználat népszerűsítésére 2015-ben új játékot

hirdetünk az olvasóknak. 

„Ön is tett már valaha újévi fogadalmat? Ha igen, azért, ha nem, akkor pedig azért játsszon velünk,

mert most biztosan sikerrel jár és még élvezni is fogja! Nem kell mást tennie, mint beiratkoznia a

könyvtárba  a  2015-ös  évre,  és  kikölcsönöznie-elolvasnia  legalább tíz  könyvet  azok  közül  az  új

könyvek közül,  amelyeket  2014-ben vásároltunk Olvasóink  számára!  Keresse  2015 – a könyves

kihívás!  polcunkat,  ahonnan kedvére válogathat  a játékban résztvevő könyvek közül.  A kihívást

sikerrel teljesítő Olvasóink között az év végén jutalmat sorsolunk ki!”

21.2 Zenetörténeti esték

Új kezdeményezésként könyvtárunk ebben az esztendőben indítja el  „Zenetörténeti  Esték” című

sorozatát, melyben elsősorban a felnőtt korosztály számára kínálunk a szabadidő hasznos eltöltésére

egyfajta alternatívát. A sorozat előadásaival ismeretterjesztő célokat szeretnénk szolgálni, egyúttal a

középiskolás korosztály tagjai számára is bemutatni a zenetörténet, zenekultúra maradandó értékeit.

2015-ben öt előadást  tervezünk magyar  és külföldi  klasszikus szerzők,  illetve egy könnyűzenei

téma feldolgozásával.

21.3 Aranyalma Klub

Egy  újabb  klub  is  alakulni  fog  2015-ben.  Az  Aranyalma  Klubban  a  hasonló  érdeklődésű

érdeklődőkkel szeretnénk egy jó kis közösséget létrehozni,  közös nagy beszélgetésekkel,  teával,

sütivel és sok szeretettel! Ez egy olyan hely lesz, ahol mindenki segítségre, támogatásra lelhet, ha

szüksége  van  rá,  és  mindenki  azt  teszi  hozzá  a  csapathoz,  amihez  ért.  Spiritualitás  a

14 http://www.justhvk.hu/blog/?p=9947 
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hétköznapokban. Spiritualitás = gondolkodásmód, hit, vallás, önismereti út, öngyógyítás, szemlélet,

vagy ezek mind-mind együtt? A klub házigazdája Könyves Tóth Tünde kineziológus. 

21.4 Zenés relaxáció

Az  erőtlenség  és  kimerültség  ellen  zenés  relaxációval  várjuk  a  zenei  könyvtárunkba  2015

februárjától  azokat,  akik feltöltődésre és  stresszoldásra  vágynak.  Az egyórás  pihentető program

házigazdája Pásztor Szász Nelli, az Etka-Jóga erőgyűjtő módszer képzett oktatója, illetve dr. Mihály

Nikolett pszichológus. A relaxáció során nyugtató, meditációs zene szól majd, ami a könyvtár zenei

részlegében is elérhető – a programsorozattal  a zenei részleg kínálatára is fel  szeretnék hívni a

figyelmet. 
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22. Összegzés

A felsorolt programok mellett bizonyára sok más rendezvényünk is lesz 2015-ben, bízunk abban

például, hogy sok helyi szerző is új könyvvel jelentkezik, melyeket a könyvtárban mutathatunk be.

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, 2014-ben 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  lakóinak  érdeke.  Hiszek  a  közösség

erejében, ezért tartom rendkívül pozitív változásnak a két olvasókörünk mellett az újabb klubok

létrejöttét, 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, 2015. február 27.

Buzai Csaba

         könyvtárigazgató
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1. sz. melléklet: 2014. 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
• március 12., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
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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 a főtéren, 16 órától Orosházi 
Moly Galeri találkozója a könyvtárban 

• 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 31., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 
gyermekkönyvtárban

• április 4., 9 és 10 óra: Városi tehetségnap 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. Versfelolvasások és a  Szó-Köz zenekar 

koncertje
• április 11., 18 óra: Társas est a gyermekkönyvtárban
• április 14., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• április 15., 17 óra: Az Orosházi Harangszó 20 éve. Orosházi múltidéző - városunk a korabeli

sajtóban. Az est házigazdája: Koszorús Oszkár. Vendégei: Ördög Endre igazgatólelkész és 
Ribár János nyugalmazott evangélikus esperes

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

• április 28., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 
gyermekkönyvtárban

• április 28., 17 óra: "Ma nem mondhatom le a holnapot" - emlékező est Károlyi Fülöp Bélára.
Az est házigazdája: Csányiné Kádár Tünde és Fülöp Csaba. Vendégek: Szűcs László, Pálfai 
Tamás, Kálmán László, Fazekas András, Verasztó Antal. Közreműködik: Józsa Mihály, és a 
Black Band zenekar

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

• május 9., 17 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• 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
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• május 15., 18 óra: Vidám stresszoldó foglalkozás a könyvtárban. Amit Thanedar, Art of 
Living Alapítvány 

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

• május 25., 15 óra: Törölközőnap és biblioterápiás foglalkozás az Orosházi Moly Galeri 
találkozóján 

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

• 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 12-14.: a 85. Ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan programok a könyvtárban és 
könyvkiárusítás a főtéren az Orosházi Moly Galeri tagjainak segítségével

• június 13., 17 óra: Jártó Róza Golgoták és Kisdedek című könyvének bemutatója a 
könyvtárban 

• június 14., 15 óra: Witt Márta "Emlékirat... Versek és történetek" című könyvének 
bemutatója a könyvtárban

• 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 19., 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 19., 17 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• szeptember 20., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• szeptember 22., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• szeptember 29., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• október 6., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

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

könyvtárban
• október 11., 15 óra: Mű-Kedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• október 13-18.: Országos Könyvtári Napok (Ments könyvet, könyvszelfi, könyvkiárusítás...)
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• október 13., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 
gyermekkönyvtárban

• október 13., 17 óra: Barangolás a történelem útvesztőin - Kárpáti Attila előadása
• október 15., 17 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• október 16., 14 óra: Játszóház a könyvtár előtt 
• október 16., 18 óra: Rockvetélkedő a Petőfi Művelődési Központtal közös szervezésben
• október 17., 14 óra: Védd a védtelent! - Lénárt Léna Ferenc előadása
• október 18., 16 óra: Országos molyos-könyves blogger találkozó 
• október 20., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• október 20., 17 óra: Kopár István: Kihívás. Előadás az első magyar vitorlázótól, aki 

körbehajózta a Földet
• 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
• 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 19., 17 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• november 20., 16 óra: Élő könyvtár az  SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának 

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

gyermekkönyvtárban
• november 24., 17 óra: 100 éve alakult meg az "Orosházi Filharmonikus Társaság" - Dinnyés

István előadása 
• 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 17., 17 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• december 20., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban 
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2. sz. melléklet: a könyvtárunkról 2014-ben megjelent cikkek gyűjteménye

1. Szavalj te is! : Február elsejéig várják a nevezéseket. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 1. sz.
(2014. január 10.). – p. 4.

2. Megmentett  könyvek  :  Meghosszabbított  nyitva  tartás  a  gyermekkönyvtárban.  –  In.
Orosházi Élet, 19. évf., 1. sz. (2014. január 10.). – p. 4.

3. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 1. sz. (2014. január 10.). – p. 5.
4. Megmentett könyvek, új nyitva tartás / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2013. január 13.)

[http://oroscafe.hu/2014/01/13/megmentett-konyvek-uj-nyitva-tartas/cikk/kotroczom]
5. Kultúránk  megőrzéséért  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2014.  január  16.)

[http://oroscafe.hu/2014/01/16/kulturank-megorzeseert/cikk/kotroczom]
6. Új olvasókhoz új  könyvek kellenek!  /  Debreczeni  Cintia.  –  In.  Viharsarki  Hírek (2014.

január 17.) [http://viharsarkihirek.hu/uj-olvasokhoz/]
7. Új könyvek a tékában / czo [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 2. sz. (2014.

január 17.). – p. 4.
8. Kultúránk  megőrzéséért  :  Folkográfia  koncert  nyitja  a  programsorozatot  /  kotroczó

[Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 2. sz. (2014. január 17.). – p. 5.
9. Sikeres évet zárt  rockklub / km [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf.,  2. sz.

(2014. január 17.). – p. 5.
10. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 2. sz. (2014. január 17.). – p. 5.
11.Évértékelő  és  új  nyitva  tartás.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2014.  január  17-i

Híradójából  [https://www.youtube.com/watch?
v=fWvUA54KEAE&index=8&list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

12.Több  könyvet,  több  olvasót  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2013.  január  18.)
[http://oroscafe.hu/2014/01/18/tobb-konyvet-tobb-olvasot/cikk/kotroczom]

13.Hová  visznek  a  lépcsők?  :  Verasztó  Antal  új  könyvének  bemutatója  az  orosházi  Justh
Zsigmond  Városi  Könyvtárban  /  Kiss  A.  János.  –  In.  Vitalap  (2014.  január  22.)
[http://www.vitalap.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=1&menuparam_6=1248]

14.Verasztó Antal: Lépcsők – könyvbemutató / Debreczeni Cintia. – In. Viharsarki Hírek (2014.
január 22.) [http://viharsarkihirek.hu/veraszto-antal-lepcsok-konyvbemutato/]

15. Magyar  kultúra  napja  orosháziakkal  :  középpontban  hagyományaink,  tárgyi  és  szellemi
értékeink. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 3. sz. (2014. január 24.). – p. 5.

16. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 3. sz. (2014. január 24.). – p. 5.
17. Szavalóverseny a könyvtárban / MK  [Melich Krisztina]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 3. sz.

(2014. január 24.). – p. 6.
18.A  Magyar  Kultúra  Napja.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2014.  január  24-i

Híradójából  [https://www.youtube.com/watch?
v=sz6C7QcTxm0&index=8&list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

19.Bemutatták  a  Lépcsőket  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2014.  január  27.)
[http://oroscafe.hu/2014/01/27/bemutattak-a-lepcsoket/cikk/kotroczom]

20. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 5. sz. (2014. február 7.). – p. 5.
21.Szép orosházi eredmények a Kazinczy versenyen / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafe (2014.

február  10.)  [http://oroscafe.hu/2014/02/10/szep-oroshazi-eredmenyek-a-kazinczy-
versenyen/cikk/kotroczom]

22.Versennyel ápolják a névadó emlékét a könyvtárosok / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé
(2014.  február  12.)  [http://oroscafe.hu/2014/02/12/versennyel-apoljak-a-nevado-emleket-
konyvtar/cikk/kotroczom]

23. Névadójuk emlékére : vers- és prózamondó verseny a könyvtárban. – In. Orosházi Élet, 19.
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évf., 6. sz. (2014. február 14.). – p. 4.
24. Kazinczy-verseny /  KM [Kotroczó Melitta].  –  In.  Orosházi  Élet,  19.  évf.,  6.  sz.  (2014.

február 14.). – p. 4.
25. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 6. sz. (2014. február 14.). – p. 5.
26.Párizs  felett  győzött  a  puszta  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2014.  február  18.)

[http://oroscafe.hu/2014/02/18/parizs-felett-gyozott-a-puszta-konyvta/cikk/kotroczom]
27. Dupla könyvbemutató / km [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 7. sz. (2014.

február 21.). – p. 5.
28. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 7. sz. (2014. február 21.). – p. 5.
29. Kultúrházak Éjjel-Nappal  /  czo  [Kotroczó Melitta].  –  In.  Orosházi  Élet,  19.  évf.,  7.  sz.

(2014. február 21.). – p. 8.
30.Hugo Hartung  könyvbemutató.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2014.  február  21-i

Híradójából  [https://www.youtube.com/watch?
v=KbF7DRN2KA4&list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF&index=7] 

31.Orosháza  legifjabb  írója  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2014.  február  25.)
[http://oroscafe.hu/2014/02/25/oroshaza-legifjabb-iroja/cikk/kotroczom]

32.Karnevál  a  könyvtárban /  Debreczeni  Cintia.  –  In.  Viharsarki  Hírek (2014.  február  26.)
[http://viharsarkihirek.hu/karneval-konyvtarban/]

33. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 8. sz. (2014. február 28.). – p. 5.
34.LélekVitamin  a  könyvtárban  /  Vági  Kata.  –  In.  OrosCafé  (2014.  március  6.)

[http://oroscafe.hu/2014/03/06/lelekvitamin-a-konyvtarban/cikk/vagikata]
35. Új klub a könyvtárban. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 9. sz. (2014. március 7.). – p. 5.
36. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 9. sz. (2014. március 7.). – p. 5.
37.Elindult  a  LélekVitamin  Klub.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2014.  március  7-i

Híradójából  [https://www.youtube.com/watch?
v=T8cBxEs4_Ac&index=6&list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

38. 4080 olvasó, rengeteg program az orosházi könyvtárban / Bod Péter. – In. Délmagyarország,
104. évf., 61. sz. (2014. március 13.). – p. 6.

39.Veszíts  el  egy  könyvet!.  –  In.  Szuperinfo  Online  (2013.  március  14.)
[http://www.szuperinfo.hu/oroshaza/veszits-el-egy-konyvet/2503488]

40. Könyvelhagyó nap : március 21-én a főtéren várnak mindenkit. – In. Orosházi Élet, 19. évf.,
10. sz. (2014. március 14.). – p. 4.

41. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 10. sz. (2014. március 14.). – p. 5.
42.Hagyd el a könyved és szerezz újat! / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2014. március 17.)

[http://oroscafe.hu/2014/03/17/hagyd-el-a-konyved-es-szerezz-ujat/cikk/kotroczom]
43.Veszíts  el  egy  könyvet!  –  In.  Szarvasi  Hét  (2014.  március  18.)

[http://www.szarvasihet.hu/2014/03/18/veszits-el-egy-konyvet/]
44.Könyvelhagyó évforduló előzetes. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2014. március 18-i

Híradójából  [https://www.youtube.com/watch?
v=7f1c6_MCax8&index=5&list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

45.Egyesületi munka testvérvárosi szálakkal / B. Imre Julianna. - In. OrosCafé (2014. március
19.)  [http://oroscafe.hu/2014/03/19/egyesuleti-munka-testvervarosi-szalakkal-nyugdijas-
pedagogus/cikk/imrejuli]

46.VI. Nagy Könyvelhagyó Hétvége 2014. Sopronban… – In. Soproniak.hu (2014. március
19.) [http://soproniak.hu/vi-nagy-konyvelhagyo-hetvege-2014-sopronban/]

47.Hozza-vigye  a  könyveket  teljesen  ingyen!  –  In.  dívány.hu  (2014.  március  20.)
[http://divany.hu/stilfuresz/2014/03/20/ingyenes_konyv-bolhapiac/]

48. Szokolay Sándorról. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 11. sz. (2014. március 21.). – p. 4.
49. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 11. sz. (2014. március 21.). – p. 5.
50. Veszíteni tudni kell. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 11. sz. (2014. március 21.). – p. 8.
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51.Veszíts  el  egy  könyvet!  –  hátha  elolvassák.  –  In.  OrientPress  (2014.  március  21.)
[http://www.orientpress.hu/126091]

52. Veszíts el egy könyvet!. – In. Délmagyarország, 104. évf., 67. sz. (2014. március 21.). – p. 6.
53.Most  zajlik  a  nagy  könyvelhagyó  hétvége.  –  In.  Tatabányai  TV  (2014.  március  22.)

[https://www.youtube.com/watch?v=8QaU9vyJdms]
54.Veszíts  el  egy  könyvet!  –  hátha  elolvassák.  –  In.  InfoGyőr.hu  (2014.  március  22.)

[http://www.infogyor.hu/hir_olvas/permalink:veszits-el-egy-konyvet-hatha-elolvassak-2014-
03-22-050000/]

55.Nagy könyvelhagyó hétvége Orosházán / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. BEOL.hu (2014. március
23.) [http://www.beol.hu/bekes/kultura/nagy-konyvelhagyo-hetvege-oroshazan-544840]

56.Hagyd  el,  vagy  találd  meg!  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2014.  március  23.)
[http://oroscafe.hu/2014/03/23/hagyd-el-vagy-talald-meg-konyvelhagyo-
konyvtar/cikk/kotroczom]

57.Kaotikus  élmény  Orosháza  főterén  /  Debreczeni  Cintia.  –  In.  Viharsarki  Hírek  (2014.
március 24.)  [http://viharsarkihirek.hu/kaotikus-elmeny-oroshaza-foteren/]

58. Könyvelhagyó hétvége hatodszor  Orosházán /  CS. I.  [Csete  Ilona].  – In.  Békés Megyei
Hírlap, 69. évf., 69. sz. (2014. március 24.). – p. 5.

59.Nagy  könyvelhagyó  nap.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2014.  március  25-i
Híradójából  [https://www.youtube.com/watch?v=yJxi-
kO72PI&index=4&list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

60.Veszíts el egy (könyvtártudományi) könyvet! / Hegyközi Ilona. – In. Könyvtártudományi
Szakkönyvtár  (2014.  március  26.)  [http://ki.oszk.hu/konyvtar/2014/03/veszits-el-egy-
konyvet/]

61. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 12. sz. (2014. március 28.). – p. 5.
62. Könyvelhagyó hétvége / km [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 12. sz. (2014.

március 28.). – p. 6.
63.Könyvelhagyó  hétvége.  –  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2014.  március  25-i

Híradójából. [http://youtu.be/yJxi-kO72PI?t=6m32s]
64.Barátai emlékeztek a Kossuth-díjas zeneszerzőre / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2014.

március  30.)  [http://oroscafe.hu/2014/03/30/baratai-emlekeztek-a-kossuth-dijas-
zeneszerzore-szokolay/cikk/kotroczom]

65. Olvassa fel!. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 12. sz. (2014. április 4.). – p. 4.
66. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 12. sz. (2014. április 4.). – p. 5.
67.Szavalj  te  is!  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2014.  április  6.)

[http://oroscafe.hu/2014/04/06/szavalj-te-is/cikk/kotroczom]
68. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 14. sz. (2014. április 11.). – p. 5.
69.Kedvenc, saját, megzenésített – versekkel a könyvtárban / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé

(2014.  április  14.)  [http://oroscafe.hu/2014/04/14/kedvenc-sajat-megzenesitett-versekkel-a-
konyvtarban/cikk/kotroczom]

70.Verses-zenés  költészetnapja.  -  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2014.  április  15-i
Híradójából. [http://youtu.be/8fNmg6-G4nk?t=11m31s]

71.Bezár  a  könyvtár  /  Melich  Krisztina.  -  In.  OrosCafé  (2014.  április  16.)
[http://oroscafe.hu/2014/04/16/bezar-a-konyvtar/cikk/melich]

72.Húsz éve szól az Orosházi Harangszó /  Varga Diána.  – In.  OrosCafé (2014. április  17.)
[http://oroscafe.hu/2014/04/17/husz-eve-szol-az-oroshazi-harangszo/cikk/vargadia]

73. Húsz éve szól / vd [Varga Diána]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 15. sz. (2014. április 18.). –
p. 2.

74. Bezár a könyvtár / MK [Melich Krisztina]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 15. sz. (2014. április
18.). – p. 4.

75. A költészet napján / czo [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf.,  15. sz. (2014.
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április 18.). – p. 4.
76. Városalapítás ünnepére / bij [Baranyainé Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 15. sz.

(2014. április 18.). – p. 5.
77.Totó, Tabu – játék a komolyzenével / Kotroczó Melitta. - In. OrosCafé (2014. április 19.)

[http://oroscafe.hu/2014/04/19/toto-tabu-jatek-a-komolyzenevel-konyvtar/cikk/kotroczom] 
78.Károlyi  Fülöp  Béla  emlékére  /  Melich  Krisztina.  –  In.  OrosCafé  (2014.  április  27.)

[http://oroscafe.hu/2014/04/27/karolyi-fulop-bela-emlekere/cikk/melich] 
79.Ketten a döntőben. – In. OrosCafé (2014. április 28.) [http://oroscafe.hu/2014/04/28/ketten-

a-dontoben/cikk/oroscafe] 
80.Fejezetek egy életből – Károlyi Fülöp Bélára emlékeztek /  Varga Diána. – In. OrosCafé

(2014. április 30.) [http://oroscafe.hu/2014/04/30/fejezetek-egy-eletbol-karolyi-fulop-belara-
emlekeztek/cikk/vargadia] 

81. Fejezetek egy életből / Rga [Varga Diána]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 17. sz. (2014. május
9.). – p. 5.

82. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 17. sz. (2014. május 9.). – p. 5.
83. Könyvtárak újratöltve : együttműködik a városi könyvtár és a Táncsics Stúdió / Kotroczó M.

[Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 18. sz. (2014. május 16.). – p. 4.
84.Ez  az  utolsó  /  Melich  Krisztina.  –  In.  OrosCafé  (2014.  május  16.)

[http://oroscafe.hu/2014/05/16/ez-az-utolso-nyelvtanfolyam/cikk/melich] 
85.Könyvtárak  újratöltve  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2014.  május  16.)

[http://oroscafe.hu/2014/05/16/konyvtarak-ujratoltve-tancsics/cikk/kotroczom] 
86.Könyvtárak  újratöltve  pályázat.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2014.  május  16-i

Híradójából  [https://www.youtube.com/watch?v=-
QgJYq4GRjE&list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF&index=2] 

87. Könyvhét először / BIJ [Baranyainé Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 19. sz.
(2014. május 23.). – p. 5.

88. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 19. sz. (2014. május 23.). – p. 5.
89.Gyógyítás biblioterápiával /  Debreczeni Cintia.  – In. Viharsarki Hírek (2014. május 23.)

[http://viharsarkihirek.hu/gyogyitas-biblioterapiaval/] 
90.Mond  el  kedvenc  népmesédet!  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2014.  május  27.)

[http://oroscafe.hu/2014/05/27/mond-el-kedvenc-nepmesedet/cikk/kotroczom] 
91. Gyopárka mesemondó / o [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 20. sz. (2014.

május 30.). – p. 4.
92. Gazdag a könyvheti program Békésben / B. P. [Bod Péter]. – In. Délmagyarország, 104.

évf., 134. sz. (2014. június 11.). – p. 6.
93. Megnyílt a könyvhét : idén Orosháza is csatlakozott / Kotroczó Melitta. – In. Orosházi Élet,

19. évf., 21. sz. (2014. június 13.). – p. 5.
94.Megnyílt  a  könyvhét  a  főtéren  /  Kotroczó  Melitta.  –  In.  OrosCafé  (2014.  június  13.)

[http://oroscafe.hu/2014/06/13/megnyilt-a-konyvhet-a-foteren/cikk/kotroczom] 
95.Könyvhét megnyitó.  Részlet  az Orosházi Városi  Televízió 2014. június 13-i  Híradójából

[https://www.youtube.com/watch?v=XYYzNwkMpYc] 
96.Emlékirat – üzenet a múltból a jelennek / Törköly József. – In. OrosCafé (2014. június 16.)

[http://oroscafe.hu/2014/06/16/emlekirat-uzenet-a-multbol-a-jelennek/cikk/oroscafe] 
97.Nyári üzemmódra kapcsol a könyvtár / Kotroczó Malitta. – In. OrosCafé (2014. június 19.)

[http://oroscafe.hu/2014/06/19/nyari-uzemmodra-kapcsol-a-konyvtar/cikk/kotroczom] 
98. Nyár a könyvtárban / km [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 22. sz. (2014.

június 20.). – p. 4.
99. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 22. sz. (2014. június 20.). – p. 5.
100. Könyvtári  újdonságok.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2014.  június  20-i

Híradójából [https://www.youtube.com/watch?v=cPuG2kmIJZ8] 
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101. Gyopárka  mesemondók  /  B.  Imre  Julianna.  –  In.  OrosCafé  (2014.  június  22.)
[http://oroscafe.hu/2014/06/22/gyoparka-mesemondok-2/cikk/imrejuli] 

102. Nyári  elfoglaltság  az  Orosházi  Könyvtárban.  –  In.  Likefestoon  (2014.  június  26.)
[http://likefestoon.com/nyari-elfoglaltsag-az-oroshazi-konyvtarban/] 

103. Gyopárka mesélők / i [B. Imre Julianna]. - In. Orosházi Élet, 19. évf., 23. sz. (2014. június
27.). – p. 4.

104. Gyopárka mesemondó verseny. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2014. június 27-i
Híradójából [https://www.youtube.com/watch?v=CQF7hV5oOWI] 

105. Játszóház lett a gyerekkönyvtár / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2014. július 17.)
[http://oroscafe.hu/2014/07/17/jatszohaz-lett-a-gyerekkonyvtar/cikk/kotroczom]

106. Ismét két hét könyvtári játék / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2014. augusztus 8.)
[http://oroscafe.hu/2014/08/08/ismet-ket-het-konyvtari-jatek/cikk/kotroczom]

107. Terézapu  beájulna  /  Melich  Krisztina.  –  In.  OrosCafé  (2014.  augusztus  18.)
[http://oroscafe.hu/2014/08/18/terezapu-beajulna-veszits-el-konyv/cikk/melich]

108. Hová tűnt a sok virág? / m [Melich Krisztina]. – In. Orosházi Élet, 19., évf., 29. sz. (2014.
augusztus 22). – p. 4.

109. Könyvtárosok  kerestetnek  /  Nagy  Bence.  –  In.  Moly.hu  (2014.  augusztus  25.)
[http://moly.hu/bejegyzesek/konyvtarosok-kerestetnek]

110. Ha siker lesz, rólunk beszél majd fél Európa / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2014.
szeptember  1.)  [http://oroscafe.hu/2014/09/01/hugo-hartung-konyv-piroska-fel-
europa/cikk/kotroczom]

111. Az orosházi könyvtárral  együtt  fejlesztett  a moly.hu /  Varga Diána.  – In.  OrosCafé
(2014.  szeptember  9.)  [http://oroscafe.hu/2014/09/09/az-oroshazi-konyvtarral-egyutt-
fejlesztett-a-moly-hu/cikk/vargadia]

112. Közös fejlesztés : Moly.hu és könyvtár : olvasóbarát programot dolgoztak ki / Rga [Varga
Diána]. – In. Orosházi Élet, 19., évf., 32. sz. (2014. szeptember 12.). – p. 5.

113. Kazinczy-jutalom a Justh Zsigmond olvasókörnek / Vági Kata. – In. OrosCafé (2014.
szeptember  18.)  [http://oroscafe.hu/2014/09/17/kazinczy-jutalom-a-justh-zsigmond-
olvasokornek/cikk/vagikata]

114. Kazinczy-jutalom  /  taka  [Vági  Kata].  –  In.  Orosházi  Élet,  19.,  évf.,  34.  sz.  (2014.
szeptember 26.). – p. 5.

115. Rockra  fel!  /  Varga  Diána.  –  In.  OrosCafé  (2014.  október  5.)
[http://oroscafe.hu/2014/10/05/rockra-fel-rockvetelkedo/cikk/vargadia] 

116. Könyv, könyvtár, könyvtáros – a 19. epizód. – In. Popkult, csajok, satöbbi [podcast]
(2013. október 9.) [http://popkultcsajoksatobbi.wordpress.com/2014/10/09/konyv-konyvtar-
konyvtaros-a-19-epizod/] 

117. Könyvtári legek hűséges olvasóval. – In. Orosháza Grátisz (2014. október 6.). – p. 11.
118. Molyok / ia [B. Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet, 19., évf., 36. sz. (2014. október 10.). –

p. 4.
119. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19., évf., 36. sz. (2014. október 10.). – p. 5.
120. Szelfizz könyvvel, nyerhetsz is vele / Varga Diána. – In. OrosCafé (2014. október 11.)

[http://oroscafe.hu/2014/10/11/konyvtar-szelfizz-konyvvel-nyerhetsz-is-vele/cikk/vargadia] 
121. Molyok  a  könyvtárban  /  Varga  Diána.  –  In.  OrosCafé  (2014.  október  13.)

[http://oroscafe.hu/2014/10/13/molyok-a-konyvtarban/cikk/vargadia] 
122. Rock vetélkedőtől a játszóházig – könyvtári napok Orosházán. – In. Likefestoon (2014.

október  13.)  [http://likefestoon.com/kulturprogram-oroshazan-rock-vetelkedotol-a-
jatszohazig/] 

123. A hét embere. – In. Orosházi Élet, 19., évf., 37. sz. (2014. október 17.). – p. 6.
124. Ismét  harcoltak  a  rockerek  /  Varga  Diána.  –  In.  OrosCafé  (2014.  október  17.)

[http://oroscafe.hu/2014/10/17/ismet-harcoltak-a-rockerek/cikk/vargadia] 
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http://popkultcsajoksatobbi.wordpress.com/2014/10/09/konyv-konyvtar-konyvtaros-a-19-epizod/
http://oroscafe.hu/2014/10/05/rockra-fel-rockvetelkedo/cikk/vargadia
http://oroscafe.hu/2014/09/17/kazinczy-jutalom-a-justh-zsigmond-olvasokornek/cikk/vagikata
http://oroscafe.hu/2014/09/17/kazinczy-jutalom-a-justh-zsigmond-olvasokornek/cikk/vagikata
http://oroscafe.hu/2014/09/09/az-oroshazi-konyvtarral-egyutt-fejlesztett-a-moly-hu/cikk/vargadia
http://oroscafe.hu/2014/09/09/az-oroshazi-konyvtarral-egyutt-fejlesztett-a-moly-hu/cikk/vargadia
http://oroscafe.hu/2014/09/01/hugo-hartung-konyv-piroska-fel-europa/cikk/kotroczom
http://oroscafe.hu/2014/09/01/hugo-hartung-konyv-piroska-fel-europa/cikk/kotroczom
http://moly.hu/bejegyzesek/konyvtarosok-kerestetnek
http://oroscafe.hu/2014/08/18/terezapu-beajulna-veszits-el-konyv/cikk/melich
http://oroscafe.hu/2014/08/08/ismet-ket-het-konyvtari-jatek/cikk/kotroczom
http://oroscafe.hu/2014/07/17/jatszohaz-lett-a-gyerekkonyvtar/cikk/kotroczom
https://www.youtube.com/watch?v=CQF7hV5oOWI
http://likefestoon.com/nyari-elfoglaltsag-az-oroshazi-konyvtarban/
http://oroscafe.hu/2014/06/22/gyoparka-mesemondok-2/cikk/imrejuli


125. A könyvtár, mint közösségi tér – Buzai Csaba a Hét embere / Kotroczó Melitta. – In.
OrosCafé (2014. október 20.) [http://oroscafe.hu/2014/10/20/a-konyvtar-mint-kozossegi-ter-
buzai-csaba-a-het-embere/cikk/kotroczom] 

126. Nem  robbant  az  e-könyv,  de  bármit  eladhatunk  celebekkel  /  Varga  Diána.  –  In.
OrosCafé  (2014.  október  22.)  [http://oroscafe.hu/2014/10/22/nem-robbant-az-e-konyv-de-
barmit-eladhatunk-celebekkel/cikk/vargadia] 

127. Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár,  avagy  molyok  éjszakáztak  /  Trinity  [Zsoldos
Marianna].  –  In.  Hangtárnok  [Az  egri  Bródy  Sándor  Könyvtár  Zenei  gyűjteményének
blogja]  (2014.  október  30.)  [http://hangtarnok.hu/2014/10/30/justh-zsigmond-varosi-
konyvtar/]

128. SOS: élő könyvtár. - In. Orosházi Élet, 19., évf., 40. sz. (2014. november 14.). – p. 4.
129. Ajándék kötetek /  czo [Kotroczó Melitta].  -  In.  Orosházi Élet,  19.,  évf.,  40.  sz.  (2014.

november 14.). – p. 4.
130. Programajánló. - In. Orosházi Élet, 19., évf., 40. sz. (2014. november 14.). – p. 6.
131. Történelmi könyvsorozat  –  21 kötet,  ajándékba /  Kotroczó Melitta.  –  In.  OrosCafé

(2014.  november  16.)  [http://oroscafe.hu/2014/11/16/konyvtar-gimnazium-tortenelmi-
konyvsorozat-21-kotet-ajandekba/cikk/kotroczom] 

132. Életre kelt könyvek – SOS sorsok, nem a lapokon. – In. OrosCafé (2014. november
17.)  [http://oroscafe.hu/2014/11/17/eletre-kelt-konyvek-sos-sorsok-nem-a-
lapokon/cikk/oroscafe] 

133. Levendula-nap a könyvtárban / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé (2014. november 17.)
[http://oroscafe.hu/2014/11/17/levendula-nap-konyvtar/cikk/imrejuli]

134. Kikölcsönözhettek akár fiatalt,  vagy nevelőanyát / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. BEOL
(2014.  november  21.)  [http://www.beol.hu/bekes/kozelet/kikolcsonozhettek-akar-fiatalt-
vagy-neveloanyat-582804] 

135. Regényhősökkel egy asztalnál /  Kotroczó Melitta.  – In.  OrosCafé (2014. november
23.) [http://oroscafe.hu/2014/11/23/regenyhosokkel-egy-asztalnal/cikk/kotroczom] 

136. Zenés beszélgetés a 100. évfordulón / Kiss Réka. – In. Likefestoon (2014. november
23.) [http://likefestoon.com/zenes-beszelgetes-a-100-evfordulon/] 

137. SOS: Embereket kölcsönöztek / B. Imre Julianna. – in. OrosCafé (2014. november 24.)
[http://oroscafe.hu/2014/11/24/sos-embereket-kolcsonoztek/cikk/imrejuli] 

138. Karácsony a könyvtárban /  Kotroczó Melitta.  – In. OrosCafé (2014. december 16.)
[http://oroscafe.hu/2014/12/16/karacsony-a-konyvtarban/cikk/kotroczom] 

139. Téli szünet – változik a nyitva tartás rendje / Kotroczó Melitta. – In. OrosCafé (2014.
december  21.)  [http://oroscafe.hu/2014/12/21/teli-szunet-valtozik-a-nyitva-tartas-
rendje/cikk/kotroczom] 
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3. sz. melléklet: 2015 tervezett könyvtári programjai

• január 12., 10 óra: Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodásainak 
könyvtárlátogatása 

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

• január 14., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

• január 19., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• január 19., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• január 20., 17 óra: Halkuló dallamok - Dávid László könyvbemutatója a Magyar Kultúra 

Napjának városi rendezvénysorozatához kapcsolódva. A szerzővel beszélget: Bozó Klára, a 
Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének  vezetője

• január 21., 15 óra: a LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• január 22., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• január 24., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• január 26., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• január 26., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• január 29., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• január 30., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• január 31., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• február 2. - július 31.: időszaki, folyamatos, teljes körű állományellenőrzés
• február 2., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• február 2., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• február 5., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• február 9., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• február 9., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• február 9., 18:15: zenés relaxáció a zenei könyvtárban
• február 11., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 

könyvtárban
• február 12., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• február 13., 14 óra: Kazinczy Ferencről elnevezett "Szép magyar beszéd" verseny városi, 

kistérségi döntője
• február 13., 15 óra: Könyvtári Karnevál
• február 14., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• február 16., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• február 16., 9 óra: Justh Zsigmond megyei vers- és prózamondó verseny
• február 16., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• február 18., 15 óra: a LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• február 19., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
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• február 21., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• február 23, 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• február 23., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• február 24., 17 óra: Zenetörténeti esték 1. 
• február 26., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• február 28., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• március 2., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• március 2., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• március 5., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• március 9., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• március 9., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• március 11., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 

könyvtárban
• március 12., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• március 13., 15 óra: Készüljünk együtt nemzeti ünnepünkre! Közös kokárda készítés a 

gyermekkönyvtárban
• március 14., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• március 16., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• március 16., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• március 18., 15 óra: a LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• március 19., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• március 20.: Veszíts el egy könyvet! országos játék hetedik születésnapja – Nagy 

Könyvelhagyó Nap. 15 órától közös olvasás és könyvelhagyás a főtéren, 16 órától Orosházi 
Moly Galeri találkozója a könyvtárban

• március 21., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• március 23., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• március 23., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• március 24.: Játék a zenével: 330 éve született G. F. Händel. Komolyzenei játék a város 

általános és középiskolás diákjainak
• március 26., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• március 27., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• március 28., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• március 30., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• március 30., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• április 1., 9 óra: Városi tehetségnap a gyermekkönyvtárban és az olvasóteremben
• április 2., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• április 3., 15 óra: játszóház – húsvéti készülődés a gyermekkönyvtárban
• április 6., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• április 8., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 

könyvtárban
• április 9., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
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• április 11., 14 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• április 11., 17 óra: Költészet napi rendezvény: Költészet napi koncert – Live Coals
• április 13., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• április 13., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• április 15., 15 óra: a LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• április 16., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• április 18., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• április 20., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• április 20., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• április 23., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• április 23. (?), 17 óra:  rendezvény a település alapítási évfordulójához kapcsolódóan 
• április 24., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• április 25., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• április 27., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• április 27., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• április 30., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• május 4., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• május 4., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• május 7., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• május 9., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• május 11., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• május 11., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• május 13., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 

könyvtárban
• május 14., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• május 16., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• május 18., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• május 18., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• május 20., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• május 21., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• május 28., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• május 26., 17 óra: Zenetörténeti esték 3. 
• május 29., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• május 30., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• június 1., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• június 1., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• június 4., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• június 6., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• június 8., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• június 8., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 
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gyermekkönyvtárban
• június 10., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 

könyvtárban
• június 11., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• június 11-13.(?): a 86. Ünnepi könyvhéthez kapcsolódó programok a könyvtárban és a 

főtéren
• június 15., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• június 17., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• június 18., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• június 20., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• június 20., 9 óra: X. 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 22., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• június 25., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• június 26., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• június 27., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• június 29., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• július 4., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• július 6-17: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
• július 18., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• július 25., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• július 27., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• augusztus 1., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• augusztus 3-14.: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
• augusztus 15., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• augusztus 28., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• augusztus 29., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• szeptember 7., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• szeptember 7., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

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

a könyvtárban
• szeptember 10., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• szeptember 12., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• szeptember 14., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• szeptember 14., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• szeptember 16., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• szeptember 17., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• szeptember 19., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• szeptember 21., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• szeptember 21., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• szeptember 22., 17 óra: Zenetörténeti esték 2. 
• szeptember 24., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• szeptember 25., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
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• szeptember 26., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• szeptember 28., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• szeptember 28., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• szeptember 30., 14 óra: Népmese napja programok a gyermekkönyvtárban
• október (?): Rajzfilmes vetélkedő 
• október 1., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• október 1.(?), 17 óra: az Orosházi Szokolay Bálint Madrigál Kórus koncertje a Zene 

világnapján
• október 5., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• október 5-10. (?): Országos Könyvtári Napok (Ments könyvet, könyvszelfi, 

könyvkiárusítás...)
• október 5., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• október 8., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• október 10., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• október 12., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• október 12., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

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

könyvtárban
• október 15., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• október 16., 17 óra: Sróth Ödön könyvbemutatója a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi 

Egyesülete közreműködésével
• október 17., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• október 19., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• október 19., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• október 21., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• október 22., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• október 26., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• október 26., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• október 29., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• október 30., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• október 31., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• november 2., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• november 2., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• november 5., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• november 7., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• november 9., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• november 9., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• november 11., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a

könyvtárban
• november 12., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
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• november 16., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• november 16., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• november 18., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• november 19., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• november 21., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• november 23., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• november 23., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• november 26., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• november 27., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• november 28., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• november 30., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• november 30., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• december 3., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• december 5., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
• december 7., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• december 7., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

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

könyvtárban
• december 10., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• december 11., 15 óra: karácsonyváró játszóház a gyermekkönyvtárban
• december 14., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• december 14., 15 óra: kézműves foglalkozás az ILKO Magániskola diákjaival a 

gyermekkönyvtárban
• december 16., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
• december 17., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
• december 18., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
• december 19., 15 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
• december 19., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
• december 21., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

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