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1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe

A  könyvtárak  évezredes  tudására  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 folyton fejlődő számítógépes 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. Jogszerű keretek között tesszük

hozzáférhetővé  a  nyomtatott  és  elektronikus  dokumentumokat,  folyamatosan  segítjük  az

információhoz való közvetlen, és lehetőség szerint azonnali hozzájutást, támogatjuk az egész életen

át  tartó  tanulást,  biztosítjuk az esélyegyenlőséget,  elősegítjük a  felzárkózást,  és  méltó kereteket

adunk  a  művelődni,  kikapcsolódni,  feltöltődni  vágyó  könyvtárhasználóknak  a  kisbabáktól  a

nyugdíjas korosztályig. 

A Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  a  város  kulturális  életének  meghatározó,  megkerülhetetlen

helyszínévé válik. 

2. Küldetésnyilatkozat

Az orosházi  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  a  művelődés  és  kikapcsolódás  fontos  helyszíne,

alapintézménye.  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  lakossága  korlátozás  nélkül,  jogszerű  keretek  között,  lehetőség  szerint

azonnal  jusson  hozzá  a  keresett  információhoz,  nyomtatott  vagy  elektronikus

dokumentumhoz.

• 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,  a  különböző  szintű  oktatási  programokban

résztvevők segítése.

• Lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére. 

◦ Gondosan válogatott állománnyal, a legfrissebb irodalom biztosításával, hozzájárulni a
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felnőttek és a gyermekek olvasási kultúrájának fejlődéséhez. 

◦ Változatos,  színvonalas  programok,  kisebb  csoportfoglalkozások   szervezésével  a

művelődés,  és  kikapcsolódás  fontos  helyszínévé,  közösségi  térré  tenni  a  könyvtárat

minden korosztály számára.

• Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat népszerűsítése. 

• Helyi  kulturális  értékek gyűjtése,  feldolgozása,  közvetítése,  különös tekintettel  Orosháza

irodalmi életére. 

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

érdekében, hogy a könyvtár alkalmas legyen a lehető legtágabb érdeklődési kör ellátására.

• Együttműködés a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, és közösségekkel; munkájuk,

tevékenységük támogatása.

• Szakmailag  felkészült,  széles  látókörű,  sokoldalú,  elhivatott  munkatársak  nyújtsanak

segítséget a könyvtár használóinak.

3. Könyvtári stratégia

3.1 A stratégiai tervezés célja

A környezetünkben tapasztalható változások hatással vannak a könyvtár minden területére, minden

munkatársára, minden használójára. A változások újabb változásokat – fejlődéseket, elvárásokat –

generálnak, melyeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és reagálni kell azokra. A stratégiai

terv  ennek  a  reagálásnak  nélkülözhetetlen  eszköze.  Általa  –  a  politikai,  gazdasági,  társadalmi,

technológiai és jogi környezet megismerésével, a könyvtári erősségek, hiányosságok, veszélyek és

lehetőségek  számbavételével,  egy  új,  minőségirányítási  szemlélet  meghonosításával,  az  átfogó

célok és kiemelt kulcsterületek megfogalmazásával – nyerhet értelmet jövőképünk, és válhatnak

valóra  küldetésnyilatkozatban  megfogalmazott  céljaink.  A  könyvtári  stratégia  tervezése  során

figyelembe vesszük továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott országos könyvtári

stratégiai szakmai ajánlást, az IFLA (Könyvtári Egyesületek Nemzetközi Szövetsége) legfrissebb

Trend-jelentését, valamint Orosháza Város Integrált Településfejlesztési stratégiáját. 

3.2 Kiemelt kulcsterületek 

• 1. cél: Minőségirányítási rendszer meghonosítása a könyvtárban 

Beavatkozások: 

• Minőségirányítási Csoport rendszeres munkájának biztosítása
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• Munkatársak bevonása a minőségirányítási munkába 

• A használói igények, szükségletek, elégedettség rendszeres mérése, elemzése 

• Könyvtári munkafolyamatok modellezése, felülvizsgálata, párhuzamosságok,
hiányosságok feltárása 

• Statisztikai adatok elemzése 

• A  tapasztalatok  alapján  a  szolgáltatások,  rendezvények  színvonalának
folyamatos fejlesztése

• 2.  cél:  Az  információhoz  a  korlátozás  nélküli,  azonnali  hozzáférés  biztosítása  az
esélyegyenlőség jegyében 

Beavatkozások: 

• Akadálymentes honlap kialakítása 

• A hátrányos helyzetűek számára ingyenesen elérhető szolgáltatások körének
kiterjesztése, a könyvtár szociális szerepének erősítése 

• Az  Országos  Dokumentumellátási  Rendszer  alapján  más  könyvtárak
állományának ajánlása  

• Helybeni  hozzáférés  biztosítása  nemzetközi  és  országos  könyvtári
adatbázisokhoz 

• Hozzáférés biztosítása a digitális közigazgatás szolgáltatásaihoz, elektronikus
ügyintézésben segítség nyújtása

• Közösségi hálózatok (social networking) bevonása, közösségi média tudatos
és célirányos felhasználása az információ- és tudásmegosztásban 

• 3. cél: Az egész életen át tartó tanulás támogatása

Beavatkozások: 

• A digitális  írástudás  megszerzésének,  a  digitális  műveltség  elterjedésének
segítése a különböző korosztályoknál

• Speciális  felhasználói  képzések  felnőtteknek  a  digitális  írástudáshoz
szükséges  készségek  elsajátításának  támogatására  (internetes  böngészés,
internetes közösségi oldalak, e-könyv olvasó stb.)

• Kapcsolatépítés  és  közös  programok  a  város  közoktatási  intézményeivel,
szakmai  szervezetekkel,  pedagógusokkal,  felnőttképzési  szakemberekkel
egyedi megállapodások és programok alapján 

• 4. cél: Lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére

Beavatkozások: 

• Könyvtári  állomány  gyarapításában  olvasói  igények  folyamatos  felmérése,
kielégítése 

• Könyvtárban  működő  csoportok  támogatása,  programok  szervezésében
segítségnyújtás

• Gyerekeknek  kézműves  foglalkozások,  nyári  játszóházak  szervezése,
rendezvények anyagi támogatása
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• Könyvespolcok áthelyezésével könyvtári terek átalakítása közösségi terekké

• A rendezvények bővítése, átalakítása igény szerint 

• 5. cél: Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat népszerűsítése 

Beavatkozások: 

• Olvasásnépszerűsítő akciók, olvasásösztönző projektek szervezése; részvétel
az olvasást népszerűsítő országos programokban 

• Könyvtári állomány folyamatos fejlesztése, népszerűsítése

• E-könyvek  előállítása,  gyűjtése,  szolgáltatása,  kölcsönzési  lehetőségek
megteremtése 

• Digitális eszközpark (táblagépek, e-könyvolvasók) beszerzése  

• Könyvtárbemutató  órák  óvodások,  kisiskolások,  középiskolások  és
pedagógusok számára helyben, illetve iskolákban, óvodákban egyaránt 

• Különböző  szolgáltatáscsomagok  kifejlesztése  és  ajánlása  a  különböző
olvasói csoportoknak (pl. Családi olvasójegy) 

• A könyvtárak és könyvtárosok társadalmi megítélésének erősítése 

• 6. cél: Helyi kulturális értékek gyűjtése, feldolgozása, közvetítése

Beavatkozások: 

• Orosházi  szerzők  támogatása  könyvbemutatók,  közönségtalálkozók
szervezésével

• Helyi  irodalmi  alkotások  rendszerezett  gyűjtése,  feltárása,  hozzáférés
biztosítása

• A helyi irodalom, irodalmi alkotások, írók, költők népszerűsítése a könyvtár
honlapján, internetes közösségi oldalakon

• 7. cél: Együttműködés a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, és közösségekkel

Beavatkozások: 

• Kiemelt  figyelem  a  partneri  lista  bővítésére,  a  partnerkapcsolatok
elmélyítésére

• Közös pályázatok írása, megvalósítása

• Könyvtárosok aktív szerepvállalása civil kezdeményezésekben

• 8. cél: Szakmailag felkészült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott munkatársak 

Beavatkozások: 

• Könyvtári  munkatársak  továbbképzésének,  szakmai  szerepvállalásainak
támogatása, a feltételrendszer megteremtése

• Belső továbbképzések, tréningek szervezése 

• Munkatársak folyamatos tájékoztatása, motiválása
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• Közreműködés  a  könyvtárosi  életpálya  modell  kidolgozásában  és
bevezetésében 

• Szakmai kapcsolatok ápolása 

• Szakmai utánpótlás biztosítása 

A  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  2016-os  munkaterve  a  könyvtár  jövőképét,

küldetésnyilatkozatát,  céljait  és  feladatait  figyelembe véve,  a  már bevezetett  és  megismert

programokra építve és új ötletekre alapozva készült el. 

4. Helyzetelemzés

4.1 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, akadálymentesített, korszerű helyiségbe

került, másrészt a városközpontban elhelyezve a könyvtár fizikailag is könnyebben elérhetővé vált,

valamint sok év után a könyvtári egység is helyreállt a gyermekkönyvtár és a többi részleg egy

épületbe kerülésével.  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: 

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

(olvasóterem, gyermekkönyvtár, felnőtt kölcsönző)

• Elektromos hálózat felülvizsgálata, neoncsövek cseréje energiatakarékosra

• A kiszolgáló helyiségek vizes blokkjainak javítása

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

szigetelés miatt itt a legjelentősebb a hőveszteség) 
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• Linóleum cseréje a gyermekkönyvtárban

4.2 Könyvtárhasználók

A könyvtárnak  2015-ben 3928 regisztrált  használója volt,  ami a  gyakorlatban azt  jelenti,  hogy

ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. 

Összesen 33.773 személyes (helybeni) használatot regisztráltunk (ez átlagosan  napi 118 látogatót

jelent), közülük 6.897 személy internetezni jött a könyvtárba. 
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Ezek a számok tehát némi emelkedést mutatnak, ami azért is figyelemreméltó, mert eközben a város

lakosságának száma lassan ugyan, de csökken.  

2015-ben  összesen  198  rendezvénye volt  a  könyvtárnak,  melyeken  összesen  3329  fő látogatót

regisztráltunk. 

Célunk, hogy ez a szám hasonlóan alakuljon a jövőben is, 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

is. Programjainkhoz külső támogatókat kell szerezni, a költségvetésben biztosított összegből pedig
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gondoskodnunk kell az érdeklődésre számot tartó dokumentumok folyamatos beszerzéséről is, ami

a könyvtárhasználók számának emelkedéséhez vezethet. 

A  minőségbiztosítás  jegyében  folyamatosan  mérjük  és  elemezzük  a  könyvtárhasználóink

véleményét. Az elégedettségi felmérések eredményeit, értékeléseit a honlapunkról lehet letölteni1. 

4.3 Személyi feltételek

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

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

technikai dolgozó, három közfoglalkoztatott, valamint kettő kulturális közfoglalkoztatott dolgozik a

könyvtárban.  Minden  könyvtáros  felsőfokú  könyvtári  képesítéssel  és  megfelelő  szakmai

kompetenciákkal rendelkezik. 

4.3.1 Könyvtárosok

Az infokommunikációs robbanásszerű fejlődés következtében,  megfordul sokak fejében, hogy a

könyvtár működhet emberi közreműködés nélkül is. Valóban vannak olyan szolgáltatások, ahol arra

törekszünk,  hogy azokat  időtől,  helytől  függetlenül  elérjék  olvasóink,  de ez  természetesen  nem

jelenti a humán erőforrás hiányát. Mint mindenben a könyvtár működésében is meg kell találni a

harmóniát a hagyományos (interperszonális) szolgáltatások és a web alapú szolgáltatások között.

Bár  az  utóbbi  nem  feltételez  közvetlen  kapcsolatot,  de  a  szolgáltatás  biztosításához  egészen

biztosan  szükség  van  a  könyvtárosok  közreműködésére,  gondoljunk  csak  a  katalógus  online

használatára,  hiszen  ezt  megelőzi  az  adatok  rögzítése  a  könyvtári  integrált  rendszerben.  Az

állománygyarapítás,  a  dokumentumok  nyilvántartása,  a  katalógus  szerkesztése,  a  kölcsönzési

adminisztráció,  nem  is  beszélve  az  olvasók  tájékoztatásáról,  mind-mind  könyvtárosi

közreműködéssel történik. Ezek a legalapvetőbb feladataink, de a társadalmi változások miatt egyre

nagyobb szerepünk van a közösségépítésben, formálásban, a szociális feladataink, jelenlétünk egyre

hangsúlyosabb. A könyvtár, mint közgyűjtemény feladatát tekintve: gyűjt,  megőriz és szolgáltat,

ezekből következtethető a könyvtárosi munka.

„A könyvtáros  feladata  tudás  ill.  ismeretgazdálkodás  szervezése:  az  emberiség  által  birtokolt

tudásanyag  gyűjtése,  őrzése,  rendszerezése  és  visszakereshetővé  tétele  olyan  módon,  hogy  a

társadalmi szükséglet és az egyéni igények számára akadálytalanul hozzáférhető legyen. Ezáltal a

könyvtár  biztosítja  a  demokratikus  társadalomban  az  információhoz  való  hozzájutás  alapvető

emberi jogát.”2

A  könyvtári  tevékenység  hozzáadott  értékű  szolgáltatás,  hiszen  a  könyvtáros  a  saját

1 http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=10900 (2016. 02. 23.) 
2 http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/105_katsanyitanulm.pdf (2016. 02. 23.) 
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személyiségével is jelen van a szolgáltatás biztosításában. Nagyon gyakran tapasztaljuk,  hogy a

könyvek kölcsönzésén túl igénylik használóink a beszélgetést is. Bármennyire is elterjedt a webes

kommunikáció, szükség van a közvetlen emberi kapcsolatokra is, különösen ha figyelembe vesszük,

hogy a városunkban milyen sok idős él, de sokan vannak, akiknek a gyerekei külföldön dolgoznak,

számukra ezek a beszélgetések nagyon fontosak. Meg kell még említeni a mindennapi életben való

ügyintézéshez nyújtott támogatásunkat is, hiszen ezzel is nagyon sokan élnek, főleg, ha valamilyen

elektronikus  ügyintézéssel  összekötött  folyamatról  beszélünk.  A könyvtáros  szakmát  is  jelentős

mértékben  érintette  az  informatika  fejlődése  és  rohamos  elterjedése.  A könyvtár  ismereteket,

információkat  közvetít,  ezért  információs  intézmény;  ennek  következtében  a  könyvtáros

tevékenysége,  tágan  értelmezve:  sajátos  tevékenységet  folytató  informatikus.  A  könyvtáros

többnyire  (de  nem  kizárólag)  szöveges  információkat  kezel  hagyományos  vagy  új

információhordozókon  (a  nyomtatott  könyvtől  az  elektronikus  impulzusokig),  ezért

tevékenységének sajátos része a szöveg és az információhordozók (dokumentumok) kezelése. Ez a

sajátos többlet különbözteti meg az általános informatikusoktól. 

Könyvtárunkban minden kollégánk szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, de ma már ez

nem lenne  elég  a  minőségi  könyvtári  szolgáltatások  biztosításához.  A folyamatos  önképzés  és

továbbképzés  nélkülözhetetlen,  hiszen  a  hagyományos  könyvtárosi  szerepek  mellett  egyre  több

feladatot vállalunk annak érdekében, hogy használóinkat szolgálni tudjuk. A klasszikus könyvtárosi

feladatok  mellett  szociális  és  informatikai  tevékenységünk  is  nagyon  jelentős.  Feladatunk  és

küldetésünk a helyi közösségek kialakítása, összetartása, megtartó erejének növelése, de legalább

ennyire fontos az egész életen át való tanulás és a tudás alapú társadalom folyamatos fejlesztése és

folyamat  támogatása.  Az  elmúlt  években  az  alábbi  szakmai  képzéseken  vettünk  részt:  angol

szaknyelvi  tanfolyam,  báb-,  dráma  és  médiapedagógia,  fejlesztő  biblioterápia  alkalmazása,

irodalmi  adatbázisok-,  szakirodalmi  és  információs  ismeretek,  könyvtárosok  mentálhigiéniéje,

könyvtári szakértő, könyvtári szakfelügyelő, kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak, interaktív

portálok  üzemeltetése  könyvtári  környezetben,  elektronikus  dokumentumok  feltárása,  ETO

(mesterséges  nyelven  alapuló  tartalmi  feltárás),  andragógia,  elektronikus  dokumentumok

katalogizálása, felkészülés a korszerű használóképzésre, WEB2-es készségek, kézműves technikák,

helytörténetírás  módszerei,  könyvtári  minőségbiztosítás,  könyvtárak  minősítése,  közhasznú

tartalmak  internetes  közzététele,  hiteles  kulturális  tájékoztatás,  könyvtárvezetői  ismeretek,

pályázatírás,  zenei  könyvtári  ismeretek,  konnektivizmus-  hálózati  tudásépítés  a  könyvtárosok

gyakorlatában,  felkészülés  különböző  csoportok  olvasásfejlesztésére,  e-tanácsadó,  elektronikus

tananyagfejlesztés és használtatás a könyvtárban.

Ahhoz,  hogy  a  könyvtár  a  tudásközpontú  társadalomban  a  tudás-  és  ismeretgazdálkodás

megkülönböztetett szellemi intézménye legyen elengedhetetlen a jól képzett, tájékozott, empatikus,

szociálisan érzékeny könyvtáros. Orosházán elmondhatjuk, hogy a könyvtárosok ennek érdekében
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folyamatosan képzik magukat, az ismeretek gyakorlati alkalmazása a könyvtár eredményeiben már

látható.

4.3.2 Közfoglalkoztatottak

A közfoglalkoztatási  program keretében több olyan 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. 2015-ben összesen négy közfoglalkoztatottat alkalmaztunk a könyvtárban

hosszabb-rövidebb időszakokban, valamint a kulturális közfoglalkoztatási programban is részt vett

könyvtárunk,  melynek  keretein  belül  a  Nemzeti  Művelődési  Intézet  irányításával  két  főt

alkalmazhattunk. 

A mindennapi  munkánk elvégzésében évek óta  nagy segítséget  nyújtanak a  hozzánk hosszabb-

rövidebb időre érkező közfoglalkoztatott kollégák. A segítségükkel megvalósuló feladatok közül

elsőként a gyermekkönyvtárunkban zajló kézműves foglalkozásokat (a Vadvirág Esély Klubbal és

az ILKO magániskolával  heti  rendszerességgel,  valamint  a  nagyobb ünnepekhez kapcsolódóan)

említem, illetve a már több, mint 15 éve megrendezett ingyenes nyári játszóházakat júliusban és

augusztusban.  A  közfoglalkoztatott  kollégák  egyaránt  segítenek  a  foglalkozásokra  való

előkészületekben, valamint a programok (heti szinten legalább kettő) megvalósításában. 

A közfoglalkoztatás  keretein  belül  dolgozó  kollégák  számos  más  területen  is  sok  segítséget

nyújtanak a hétköznapokban. Így például a különböző alkalmi kiállításokra – a könyvtáros kollégák

útmutatásai alapján – feliratokat, a nagyobb rendezvényeinkre plakátokat, meghívókat készítenek. A

postai  és  a  hivatali  iratok  kézbesítését  is  rájuk  bízhatjuk,  így  például  a  felszólító  levelek

postázásakor a kiadásainkon is takarékoskodhatunk. Ugyanígy a KözPont számítógépes termünkben

található eszközök használatában (fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, nyomtatás, CD-

írás stb.) is segítséget nyújtanak a könyvtárhasználóknak. Mindezek mellett a betanítást követően az

újonnan érkezett könyvek pecsételését, a leltári számok beírását is rájuk bízhatjuk, természetesen

folyamatos ellenőrzés mellett. Fontos megemlíteni, hogy a könyvtárunkban 2015-ben összesen 198

szervezett  program  volt,  a  termek  előkészítésében,  a  rendezvényen  fotók  készítésében  és  a

visszapakolásban sok esetben számítottunk a közfoglalkoztatottak segítségére is. 

Összességében  elmondható,  hogy  a  közfoglalkoztatottak  alkalmazása,  illetve  a  részben  általuk

végzett feladatok nem helyettesítik, nem helyettesíthetik a könyvtáros szakemberek munkáját, de

nagymértékben segítik a könyvtár használóinak komfortérzetét, az olvasók és érdeklődők gyors és

pontos kiszolgálását. 
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4.3.3 Közösségi szolgálatos diákok

Az  50  órás  kötelező  iskolai  közösségi  szolgálat  keretében  2015-ben  37 középiskolás  diák

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

rendezvényeinken – pl.  a  Gyopárka mesemondó versenyen,  a  nyári  játszóházban,  vagy az őszi

könyvtári napokon – segített, de „Tessék kattintani!” elnevezéssel az idősebb olvasóinkat is várták a

fiatalok.  A 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, telefon átvizsgálását, megtisztítását is. Segítettek e-mail cím

regisztrálásában, Word-ben szövegek formázásában, fotókat feltöltésében a Facebook-ra, illetve az

érdeklődők  megismerhették  a  Skype-on  keresztüli  kommunikációt  is.  A  szolgáltatás  minden

könyvtártag számára ingyenes volt. Terveink szerint 2016 nyarán ismét meghirdetjük a lehetőséget,

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

segítésére, egymás megismerésére. 

4.3.4 Diákmunkások 

A  korábbi  évekhez  hasonlóan  a  Nemzetgazdasági  Minisztérium  koordinálása  mellett  a

kormányhivatalok  foglalkoztatási  főosztályai  és  a  járási  hivatalok  foglalkoztatási  osztályai

megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indítottak 2015-ben

is.  A  program  célcsoportjába  a  16-25  év  közötti,  nappali  tagozatos  tanulói,  vagy  hallgatói

jogviszonnyal  rendelkező  és  azt  igazolni  tudó  diákok  tartoztak.  Könyvtárunk  három  diákot

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

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

szkennelése) segítették a munkánkat. 

4.4 Nyitvatartás

A felnőtt könyvtár 47, a gyermekkönyvtár 43, az internetes rész pedig 48 órát tart nyitva hetente. Ez

alól kivételt jelentett a nyári, illetve téli nyitvatartás. 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. 2014. december 22-től 2015. január 10-ig, valamint 2015. december 24-

től 2016. január 4-ig – költségkímélés céljából – csökkentett nyitvatartással, 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. 

4.5 Könyvtári állomány 

A könyvtár  állománya 2015.  december  31-én  70.510 könyvtári  egység volt,  könyvek,  időszaki

kiadványok,  audiovizuális  dokumentumok.  A  könyvtári  állomány  100%-a  feldolgozott,

katalógusból  elérhető.  Az  állományunk  3.661  bakelit  lemezt  tartalmaz,  amelynek  bibliográfiai

adatait  cédulakatógusban  tárjuk  fel,  ami  az  állomány  5,1%-a,  az  összes  többi  könyvtári

dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról. Az állomány alakításnál figyelembe

kell venni a megfelelő mennyiségű és minőségű gyarapítást, de ugyan ilyen fontos az állományból

történő kivonás is, amikor az elhasználódás, elvesztés, vagy tartalmi elavulás miatt dönt a könyvtár

az állományból való selejtezésről. Mind a gyarapításnál, mint a törlésnél figyelembe vesszük az

olvasói igényeket és szokásokat.

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.  

2015 kiemelkedő év volt az állománygyarapítás szempontjából. 
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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.  A tendencia  mindenesetre  biztató:  2015-ben

végre megállt a csökkenés, sőt ismét emelkedett a kikölcsönzött dokumentumok száma: 

A könyvtári állomány online katalógusa lehetővé teszi, hogy a könyvtár nyitvatartási idején túl is

keresni lehessen benne. A katalógus tájékoztat a keresett mű kölcsönözhetőségéről, adott esetben

webes kapcsolatot tud kezdeményezni a könyvtár munkatársaival. A könyvtári állomány nagyobb

kihasználása érdekében a helytörténeti  gyűjteményen kívül minden dokumentumot kölcsönzünk,

természetesen  a  dokumentumok  egyéni  sajátosságainak  megfelelően  különböző  kölcsönzési

szabályokkal.

A  könyvtárba  jelenleg  113 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. 

Természetesen  könyvtárunk  is  lehetőséget  biztosít  más  könyvtárak  gyűjteményének  eléréséhez.

2015-ben 81 könyvtárközi kérést küldtünk el olvasóink megbízásából. 
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4.6 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 a pedagógusaiknak, 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. 

A tervezett programokat 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. 

Ugyancsak a gyermekkönyvtárban szervezünk havi rendszerességgel Társas-estet, ahol a délutáni és

esti órákban 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.  Az óvodás csoportoknak elsősorban drámapedagógiai módszerekkel

tartunk  foglalkozást,  így  számukra  is  érdekessé  tesszük  a  könyvtárat.  Rendszeresen  tartunk

általános iskolásoknak rendhagyó órákat, ahol a gyerekek különféle témákat dolgoznak fel közösen,

könyvtári  környezetben,  a  gyermekkönyvtárosok  irányításával,  adott  esetben  kézikönyvek

felhasználásával.  Kollégáim  külső  helyszíneken,  iskolákban  is  vállalnak  olvasás-  és

könyvtárnépszerűsítő feladatokat.  

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

16



időre nyúlik vissza együttműködésünk a  Rákóczitelepi  és  a  Vörösmarty Iskolával  is.  Az ILKO

Magániskola  diákjainak  a  2014/15-ös  tanévben  rendszeresen  tartottunk  a  gyermekkönyvtárban

kézműves  foglalkozásokat  a  szabadidő  hasznos  eltöltésének  jegyében.  A legrégebbi  rendszeres

kapcsolatunk a rákóczitelepi iskolával van, alsósaik tanmenetében előre tervezetten benne vannak a

könyvtári foglalkozások. Minden tanévben három alkalommal jönnek el hozzánk, s ilyenkor egy

általuk  választott  témához  kapcsolódóan  tartunk  rendhagyó  könyvtári  órát,  melyet  kézműves

tevékenységgel  is  kiegészítünk.  A Vörösmarty  Iskolával  a  könyvtári  órákon  túl  az  is  erősíti

kapcsolatunkat,  hogy  könyvtárosaink  gyakran  meghívott  zsűritagok  vers-,  mesemondó  vagy

szépkiejtési versenyeken. Évről évre részesei vagyunk a Városi Tehetségnapnak is. A Vadvirág Klub

tagjai  két  csoporttal  is  látogatják  a  gyermekkönyvtárat.  Egyik  csoportjuk  különféle  kézműves

technikákat sajátít el, a másik pedig a számítógép-használatot gyakorolja az intézményünkben.

A könyvtár szociális szerepe a gyermekkönyvtárban is jelen van, erősödése évről évre egyre inkább

megfigyelhető. A számítógép-park itt leginkább pusztán internetes játékra való, a gépek elavultak,

de így is nagy örömmel ülnek elé a buszra vagy szakkörre nálunk várakozók. A mai kor gyermekei

rendszeresen  használják  a  számítógépet,  legtöbbjük  rendelkezik  internet  eléréssel.  Ehhez

alkalmazkodva gyermekkönyvtári honlapunkon folyamatosan bővülő válogatást nyújtunk az ünnepi

versek  mellett  a  legkedveltebb  mesékből,  versekből  is.   Facebook-fiókunkon  keresztül  szintén

tartjuk  a  kapcsolatot  nagyobb  és  kisebb  olvasóinkkal,  illetve  szüleikkel.  A  közvetlen

kommunikációs kapcsolatnak köszönhetően kölcsönzési időt hosszabbítunk, illetve a késedelmes

olvasóknak  emlékeztetőt  küldünk.  Emellett  gyermekeknek  szóló  pályázatok  figyelését,  városi

rendezvények népszerűsítését is felvállalt feladatunknak tartjuk. 

4.7 Zenei könyvtár

Talán nincs is ma már olyan család, háztartás, amelyben ne lennének régi házi készítésű videó-,

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. A
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zenei könyvtárban a házi készítésű felvételek digitalizálása mellett a Petőfi Művelődési Központ

régi videofelvételeinek digitalizálása is folyamatban van. 

Ugyancsak egy hosszabb távú folyamat része az Orosházi Hírlap 1965-1969 évfolyamok orosházi

zenei cikkeinek összegyűjtése, cikkbibliográfia készítése. 

Mindezek  mellett  a  zenei  könyvtár  felvételek  készítését  és  archiválását  is  végzi  két  jelentős

területen: 

• a könyvtár rendezvényeinek videózása, DVD-re archiválása

• a  Rock  klub  koncertjeinek  videós  rögzítése,  DVD-re  archiválása  (külön  megállapodás

alapján) 

5. Közösségi tér, közösségi programok

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

Zsigmond  olvasókörének,  a  LélekVitamin  Klubnak,  a  MűKedvelő biblioterápiás

foglalkozásnak, az  Orosházi Moly Galerinek, valamint az  Aranyalma Klubnak  a találkozói -

nagy örömünkre - megszokottá váltak, beépültek a könyvtárunk életébe. Terveink szerint a klubok

száma 2016-ban tovább bővül a fiatalok biblioterápiás csoportjával, a DAC Klubbal. Ezek mellett

figyelemmel voltunk olyan aktualitásokra is,  mint például a  Magyar Kultúra Napja,  az  Ünnepi

könyvhét, vagy éppen a zenetörténeti évfordulók. Illetve – és ez is rendkívül fontos feladatunk –

örömmel vállaltuk a házigazdai teendőket helyi szerzők (Dávid László, Jártó Róza) új könyveinek

bemutatásakor. 

5.1 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

programajánlójában  pedig  minden  esetben  megjelenik  az  olvasókör  aktuális  felhívása.  A tagok

egymás között is ajánlják a kulturális programokat, így természetesen a könyvtár rendezvényeit is,
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és ami még örömteli, saját ötletekkel is előállnak. 

2015-ben  az  olvasókör  tagjai  előadást  tartottak  egymásnak  többek  között  Kaffka  Margit,

Kosztolányi Dezső és Szabó Magda munkásságáról, volt biblioterápiás foglalkozás, sőt, még a kör

tagjainak unokái is tartottak egy tanév végi műsort. 

5.2 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

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.

5.3 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
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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.

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.

5.4 DAC Klub - fiatalok biblioterápiás csoportja

Korunkban a virtuális világ a korlátlanság érzetét kelti, ugyanakkor korlátok közé szorít, hiszen ez a

technológia annyira uralja a mindennapokat, hogy a fiatal generáció nem tapasztalja meg a valódi,

értékes emberi interakciókat, a nonverbális kommunikáció jelentőségét. A technicizált környezetben

történő kommunikációban nehéz közölni és felismerni az érzelmeket.

A serdülőkor ugyanakkor a pszichoszociális önmeghatározás életszakasza, olyan sajátos, fejlődési

fordulópont, amelyben sok szempontból választási- és döntéshelyzetbe kerül a kamasz: identitást,

értékeket is választ,  kezd leválni a szülőktől.  A szülők feladatát nem átvállalva, a biblioterápiás

csoport  képes  olyan  biztonságos,  befogadó  közeget,  csoportot  biztosítani   a  kamasznak,  ahol

felvállalhatja önmagát, ahol felismerheti, hogy nincs egyedül a problémáival.

Az  irodalmi  mű  (számos  színvonalas,  modern,  a  fiatalok  nyelvén  szóló  ifjúsági  regény  között

tudunk választani ma már) eszközként használatával és a biblioterapeuta által  vezetett  irányított
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feldolgozásával,  játékokkal  a  fiatalok  megtapasztalják  a  személyes,  szóbeli  kommunikáció

fontosságát,  az  érzések kifejezését és felismerését,  fejlődik a szociális  és az érzelmi készségük,

javul  önkifejező-  és  önérvényesítő  képességük,  problémamegoldó  modellekkel  lesznek

gazdagabbak.  Mindezek  mellett  a  szövegértés  fejlesztése  és  az  olvasás  népszerűsítése  szintén

kiemelt célunk ennél a korosztálynál. Ezeknek megfelelően 2016-ban középiskolás korosztálynak

indítunk biblioterápiás beszélgetéssorozatot DAC Klub elnevezéssel. 

5.5 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

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. 

5.6 Aranyalma Klub

2015-ben egy új közösség is alakult a könyvtárban. Ahogy a klub házigazdája, Könyves Tóth Tünde

kineziológus  fogalmazott:  az  Aranyalma  klubbot  azzal  a  szándékkal  hozta  létre,  hogy a  hozzá

hasonló, spiritualitás és az ezotéria iránt érdeklődő nőtársaival alkossanak egy jó közösséget nagy

beszélgetésekkel,  teával,  sütivel  és  sok  szeretettel.  Az  Aranyalma  Klub  egy  olyan  hely,  ahol

mindenki  segítségre,  támogatásra  lelhet,  ha  szüksége  van  rá,  és  mindenki  azt  teszi  hozzá  a

csapathoz, amihez ért. 

A klubtagok havonta találkoznak mindig új témával, amit egy rövid gondolatébresztő előadás után

kötetlen beszélgetés formájában bontanak ki. 

Könyves Tóth Tündét idézve: „A spiritualitás áthatja az életünket, akár tudunk róla, akár nem. A
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gyermek  születése,  egy  ifjú  pár  egybekelése,  vagy  egy  szerettünk  eltávozása  mind  szakrális

esemény,  ahogyan  egy  mindennapi  dolog,  a  kenyér  megszegése  is.  Ha  ismerjük  ezeknek  a

dolgoknak a spirituális jelentését,  jelentőségét,  egészen máshogyan viszonyulunk az életünkhöz,

mint  korábban. Igyekszem elsősorban a magyar szakrális  hagyományokat bemutatni,  hogy ezek

által  teljesedjünk ki lélekben,  hiszen minden népnek,  így nekünk is  szükségünk van egy biztos

alapra, amire építkezhetünk. A szándékom az, hogy gondolkodásra késztessem az embereket, hogy

ne nyugodjanak bele azokba a kész ideológiákba, amiket a társadalom, az egyházak, a munkahely,

vagy egyes emberek sugallnak nekünk. Mindenki máshogyan keresi az élete értelmét, más utakon

jut el a Teremtőhöz és önmagához. Nem az a fontos, hogy abban higgyenek, amiben én, hanem az,

hogy gondolkodjanak, építsék fel a saját világukat és higgyenek valamiben.”.  

A klubban a huszonévesektől a nyugdíjasig minden korosztály képviselteti magát,  elsősorban nők,

de időnként csatlakoznak férfiak is. A témák a közösség, a férfi-női minőség, az éppen aktuális

ünnepek (Nagyboldogasszony napja, karácsony) és az önismeret.

5.7 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.  

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.

6. Együttműködések

A könyvtári rendezvények, akciók, játékok sikeres lebonyolításában elévülhetetlen érdemei vannak
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az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által működtetett Orosháza Gyopárosfürdőnek. A

2013.  február  20-án  megkötött  együttműködési  megállapodás  értelmében  a  könyvtár  és  a

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). 

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. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ  Orosházi  Tankerülete  sikerrel  pályázott  a  2014.  évi

Erasmus+  program  „Iskolák,  óvodák  nemzetközi  stratégiai  partnersége”  kiírásra  (a  támogató

nemzeti iroda a Tempus Közalapítvány). A 2014-1-TR01-KA201-013012 azonosítószámú projekt

címe: „A Constructive Approach to Teaching : Creative Drama” is tükrözi a pályázat témáját, mely

a  kreatív  drámapedagógia,  a  dráma,  mint  pedagógiai  eszköz  alkalmazása  a  tanítási  órákon.  A

pályázatban  két  ország,  Románia  és  Törökország  egy-egy  tankerületével  közösen  dolgoznak  a

program megvalósításán. A tankerület magyar szakmai partnerei a Táncsics Mihály Gimnázium és a

Vörösmarty  Mihály  Általános  Iskola  mellett  a  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár.  2015

szeptemberében  angol  nyelvű  előadásban  mutattuk  be  intézményünket  a  román  és  török

partnereknek,  novemberben  pedig  a  romániai  találkozón  vett  részt  egy  kollégánk  az  orosházi

delegáció tagjaként. A pályázat és a partneri kapcsolat 2016-ban is folytatódik. 

A Nemzeti Művelődési Intézettel  a már említett kulturális közfoglalkoztatásban dolgozunk együtt.

Lehetőségeinkhez mérten mi is igyekszünk támogatni az Intézet munkáját, többek között a nyári
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továbbképzésben adtunk helyet néhány napon át az orosházi csoportnak, illetve a Körök, egyletek, a

civil társadalom története címen kiállítást is segítettük az 1948 előtt működő egyesületek, más civil

szervezetek képeinek, dokumentumainak gyűjtésében.3 

A  Német  Kisebbségi  Önkormányzattal ugyancsak  hosszú  évekre  visszanyúlóan  jó  a  könyvtár

kapcsolata.  Korábban több alkalommal  kaptunk német nyelvű könyveket,  illetve minden évben

előfizetik a könyvtár egyetlen német nyelvű újságját, a Neueu Zeitung-ot. 

Céljaink  elérésben  és  a  programjaink  megrendezésében  nagyon  sok  segítséget  kaptunk  mások

mellett  a  Fórum  Gyorsétteremtől,  az  Andrea  Virágbolttól,  az  IQ  könyvesbolttól,  az  Alexandra

Kiadótól, a Nagy Gyula Területi Múzeumtól és a békéscsabai megyei könyvtártól. 

7. 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-

és  prózamondó  versenynek, a  Gyopárka  tündér  mesemondó  versenynek,  a  Játék  a  zenével

elnevezésű  zenei  játékunknak,  valamint  immár  hagyományosnak  tekinthetők  a  Molynyomozó

játékaink is. Megtisztelő kötelességünk, hogy ezeket a versenyeket továbbra is megszervezzük. 

7.1 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. 

3 „Körök, egyletek, a civil társadalom története” / Buzai Csaba. - In. Könyvtárosháza (2015. szeptember 24.) 
[http://www.justhvk.hu/blog/?p=10742]  (2016. 02. 23.) 
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7.2 Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny

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

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

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.

7.3 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 révén a

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

ápolhatja általa Károlyi Fülöp Béla emlékét. 

7.4 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 folytattuk, áprilisban a barokk zene egyik legnagyobb szerzőjének G. F.

Händelnek a munkásságát dolgoztuk fel játékos formában.

7.5 Molynyomozó játék

Az októberi Országos Könyvtári Napok programsorozat keretein belül ismét Molynyomozó játékot
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hirdettünk a feladványokat kedvelő olvasóink számára. Ezúttal kicsit újítottunk is, hiszen a felnőtt

kategória mellett a gyerekeknek külön is hirdettünk egy csapatversenyt, ahová minden általános

iskolából egy-egy háromfős csapat jelentkezését vártuk. 

8. Veszíts el egy könyvet!

Bár már nyolc 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...”.  A  fődíj  ezúttal  az  Alexandra  Kiadó  és

Könyváruházak  50  ezer  forint  értékű  könyvcsomagja  volt.  Szintén  a  Veszíts  el  egy  könyvet!

évfordulóhoz kapcsolódóan közös felolvasást és könyvelhagyást is szerveztünk a város főterén. 

Tavaly összesen 20 hazai könyvtár kapcsolódott be a könyvelhagyó nap szervezésébe, országosan

összességében 700 könyv veszett el a hétvégén.  

2015. novemberében kaptunk értesítést a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától, hogy az NKA-

hoz benyújtott pályázatunk – mely a Veszíts el egy könyvet! játékhoz kapcsolódóan egy országos

találkozó megszervezését célozza meg – 300 ezer forintos támogatást kap. A találkozóra terveink

szerint 2016. márciusában kerül majd sor. 

9. 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,
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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. 

10. Orosházi Verselő 

2014  márciusában,  mintegy  a  „Költészet  Napja”  programjait  előkészítendő  hoztuk  létre  a

közösséget a Facebook-on4.  Rendszertelenül, hol napi, hol heti gyakorisággal töltünk fel verssel

illetve   irodalommal  kapcsolatban  anyagokat.  A fő  irányvonal,  mint  a  közösség  neve  is  jelzi,

„Orosházi Verselő”, vagyis városunkhoz kapcsolódó költők, írók, előadók, események szerepelnek

elsősorban. Válogatunk a nyomtatásban megjelent alkotásokból, de esetenként kerülnek fel versek

kiváló  előadókkal  például  a  YouTube-ról  is.  Jelenleg  145  tagot  számlál  a  közösség,  de

természetesen  a  megosztások  által  sokkal  több  használóhoz  elér,  akik  esetenként  „lájkolják”  a

bejegyzéseket. A legtöbb megtekintést idáig egy Bónus István vers kapta, közel 250-en olvasták. 

11. Bursa Hungarica

Orosháza Város Önkormányzata 2015 októberében hirdette megi a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2016. évre. A pályázati kiírásra az állandó orosházi lakhellyel

rendelkező,  hátrányos  szociális  helyzetű fiatalok  jelentkezhettek  „A” vagy „B” kategóriában.  A

pályázatbeadáshoz  a  Bursa  Hungarica  Elektronikus  Pályázatkezelési  és  Együttműködési

Rendszerében  egyszeri  pályázói  regisztráció  volt  szükséges,  majd  a  pályázatot  az  EPER-Bursa

rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a pályázati kiírásban meghatározott

csatolandó  mellékletekkel  együtt  az  Orosházi  Polgármesteri  Hivatal  Oktatási  és  Kulturális

Csoportjánál kellett benyújtani. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár internetes részének munkatársai

szakmai segítséget a nyújtottak a pályázati űrlap és a kötelező mellékletek kitöltéséhez, a pályázat

zárásához  és  nyomtatásához.  A  pályázat  elkészítéséhez  és  beadásához  szükséges  feltételeket

4 https://www.facebook.com/oroshaziverselo/ (2016. 02. 24.) 
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(internethasználat,  nyomtatás)  térítésmentesen  vehették  igénybe  a  pályázók,  2015-ben  összesen

huszonketten a megadott határidőig. 

12. Erzsébet-program

Az Erzsébet-program keretében – a 2012. július 6-án, az Országgyűlés által elfogadott, az Erzsébet-

programról  szóló  törvény  értelmében  −  szociális  üdültetéssel  és  étkeztetéssel;  ifjúsági  és

gyermekvédelmi  programokban  való  részvétellel;  külön  törvény  szerinti  szociális  és

gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósításával  kapcsolatos  feladatok,

illetve egyéb szociális célú feladatok ellátásához kapcsolódó szervezési és lebonyolítási  teendők

valósulnak meg. Az Erzsébet-program a társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás valódi, Európa-

szerte  is  elismert,  sikeres  mintája,  hiszen  társadalmi  összefogással  –  az  Erzsébet-utalványok

forgalmazásának pénzügyi eredményéből –, valamint költségvetési forrás bevonásával öt év alatt az

elmúlt  két  évtized  legnagyobb  üdülési  és  táborozási  programja  jöhetett  létre  hazánkban.  Az

Erzsébet-program kiemelt figyelmet fordít a gyermekekre, a nagycsaládosokra, a fogyatékossággal

élőkre  és  a  nyugdíjasokra.  Könyvtárunk  évek  óta  nyújt  segítséget  az  érintettek  -  elsősorban  a

nyugdíjasok  -  számára  a  programról  szóló  teljes  körű  tájékoztatástól  kezdve  az  email  cím

létrehozásán  és  a  www.erzsebetprogram.hu/ weboldalon  történő  jelentkezésen  keresztül  a

dokumentumok szkennelésén és feltöltésén át egészen a szállások lefoglalásáig mindenben. Ezzel a

lehetőséggel 2015-ben mintegy ötven személy élt, akiket több alkalommal segítettek kollégáim a

program különböző fázisaiban. 

13. Könyves kihívás!

2015 elején egy könnyű és kellemes kihívás teljesítésére kértük olvasóinkat. A játékra nem kellett

külön benevezni, bárki automatikusan részt vett benne, ha a könyves kihívásban szereplő könyveink

közül választott – a sorsoláson való részvétel feltétele volt legalább 10 könyv kiolvasása, melyet a

2014-es, illetve a 2015-es évben vásárolt a könyvtár. Célunk – az olvasásnépszerűsítésen túl – az

volt, hogy a már beiratkozott olvasók mellett a potenciális olvasók figyelmét is felhívjuk azokra az

újonnan  megjelent  és  népszerű  könyvekre,  amelyekkel  az  utóbbi  két  év  során  bővült  az

állományunk.  A  kínálatot  az  év  során  folyamatosan  figyelemmel  kísértük,  bővítettük  és

népszerűsítettük nem csak helyben, de a közösségi médián keresztül is, gyakran egy-egy szerző, mű

személyre szabott ajánlásával.

Sikeresnek  bizonyult  ez  a  kezdeményezésünk,  ezért  2016-ban  is  folytatjuk,  immár  kibővített

könyvállománnyal: meghirdetjük a „Sokszínű könyvtár a sokszínű olvasókért” játékunkat, melynek
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lényege, hogy 5 hetente színek szerint – a könyvborítók színei alapján lesz pl. a zöld szín hónapja, a

lila szín hónapja, stb. – újabb és újabb könyveket nevezünk a játékba. Ezen elv mentén már nem

csupán az új kiadású könyveket ajánljuk a figyelem középpontjába, hanem az időközben elfeledett

műveket is, és a kínálatban szép- és ismeretterjesztő könyvek egyaránt szerepelnek majd. A kihívás

abban áll, hogy minden színajánlóból legalább egy könyvet ki kell kölcsönözni ahhoz, hogy a játék

végén az olvasó sorsoláson vegyen részt.

14. Szakmai elismerések, érdekképviselet 

Könyvtárunk munkatársai közül többen a megyei, országos szakmai munkában is tevékenyen részt

vesznek. 

Petrovszki  Mária könyvtáros,  fejlesztő  biblioterapeuta,  a  Magyar  Biblioterápiás  Társaság  tagja,

2014-ben végzett  a  Kaposvári  Egyetemen  fejlesztő  biblioterapeuta  szakirányon.  2015 őszétől  a

Magyar  Biblioterápiás  Társaság  havi  rendszerességgel  megtartott  szakmai  továbbképző  napjain

vezet  saját  élményű biblioterápiás csoportfoglalkozásokat,  hogy a kollégák megismerkedjenek a

biblioterápiás foglalkozások módszertanával a gyakorlatban.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója, Buzai Csaba aktívan közreműködik mind a megyei,

mind az országos szakmai szervezetben.  2015. januárja  óta a  Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Békés  Megyei  Szervezetének elnökségi  tagja,  2015.  májusa  óta  pedig  a  Magyar  Könyvtárosok

Egyesülete  országos elnökségnek is tagja. Az elnökségben Buzai Csaba nem csak Orosházát és a

térséget,  de  a  városi  könyvtárakat  is  képviseli.  A megyei  elnökség  évente  négyszer  ülésezik  a

békéscsabai megyei könyvtárban, az országos elnökség pedig havonta tart elnökségi üléseket az

ELTE BTK Központi Olvasótermében Budapesten. 

Békés  megyében  három  könyvtári  szakértő  tevékenykedik,  egyikük  könyvtárunk  munkatársa,

Líborné  Putnoki  Edit,  aki  2015-ben  részt  vett  a  nyilvános  könyvtárak  országos  szintű

ellenőrzésében  is.  Az  itt  szerzett  tapasztalatok  nagyban  segíthetik  könyvtárunkat  is  a

minőségbiztosítási munkafolyamatokban, és a  a minősített könyvtári cím későbbi elnyerésében. 
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15. Részletes munkaterv

2016.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

- január 13., 16 óra: Nagy Gyula munkássága. A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 
olvasókörének találkozója a könyvtárban 

Felelős: Buzai Csaba

- január 14., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- január 16., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- január 20., 15 óra: Mit hagyok hátra? A LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- január 27., 17 óra: Nagyvárad–Fiume. A 100 éves gyorsvonat állomásai képeslapokon
című képes kötet bemutatója. A kötetet bemutatja: Wlassits Nándor, a kötet szerzője, Barabás 
Ferenc, az album tervezője, kiadója, Niedzielsky Katalin, a könyv szerkesztője, fordítója 

Felelős: Buzai Csaba

- január 29., 8 óra: Rákóczitelepi iskolások könyvtárlátogatása
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- január 30., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- február 3., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 4., 17 óra: Biztonságos külföldi munkavállalás. A Békés Megyei Europe Direct 
Tájékoztató Központ lakossági fóruma. A fórumot vezeti: Lipták Zsuzsanna EURES tanácsadó

Felelős: Buzai Csaba

- február 5., 10 óra: A farsang és a farsangi szokások. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2. a 
osztályosainak könyvtárlátogatása

Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 5., 15 óra: Vidám farsangoló a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 5., 18 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 6., 15 óra: Z. Konkoly Juci (Zvolenszki Andrásné)  Lélekmorzsák  című verseskötetének 
bemutatója. Házigazda: Koszorús Oszkár. A könyvbemutatón közreműködik az orosházi Bokréta 
Népdalkör

Felelős: Buzai Csaba

- február 10., 10 óra: A farsang és a farsangi szokások. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2. c 
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osztályosainak könyvtárlátogatása
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 10., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

Felelős: Buzai Csaba

- február 11., 10 óra: A farsang és a farsangi szokások. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2. b 
osztályosainak könyvtárlátogatása

Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 11., 17 óra: Érzelmi intelligencia gyakorlatok. Dr. Skita Erika könyvbemutatója. 
Beszélgetőpartner: Rácz Tünde pszichológus, művészetterapeuta

Felelős: Buzai Csaba

- február 12., 10 óra: Farsangi dekorációk készítése a rákóczitelepi iskola harmadik osztályos 
tanulóival a gyermekkönyvtárban

Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 12., 14 óra: Kazinczy Ferencről elnevezett "Szép magyar beszéd" verseny városi, 
kistérségi döntője

Felelős: Bogdánné Kiss Tünde és Csányiné Kádár Tünde

- február 13., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- február 15., 9 óra: Justh Zsigmond megyei vers- és prózamondó verseny
Felelős: Bogdánné Kiss Tünde és Csányiné Kádár Tünde

- február 17., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 17., 17 óra: Egy ruhában mindig a nő a legfontosabb, mert a ruha nő nélkül mit sem ér. 
Előadó Pántyéné Horváth Klára stíluskommunikátor

Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- február 18., 10 óra: Hajnal utcai evangélikus óvodások könyvtárlátogatása
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 20., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- február 24, 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 25., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 26., 17 óra: Nagy kolbászkönyv – könyvbemutató. Vendégeink: Boda László (szerző és 
kiadó), dr. Nagy Zoltán (szerző). Házigazda: Koszorús Oszkár. A könyvet méltatja: Éder Tamás, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszer-gazdasági alelnöke

Felelős: Buzai Csaba

- február 26., 18 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
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Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- február 27., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- március 2., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

- március 3., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 9., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 9., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

Felelős: Buzai Csaba

- március 10., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 11., 15 óra: Készüljünk együtt nemzeti ünnepünkre! Közös kokárda készítés a 
gyermekkönyvtárban

Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 12., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- március 16., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 16., 15 óra: a LélekVitamin Klub kirándulása Gyulára a Száz éves cukrászdába és a 
Mogyoróssy János Városi Könyvtárba

Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- március 17., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 18-20.: Veszíts el egy könyvet! országos játék nyolcadik születésnapja – Nagy 
Könyvelhagyó Hétvége

Felelős: Buzai Csaba

- március 18., 15 óra: játszóház – húsvéti készülődés a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 19., 14 óra: közös olvasás és könyvelhagyás a főtéren
Felelős: Buzai Csaba

- március 19., 17 óra: Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László zenés előadása az 
olvasóteremben

Felelős: Buzai Csaba

- március 23., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva
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- március 24., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 25., 18 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 26., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- március 30., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- március 31., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- április 6., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- április 7., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- április 9., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- április 11., 17 óra: Költészet napi program a könyvtárban?
Felelős: Buzai Csaba

- április 13., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- április 13., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

Felelős: Buzai Csaba

- április 14., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- április 16., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- április 20., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- április 20., 15 óra: a LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- április 21., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- április 26., 17 óra: Zenetörténeti esték – Az Orosházi Beatfesztiválok története
Felelős: Törköly József 

- április 27., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva
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- április 28., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- április 29., 18 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- április 30., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- május 4., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- május 5., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- május 7., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba 

- május 11., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- május 11., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

Felelős: Buzai Csaba

- május 12., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- május 18., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- május 18., 15 óra: a LélekVitamin Klub tagjainak kirándulása Budapestre a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeumba 

Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- május 19., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- május 21., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- május 25., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- május 26., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- május 27., 18 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- május 28., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba
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- június 1., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- június 2., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- június 4., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- június 8., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- június 8., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

Felelős: Buzai Csaba

- június 9-14.: Ünnepi könyvhét programok???
Felelős: Buzai Csaba

- június 9-14., 10-18 óra: könyvkiárusítás a Petőfi Művelődési Központ bejáratánál
Felelős: Buzai Csaba

- június 9., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- június 11., 9 óra: XI. Gyopárka Tündér mesemondó verseny
Felelős: Csányiné Kádár Tünde

- június 15., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- június 15., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- június 16., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- június 18., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- június 22., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- június 23., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- június 24., 18 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- június 25., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- június 29., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva
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- június 30., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 4., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 5., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 6., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 7., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 8., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 11., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 12., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 13., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 14., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 15., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- július 16., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- július 30., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- augusztus 1., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- augusztus 2., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- augusztus 3., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- augusztus 4., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- augusztus 5., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva
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- augusztus 8., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- augusztus 9., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- augusztus 10., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- augusztus 11., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- augusztus 12., 9 óra: nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- augusztus 13., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba 

- augusztus 27., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba 

- augusztus 31., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 1., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 8., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 10., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- szeptember 14., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 14., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

Felelős: Buzai Csaba

- szeptember 15., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 17., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- szeptember 21., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 21., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- szeptember 22., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
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Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 24., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- szeptember 28., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 29., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 30., 14 óra: Magyar népmese napja programok a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- szeptember 30., 18 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- október 3-8.: Országos Könyvtári Napok
Felelős: Buzai Csaba

- október 3-8., 10-18 óra: könyvkiárusítás a Petőfi Művelődési Központ bejáratánál
Felelős: Buzai Csaba 

- október 4., 17 óra: Zenetörténeti Esték - 175 éve született Antonín Dvořák
Felelős: Törköly József 

- október 5., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- október 6., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- október 7, 10 óra: Molynyomozó játék 
Felelős: Buzai Csaba

- október 8., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- október 12., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- október 12., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

Felelős: Buzai Csaba 

- október 13., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- október 15., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- október 19., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva
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- október 19., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- október 20., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- október 26., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- október 27., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- október 28., 18 óra: Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- október 29., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- november 2., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- november 3., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- november 5., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- november 9., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- november 9., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

Felelős: Buzai Csaba

- november 10., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- november 16., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- november 16., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- november 17., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- november 19., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- november 22., 17 óra: Zenetörténeti Esték 8. - A hárfa (hangszertörténeti előadás)
Felelős: Törköly József 

- november 23., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva
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- november 24., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- november 25., 18 óra: társas-játék-est a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- november 26., 15 óra: Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- november 30., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- december 1., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- december 3., 15 óra: Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Buzai Csaba

- december 7., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- december 8., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- december 14., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- december 14., 16 óra: a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

Felelős: Buzai Csaba

- december 15., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- december 16., 15 óra: Karácsonyváró játszóház a gyermekkönyvtárban
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- december 17., 14 óra: MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
Felelős: Petrovszki Mária

- december 21., 10 óra: kézműves kreatív szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

- december 21., 15 óra: LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
Felelős: Líborné Putnoki Edit 

- december 22., 10 óra: NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
Felelős: Kiss Márta és Tengerics Éva

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