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1. Bevezető

Az  orosházi  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtárban  2015-ben  alakult  meg  a  Minőségirányítási
Csoport,  mely  még  abban  az  évben  elkezdte  a  meglévő  alapdokumentumok  felülvizsgálatát,
valamint  a  Könyvtári  Közös  Értékelési  Keretrendszer szerinti  kötelező  dokumentumok
előkészítését.  2016  júniusában  pályázatot  nyújtottunk  be  a  Nemzeti  Kulturális  Alap
Közgyűjtemények  Kollégiumához a  Minősített  Könyvtár  Címre való  felkészülésre.  A  sikeres
pályázatnak köszönhetően immár külső szakértő segítségével folyik a minőségirányítási szemlélet
bevezetése. SWOT- és PGTTJ- elemzésekre támaszkodva, 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 figyelembe véve elkészült a könyvtár 2016-2020 közötti Stratégiai
terve,  mely  honlapunkról  is  letölthető.1 A  Stratégiai  tervben  meg-  illetve  átfogalmaztuk
Küldetésnyilatkozatunkat és Jövőképünket is. 

2016-ban átalakítottuk, illetve újjáírtuk alapdokumentumainkat is, amire több okból is szükség volt.
Egyrészt  azért,  mert  Orosháza  Város  Önkormányzat  belső  ellenőrzése  2016  augusztusában
vizsgálatot  végzett  az  intézménynél  a  belső  szabályozottság,  pénzkezelés,  bizonylati  rend
témakörében, és a jelentésben több észrevétel vonatkozott az Alapító Okiratra és a Szervezeti és
Működési  Szabályzatra  (valamint  annak  mellékleteire).  Másrészt  pedig  2016  novemberében  az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának könyvtári szakértője is helyszíni
vizsgálatot  végzett  könyvtárukban,  és  az  előkészületek  része  volt  az  alapdokumentumok
felülvizsgálata is. A szakértői vizsgálat  végül az alapdokumentumokról megállapította,  hogy  „A
jogszabályban  előírtaknak  megfelel,  a  minőségirányítás  szemléletét  tükröző  formában  és
tartalommal készített dokumentumok.”. 

A minőségirányítás jegyében új módszerrel, az adatok folyamatos, év közbeni elemzésével kezdtük
vizsgálni a könyvtárhasználat alakulását. Néhány adatot visszamenőleg is korrigálni kellett, ezt a
Könyvtári  Intézettel  egyeztetve  megtettük,  a  beszámolót  már  a  helyes  módszerekkel  gyűjtött,
pontos számítások alapján kapott számokkal készítettük el. 

2. 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.  A könyvtár  a  belső  terek
átrendezésével, új bútorok, eszközök beszerzésével, innovatív ötletek alkalmazásával, a nyomtatott
és  elektronikus  dokumentumaival,  szolgáltatásaival  és  a  könyvtárban  működő  csoportjaival
alkotóműhellyé,  közösségi  térré,  közösségi  élménnyé,  a  város  kulturális  életének  meghatározó,
megkerülhetetlen helyszínévé válik.

3. Küldetésnyilatkozat

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

1 A Justh Zsigmond Városi Könyvtár stratégiai terve / Buzai Csaba. – In. Justh Zsigmond Városi Könyvtár honlapja 
(2016. 09.).– http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2016/10/strategia_20160930.pdf (2017. 01. 24.) 
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alapintézménye. Megkülönböztetés nélkül, mindenki számára lehetővé tesszük az általunk gyűjtött,
megőrzött,  feldolgozott  és  szolgáltatott  dokumentumokhoz  és  az  információhoz  való  szabad
hozzáférést. Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a társadalomból bármilyen okból kiszoruló, hátrányos
helyzetű emberek számára. Támogatjuk az egész életen át tartó tanulást, segítjük a különböző szintű
oktatási programokban résztvevők felkészülését. Lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas és
kreatív eltöltésére, hozzájárulunk a felnőttek és a gyermekek olvasási  kultúrájának fejlődéséhez.
Könyvtárunk a változatos, színvonalas programok, kisebb csoportfoglalkozások  szervezésével a
művelődés és kikapcsolódás fontos helyszíne, közösségi tere minden korosztály számára. Gyűjtjük,
feldolgozzuk  és  elérhetővé  tesszük  a  helyi  kulturális  értékeket,  különös  tekintettel  Orosháza
irodalmi  életére.  Könyvtárunk  szakmailag  felkészült,  széles  látókörű,  sokoldalú,  elhivatott
munkatársakkal nyújt segítséget a használóknak.

4. Könyvtári stratégia

4.1 A stratégiai tervezés célja

A könyvtárak az elmúlt években, évtizedekben óriási átalakulásokon mentek keresztül. Csendes,
„elvonulós”, elszigetelt intézményből közösségi terekké alakultak át, ahol továbbra is kiemelt cél az
információhoz való közvetlen hozzájutás biztosítása, és a hozzáférés segítése. A könyvtár nem csak
könyvek gyűjtőhelye, hanem egy valós fizikai tér, ahol – egy országos hálózat részeként, annak
minden  előnyét  kihasználva  –  a  könyvkölcsönzés  mellett  kisebb-nagyobb  programok,
csoportfoglalkozások, tanfolyamok, előadások, játékok, folyóiratok, filmek, zenék, internet várja a
használókat.  Míg  korábban  a  dokumentumok,  értékek  gyűjtése,  eljuttatása,  megismertetése,
bemutatása volt az elsődleges feladatunk, addig ez mára kibővült a közösségi, közösségépítő- és
formáló, illetve szociális tevékenységekkel. 

A  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. 

4.2 Kiemelt kulcsterületek 

• 1. cél: Minőségirányítási rendszer meghonosítása a könyvtárban 
Beavatkozások: 
• Minőségirányítási Csoport rendszeres munkájának biztosítása
• 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
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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
• Aktív  szerepvállalás  a  köznevelés  eredményességét  célzó  programban,

óvodások és iskolások kompetencia- és készségfejlesztő tanulását támogató
szolgáltatások bevezetése 

• 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
• 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) 
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• 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
• Közreműködés  a  könyvtárosi  életpálya  modell  kidolgozásában  és

bevezetésében 
• Szakmai kapcsolatok ápolása 
• Szakmai utánpótlás biztosítása 

5. Helyzetelemzés

5.1 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 javult 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. 

2016-ban  a  Petőfi  Művelődési  Központ  belső  felújítása  érintette  a  könyvtárat  is,  a  beázott,
tönkrement  falrészeket  kijavították,  a  beázásokat  megszüntették,  az  elektromos  hálózatot
felülvizsgálták, a tönkrement alkatrészeket, fénycsöveket kicserélték. 
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5.2 Könyvtárhasználók

A könyvtárnak  2016-ban 2460 regisztrált  használója volt,  ami a  gyakorlatban azt  jelenti,  hogy
ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Két okból is örvendetes az
alábbi diagram: egyrészt, mert hosszú évek után először tapasztalhattunk emelkedést a regisztrált
könyvtárhasználók  számában,  másrészt  pedig  azért  is,  mert  az  újonnan  regisztráltak  aránya  is
emelkedett. 

Szintén emelkedést láthatunk a  személyes (helybeni) használók számában is: 2016-ban 32137-en
vették igénybe a könyvtár valamely szolgáltatását, ami – figyelembe véve, hogy 289 napot volt
nyitva a könyvtár – napi 111 könyvtárhasználót jelent. 

2016-ban  összesen  164  rendezvénye volt  a  könyvtárnak  (lásd  1.  számú  melléklet),  melyeken
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összesen 3998 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
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 letölteni2. 

5.3 Személyi feltételek

A színvonalas  szakmai  munka  megkívánja  a  megfelelő  dolgozói  létszámot.  Jelenleg  9  teljes
munkaidős  könyvtáros,  egy  részmunkaidős  (napi  hat  órás)  technikai  dolgozó,  kettő
közfoglalkoztatott,  valamint  kettő  kulturális  közfoglalkoztatott  dolgozik  a  könyvtárban.  Itt
köszönjük  meg  a  fenntartónak,  hogy  2016  márciusától  két,  addig  napi  hat  órában  dolgozó
kollégánkat  újra  napi  nyolc  órában  alkalmazhatjuk.  Minden  könyvtáros  felsőfokú  könyvtári
képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezik. 

5.3.1 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.

2 Elégedettségi felmérések. - In. Justh Zsigmond Városi Könyvtár honlapja (2017. 01. 24.) 
http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=10900 
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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.”3

A  könyvtári  tevékenység  hozzáadott  értékű  szolgáltatás,  hiszen  a  könyvtáros  a  saját
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, szerzői jogi képesítés.
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

3 A könyvtáros munkája, ismeretei és kompetenciája / Katsányi Sándor. - In. Könyvtári Intézet honlapja. - 
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/105_katsanyitanulm.pdf (2017. 01. 24.) 

10
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/105_katsanyitanulm.pdf


folyamatosan képzik magukat, az ismeretek gyakorlati alkalmazása a könyvtár eredményeiben már
látható.

5.3.2 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.  2016-ban összesen két  közfoglalkoztatottat  alkalmaztunk a könyvtárban
hosszabb-rövidebb időszakokban, valamint a kulturális közfoglalkoztatási programban is részt vett
könyvtárunk,  melynek  keretein  belül  az  Országos  Széchényi  Könyvtár  irányításával  három 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 említem, illetve a már több,
mint  17  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 megbízható 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 2016-ban
összesen 164 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. 

5.3.3 Közösségi szolgálatos diákok
Az  50  órás  kötelező  iskolai  közösségi  szolgálat  keretében  2016-ban  36  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 „Kattints velünk!” 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 2017 nyarán ismét meghirdetjük a lehetőséget,
hiszen  a  program  nagyszerű  lehetőséget  kínál  a  különböző  generációk  találkozására,  egymás
segítésére, egymás megismerésére. 

5.3.4 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 2016-ban
is.  A  program  célcsoportjába  a  16-25  év  közötti,  nappali  tagozatos  tanulói,  vagy  hallgatói
jogviszonnyal  rendelkező  és  azt  igazolni  tudó  diákok  tartoztak.  Könyvtárunk  négy  diákot
alkalmazott  a  program  keretében,  akik  a  könyvtár  különböző  részein,  különböző
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munkafolyamatokban („Kattints velünk!” program, játszóházakra előkészületek, szövegek gépelése,
régi, bekötött folyóiratok szkennelése) segítették a munkánkat. 

5.4 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. 2016-ban összesen 289 napon volt nyitva a könyvtár. 

5.5 Könyvtári állomány 

A könyvtár  állománya  2016.  december  31-én  67.637 könyvtári  egység volt,  könyvek,  időszaki
kiadványok,  audiovizuális  dokumentumok.  A  könyvtári  állomány  100%-a  feldolgozott,
katalógusból  elérhető.  Az  állományunk  3.376  bakelit  lemezt  tartalmaz,  amelynek  bibliográfiai
adatait cédulakatógusban tárjuk fel, ami az állomány 5%-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  ugyanilyen  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,  de  2016-ban  is  megfelelő
mértékben tudtuk bővíteni gyűjteményünket. 
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Meggyőződésem, hogy az állomány folyamatos fejlesztése az egyik legfőbb lehetőség az olvasói
kör  megtartásához,  növeléséhez.  A tendencia  mindenesetre  biztató:  2015-ben  végre  megállt  a
csökkenés, sőt azóta tovább 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  134  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.
2016-ban 103 könyvtárközi kérést küldtünk el olvasóink megbízásából. 

5.6 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 játszóházakról bővebben a 10. fejezetben írunk. 

Ugyancsak a gyermekkönyvtárban szervezünk havi rendszerességgel Társas-estet, ahol a délutáni és
esti órákban közös társasjátékozásra van lehetőség. Lényeges elemei a gyermekkönyvtári munkának
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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  a  Vadvirág  Esély  Klubbal  és  hosszú  időre  nyúlik  vissza
együttműködésünk  a  Rákóczitelepi  és  a  Vörösmarty  Iskolával  is.  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 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. 

5.7 Informatika eszközök

Az infokommunikációs technológia elképesztően gyors fejlődése, valamint a technikai eszközök
sajnálatosan  gyors  amortizálódása  szükségessé  teszi  a  terület  folyamatos  fejlesztését.  2016-ban
lehetőségünk nyílt a számítógéppark bővítésére, ami nagyon időszerű volt, hiszen legutóbb 2010-
ben volt erre módunk. Az internetes részben jelenleg 6 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. Fontos feladat ezen gépek pótlása, illetve
az összes gép megfelelő karbantartása. 

Könyvtárunkból  öt  könyvtáros  úgynevezett  mentorként  kapcsolódott  a  Tudásod  a  jövőd!
programhoz, mint végzett  e-tanácsadó. A mentorok egy-egy számítógépet is kaptak a munkájuk
megkönnyítése érdekében, melyeket a munkahelyükön – esetünkben a könyvtárban – helyeztek el,
ezek azonban nem a könyvtár tulajdonai. 

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

5.8 Távhasználat

A  könyvtárat  „távolról  használók”  száma  évről-évre  nő.  A  két  honlap  (könyvtárunk4 és

4 http://www.justhvk.hu/ (2017. 01. 24.) 
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gyermekkönyvtárunk5 egyaránt folyamatosan frissülő honlappal rendelkezik) és az OPAC6 (online
könyvtári katalógus) látogatottsága folyamatosan emelkedik, úgy, hogy ezekben az adatokban nem
tüntetjük fel a közösségi oldalakon megjelenő bejegyzések olvasottságát. A könyvtár honlapja 2016
novemberében teljesen megújult, és immár a vakok és gyengénlátók számára is akadálymentessé
vált. 

Természetesen  mind  a  felnőtt7,  mind  a  gyermekkönyvtár8 külön-külön  oldallal  van  jelen  a
Facebook-on  is,  ahol  gyakran  kapunk  kérdéseket,  vagy  éppen  hosszabbításokra  vonatkozó
kéréseket. A Facebook-on naponta többször is osztunk meg híreket, fényképeket könyvtárunkról,
könyvajánlókat  frissen  vásárolt  könyveinkről,  de  a  rendezvényeinket  is  hirdetjük  „Facebook-
esemény formájában”.  Emellett  más közösségi  oldalakat  is  napi  szinten használunk azért,  hogy
minél  szélesebb  körben  bemutathassuk  a  könyvtárunk  szolgáltatásait:  a  gyermekkönyvtár
könyvajánló blogot9 készít, a felnőtt könyvtár pedig friss híreket közöl a Twitteren10 és a Google
Plus-on11, fotókat oszt meg az Instagramon12 és a Google Photos-on13, eseményeit pedig a Google
Kalendáriumban14 is követhetővé teszi. 

5.9 Pályázatok

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.  A pályázat
keretében 2016 márciusában, az orosházi delegáció tagjaként két kollégánk vett részt a törökországi
találkozón. 

Könyvtárunk  2015  novemberében  kapott  értesítést  arról,  hogy  a  Nemzeti  Kulturális  Alaphoz
benyújtott,  3808/2907  azonosító  szám  alatt  nyilvántartott  pályázatunknak  a  Szépirodalom  és
Ismeretterjesztés  Kollégiuma 300.000,-  Ft  támogatást  ítélt  meg.  Ez  ugyan  összességében  csak
mintegy  kétharmada  volt  az  eredetileg  igényelt  összegnek,  de  a  tervek  újrafogalmazásával,  a
vendégek, a meghívott írók és a kísérő rendezvények számának csökkentésével, illetve a kiadások
lefaragásával megvalósíthatóvá vált egy országos könyvesblogger találkozó, amelyet 2016. március
19-20-án rendeztünk meg. 

2016.  júniusában  pályázatot  nyújtottunk  be  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  Közgyűjtemények
Kollégiumához a a Minősített Könyvtár Címre való felkészülésre. Pályázatunk célja a Minősített
Könyvtár Cím megpályázásának előkészítése,  a könyvtári közös értékelési  keretrendszer szerinti
dokumentáció  javítása,  pótlása  illetve  a  könyvtári  minőségi  kézikönyv  elkészítése,  amelyhez  a
könyvtári  minőségirányításban  és  a  könyvtári  minősítésben  tapasztalattal  rendelkező  könyvtári
szakértő segítségét vesszük igénybe. A pályázat további célja tréning megvalósítása a munkatársak
számára az új feladattal kapcsolatos ráhangolódásra és a csapat kohézió erősítésére. Összességében

5 http://ohkiskonyvtar.beluva.hu/ (2017. 01. 24.) 
6 http://www.justhvk.hu/opac (2017. 01. 24.) 
7 https://www.facebook.com/justhvk/ (2017. 01. 24.) 
8 https://www.facebook.com/ohkiskonyvtar (2017. 01. 24.) 
9 https://tengere.wordpress.com/ (2017. 01. 24.) 
10 https://twitter.com/justhvk (2017. 01. 24.) 
11 https://plus.google.com/113736120762703596507 (2017. 01. 24.) 
12 https://www.instagram.com/justhvk/ (2017. 01. 24.) 
13 http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=11649 (2017. 01. 24.) 
14 https://calendar.google.com/calendar/embed?src=justhvk@gmail.com&ctz=Europe/Budapest (2017. 01. 24.) 
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célunk a könyvtár teljes minőségirányítási folyamatának elindítása és működtetése. A külső szakértő
2016 szeptemberétől segíti munkánkat. Szeptemberben, októberben és decemberben konzultációt
tartott  a  könyvtárban,  novemberben  pedig  egy  egész  napos  tréninget  a  gyopárosfürdői
konferenciateremben. 

A Petőfi Művelődési Központtal közösen könyvtárunk sikeres pályázatot nyújtott be a  Közép- és
Kelet-európai  Történelem  és  Társadalom  Kutatásáért  Közalapítványhoz.  A  Sinkovits  Imréről
elnevezett  pályázat  keretein  belül  “Mai  szabadságunk...”  címmel  vers-  és  novellaíró  pályázatot
hirdettünk, illetve szavalóversenyt rendeztünk Békés megyei diákok számára. 

Jelenleg elbírálás alatt van egy 2016 novemberében beadott EFOP-os pályázatunk (EFOP-3.3.2-16
Kulturális  intézmények  a  köznevelés  eredményességéért),  illetve  természetesen  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. 

5.10 Költségvetés

Orosháza Város Önkormányzata, mint fenntartó éves költségvetési rendeletében határozza meg a
Justh Zsigmond Városi Könyvtár költségvetésének fő összegét. 

A könyvtár 2016. évi pénzügyi adatai

BEVÉTEL

Az intézmény működési bevétele 3.455.000,- Ft

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 42.803.000,- Ft

·        A támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás 38.741.000,- Ft

·        A pályázati támogatás 3.675.000,- Ft

·        A pályázati támogatásból EU-támogatás 0,- Ft

Egyéb bevétel összesen

                                              Bevétel összesen 46.258.000,- Ft

 

KIADÁS

Személyi juttatás 27.223.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulék 7.154.000,- Ft

Dologi kiadás 9.770.000,- Ft
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Egyéb kiadás

                                            Kiadás összesen 46.015.000,- Ft

5.11 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, honlapon, 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  alkalmanként
honlapunkon 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. 

6. Közösségi tér, közösségi programok

A könyvtári programokat 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.  2016-ban új,  olvasói  kezdeményezésként
Szögletes  Kerék  –  Szülők  Klubja címmel  indítottunk  beszélgetés-sorozatot.  Ezek  mellett
figyelemmel  voltunk  olyan  aktualitásokra  is,  mint  például  a  magyar  kultúra  napja,  a  magyar
költészet napja, az  Ünnepi könyvhét, vagy éppen a zenetörténeti évfordulók. Vendégünk volt több
elismert szereplője is a kortárs magyar irodalomnak, így Grecsó Krisztián, Kalapos Éva és Kemény
Zsófi is. Illetve – és ez is rendkívül fontos feladatunk – örömmel vállaltuk a házigazdai teendőket
helyi szerzők új könyveinek bemutatásakor. Így mutattuk be 2016-ban többek között  Z. Konkoly
Juci, Skita Erika, Petrus Márta, Verasztó Antal és Dávid László könyveit is. 

6.1 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
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más könyvtári programokon is számíthatunk. Az egyes találkozókról a legtöbb esetben fényképes
beszámoló jelenik meg a honlapunkon, amit a közösségi oldalainkon is megosztunk. A helyi média
programajánlójában  pedig  minden  esetben  megjelenik  az  olvasókör  aktuális  felhívása.  A tagok
egymás között is ajánlják a kulturális programokat, így természetesen a könyvtár rendezvényeit is,
és ami még örömteli, saját ötletekkel is előállnak. 2016-ban az olvasókör tagjai előadást tartottak
egymásnak  többek  között  Nagy  Gyula,  Ljudmila  Ulickaja,  Németh  László  és  Bob  Dylan
munkásságáról is. 

6.2 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.  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.

A klub tagjai 2016 májusában Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban,
szeptemberben pedig Gyulán, a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban és az Almásy-kastélyban
vettek  részt  közös  kiránduláson.  A Klub  témája  a  2015/2016-os  évadban  a  gasztronómia,  a
2016/2017-es évben pedig az „okos-világ” (okostelefonok, új technológiák)  volt. 

18
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)



6.3 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.
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.
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6.4 Orosházi Moly Galeri 

A könyvtár egyik nagy 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 (hasonló találkozót rendeztünk 2016-ban is, lásd a Veszíts el egy könyvet! játékot
bemutató részt). 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.  Akárcsak  az  olvasókörösök,  ők  is
beszámolnak a találkozókról a könyvtár blogján, és programajánlókban is megjelenik a találkozó
felhívása.  Tanulságos  helyzet,  hogy  a  kezdeti  csapat  tagjai  közül  többen  ma  már  külföldön
dolgoznak, így az új tagok keresése folyamatos feladatot jelent. 
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6.5 Aranyalma Klub

Az Aranyalma Klubbot azzal a szándékkal hozta létre a klub házigazdája, Könyves Tóth Tünde
2015-ben, 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. 
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 és az önismeret.
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6.6 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 4 éve nyújtott lehetőséget
és  egyre  szélesedik  azoknak  a  köre,  akik  velünk  együtt  tartalmasan  töltik  el  ezeket  a  péntek
délutánokat.

6.7 Szögletes Kerék – Szülők Klubja 

2016  novemberében  Szögletes  Kerék  –  Szülők  Klubja  címmel,  két  könyvtárhasználónk
kezdeményezésére indult  egy beszélgetéssorozat  a könyvtárban.  A találkozókra szervezők olyan
szülőket  vártak,  akiknek  fogyatékkal  élő  gyermekei  vannak,  illetve  mindenkit,  akit  érdekel  az
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akadályoztatott életű emberek mindennapi élete, problémája. 

7. Egyéb programok 2016-ból

7.1 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.15 A gyermekkönyvtárban
találhatták meg a hat kérdésből álló tesztlapunkat az érdeklődők, illetve a kitöltésben segítséget
nyújtó  prezentációt  is,  amit  bárki  megtekinthetett  a  számítógépeinken,  aki  betért  hozzánk.  A
kérdéseken keresztül a vízfogyasztási szokásokra, illetve Gyopárosfürdő szolgáltatásaira egyaránt
felhívtuk a figyelmet. 

7.2 Könyves kihívás!

2016 könyvtári kihívása a „Sokszínű könyvtár a sokszínű olvasókért” elnevezésű játékunk volt. 5
hetente – a könyvborítók színei szerint – különböző, újabb és újabb könyvek vettek részt a játékban.
Minden  színajánlóból  könyvet  kellett  kölcsönözni  ahhoz,  hogy  a  kihívás  végén,  a  legtöbbet
olvasókat értékes könyvekkel jutalmazzuk.

7.3 Zenetörténeti esték

Könyvtárunk 2015-ben indította  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.  A sorozat  keretein  belül
áprilisban az orosházi beatfesztiválok történetéről volt egy zenés találkozónk, ahol sikerült elérnünk
kitűzött célunkat, azaz, hogy felelevenítsük a 70-es évek beatzenéinek és az orosházi fesztiváloknak
a hangulatát, továbbá alkalmat adjunk egymást régen nem látott barátoknak, ismerősöknek, hogy
sok-sok év, évtized után újra találkozzanak. A fesztiválok jelentőségét és emlékének fontosságát mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy – nagy örömünkre – eljött hozzánk Debrecenből a fesztiválokon
többször  arany  diplomát  szerző  Lux  együttes  két  tagja,  Tikász  Sándor  és  Pikó  Sándor  is!  A
rendezvényen  Varga  Zoltán  egykori  könyvtárigazgató,  országgyűlési  képviselő  töltötte  be  a
házigazda szerepét, aki a fesztiválok idején a seregszemlék titkári teendőit látta el. Itt volt velünk
Vértestolnáról a fesztiválok megálmodója, létrehozója, szervezője  Benkő Péter Benedek, továbbá
két korábbi helyi muzsikus, Csizmadia Béla, illetve Bánfi Antal, valamint Plenter Béla, aki szintén
elég messziről, Simontornyáról érkezett. 

15 Víz világnapja, 2016 / Buzai Csaba. - In. Justh Zsigmond Városi Könyvtár honlapja (2016. március 22.) 
[http://www.justhvk.hu/blog/?p=11269] (2017. 01. 24.) 
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Októberben Dinnyés István címzetes zeneiskola igazgató tartott előadást Orosháza zenei életéről. 

7.4 Internet Fiesta 

2016-ban is  csatlakoztunk az Internet  Fiesta  országos rendezvénysorozathoz március 17.  és 23.
között az alábbi programokkal:

• Tessék  kattintani!  Hogyan  kell  e-mail  címet  regisztrálni,  Word-ben  szöveget  formázni,
fotókat  feltölteni  a  Facebook-ra,  beszélgetni  a  Skype-on  keresztül,  vagy  éppen
alkalmazásokat telepíteni a telefonra? Az iskolai közösségi szolgálatos diákok megmutatják!
Minden hétköznap délután 3-tól 6 óráig. 

• Lyukasóra. Ingyenes internethasználat lehetősége a nap utolsó órájában. Minden hétköznap
délután 5-től 6 óráig. 

• Fiesta-kvíz. Kvíz a weben, webes témában, fürdőbelépőért. 
• Ismerkedj  az  e-könyvekkel!  Ismerkedj  az  e-könyvekkel,  próbáld  ki  e-könyv olvasónkat!

Minden hétköznap. 
• Sokszínű könyvtár  a  sokszínű olvasókért.  A 2016-os könyves kihívás hivatalos  indulása.

2016. március 17., 10 óra. 
• Országos könyvesblogger találkozó, főtéri felolvasó flashmob, Grecsó Krisztián és Kollár-

Klemencz László zenész irodalmi estje, nagy könyvelhagyó hétvége… 
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Az orosházi programok sikerét jelzi, hogy a könyvtár igazgatója, Buzai Csaba az Internet Fiesta
zárókonferenciáján, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban mutathatta be az orosházi eseményeket,
és vehette át az elismerést jelentő emléklapot. 

7.5 Országos Könyvtári Napok

Könyvtárunk a szokásoknak megfelelően idén  is  bekapcsolódott  az  Országos Könyvtári  Napok
rendezvénysorozatába.  A programok  között  volt  közönségtalálkozó  orosházi  alkotóval  (Petrus
Márta könyvbemutatója),  egy  országosan  ismert  és  népszerű  költő,  slammer  beszélgetése
(vendégünk volt  Kemény Zsófi),  volt öko-játszóház,  társas-játék-est,  a zene világnapján  Dinnyés
István tartott  előadást  városunk  zenei  életéről,  az  óvodásoknak  játékos  „beavatást”  tartottunk,
elindítottuk a Ments könyvet akciót, volt könyvkiárusítás, és a könyvtárba szerveztünk egy véradást
is. Új programként – hagyományteremtő szándékkal, Justh Zsigmond halálának 122. évfordulóján –
kerékpártúra  keretében  ellátogattunk  Gádorosra,  ahol  megtekintettük  a  Justh  Zsigmond
emlékszobát, majd koszorút helyeztünk el a névadónk sírjánál
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7.6 Pénzügyi tudatosság tréning 

Magyarországon  a  különféle  kutatási  eredmények  kedvezőtlen  képet  festenek  az  egyének
öngondoskodásáról.  A  családok  döntő  többsége  nem  tudja  megítélni  saját  kockázatviselő
képességét,  illetve azt,  hogy egyes pénzügyi szolgáltatások milyen előnyökkel és kockázatokkal
járhatnak.  Kulcsfontosságú  tehát,  hogy  a  pénzügyek  terén  is  megtanuljunk  tudatos  döntéseket
hozni!  A  könyvtárunkban,  novemberben  szervezett  kétnapos,  ingyenes  tréningen  a  pénzügyi
önismeret került elsősorban fókuszba, majd azokat a technikákat vették az érdeklődők sorra, melyek
fejlesztik a pénzügyi önkontrollt és pénzkezelési technikákat. A tréning legfőbb célja az volt, hogy
tudatosabb és sikeresebb pénzkezelőkké váljunk.

8. 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
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  a  Vadvirág  Esély  Klubbal,  így  a  tagok  kézműves
foglalkozásokra  járnak rendszeresen  a  gyermekkönyvtárba,  emellett  a  számítógép-használatot  is
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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  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. 

A zenei  könyvtár  együttműködési  megállapodás alapján rögzíti  videóra az Orosházi  Rock Klub
koncertjeit,  abból  a  célból,  hogy  azok  megmaradjanak  az  utókor  számára.  2016-ban  45  ilyen
eseményt rögzítettünk és archiváltunk. 

Céljaink  elérésben  és  a  programjaink  megrendezésében  nagyon  sok  segítséget  kaptunk  mások
mellett  a  Fórum Gyorsétteremtől,  az  Alexandra  Kiadótól,  a Petőfi  Művelődési  Központtól  és  a
békéscsabai megyei könyvtártól. 

9. Versenyek, vetélkedők 

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 és a  Gyopárka  tündér  mesemondó  versenynek.  Megtisztelő
kötelességünk, hogy ezeket a versenyeket továbbra is megszervezzük. 

9.1 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. 
A város  és  a  kistérség  hét  általános  iskolájából  összesen  tizenegy  tanuló  nevezett  2016-ban  a
Kazinczy-verseny városi, körzeti fordulójára. A résztvevő iskolák:

• Csanádapácai Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
• Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola,
• Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézménye,
• Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
• Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
• Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium,
• Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.

A zsűri tagjai Bozó Klára, Vetésiné Petrányi Erzsébet és Csányiné Kádár Tünde voltak.
Eredmények.
5-6. osztály. 1. Gál Regina, Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (felkészítő
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tanára: Víghné Pintér Lilla), 2. Györgyi Anna, Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina
Sándor Tagintézménye (felkészítő tanára: Kaminszkiné Vígh Zsanett), 3. Csizmadia Laura, Székács
József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (felkészítő tanára: Koncsek Árpádné).
7-8.  osztály.1.  Polgár  Dávid,  Orosházi  Vörösmarty  Mihály  Általános  Iskola  (felkészítő  tanára:
Palyov  Pálné),  2.  Madarász  Laura,  Székács  József  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és
Gimnázium (felkészítő tanára: Jenei Mária), 3. Török Péter, Orosházi Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Czina Sándor Tagintézménye (felkészítő tanára: Kiss Valéria).
A  Szép  Magyar  Beszéd  verseny  7-8.osztályos  korcsoport  győztese,  Polgár  Dávid  képviselte
Orosházát és térségét Kisújszálláson, a regionális fordulóban április 8-tól 10-ig.
A verseny támogatói: Orosháza Város Önkormányzata, Asztalos pékség, Orosháza-Gyopárosfürdő.

9.2 Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny

Tizenhatodik alkalommal rendeztük meg február  15-én a  Justh Zsigmond vers-  és prózamondó
versenyt, melynek célja a névadó emlékének ápolása mellett a verseny lehetőségének biztosítása a
fiatal versmondók számára. A rendezvényre ezúttal tizenegy iskola huszonegy tanulója jelentkezett
(vagyis  ennél  lényegesen  több,  ám betegség  miatt  többen  is  lemondták  a  részvételt  az  utolsó
pillanatban).  A zsűrit  B. Imre Julianna zsűrielnök, Bertáné Halász Edit  és Dégi Éva alkották,  a
szavalóversenyt  Süléné  Baranyai  Ilona  önkormányzati  csoportvezető  nyitotta  meg.  Amint  a
zsűrielnök értékelőjében elmondta, alapvetően jól kiválasztott, technikailag jól felépített versekkel,
prózai  művekkel  érkeztek  a  diákok.  Többnyire  jó  volt  az  előadásmód,  a  szavak  kiejtése  és  a
hangsúlyozás is. A 9-10. évfolyamosoknál még hiányoztak az érzések, a nagyobbaknál azonban már
ez is  a helyén volt,  a diákok tudták,  értették,  hogy miről szól a vers. Dönteni ezúttal  sem volt
könnyű, a zsűri öt diákot is megkért arra, hogy egy másik előadással is mutassák meg tehetségüket,
és végül a 11-14. évfolyamosok mezőnyében két első helyezettet is választottak.
Végeredmény.  9-10.  évfolyam:  1.  Borbíró  Bíborka  (Péter  András  Gimnázium  és  Kollégium,
Szeghalom,  felkészítő  tanára:  Simonné  Szabó  Andrea),  2.  Horgász  Imre  László  (Péter  András
Gimnázium  és  Kollégium,  Szeghalom,  felkészítő  tanára:  Fábián  Laura),  3.  Madarász  Noémi
(Orosházi  Táncsics  Mihály  Gimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégium,  felkészítő  tanára:  Süle
Margit).
11-14.  évfolyam:  1.  Torma  Evelin  (Németh  László  Gimnázium,  Hódmezővásárhely,  felkészítő
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tanára:  Sósné  Udvari  Tünde),  1.  Fekete  István  (Harruckern  János  Szakképző  Iskola,  Gyula,
felkészítő  tanára:  Veres  Andrea),  2.  Tóth  Csongor  (Békéscsabai  Andrássy  Gyula  Gimnázium,
felkészítő tanára: Dr. Mázorné Rácz Erika), 3. Király M. Alexandra (Békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium, felkészítő tanára: Dr. Mázorné Rácz Erika). 
Különdíj  a  versenyzők  szavazatai  alapján:  Hrubák  Axel  (Harruckern  János  Szakképző  Iskola,
Gyula, felkészítő tanára: Pocsai Andrea)
Józsa  Mihály  Emlékdíj:  Borbíró  Bíborka  (Péter  András  Gimnázium és  Kollégium,  Szeghalom,
felkészítő tanára: Simonné Szabó Andrea)
Orosházi Média Kft. különdíja a legjobb orosházi versenyző számára: Madarász Noémi (Táncsics
Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Orosháza, felkészítő tanára: Süle Margit)
A szavalóverseny megrendezését a Reflektor Kulturális Alapítvány, az IQ Könyvesbolt és Orosháza
Város Önkormányzata támogatta.

9.3 Gyopárka tündér mesemondó verseny

Kettős jubileum adta meg a kereteit a XI. Gyopárka tündér mesemondó versenynek, hiszen éppen
húsz éve, 1996 nyarán rendezték meg Orosházán az első Ifjúsági Magyarságtábort Károlyi Fülöp
Béla ötlete nyomán, majd éppen tíz éve, 2006-ban – szintén Béla bácsinak köszönhetően – nőtte ki
magát  a  táborból  a  Gyopárka  tündér  mesemondó  verseny,  melyet  azóta  is  minden  évben
megrendeznek, megrendezünk. Idén harminchat gyermek jelentkezett a versenyre, többen, mint az
előző években bármikor, ezért úgy döntöttünk, az előre meghirdetett, és megszokott két korcsoport
helyett idén háromban (óvodások, 1-2. osztályosok és 3-5. osztályosok) mérhetik össze tudásukat a
kis mesemondók. A verseny közben végig játszóházzal vártuk a gyerekeket a gyermekkönyvtárba,
így  nem  kellett  végigülni  a  többi  kategória  meséit  azoknak,  akik  egy  kis  mozgásra,  más
tevékenységre vágytak. A zsűri tagjai Fülöp Csaba (Helios Alapítvány), Vetésiné Petrányi Erzsébet
(Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete) és Csányiné Kádár Tünde (könyvtár) voltak. A zsűri
nehezen tudott dönteni, jól jelzi ezt, hogy több kategóriában megosztott helyezés született, az 1-2.
osztályosok mezőnyében pedig nem osztottak ki első helyet.
Eredmények:
Óvodások.  1.  Dúró-Gergely  Nimród,  Napköziotthonos  Óvodák  Elek,  felkészítő  pedagógus:
Árvainé  Nagy  Mónika,  3.  Schmidt  Rebeka,  Forrás  Református  Óvoda  Orosháza,  felkészítő
pedagógus: Knapcsek Adrienn, 3. Mrena Hanna Orosházi Eötvös József Katolikus Általános Iskola
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és Óvoda, felkészítő pedagógus: Verba Attiláné és Szőke-Molnár Csilla. Különdíj: Kulcsár Anna
Helga Nagyszénási Önkormányzati  Óvoda és Könyvtár,  felkészítők: Kulcsár László és Kulcsár-
Magola Helga; Juhász Lara Hanna Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája,
felkészítő pedagógus: Sipos Olga. 
1-  2.  évfolyamosok. 2.  Buzai  Brúnó,  Orosházi  Vörösmarty  Mihály  Általános  Iskola  felkészítő
pedagógus: Lőrinczné Bálint Judit, 2. Szelényi Júlia Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
felkészítő pedagógus: Kupeczkiné Szenczi Erzsébet, 3. Kishonti Hanna Orosházi Székács József
Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda felkészítő pedagógus: Dérné Csepregi Klára.
Különdíj: Buzai Dorka Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola felkészítő pedagógus: Tóth
Margit Erika; Albert Ádám Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, felkészítő pedagógus:
Lőrinczné Bálint Judit
3-  4-  5.  évfolyamosok. 1.  Szalai  Noémi  Ludas  Matyi  Művelődési  Egyesület,  Ludas  Szerbia,
felkészítő  pedagógus  Szűcs  Angéla,  2.  Tóth  Liza  Laura  Kisboldogasszony Katolikus  Általános
Iskola Gádoros,  felkészítő  pedagógus: Kozmerné Herpai Mária,  3.  Szalai  Violetta  Lifka Sándor
Művelődési  Egyesület  Hajdújárás Szerbia,  felkészítő  pedagógus:  Szalai  Eszter,  3.  Bánfi  Botond
Barnabás  Orosházi  Református  Két  Tanítási  NyelvűnÁltalános  Iskola,  felkészítő  pedagógus:
Ferencsik Zoltánné. Különdíj: Orbán András Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, felkészítő
pedagógus:  Lehoczki  Istvánné;  Dimák  Fanni,  Orosházi  Vörösmarty  Mihály  Általános  Iskola,
felkészítő pedagógus: Tompáné Barabás Edit. 
Ajándékot kaptak a felkészítő pedagógusok közül néhányan, akik ebben az évben több gyermeket
sikeresen felkészítettek a versenyre: Lőrinczné Bálint Judit, Orosházi Vörösmarty Mihály Általános
Iskola ; Lehoczki Istvánné Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Tótkomlós. 
Orosháza albumot kaptak jutalmul: Szalai Eszter Lifka Sándor Művelődési Egyesület Hajdújárás
Szerbia; Szűcs Angéla, Ludas Matyi Művelődési Egyesület, Ludas Szerbia.
Szervezők,  támogatók:  OROSházaGLAS,  Orosháza  Város  Önkormányzata,  Petőfi  Művelődési
Központ, Orosháza Gyopárosfürdő, Helios Alapítvány Orosháza, Justh Zsigmond Városi Könyvtár.

9.4 Ezerkilencszázötvenhat, te csillag – szavalóverseny

„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag” mottóval, a Petőfi Művelődési Központtal közösen rendeztünk
megyei  szavalóversenyt  a  könyvtár  olvasótermében  az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc
emléke előtt tisztelegve, 2016. október 28-án. A versmondók két kategóriában – 7-8-9. és 10-11-12.
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évfolyamosok  –  jelentkezhettek  egy  kötelező  és  egy  választott  verssel.  A kötelező  vers  Szabó
Lőrinc  „Meglepetések”  c.  három versből  álló  ciklusának  egyik  darabja  volt.  A versenyt  Zalai
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke nyitotta meg, aki beszédében felidézte az 1956-os
októberi események megyei vonatkozásait, így azt is, hogy éppen ezen a napon, október 28-án volt
a megye több városában – így Orosházán is – többezres tömeggyűlés a szabadságért. A versenyzők
először  a  szabadon választott  verset  mondták  el,  majd  a  zsűri  döntött  arról,  kitől  kérik  még a
kötelezőt  is.  A  zsűri  tagjai  Magonyné  Urbán  Zsuzsanna,  az  orosházi  önkormányzat  ifjúsági
referense,  Vetésiné  Petrányi  Erzsébet  nyugdíjas  pedagógus  és  Verasztó  Antal  író,  helytörténész
voltak.  A zsűri  elnöke,  Verasztó Antal  értékelésében mindenkit  biztatott  a  folytatásra,  kiemelte,
hogy  most  azokat  díjazták,  akik  az  adott  napon  a  legjobbak  voltak,  és  elmondta:  a  szabadon
választott vers előadás szinte mindenkinek jobban sikerült.
Eredmények: 
7-8-9.  osztály. I.  Madari  Cintia  (Jankó  János  Általános  Iskola  és  Gimnázium,  Tótkomlós),  8.
osztályos, felkészítő tanára: Szepesiné Ferenczi Andrea,  II.  Nagy Melani (Szent Imre Katolikus
Általános  Iskola  és  Óvoda,  Pusztaföldvár),  7.  osztályos,  felkészítő  tanára:  Gregus  Ilona,  III.
Lehoczki Balázs Gábor (Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium), 9.
osztályos, felkészítő tanára: Süle Margit, Különdíj: Gál Regina (Orosházi Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola), 7. osztályos, felkészítő tanára: Víghné Pintér Lilla. 
10-11-12. osztály.  I. Fodor Abigél (Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, Tótkomlós), 12.
osztályos, felkészítő tanára: Bodzsár Anna, II. Rácz Gabriella (Székács József Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza), 11. osztályos, felkészítő tanára: Samuné Jenei Mária,
III.  Kovács  Ketlin  (Orosházi  Táncsics  Mihály  Gimnázium,  Szakgimnázium és  Kollégium),  11.
osztályos, felkészítő tanára: Menyhárt Krisztina,  III.  Juhász Dávid (Hunyadi János Középiskola,
Mezőkovácsháza), 11. osztályos, felkészítő tanárai: Duma Zsolt és Fekete Beáta. 
A programot  az  1956-os  forradalom és  szabadságharc  évfordulójára  létrehozott  Emlékbizottság
támogatta.

10. Játszóházak, kézműves foglalkozások a gyermekkönyvtárban

A 2016-os programokat1 átolvasva jól látható, hogy a gyermekkönyvtári kézműves foglalkozásokra
folyamatosan igény van egész évben, a nyári játszóházak pedig sok-sok kisgyermek idejét töltik ki
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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. De év közben is népszerűek a rendezvények, a
2016-os  farsangi  játszóházban  például  szemüvegkészítő  versenyt  is  hirdettünk,
könyvnyereményekért.  Szeretnénk  még  hosszú  évekig  megőrizni  a  kézműves  foglalkozások
hagyományát, 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. 

11. Veszíts el egy könyvet!

Bár már kilenc 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  hétvégén  (március  18-20.),  és  azt  regisztráld  a  játék  honlapján
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(http://veszitsel.konyvtar.hu/). Ha ez megvan, fotózd le a frissen elveszített könyvedet, és töltsd fel a
képet a játék Facebook oldalára (http://www.facebook.com/veszitsel) a könyv szerzőjével és címével
együtt. Ezáltal máris esélyessé váltál, hogy megnyerd a könyvelhagyó napi játék fődíját, ami egy
több mint 50 ezer forint értékű könyvcsomag az Alexandra Kiadó és Könyváruházak jóvoltából!”. 

Ugyancsak a  Veszíts  el  egy könyvet!  születésnapjához kapcsolódóan március  19-én,  szombaton
országos könyvesblogger találkozót is szerveztünk Orosházán a könyvtárban a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával. Könyvtárunk 2015 novemberében kapott értesítést arról, hogy az NKA-hoz
benyújtott pályázatunknak a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 300.000,- Ft támogatást
ítélt meg. Ez ugyan összességében csak mintegy kétharmada volt az eredetileg igényelt összegnek,
de a tervek újrafogalmazásával, a vendégek, a meghívott írók és a kísérő rendezvények számának
csökkentésével, illetve a kiadások lefaragásával végre megvalósíthatóvá a találkozó. 

Összesen 32 cikk, tudósítás, jelentősebb blogbejegyzés jelent meg a találkozó eseményeiről, a helyi
média mellett  lehetőséget kaptunk többek között a Kossuth Rádiótól, a megyei sajtótól vagy az
origo.hu  hírportáltól  is  a  játék,  a  könyvek,  az  olvasás  és  a  könyvtárak  népszerűsítésére.  A
találkozóra  érkeztek  könyves  (sőt,  könyvtáras)  blogot  írók  és  moly.hu  tagok  egyebek  mellett
Egerből,  Debrecenből,  Budapestről,  Makóról,  illetve  még  Szabadkáról  is,  a  március  19-20-i
rendezvények mintegy harmincfős magját ők képezték az orosházi molyokkal kiegészülve. A már
kialakult, régi barátságokra való tekintettel – illetve kicsit a költségvetés szűkössége miatt is – volt,
aki  hely  barátoknál  aludt,  a  többieknek  a  Táncsics  Mihály  Gimnázium  és  Szakközépiskola
kollégiumában foglaltunk szállást. 

A 14 órakor kezdődő kerekasztal beszélgetés fő témáiul a Partvonal Kiadóval közös játék kiemelt
kifejezései (olvasás, kortárs magyar irodalom, e-könyv, könyves blogok, könyvtár)  szolgáltak (a
játék  végeredményét,  a  szófelhőket  lásd  a  3.  számú  mellékletben).  A beszélgetés  lehetőséget
biztosított egymás megismerésére, a vélemények ütköztetésére, miközben különböző nézőpontból
vizsgáltuk ugyanazokat a kérdéseket. Érdekes és tanulságos volt, ahogyan iskolán kívül találkozott
a magyar irodalmat tanító tanárnő volt tanítványával, vagy amikor a szabadkai könyvtár munkatársa
avatta be a hallgatóságot a magyar nyelvű szépirodalom beszerzésének nehézségebe. A kerekasztal
beszélgetést  nehezen  tudták  abbahagyni  a  résztvevők,  hiszen  minden  vélemény  újabb
megjegyzéseket, újabb reakciókat szült,  de abba kellett hagyni, hiszen 16 órára a város főterére
hirdettünk  felolvasó  flashmobot.  A  közös  felolvasáshoz  sok  orosházi  csatlakozott,  akik  a
beszélgetésen  még nem vettek részt.  A megadott  jelre  mindenki  hangosan kezdett  el  felolvasni
abból  a  könyvből,  amit  magával  hozott,  majd  a  tízperces  felolvasást  követően  a  többség el  is
veszítette az erre a célra szánt, előzetesen már regisztrált könyvét. 17 órakor kezdődött a könyvtár
olvasótermében  a  már  említett  greCSÓKOLlár  produkció,  azaz   Grecsó  Krisztián  és  Kollár-
Klemencz László közös zenés irodalmi estje. A telt házas programon mintegy másfél órán keresztül
szóltak a megzenésített versek, amiket novellák felolvasásával tettek még színesebbé az előadók. A
vacsorát követően még egy éjszakába nyúló játékest  vette  kezdetét  számtalan könyves játékkal,
vetélkedőkkel, ahol a kérdéseket az Orosházi Moly Galeri tagjai állították össze. Másnap egy közös
reggelit követően ismét a játéké volt a terep: a könyvtár egész területére kiterjedő molynyomozó
játékkal  várták  a  szervezők a vendégeket.  A játék  lényege,  hogy a könyvtári  dokumentumokba
elrejtett  fejtörők  és  kérdések egy-egy  nyomot  jelentenek,  melyek  elvezetnek  egyik  könyvből  a
másikba,  a  könyvtár  egyik  helyiségéből  a  másikba.  Az  nyert,  aki  leggyorsabban  teljesítette  a
feladatot.  Mind  az  esti,  mind  a  másnap  délelőtti  játékokon  a  legjobbak  könyvjutalomban
részesültek. A két nap során közel száz fő vett részt valamelyik programunkon, országosan pedig
mintegy 500 könyv elveszítését regisztrálták a játék honlapján. 
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A találkozó után elégedettségi kérdőívet is kitöltettünk a résztvevőkkel, az értékelést a könyvtár
honlapján lehet megtekinteni.16 

Összesen  21  hazai  könyvtár  kapcsolódott  be  a  könyvelhagyó  nap  szervezésébe,  országosan
összességében 500 könyv veszett el a hétvégén. 

Néhány idézet, amit megtalálók írtak a megtalált könyvek adatlapjai mellé:
• „Váratlan meglepetés, örülök neki. Kár hogy nem találtam többet, remélem lesz több is.

Várom hogy veszítsek és egyben találjak valami újat. :D” – @Kreineker Herbert
• „Remek ötlet ez a játék!” – @Zubi
• „Kicsit hosszú,de el fogom olvasni és aztán elveszítem” – @Drexler Vilmos
• „Örülök, hogy részt vehetek a játékban!! :)” – @Szollosi Greta
• „Köszönöm Szépen Tanárnő!:)” – @Kata
• „Születésnapi meglepetés volt.” – @Kovács Édua
• „Rám várt ez a könyv. Abc-ben láttam meg már mikor bementem. A fizetésnél is még ott volt,

de  senki  nem  vett  észre.  Oda  akartam  adni  a  pénztárosnak,  hogy  valaki  ott  felejtette.
Belelapoztam és láttam, hogy nem véletlen, hogy ott volt…….” – @Ilona

• „Zsenialis! Hamarosan én is “Elveszítem”!” – @polaris
• „Széchenyi  Zsigmond  jó  pár  elbeszélő  kötete  megvan,  de  ezt  a  vadásznaplót  még  nem

sikerült elolvasnom. Köszönöm!” – @V.Zsuzsi
• „ Nagyon örülök neki! Ladányi a kedvencem.” – @Mibi
• „Szuper ez a játék.” – @Anikóka
• „Pont nekem való :D” – @Bohár Noémi
• „Köszönöm! :)” – @Hédi
• „Könnyen meg találtam :) Eddig nagyon tetszik :3” – @Tőke Barbara K
• „Nagyon pozitívnak találom ezt a kezdeményezést. Nem hallottam még erről a dologról,

csak akkor amikor a könyvet megtaláltam, úgy néztem utána az interneten.A jó élményem az
volt, hogy egy olyan könyv akadt így a kezembe, amit már régen egyszer olvastam, és most
újra olvashatok. remélem aki utánam megtalálja és elolvassa, annak is pozitív élménye lesz

16 Elégedettségi felmérés eredményei, értékelése / Buzai Csaba. - In. Justh Zsigmond Városi Könyvtár honlapja 
(2016. 04. 18..). - http://www.justhvk.hu/blog/wp-
content/uploads/2016/04/konyvesblogger_kerdoiv_ertekeles_2016.pdf (2017. 01. 24.) 
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majd a könyvről és az akcióról is.” – @Szőkéné Zsuzsa
• „Nagyon köszönöm! Egy fantasztikus jó könyvet és ìrót sikerült megismernem.” – @Papp

Lilla
• „Üde színfolt volt a könyv a hétköznapjaimban. Épp akkor találtam meg, amikor befejeztem

egy másik könyvet és fogalmam sem volt még, hogy mit kezdek el olvasni. A sors kezét érzem
a dologban :D” – Gabor13

• „Nagyon vágytam erre  a  könyvre,  köszönöm!  A kolim pihenő  szobájában akadtam rá:)
Külön köszönöm a kekszet:D” – @Tóth Evelin

• „Lett egy jó napom. Köszönöm!” – @Anita 
• „Bearanyozta a napomat a könyv, nagyon köszönöm és természetesen folytatom a játékot:)”

– @Tóth Dóri
• „Nagyszerű ötlet!” – @Bogdán Tiborné

12. 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  Tumblr közösségi  oldal  honlapunkba  történő  beágyazásával  a  honlap
főoldalán is automatikusan megjelennek a publikálást követően. 

13. Orosházi Verselő 

2014  márciusában,  mintegy  a  magyar  költészet  napja  programjait  előkészítendő  hoztuk  létre  a
közösséget a Facebook-on17. 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  183  tagot  számlál  a  közösség,  de
természetesen  a  megosztások  által  sokkal  több  használóhoz  elér,  akik  esetenként  „lájkolják”  a
bejegyzéseket. 2016 áprilisában minden nap egy-egy orosházi költő szerepel az oldalunkon. 

14. Videó- és hangfelvételek digitalizálása

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

17 https://www.facebook.com/oroshaziverselo/ (2017. 01. 24.) 
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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 zenei könyvtár 2016-ban 27 könyvtári rendezvényről készített videófelvételt, ennyi rendezvény
anyagát  archiválta  videóra,  illetve  ebben  az  adatban  korábbi  zenei  felvételek  DVD-re  írása  is
szerepel. 

15. Digitális tananyag, digitális adatbázisok 

Egy  sikeres  pályázat  keretében  tanulhatta  meg  könyvtárunk  két  munkatársa  a  digitális
tananyagszerkesztést és annak könyvtári használatát az egri főiskolán. 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. 

2016 nyarától könyvtárunk számítógépein is elérhető az Arcanum Digitális Tudománytár több mint
11  millió  oldalnyi,  teljes  szövegű  tartalma,  miután  csatlakoztunk  az  Elektronikus
Információszolgáltatás  Nemzeti  Programhoz.  A  lehetőségek  szinte  korlátlanok  (folyóiratok,
lexikonok,  szótárak,  I.  világháborús  könyvek,  családtörténeti  könyvek  stb.)  de  itt  vannak  a
napilapok is (pl. Budapesti Hírlap 1887-1939, Kossuth Hirlapja 1848, Népszabadság 1945-2015,
Népszava 1873-2015, Pesti Hírlap 1841-1944, Tolnai Világlapja 1901-1944, Vasárnapi Ujság 1854-
1921).  A tartalmat  PDF-formátumban  kapjuk  meg,  az  oldalak  letöltésére  is  lehetőség  van,  az
egyetlen  korlátozás,  hogy  egy  menetben  maximum  50  oldal  tölthető  le.  Számtalan  keresési,
szűkítési  mód  van  évre,  témára,  gyűjteményre.  Az  adatbázis  használata  könyvtártagoknak  az
olvasótermi számítógépeinken ingyenes.

16. 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
kikapcsolódásként is. Sajnos az elmúlt évben a podcast-készítésben nem sikerült a munkatervben
meghatározott célokat elérnünk, de ami elkészült hanganyag, az új irányt is mutathat. December 8-
án  mutattuk  be  a  könyvtár  olvasótermében  Verasztó  Antal:  Valóságmesék című kötetét,  mely  a
szerző  nyolcvanadik  születésnapjára  jelent  meg.  Verasztó  Antal  iránti  tiszteletünk  jeléül  –
egyeztetve természetesen a szerzővel – decemberben megjelent podcastunkban a könyvbemutató
teljes hanganyagát elérhetővé, meghallgathatóvá tettük.18

17. Bursa Hungarica

Orosháza Város Önkormányzata a 2017-es évre is meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 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

18 „Podcast – Verasztó Antal könyvbemutatója  / Buzai Csaba. - In. Justh Zsigmond Városi Könyvtár honlapja (2016. 
december 14.) [http://www.justhvk.hu/blog/?p=12602] (2017. 01. 24.) 
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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 Hivatalában kellett benyújtani. A Justh
Zsigmond  Városi  Könyvtár  internetes  részének  munkatársai  szakmai  segítséget  nyújtottak  a
pályázati űrlap és a kötelező mellékletek kitöltéséhez, a pályázat zárásához és nyomtatásához. A
pályázat  elkészítéséhez  és  beadásához  szükséges  feltételeket  (internethasználat,  nyomtatás)
térítésmentesen vehették igénybe a pályázók. 

18. 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  e-mail  cím
létrehozásán  és  a  www.erzsebetprogram.hu/ weboldalon  történő  jelentkezésen  keresztül  a
dokumentumok szkennelésén és feltöltésén át egészen a szállások lefoglalásáig mindenben. 2016
ilyen  szempontból  speciális  év  volt,  hiszen  két  szakaszban  –  az  év  elején  a  2016-os  nyári
üdülésekre, az év végén pedig a 2017/18-as évekre – lehetett pályázni. Ezzel a lehetőséggel mintegy
száz személy élt, akiket több alkalommal segítettek kollégáim a program különböző fázisaiban. 

19. Mikrocenzus 2016. 

A Központi Statisztikai Hivatal 2016. október 1. és november 8. között mikrocenzust, népesség-
összeírást  tartott,  mely a lakosság 10%-át érintette.  A cél a legutóbbi népszámlálások adatainak
aktualizálása volt, valamint, hogy képet adjon a lakosság életkörülményeiről.  A mikrocenzus két
kitöltési szakaszból állt. 2016. október 1-9. között a felmérésbe került személyek interneten maguk
válaszolhattak a kérdésekre a felkérő levélben szereplő egyedi azonosító kód és jelszó segítségével
a www.mikrocenzus.hu oldalon. Könyvtárunk ebben a folyamatban ajánlotta fel a segítséget, mely
lehetőséggel több olvasónk élt is. 

20. Egyéb városi programokon részvétel 

20.1 TeSzedd! 

A  TeSzedd!  –  Önkéntesen  a  tiszta  Magyarországért  akció  ma  hazánk  legnagyobb  önkéntes
mozgalma, ami idén immár hatodik alkalommal valósult meg. A szemétgyűjtési akció keretében
szerte  az  országban  „tavaszi  nagytakarítottak”  a  TeSzedd!  önkéntesei.  Idén  könyvtárunk  is
bekapcsolódott az akcióba, a Makói utcai volt MÉH telep melletti terület megtisztításában négyen
segédkeztünk. 
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20.2 Don Quijote nap

Könyvtárunk négyfős csapata is részt vett a Petőfi Művelődési Központ által szervezett Don Quijote
nap vetélkedőjén 2016 augusztusában, sőt egy sportszerű küzdelem végén meg is nyertük a lovagi
tornát.  A csapat tagjai  voltak: Csányiné Kádár Tünde, Hagymásiné Lazanyecz Anikó, Tengerics
Éva, Buzai Csaba.

21. Szakmai elismerések, érdekképviselet 

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

Könyvtárunk 2015 februárjában nyert pályázatot a Nemzeti Kulturális Alapnál a Törköly József által
elkészített  „Az orosházi beatfesztiválok története” című kutatási tervvel. Ezt követően az alap – a
korábbi pályázat nyertesei részére – meghívásos pályázatot írt ki a kutatási tervben foglalt téma
tanulmány formájában történő kidolgozására. A kiírás értelmében ötven oldalas tanulmányt kellett
készíteni a vállalt témakörben 2016. október végéig. Kollégánk – levéltári forrásokat és a helyi sajtó
kapcsolódó anyagait is tartalmazó – dolgozata elkészült, jelenleg a tanulmány értékelése folyik az
NKA Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégiumánál.

Petrovszki  Mária,  a Justh Zsigmond Városi Könyvtár könyvtárosa,  fejlesztő biblioterapeutája,  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.
Munkatársunk az elmúlt év során a "Látom, amit Te nem látsz" elnevezésű projektben – amely Rácz
Tünde  pszichológus-művészetterapeutával  közösen  az  SOS  Gyermekfalu  családmegerősítő
programjának keretében zajlott – vett részt alkotóként és facilitátorként. A projekt a biblioterápia és
képzőművészetterápia sajátos ötvözetét megteremtve, a legkorszerűbb nemzetközi családtámogatási
céloknak is megfelelve bizonyította a segítségnyújtás  lehetőségét a kiválasztott 20 család életében.
A  projektről  kiadvány  készült,  amely  művészetterápiás  módszertani  útmutatóként  szolgál
szakembereknek a családokkal történő segítő munkához, családi foglalkozásokhoz. 

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója, Buzai Csaba aktívan közreműködik mind a megyei,
mind  az  országos  szakmai  szervezetben.  Tagja  a  mintegy  2200  taggal  és  30  tagszervezettel
rendelkező   Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete elnökségének,  valamint  a  Magyar  Könyvtárosok
Egyesülete Békés Megyei Szervezete elnökségének is. 2016-ban előadást tartott az Internet Fiesta
zárókonferenciáján  a  Fővárosi  Szabó  Ervin  Könyvtárban,  valamint  a  szekszárdi  Illyés  Gyula
Megyei Könyvtárban. 

Békés  megyében  három  könyvtári  szakértő  tevékenykedik,  egyikük  könyvtárunk  munkatársa,
Líborné  Putnoki  Edit,  aki  2016-ben  részt  vett  a  nyilvános  könyvtárak  országos  szintű
ellenőrzésében  is.  Az  itt  szerzett  tapasztalatok  nagyban  segíthetik  könyvtárunkat  is  a
minőségbiztosítási munkafolyamatokban, és a minősített könyvtári cím későbbi elnyerésében. 

22. Összegzés

Könyvtárunk  szándéka  egyértelmű  és  határozott:  a  küldetésnyilatkozatban  és  stratégiában
megfogalmazott célok ne csak papíron jól mutató mondatok, de megvalósított tettek is legyenek.
Célunk,  hogy a használói  igények folyamatos  mérésével  és  elemzésével,  a  könyvtári  állomány
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tudatos és szakszerű alakításával, a gyermekek olvasási kedvének előmozdításával, az egész életen
át tartó tanulás előtérbe helyezésével, a könyvtárban működő csoportok támogatásával, a könyvtári
rendezvények  igény  szerinti  bővítésével,  átalakításával,  a  közösségi  média  célirányos
felhasználásával,  olvasásnépszerűsítő  akciók,  olvasásösztönző  projektek  szervezésével,  a  helyi
kulturális  értékek gyűjtésével,  feldolgozásával  és  közvetítésével,  és  természetesen  a  szakmailag
felkészült,  széles  látókörű,  sokoldalú,  elhivatott  munkatársak  bevonásával  élhetőbbé  tegyük  a
várost, és műveltebbé, informáltabbá, nyitottabbá az itt lakókat. Mindehhez elengedhetetlen, hogy a
könyvtár  továbbra  is  jelentős  tényezője  legyen  a  város  kulturális  életének.  2016-ban  számos
területen  sikerült  fordítani  a  korábbi  negatív  folyamatokon:  több  könyvtárhasználó,  több
kölcsönözött dokumentum és több rendezvénylátogató igazolja a fent említett törekvéseinket. 

Orosháza, 2017. február 14.

Buzai Csaba
         könyvtárigazgató
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1. sz. melléklet: 2016 könyvtári programjai

Dátum Kezdés A rendezvény megnevezése 

2016.01.13. 16:00
Nagy Gyula munkássága. A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 
olvasókörének találkozója a könyvtárban. 

2016.01.14. 10:00 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.01.16. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2016.01.20. 15:00 Mit hagyok hátra? A LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban

2016.01.27. 17:00

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 

2016.01.29. 08:45 Rákóczitelepi iskolások könyvtárlátogatása

2016.01.30. 15:00 Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban

2016.02.03. 10:00 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.02.04. 17:00
Biztonságos külföldi munkavállalás. A Békés Megyei Europe Direct 
Tájékoztató Központ lakossági fóruma. A fórumot vezeti: Lipták 
Zsuzsanna EURES tanácsadó 

2016.02.05. 10:00
A farsang és a farsangi szokások. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
2. a osztályosainak könyvtárlátogatása

2016.02.05. 15:00 Vidám farsangoló a gyermekkönyvtárban

2016.02.05. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2016.02.06. 15:00
Z. Konkoly Juci (Zvolenszki Andrásné) Lélekmorzsák című 
verseskötetének bemutatója. Házigazda: Koszorús Oszkár. A 
könyvbemutatón közreműködik az orosházi Bokréta Népdalkör. 

2016.02.10. 10:00
A farsang és a farsangi szokások. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
2. c osztályosainak könyvtárlátogatása

2016.02.10. 16:00
A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

2016.02.11. 10:00
A farsang és a farsangi szokások. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
2. b osztályosainak könyvtárlátogatása

2016.02.11. 17:00
Érzelmi intelligencia gyakorlatok. Dr. Skita Erika könyvbemutatója. 
Beszélgetőpartner: Rácz Tünde pszichológus, művészetterapeuta. 

2016.02.12. 10:30
Farsangi dekorációk készítése a rákóczitelepi iskola harmadik osztályos 
tanulóival a gyermekkönyvtárban

2016.02.12. 14:00
Kazinczy Ferencről elnevezett "Szép magyar beszéd" verseny városi, 
kistérségi döntője

2016.02.13. 15:00 Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban

2016.02.15. 09:00 Justh Zsigmond megyei vers- és prózamondó verseny
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2016.02.17. 10:00 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.02.17. 17:00
Egy ruhában mindig a nő a legfontosabb, mert a ruha nő nélkül mit sem 
ér - Pántyéné Horváth Klára stíluskommunikátor előadása LélekVitamin

2016.02.18. 10:00
A világűr. Képzeletbeli utazás és űrhajó készítés. A Hajnal utcai 
evangélikus óvodások könyvtárlátogatása.

2016.02.20. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2016.02.25. 10:00
Érdekességek a Rákóczi szabadságharcból. A Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola 4. a osztályosainak könyvtárlátogatása

2016.02.26. 17:00

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

2016.02.27. 16:00 Az Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban

2016.02.29. 10:00

Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást 
Végző Iskola, Speciális Szakiskola 1., 2., és 3. osztályosainak könyvtár 
bemutatása, beszéltünk a kölcsönzés feltételeiről, mesét olvastunk és 
könyvjelzőt is készítettünk a gyerekekkel.

2016.03.01. 10:00 Előd utcai óvodások könyvtárlátogatása, könyvtárbemutatás.

2016.03.03. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.03.03. 17:00 Utazás 2016. - Szijjártó Viola előadása

2016.03.08. 10:00

Evangélikus óvodások könyvtárlátogatása. Témánk: Nemzeti ünnepünk 
március 15. (képek, filmrészletek, mese az ünnephez 
kapcsolódva+kézműves tevékenység tulipán készítése nemzeti 
színeinkkel vegyes (rajzolás, varrás és ragasztás) technikával. 

2016.03.09. 16:00
A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

2016.03.11. 15:00
Készüljünk együtt nemzeti ünnepünkre! Közös kokárda készítés a 
gyermekkönyvtárban

2016.03.16. 15:00 LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban

2016.03.17. 09:00 Tisza Kálmán Szakképző Iskola diákjainak könyvtárlátogatása

2016.03.18. 11:00 Tisza Kálmán Szakképző Iskola diákjainak könyvtárlátogatása

2016.03.19. - 
2016.03.20.

Veszíts el egy könyvet! országos játék nyolcadik születésnapja – Nagy 
Könyvelhagyó Hétvége.
- március 19., 14 óra: kerekasztal beszélgetés
16 óra: főtéri felolvasó flashmob (közös, tízperces felolvasás, majd 
könyvelhagyás)
17 óra: Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje
- március 20., 9 óra: Molynyomozó játék

2016.03.24. 10:00 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.03.25. 15:00 játszóház – húsvéti készülődés és Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2016.03.26. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
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2016.04.04. 08:00 Városi Tehetségnap a gyermekkönyvtárban

2016.04.04. 17:00 Erasmus+ projekttalálkozó

2016.04.06. 11:00
Rákócztelepi iskola 3. osztály rendhagyó irodalmi órája. Mátyás király 
(közös lapbook készítés)

2016.04.07. 11:00 Erasmus+ könyvtári program

2016.04.08. 09:00 Táncsics Mihály Gimnázium 9. b könyvtárlátogatás, közös játék

2016.04.08. 14:00 Kiss Ottó író-olvasó találkozó

2016.04.09. 15:00 Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban

2016.04.11. 17:00
Törött iránytűvel - Bakonyi Péter költői, írói estje. Közreműködik: 
Márton András Jászai-díjas színművész.

2016.04.13. 09:00
Rákóczitelepi 1. és 2. osztályosok rendhagyó irodalmi órája. 
Népmesék+kézműves tevékenység

2016.04.13. 16:00
A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban

2016.04.16. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2016.04.19. 10:00 Vakok és gyengénlátók orosházi csoportjának könyvtárlátogatása

2016.04.20. 15:00 LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban

2016.04.20. 09:00
Rendhagyó könyvtári foglalkozás külső helyszínen: Rákóczitelep 
Mátyás király lapbook befejezése

2016.04.26. 17:00 Zenei múltidéző - Az orosházi beatfesztiválok története

2016.04.27. 17:00 Élő könyvtár az SOS Gyermekfalvak Magyarország szervezésében

2016.04.29. 09:00
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola DÖK-napján molynyomozó játék
a könyvtárban

2016.04.29. 10:00 Tisza Kálmán Szakképző Iskola diákjainak könyvtárlátogatása

2016.04.29. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2016.05.02. 08:00 Székács József Evangélikus Iskola diákjainak könyvtárlátogatása

2016.05.03. 08:00 Székács József Evangélikus Iskola diákjainak könyvtárlátogatása

2016.05.07. 15:00 Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban

2016.05.07. 10:00
Anyák napi programok a Petőfi Művelődési Központ szervezésében az 
Árpád-kertben. Készíts valamit anyának "állomás"

2016.05.11. 16:00
Németh László munkássága. A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 
olvasókörének találkozója a könyvtárban

2016.05.12. LélekVitamin Klub kirándulás

2016.05.18. 15:00 LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
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2016.05.21. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2016.05.27. 09:00 Református iskola diákjainak könyvtárlátogatása

2016.05.27. 15:00 D.A.C. Klub középiskolásoknak a könyvtárban

2016.05.28. 15:00 Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban

2016.06.03 17:00
Rendhagyó városi szülői értekezlet az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében. 
Téma: a biztonságos internet.

2016.06.04. 15:00 Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban

2016.06.06. 11:00 Református iskola diákjainak könyvtárlátogatása

2016.06.08. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.06.08. 16:00
Németh László gazdag életműve. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh 
Zsigmond olvasókörének” találkozója

2016.06.09. 09:00
Lázár Ervin és művei (rövid nyomozás, elektronikus katalógus használat 
is). Rákóczitelepi 5. osztályosok könyvtárlátogatása

2016.06.10. 09:30 ILKO magániskola diákjainak könyvtárbemutatás, könyvjelző készítés

2016.06.11. 09:00 XI. Gyopárka Tündér mesemondó verseny

2016.06.11. 09:00 Könyvheti játszóház

2016.06.15. 08:30
Rákóczitelepi iskolások könyvtárlátogatása - nyári könyvajánló 
nyomozással

2016.06.15 15:00 LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban

2016.06.18. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2016.06.23. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.06.25. 15:00 Orosházi Moly Galeri találkozója a könyvtárban

2016.06.29. 09:30
Református iskola nyári napköziseinek foglalkozása- könyvtárbemutatás,
hűtőmágnes készítés

2016.07.04. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.07.05. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.07.05. 09:00 Nyári napközisek szabadidős foglalkozása - katicás mozgóka készítése

2016.07.06. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.07.07. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.07.08. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban
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2016.07.11. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.07.12. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.07.13. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.07.13. 14:00 Nyári napközisek szabadidős foglalkozása

2016.07.14. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.07.15. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.07.15. 16:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2016.07.16. 15:00 Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban

2016.07.20. 14:00 Nyári napközisek szabadidős foglalkozása - hűtőmágnes készítése

2016.07.29. 10:30 Nyári napközisek szabadidős foglalkozása - kulcstartó puli készítése

2016.08.01. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.02. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.03. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.04. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.05. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.08. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.09. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.10. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.11. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.12. 09:00 Nyári játszóház – barkácsoljunk együtt a gyermekkönyvtárban

2016.08.12. 17:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2016.09.07. 10:00
Ismerkedés a könyvtárral, gombás könyvek keresése - Könd utcai 
óvodások

2016.09.14. 16:00
Kohut Béla művészete. A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 
olvasókörének találkozója a könyvtárban

2016.09.17. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2016.09.21. LélekVitamin Klub találkozó, gyulai látogatás

2016.09.22. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival
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2016.09.23. 15:00 Nagy Könyves Beavatás találkozó

2016.09.29. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.09.30. 08:30
Népmese napja (mesés próbák, mesebeli madár készítése). Rákóczitelepi
iskolások könyvtárlátogatása

2016.09.30. 14:30
Vendégünk Holden Rose (Kovács Attila) író. Ismerd meg Howard 
világát! Könyvbemutató és felolvasás.

2016.09.30. 17:00 Berkes András filozófus könyvbemutatója

2016.10.03. 17:00 Kemény Zsófi közönségtalálkozó és a Keep CaLM fellépése

2016.10.04. 14:00 Öko-játszóház a gyermekkönyvtárban

2016.10.04. 17:00 A zene világnapja - Dinnyés István előadása

2016.10.05. 15:00 Választási Ünnepség. A Nagy Könyves Beavatás játék indítása 

2016.10.06. 08:00 Véradás a könyvtárban

2016.10.06. 17:00 Talpra állás művészete. Petrus Márta könyvbemutatója 

2016.10.07. 10:00 Ovisok a könyvtárban – játékos beavatás

2016.10.07. 17:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2016.10.08. 10:00 Kerékpártúra Gádorosra Justh Zsigmond halálának 122. évfordulóján

2016.10.08. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2016.10.08. 15:00 Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban

2016.10.12. 16:00
Sass Ervinre emlékezve. A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 
olvasókörének találkozója a könyvtárban

2016.10.13. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.10.14. 09:00
Népköltészeti alkotások - rendhagyó magyar óra (mesés hétpróba). 
Vörösmarty 3.a a gyermekkönyvtárban

2016.10.19. 15:00 LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban

2016.10.22. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2016.10.24. 17:00 Sebők Erika: Egy nővér naplója - könyvbemutató

2016.10.28. 10:00 „Ezerkilencszázötvenhat, te csillag.” - szavalóverseny

2016.11.02. 09:45
Rákóczitelepi iskolások (Erzsébet tábor) olvasásra ösztönzés és 
kézműves tevékenység

2016.11.04. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2016.11.09. 16:00
A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a 
könyvtárban
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2016.11.10. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2016.11.12. 15:00 Szögletes Kerék - Szülők Klubja

2016.11.16. 15:00 LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban

2016.11.19. 13:00 Pénzügyi tudatosság tréning

2016.11.19. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2016.11.23. 10:30
Ősz végi, tél eleji szokások, hagyományok és a disznóvágás. 
Hagymakalendárium készítése a református ovisokkal

2016.11.24. 10:30
Adventi készülődés és kézműves tevékenység: gyertya papírhengerből. 
Székács-ovisok a gyermekkönyvtárban

2016.11.26. 13:00 Pénzügyi tudatosság tréning

2016.11.26. 14:00 Aranyalma Klub találkozója a könyvtárban

2016.12.02. 08:30
Rákóczitelepi 1., 2. és 3. osztályosok karácsonyi készülődése a 
gyermekkönyvtárban - beszélgetés az adventi időszakról, kézműves 
tevékenység (csengettyű és gyertya készítés)

2016.12.08. 17:00 Verasztó Antal: Valóságmesék – könyvbemutató

2016.12.10. 15:00 Szögletes Kerék - Szülők Klubja

2016.12.13. 17:00 Dávid László - Hattyúdal. Könyvbemutató

2016.12.14. 16:00
Bob Dylan – az új irodalmi Nobel-díjas. A „Nyugdíjas pedagógusok 
Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2016.12.16. 15:00 Karácsonyváró játszóház a gyermekkönyvtárban

2016.12.16. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2016.12.17. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2016.12.19. 09:00
Wesley Iskola 4. osztályának karácsonyi készülődése a 
gyermekkönyvtárban - beszélgetés az adventről + fenyődísz készítése

2016.12.21. 15:00 LélekVitamin Klub találkozója a könyvtárban
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2. sz. melléklet: a könyvtárunkról 2016-ban megjelent cikkek gyűjteménye

1. Az év könyvtárosai : az olvasók jó ismerői, nyitottak az újdonságokra  /Csete Ilona. – In.
Békés Megyei Hírlap, 71. évf. 3. sz. (2016. január 5.). – p. 2.

2. Az  év  könyvtárosait  díjazták  /  Csete  Ilona.  –  In.  beol.hu  (2016.  január  5.)
[http://www.beol.hu/bekes/kultura/az-ev-konyvtarosait-dijaztak-645507] 

3. Elismerések. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 1. sz. (2016. január 8.). – p. 3.
4. Teljesítve! / sgy [Somodi Gyöngyi]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 1. sz. (2016. január 8.). –

p. 4.
5. Pénzügyi tudatosság / ST [Sárhegyi Tímea]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 1. sz. (2016. január

8.). – p. 4.
6. Új fenntartóval a képtár / Imre J. [B. Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 1. sz.

(2016. január 8.). – p. 5.
7. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 1. sz. (2016. január 8.). – p. 5.
8. Lírai visszaemlékezés : Dávid László újra versekkel / B. Imre Julianna. – In. Orosházi Élet,

21. évf., 1. sz. (2016. január 8.). – p. 5. 
9. Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny / Somodi Gyöngyi. – In. OrosCafé (2016.

január  12.)  [http://oroscafe.hu/2016/01/12/justh-zsigmond-vers-es-prozamondo-verseny-
2/cikk/sgyongyi] 

10. Versenyre fel! : a versmondók két kategóriában nevezhetnek.. – In. Orosházi Élet, 21. évf.,
2. sz. (2016. január 15.). – p. 4.

11. Rovásírás és messenger : másként gondolkodó generációk. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 2.
sz. (2016. január 15.). – p. 5.

12.Szavalóverseny  a  névadó  tiszteletére  /  Kiss  Anna.  –  In.  Likefestoon  (2016.  január  19.)
[http://likefestoon.com/szavaloverseny-a-nevado-tiszteletere/] 

13.Kultúra  napi  programok  Békés  megyében.  –  In.  Beol.hu  (2016.  január  19.)
[http://www.beol.hu/bekes/kultura/kultura-napi-programok-bekes-megyeben-647506] 

14.Mi  a  helyzet  a  kiscsizmákkal?  /  B.  Imre  Julianna.  –  In.  OrosCafé  (2016.  január  20.)
[http://oroscafe.hu/2016/01/20/mi-a-helyzet-a-kiscsizmakkal/cikk/imrejuli] 

15.Rovásírás  és  messenger  –  másként  gondolkodó  generációk  /  Bi.  Imre  Julianna.  –  In.
OrosCafé  (2016.  január  21.)  [http://oroscafe.hu/2016/01/21/rovasiras-es-messenger-
maskent-gondolkodo-generaciok/cikk/imrejuli] 

16.Térségi programok a kultúra jegyében / Csomós Éva. – In. Likefestoon (2016. január 21.)
[http://likefestoon.com/tersegi-programok-a-kultura-jegyeben/] 

17. A helyi zenetörténetért : orosházi múzsa: Törköly József. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 3. sz.
(2016. január 22.). – p. 5.

18. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 3. sz. (2016. január 22.). – p. 5.
19.Orosházi Múzsa: Törköly József a helyi zenetörténetért / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé

(2016.  január  24.)  [http://oroscafe.hu/2016/01/24/oroshazi-muzsa-torkoly-jozsef-a-helyi-
zenetortenetert/cikk/imrejuli] 

20.A 100  éves  gyorsvonat  állomásairól  /  Kiss  Anna.  –  In.  Likefestoon  (2016.  január  27.)
[http://likefestoon.com/a-100-eves-gyorsvonat-allomasairol/] 

21. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 4. sz. (2016. január 29.). – p. 5.
22. Sokféleségünkben hasonlók : díszelőadás, kiállítások, könyvbemutató. – In. Orosházi Élet,

21. évf., 4. sz. (2016. január 29.). – p. 5.
23.Nagyvárad-Fiume:  A 100 éves  gyorsvonat  állomásai  képeslapokon.  Részlet  az  Orosházi

Városi  Televízió  2016.  január  29-i  Híradójából.  [https://www.youtube.com/watch?
v=CO1xmR_UTC8] 

24.Nagyvárad-Fiume vasút – múltidéző képeslapokon / Sárhegyi Tímea. – In. OrosCafé (2016.
január  31.)  [http://oroscafe.hu/2016/01/31/nagyvarad-fiume-vasut-multidezo-
kepeslapokon/cikk/sarhegyitimi] 

25.Februárban  is  vár  a  könyvtár!.  –  In.  Szuperinfó  (2016.  február  3.)
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[http://www.szuperinfo.hu/oroshaza/februarban-is-var-a-konyvtar/2999580] 
26.Mentesek  is  lesznek!  További  termékfejlesztés  a  Meriannál  /  B.  Imre  Julianna.  –  In.

OrosCafé  (2016.  február  4.)  [http://oroscafe.hu/2016/02/04/mentesek-is-lesznek-tovabbi-
termekfejlesztes-a-meriannal/cikk/imrejuli] 

27. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 5. sz. (2016. február 5.). – p. 5.
28.Biztonságos külföldi munkavállalás lakossági fórum. Részlet az Orosházi Városi Televízió

2016. február 5-i Híradójából. [https://www.youtube.com/watch?v=80dueRG2OcE]
29.Mit tegyek, ha külföldön szeretnék munkát vállalni? / Lázár Dezső. – In. OrosCafé (2016.

február  9.)  [http://oroscafe.hu/2016/02/09/mit-tegyek-ha-kulfoldon-szeretnek-munkat-
vallalni/cikk/lazardezso] 

30.„Minden ingoványban van egy láthatatlan út.” / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé (2016.
február  10.)  [http://oroscafe.hu/2016/02/10/minden-ingovanyban-van-egy-lathatatlan-
ut/cikk/imrejuli] 

31.Versbe foglalt  érzelmek,  gondolatok Z. Konkoly Juci  kötetében /  Sárhegyi  Tímea.  –  In.
OrosCafé  (2016.  február  11.)  [http://oroscafe.hu/2016/02/11/versbe-foglalt-erzelmek-
gondolatok-z-konkoly-juci-koteteben/cikk/sarhegyitimi] 

32. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 6. sz. (2016. február 12.). – p. 5.
33. Közel 10 év 100 oldalon / st [Sárhegyi Tímea]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 6. sz. (2016.

február 12.). – p. 5.
34.Lélekmorzsák című verseskötet  bemutatója.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2016.

február  12-i  Híradójából.  [https://youtu.be/HYsI3UhcgNE?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

35.Hét  iskola  diákjai  szavaltak  /Betkó Tamás  Dávid.  –  In.  Likefestoon (2016.  február  15.)
[http://likefestoon.com/het-iskola-diakjai-szavaltak/] 

36.Nem lehetetlen a szép magyar beszéd / Sárhegyi Tímea. In. OrosCafé (2016. február 16.)
[http://oroscafe.hu/2016/02/16/nem-lehetetlen-a-szep-magyar-beszed/cikk/sarhegyitimi] 

37.Középiskolások  verseltek,  nem  is  akárhogyan…  In.  OrosCafé  (2016.  február  17.)
[http://oroscafe.hu/2016/02/17/kozepiskolasok-verseltek-nem-is-akarhogyan/cikk/oroscafe] 

38.Előtérben  a  gyerekek  érzelmei  /  Melega  Krisztián.  –  In.  OrosCafé  (2016.  február  18.)
[http://oroscafe.hu/2016/02/18/eloterben-a-gyerekek-erzelmei/cikk/kezisrac] 

39.Élő közösségi tér – értékelés, tervek a könyvtárban / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé (2016.
február  19.)  [http://oroscafe.hu/2016/02/19/elo-kozossegi-ter-ertekeles-tervek-a-
konyvtarban/cikk/imrejuli] 

40. Szépen beszéltek / ST [Sárhegyi Tímea]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 7. sz. (2016. február
19.). – p. 4.

41. Versmondók / IJ [B. Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 7. sz. (2016. február 19.). –
p. 4.

42. Előtérben  a  gyerek  :  fontos  az  érzelmi  intelligencia  /  Melega  [Melega  Krisztián].  –  In.
Orosházi Élet, 21. évf., 7. sz. (2016. február 19.). – p. 4.

43. Élő közösségi tér : városi könyvtár : gyarapodó állomány, több program / B. Imre J. [B. Imre
Julianna]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 7. sz. (2016. február 19.). – p. 5.

44. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 7. sz. (2016. február 19.). – p. 5.
45.Dr. Skita Erika könyvbemutatója. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2016. február 19-i

Híradójából.  [https://youtu.be/cx_rhABx-vI?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

46.Megyei vers- és prózamondó verseny. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2016. február
19-i  Híradójából.  [https://youtu.be/cx_rhABx-vI?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF]

47.Bővülő könyvtári kínálat Gyopároson / Betkó Tamás Dávid. – In. Likefestoon (2016. február
21.) [http://likefestoon.com/bovulo-konyvtari-kinalat-gyoparoson/] 

48.Megérkezett az Internet Orosházára / Melega Krisztián. – In. OrosCafé (2016. február 23.)
[http://oroscafe.hu/2016/02/23/megerkezett-az-internet-oroshazara/cikk/kezisrac] 

49.Justh  Zsigmond  vers-és  prózamondó  verseny.  –  In.  BékésMátrix  (2016.  február  25.)
[http://www.bekesmatrix.hu/cikk/76758_justh_zsigmond_vers_es_prozamondo_verseny/] 
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március 21.). – p. 2.

83.I  love  Justhvk  /  Trinity  [Zsoldos  Marianna].  –  In.  Hangtárnok  [az  egri  Bródy  Sándor
Könyvtár  Zenei  gyűjteményének  blogja]  (2016.  március  21.)
[http://hangtarnok.hu/2016/03/21/i-love-justhvk/] 

84.Grecsó  Krisztián  és  Kollár-Klemencz  László  üdvözlete  Orosházáról  /  Trinity  [Zsoldos
Marianna]. – In. Hangtárnok [az egri Bródy Sándor Könyvtár Zenei gyűjteményének blogja]
(2016.  március  21.)  [http://hangtarnok.hu/2016/03/21/grecso-krisztian-es-kollar-klemencz-
laszlo-udvozlete-oroshazarol/] 

85.Veszíts  el!  –  hagyj  el  egy  olvasmányt,  ösztönözz  másokat  is  /  Pákozdi  Nóra.  –  In.
WeLoveBudapest  (2016.  március  21.)
[http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/veszits.el.hagyj.el.egy.olvasmanyt.osztonozz.ma
sokat.is] 

86.Hagyd  el  egy  könyved!  /  Iványi  Judit.  –  In.  Elteonline.hu  (2016.  március  21.)
[http://elteonline.hu/kozelet/2016/03/21/hagyd-el-egy-konyved/] 

87.Interjú az olvasási szokásokról és a könyvelhagyó hétvégéről a Kossuth Rádió Napközben
című  műsorában  (2016.  március  22.)  [http://www.justhvk.hu/blog/wp-
content/uploads/2016/04/kossuth_radio_20160322.mp3] 

88.(V)izgalmas napjuk lesz ma a gyerekeknek /  Sárhegyi  Tímea.  –  In.  OrosCafé.hu (2016.
március  22.)  [http://oroscafe.hu/2016/03/22/vizgalmas-napjuk-lesz-ma-a-
gyerekeknek/cikk/sarhegyitimi] 

89. Az olvasás igénye és öröme örök : az évek során sokszor került dobozokba, és költözött a
könyvtár állománya / Csete Ilona. – In. Békés Megyei Hírlap, 71. évf. 68. sz. (2016. március
22.). – p. 6.

90.Elhagytuk…  /  ecus.  –  In.  Ecus  játszik  [blog]  (2016.  március  22.)
[https://ecusjatszik.wordpress.com/2016/03/22/elhagytuk/] 

91.Idén  is  elhagytunk  néhány  könyvet…  /  Fazokas  Eszter.  –  In.  Könyvtártudományi
Szakkönyvtár  honlap  (2016.  március  22.)  [http://ki.oszk.hu/konyvtar/2016/03/iden-is-
elhagytunk-nehany-konyvet/] 

92.Grecsó Krisztián is a vendégek között – Nagy könyvelhagyó hétvége. Részlet az Orosházi
Városi  Televízió  2016.  március  22-i  Híradójából.  [https://youtu.be/TC-ugq7W-Fw?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

93.Veszíts el egy könyvet! / [Kristóf Ibolya]. – In. Könyves-könyvtáros blog (2016. március
24.) [http://konyves-konyvtaros.blogspot.hu/2016/03/veszits-el-egy-konyvet.html] 

50
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)

http://konyves-konyvtaros.blogspot.hu/2016/03/veszits-el-egy-konyvet.html
https://youtu.be/TC-ugq7W-Fw?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
https://youtu.be/TC-ugq7W-Fw?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
https://youtu.be/TC-ugq7W-Fw?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
http://ki.oszk.hu/konyvtar/2016/03/iden-is-elhagytunk-nehany-konyvet/
http://ki.oszk.hu/konyvtar/2016/03/iden-is-elhagytunk-nehany-konyvet/
https://ecusjatszik.wordpress.com/2016/03/22/elhagytuk/
http://oroscafe.hu/2016/03/22/vizgalmas-napjuk-lesz-ma-a-gyerekeknek/cikk/sarhegyitimi
http://oroscafe.hu/2016/03/22/vizgalmas-napjuk-lesz-ma-a-gyerekeknek/cikk/sarhegyitimi
http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2016/04/kossuth_radio_20160322.mp3
http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2016/04/kossuth_radio_20160322.mp3
http://elteonline.hu/kozelet/2016/03/21/hagyd-el-egy-konyved/
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/veszits.el.hagyj.el.egy.olvasmanyt.osztonozz.masokat.is
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/veszits.el.hagyj.el.egy.olvasmanyt.osztonozz.masokat.is
http://hangtarnok.hu/2016/03/21/grecso-krisztian-es-kollar-klemencz-laszlo-udvozlete-oroshazarol/
http://hangtarnok.hu/2016/03/21/grecso-krisztian-es-kollar-klemencz-laszlo-udvozlete-oroshazarol/
http://hangtarnok.hu/2016/03/21/i-love-justhvk/
http://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.hu/2016/03/jatek.html
http://oroscafe.hu/2016/03/20/ha-nincsenek-olvasok-akkor-a-konyv-halott-dolog/cikk/sarhegyitimi
http://oroscafe.hu/2016/03/20/ha-nincsenek-olvasok-akkor-a-konyv-halott-dolog/cikk/sarhegyitimi
http://www.pressreader.com/hungary/24-ora/20160319/281509340302669/textview
http://oroscafe.hu/2016/03/18/jatek-a-viz-vilagnapjan-gyoparosi-furdobelepokert/cikk/oroscafe
http://oroscafe.hu/2016/03/18/jatek-a-viz-vilagnapjan-gyoparosi-furdobelepokert/cikk/oroscafe
https://www.szeretgom.hu/content/82695-matol-esztergomban-is-kezdetet-vette-a-legalis-konyvrablas-hetvegeje
https://www.szeretgom.hu/content/82695-matol-esztergomban-is-kezdetet-vette-a-legalis-konyvrablas-hetvegeje
http://www.origo.hu/kultura/kotve-fuzve/20160318-kultura-irodalom-konyv.html
http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2016/03/klubradio20160318.mp3
http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2016/03/klubradio20160318.mp3


94. A könyv  népszerűsítéséért  :  Veszíts  el  :  felolvasók,  bloggerek  és  greCSÓKOLlár  /  ST
[Sárhegyi Tímea]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 11. sz. (2016. március 25.). – p. 5.

95. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 11. sz. (2016. március 25.). – p. 5.
96.Találkozás Tarzannal Gyopárosfürdőn / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2016. március

29.) [http://www.beol.hu/bekes/kozelet/talalkozas-tarzannal-gyoparosfurdon-657950] 
97. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 12. sz. (2016. április 1.). – p. 5.
98.Író-olvasó  találkozó  Orosházán  /  Kiss  Anna.  –  In.  Likefestoon  (2016.  április  8.)

[http://likefestoon.com/iro-olvaso-talalkozo-oroshazan/] 
99. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 13. sz. (2016. április 8.). – p. 5.
100. Török és román diákok látogattak Orosházára / Lázár Dezső. – In. OrosCafé (2016.

április  7.)  [http://oroscafe.hu/2016/04/07/torok-es-roman-diakokat-fogadott-a-vorosmarty-
iskola/cikk/lazardezso] 

101. Orosházi  Verselő  /  Somodi  Gyöngyi.  –  In.  OrosCafé  (2016.  április  8.)
[http://oroscafe.hu/2016/04/08/oroshazi-verselo/cikk/sgyongyi] 

102. Április 11. – A magyar költészet napja / Kiss Anna. – In. Likefestoon (2016. április 11.)
[http://likefestoon.com/aprilis-11-a-magyar-kolteszet-napja/] 

103. Kiss Ottó: Olvassanak a gyereknek! / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé (2016. április
11.) [http://oroscafe.hu/2016/04/11/kiss-otto-olvassanak-a-gyereknek/cikk/imrejuli] 

104. Könyvtárosok, akik értünk dolgoznak / Sárhegyi Tímea. – In. OrosCafé (2016. április
14.) [http://oroscafe.hu/2016/04/14/konyvtarosok-akik-ertunk-dolgoznak/cikk/sarhegyitimi] 

105. Mit  jelent  könyvtárosnak  lenni?  /  Kiss  Anna.  In.  Likefestoon  (2016.  április  14.)
[http://likefestoon.com/mit-jelent-konyvtarosnak-lenni/] 

106. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 14. sz. (2016. április 15.). – p. 5.
107. Olvassanak  a  legkisebbeknek  :  a  költőnek  lélekben  gyermeknek  kell  maradni.  –  In.

Orosházi Élet, 21. évf., 14. sz. (2016. április 15.). – p. 6.
108. Író-olvasó találkozó Kiss Ottóval. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2016. április

15-i  Híradójából.  [https://youtu.be/DlHhT9nQbIY?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

109. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 15. sz. (2016. április 22.). – p. 6.
110. Koncert  után  élő  könyvtár  /  B.  Imre  Julianna.  –  In.  OrosCafé  (2016.  április  25.)

[http://oroscafe.hu/2016/04/25/koncert-utan-elo-konyvtar/cikk/imrejuli] 
111. Beatfesztiválok. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 16. sz. (2016. április 29.). – p. 4.
112. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 16. sz. (2016. április 29.). – p. 5.
113. Időutazás a 70-es évekbe – két órányi beat hangulat a könyvtárban / Mártha Tímea. –

In.  OrosCafé  (2016.  április  29.)  [http://oroscafe.hu/2016/04/29/idoutazas-a-70-es-evekbe-
ket-oranyi-beat-hangulat-a-konyvtarban/cikk/marthatimi] 

114. Őszes halántékú beatzenészek : nosztalgia: vidéken teremtettek zenei csemegét az egykori
ifjúságnak / Csete Ilona. – In. Békés Megyei Hírlap, 71. évf., 105. sz. (2016. május 5.). – p.
5.

115. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 17. sz. (2016. május 6.). – p. 5.
116. Gyopárka tündér mesemondóverseny óvodásoknak és kisiskolásoknak / Mártha Tímea.

–  In.  OrosCafé  (2016.  május  9.)  [http://oroscafe.hu/2016/05/09/gyoparka-tunder-
mesemondoverseny-ovodasoknak-es-kisiskolasoknak/cikk/marthatimi] 

117. Neked melyik  a  kedvenc  meséd? /  Kiss  Anna.  –  In.  Likefestoon  (2016.  május  8.)
[http://likefestoon.com/neked-melyik-a-kedvenc-mesed/] 

118. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 18. sz. (2016. május 13.). – p. 5.
119. Könyvtár  a Twitteren – a ráfordítás és megtérülés  orosházi  tapasztalatai  /  [Mikulás

Gábor].  –  In.  KIT  Hírlevél  (2016.  május  18.)  [http://kithirlevel.hu/index.php?
oldal=kithir&szam=659&kithirev=2016#a19699] 

120. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 19. sz. (2016. május 27.). – p. 5.
121. Programok – Ha igazán szereti a könyvet / Kiss Anna. – In. Likefestoon (2016. június

2.) [http://likefestoon.com/programok-ha-igazan-szereti-a-konyvet/] 
122. Mire használják a fiatalok az internetet? – Rendhagyó szülői értekezlet harmadszor /

Lázár  Dezső.  –  In.  OrosCafé  (2016.  június  2.)  [http://oroscafe.hu/2016/06/02/mire-

51
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)

http://oroscafe.hu/2016/06/02/mire-hasznaljak-a-fiatalok-az-internetet-rendhagyo-szuloi-ertekezlet-harmadszor/cikk/lazardezso
http://likefestoon.com/programok-ha-igazan-szereti-a-konyvet/
http://kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=659&kithirev=2016#a19699
http://kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=659&kithirev=2016#a19699
http://likefestoon.com/neked-melyik-a-kedvenc-mesed/
http://oroscafe.hu/2016/05/09/gyoparka-tunder-mesemondoverseny-ovodasoknak-es-kisiskolasoknak/cikk/marthatimi
http://oroscafe.hu/2016/05/09/gyoparka-tunder-mesemondoverseny-ovodasoknak-es-kisiskolasoknak/cikk/marthatimi
http://oroscafe.hu/2016/04/29/idoutazas-a-70-es-evekbe-ket-oranyi-beat-hangulat-a-konyvtarban/cikk/marthatimi
http://oroscafe.hu/2016/04/29/idoutazas-a-70-es-evekbe-ket-oranyi-beat-hangulat-a-konyvtarban/cikk/marthatimi
http://oroscafe.hu/2016/04/25/koncert-utan-elo-konyvtar/cikk/imrejuli
https://youtu.be/DlHhT9nQbIY?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
https://youtu.be/DlHhT9nQbIY?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
http://likefestoon.com/mit-jelent-konyvtarosnak-lenni/
http://oroscafe.hu/2016/04/14/konyvtarosok-akik-ertunk-dolgoznak/cikk/sarhegyitimi
http://oroscafe.hu/2016/04/11/kiss-otto-olvassanak-a-gyereknek/cikk/imrejuli
http://likefestoon.com/aprilis-11-a-magyar-kolteszet-napja/
http://oroscafe.hu/2016/04/08/oroshazi-verselo/cikk/sgyongyi
http://oroscafe.hu/2016/04/07/torok-es-roman-diakokat-fogadott-a-vorosmarty-iskola/cikk/lazardezso
http://oroscafe.hu/2016/04/07/torok-es-roman-diakokat-fogadott-a-vorosmarty-iskola/cikk/lazardezso
http://likefestoon.com/iro-olvaso-talalkozo-oroshazan/
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/talalkozas-tarzannal-gyoparosfurdon-657950


hasznaljak-a-fiatalok-az-internetet-rendhagyo-szuloi-ertekezlet-harmadszor/cikk/lazardezso]
123. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 20. sz. (2016. június 3.). – p. 5.
124. Könyvhét. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 20. sz. (2016. június 3.). – p. 5.
125. A bizonytalan  gyermekekre  leselkedik  az  online  világ  /  Csete  Ilona.  –  In.  Beol.hu

(2016. június 6.) [http://www.beol.hu/bekes/kozelet/a-bizonytalan-gyermekekre-leselkedik-
az-online-vilag-668651] 

126. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 21. sz. (2016. június 10.). – p. 5.
127. A könyv ünnepe. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 21. sz. (2016. június 10.). – p. 8.
128. Könyvhét a városi könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2016. június 10-i

Híradójából.  [https://youtu.be/7BFY50iXBr4?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

129. Mesés órák a teltházas könyvtárban / cs. i. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2016. június
11.) [http://www.beol.hu/bekes/kozelet/meses-orak-a-telthazas-konyvtarban-669447] 

130. Rekordnevezés a mesemondóknál / cs [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 71. évf.,
137. sz. (2016. június 13.). – p. 6.

131. Szerbiából is érkeztek a XI. Gyopárka tündér mesemondó versenyre / Lázár Dezső. –
In. OrosCafé (2016. június 14.) [http://oroscafe.hu/2016/06/14/szerbiabol-is-erkeztek-a-xi-
gyoparka-tunder-mesemondo-versenyre/cikk/lazardezso] 

132. Kettős jubileum mesemondó versennyel / Kiss Anna. – In. Likefestoon (2016. június
14.) [http://likefestoon.com/kettos-jubileum-mesemondo-versennyel/] 

133. Gyopárka  tündér  mesemondó  verseny.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió  2016.
június  14-i  Híradójából.  [https://youtu.be/iSaky4XzTbE?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

134. Mesemondók versenye /  ld [Lázár Dezső]. – In. Orosházi Élet,  21. évf.,  22.  sz. (2016.
június 17.). – p. 5.

135. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 22. sz. (2016. június 17.). – p. 5.
136. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 23. sz. (2016. június 24.). – p. 5.
137. Tartalmas  kikapcsolódás  a  nyárra  /  Betkó Tamás.  –  Likefestoon (2016.  június  29.)

[http://likefestoon.com/tartalmas-kikapcsolodas-a-nyarra/] 
138. Nyitva tartás és játszóház a gyermekkönyvtárban / Somodi Gyöngyi. – In. OrosCafé

(2016.  július  4.)  [http://oroscafe.hu/2016/07/04/nyitva-tartas-es-jatszohaz-a-
gyermekkonyvtarban/cikk/sgyongyi] 

139. Nyitvatartás. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 24. sz. (2016. július 1.). – p. 3.
140. Diákok kalauzolnak az internet világába / Betkó Tamás Dávid. – In. Likfestoon (2016.

július 6.) [http://likefestoon.com/diakok-kalauzolnak-az-internet-vilagaba/] 
141.  Egy a fontos: az idő hasznos eltöltése és az alkotás / Somodi Gyöngyi. – In. OrosCafé

(2016. július 7.) [http://oroscafe.hu/2016/07/07/egy-a-fontos-az-ido-hasznos-eltoltese-es-az-
alkotas/cikk/sgyongyi] 

142. Játszóház a gyermekkönyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2016. július 8-i
Híradójából.  [https://youtu.be/lJiAt46jAYU?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

143. Ismeretszerzés a diákokkal / cs [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 71. évf. 163. sz.
(2016. július 13.). – p. 4.

144. Virágok készülnek a könyvtárban / cs [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 71. évf.
164. sz. (2016. július 14.). – p. 2.

145. Diákok nyári munkán / Pernyés Edit. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 25. sz. (2016. július 15.).
– p. 3.

146. Alkot(hat)nak / Somodi Gy. [Somodi Gyöngyi]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 25. sz. (2016.
július 15.). – p. 4.

147. Valóságmesék : képzelet és emlékezet / B. Imrte J. [B. Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet,
21. évf., 25. sz. (2016. július 15.). – p. 5.

148. Száznál is több orosházi diák nyári munkán / Pernyés Edit. – In. OrosCafé (2016. július
15.)  [http://oroscafe.hu/2016/07/15/szaznal-is-tobb-oroshazi-diak-nyari-
munkan/cikk/pernyesedit]

52
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)

http://oroscafe.hu/2016/07/15/szaznal-is-tobb-oroshazi-diak-nyari-munkan/cikk/pernyesedit
http://oroscafe.hu/2016/07/15/szaznal-is-tobb-oroshazi-diak-nyari-munkan/cikk/pernyesedit
https://youtu.be/lJiAt46jAYU?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
https://youtu.be/lJiAt46jAYU?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
http://oroscafe.hu/2016/07/07/egy-a-fontos-az-ido-hasznos-eltoltese-es-az-alkotas/cikk/sgyongyi
http://oroscafe.hu/2016/07/07/egy-a-fontos-az-ido-hasznos-eltoltese-es-az-alkotas/cikk/sgyongyi
http://likefestoon.com/diakok-kalauzolnak-az-internet-vilagaba/
http://oroscafe.hu/2016/07/04/nyitva-tartas-es-jatszohaz-a-gyermekkonyvtarban/cikk/sgyongyi
http://oroscafe.hu/2016/07/04/nyitva-tartas-es-jatszohaz-a-gyermekkonyvtarban/cikk/sgyongyi
http://likefestoon.com/tartalmas-kikapcsolodas-a-nyarra/
https://youtu.be/iSaky4XzTbE?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
https://youtu.be/iSaky4XzTbE?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
http://likefestoon.com/kettos-jubileum-mesemondo-versennyel/
http://oroscafe.hu/2016/06/14/szerbiabol-is-erkeztek-a-xi-gyoparka-tunder-mesemondo-versenyre/cikk/lazardezso
http://oroscafe.hu/2016/06/14/szerbiabol-is-erkeztek-a-xi-gyoparka-tunder-mesemondo-versenyre/cikk/lazardezso
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/meses-orak-a-telthazas-konyvtarban-669447
https://youtu.be/7BFY50iXBr4?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
https://youtu.be/7BFY50iXBr4?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/a-bizonytalan-gyermekekre-leselkedik-az-online-vilag-668651
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/a-bizonytalan-gyermekekre-leselkedik-az-online-vilag-668651
http://oroscafe.hu/2016/06/02/mire-hasznaljak-a-fiatalok-az-internetet-rendhagyo-szuloi-ertekezlet-harmadszor/cikk/lazardezso
http://oroscafe.hu/2016/06/02/mire-hasznaljak-a-fiatalok-az-internetet-rendhagyo-szuloi-ertekezlet-harmadszor/cikk/lazardezso


149. Digitális tudománytár / sgy [Somodi Gyöngyi]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 27. sz. (2016.
július 29.). – p. 3.

150. Digitális tudástár a könyvtárban / Betkó Tamás Dávid. In. Likefestoon (2016. július
30.) [http://likefestoon.com/digitalis-tudastar-a-konyvtarban/] 

151. Digitális  Tudománytár  a  könyvtárban  /  Somodi  Gyöngyi.  –  In.  OrosCafé  (2016.
augusztus  2.)  [http://oroscafe.hu/2016/08/02/digitalis-tudomanytar-a-
konyvtarban/cikk/sgyongyi] 

152. OÉ20 – Vizes álmok és tervek egy húszéves búvárúszó rekord után / Buzai Csaba. – In.
OrosCafé (2016. augusztus 12.) [http://oroscafe.hu/2016/08/12/oe20-vizes-almok-es-tervek-
egy-huszeves-buvaruszo-rekord-utan/cikk/oroscafe] 

153. Generációk találkozása – együtt kattintanak / Patakfalvi Ádám. – In. OrosCafé (2016.
augusztus  13.)  [http://oroscafe.hu/2016/08/13/generaciok-talalkozasa-egyutt-kattintanak-
konyvtar/cikk/patakfalviadam] 

154. A digitális tudásra nyitottak Orosházán / Betkó Tamás Dávid. – In. Likefestoon (2016.
augusztus 23.) [http://likefestoon.com/a-digitalis-tudasra-nyitottak-oroshazan/] 

155. Rádióinterjú a Veszíts el egy könyvet! játékról a Hit Rádióban. (2016. augusztus 25.)
156. Erasmus  +  Záruló  projektek  a  KLIK  Orosházi  Tankerületénél  :  Drámával  a  korszerű

oktatásért. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 30. sz. (2016. augusztus 26.). – p. 6.
157. Együtt kattintottak : generációk találkozása / Patakfalvi Ádám. – In. Orosházi Élet, 21. évf.,

31. sz. (2016. szeptember 2.). – p. 5.
158. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 32. sz. (2016. szeptember 9.). – p. 5.
159. Szavazzunk a könyvtár blogjára! / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé (2016. szeptember

9.) [http://oroscafe.hu/2016/09/09/szavazzunk-a-konyvtar-blogjara/cikk/imrejuli] 
160. Szavazzon  az  Orosházi  Múltidézőre  /  Földesi  Szandra.  –  In.  Likefestoon  (2016.

szeptember  13.)  [http://oroscafe.hu/2016/09/09/szavazzunk-a-konyvtar-
blogjara/cikk/imrejuli] 

161. Versfesztivál  Józsa  Mihály  emlékére:  fiatalok,  felnőttek,  versenyre  fel!  /  B.  Imre
Julianna.  –  In.  OrosCafé  (2016.  szeptember  16.)
[http://oroscafe.hu/2016/09/16/versfesztival-jozsa-mihaly-emlekere-fiatalok-felnottek-
versenyre-fel/cikk/imrejuli] 

162. Versenyeznek, szerveznek / B. Imre J. [B. Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 33.
sz. (2016. szeptember 16.). – p. 5.

163. Csoportnélküliek? Elfajzottak? Jön a Nagy Könyves Beavatás / B. Imre Julianna. – In.
OrosCafé  (2016.  szeptember  27.)  [http://oroscafe.hu/2016/09/27/csoportnelkuliek-
elfajzottak-jon-a-nagy-konyves-beavatas/cikk/imrejuli] 

164. Országos  Könyvtári  Napok Orosházán  /  Földesi  Szandra.  –  In.  Likefestoon (2016.
szeptember 29.) [http://likefestoon.com/orszagos-konyvtari-napok-oroshazan/] 

165. Könyves beavatás. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 35. sz. (2016. szeptember 30.). – p. 4.
166. Az  Országos  Könyvtári  Napok  orosházi  rendezvényei  a  Justh  Zsigmond  Városi

Könyvtárban. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 35. sz. (2016. szeptember 30.). – p. 5.
167. Véradás  a  könyvtárban  /  Somodi  Gyöngyi.  –  In.  OrosCafé  (2016.  október  2.)

[http://oroscafe.hu/2016/10/02/veradas-a-konyvtarban/cikk/sgyongyi] 
168. Könyves napok: több mint kétszáz program Békésben. – In. BEOL.hu (2016. október

3.) [http://www.beol.hu/bekes/kultura/konyves-napok-tobb-mint-ketszaz-program-bekesben-
686848] 

169. Programok százai a könyvtárakban / L. B. [Licska Balázs]. – In. Békés Megyei Hírlap, 71.
évf., 233. sz. (2016. október 4.). – p. 3.

170. Országos Könyvtári  Napok Dél-Békésben is  /  Kiss Anna.  – In.  Likefestoon (2016.
október 4.) [http://likefestoon.com/orszagos-konyvtari-napok-del-bekesben-is/] 

171. Bursa Hungarica – november 8-ig lehet pályázni az ösztöndíjra. – In. OrosCafé (2016.
október  5.)  [http://oroscafe.hu/2016/10/05/bursa-hungarica-november-8-ig-lehet-
palyazni/cikk/oroscafe] 

172. Véradás  a  könyvtárban  /  cs.  i.  [Csete  Ilona].  –  In.  BEOL.hu  (2016.  október  6.)
[http://www.beol.hu/bekes/kozelet/veradas-a-konyvtarban-687283] 

53
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/veradas-a-konyvtarban-687283
http://oroscafe.hu/2016/10/05/bursa-hungarica-november-8-ig-lehet-palyazni/cikk/oroscafe
http://oroscafe.hu/2016/10/05/bursa-hungarica-november-8-ig-lehet-palyazni/cikk/oroscafe
http://likefestoon.com/orszagos-konyvtari-napok-del-bekesben-is/
http://www.beol.hu/bekes/kultura/konyves-napok-tobb-mint-ketszaz-program-bekesben-686848
http://www.beol.hu/bekes/kultura/konyves-napok-tobb-mint-ketszaz-program-bekesben-686848
http://oroscafe.hu/2016/10/02/veradas-a-konyvtarban/cikk/sgyongyi
http://likefestoon.com/orszagos-konyvtari-napok-oroshazan/
http://oroscafe.hu/2016/09/27/csoportnelkuliek-elfajzottak-jon-a-nagy-konyves-beavatas/cikk/imrejuli
http://oroscafe.hu/2016/09/27/csoportnelkuliek-elfajzottak-jon-a-nagy-konyves-beavatas/cikk/imrejuli
http://oroscafe.hu/2016/09/16/versfesztival-jozsa-mihaly-emlekere-fiatalok-felnottek-versenyre-fel/cikk/imrejuli
http://oroscafe.hu/2016/09/16/versfesztival-jozsa-mihaly-emlekere-fiatalok-felnottek-versenyre-fel/cikk/imrejuli
http://oroscafe.hu/2016/09/09/szavazzunk-a-konyvtar-blogjara/cikk/imrejuli
http://oroscafe.hu/2016/09/09/szavazzunk-a-konyvtar-blogjara/cikk/imrejuli
http://oroscafe.hu/2016/09/09/szavazzunk-a-konyvtar-blogjara/cikk/imrejuli
http://likefestoon.com/a-digitalis-tudasra-nyitottak-oroshazan/
http://oroscafe.hu/2016/08/13/generaciok-talalkozasa-egyutt-kattintanak-konyvtar/cikk/patakfalviadam
http://oroscafe.hu/2016/08/13/generaciok-talalkozasa-egyutt-kattintanak-konyvtar/cikk/patakfalviadam
http://oroscafe.hu/2016/08/12/oe20-vizes-almok-es-tervek-egy-huszeves-buvaruszo-rekord-utan/cikk/oroscafe
http://oroscafe.hu/2016/08/12/oe20-vizes-almok-es-tervek-egy-huszeves-buvaruszo-rekord-utan/cikk/oroscafe
http://oroscafe.hu/2016/08/02/digitalis-tudomanytar-a-konyvtarban/cikk/sgyongyi
http://oroscafe.hu/2016/08/02/digitalis-tudomanytar-a-konyvtarban/cikk/sgyongyi
http://likefestoon.com/digitalis-tudastar-a-konyvtarban/


173. A slammer, aki azt hitte, Győzike egy őzike / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé (2016.
október  6.)  [http://oroscafe.hu/2016/10/06/a-slammer-aki-azt-hitte-gyozike-egy-ozike-
video/cikk/imrejuli] 

174. Tollunkat és vérünket! Mit gondol két első véradó?! / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé
(2016. október 7.) [http://oroscafe.hu/2016/10/07/tollunkat-es-verunket-mit-gondol-ket-elso-
verado/cikk/imrejuli] 

175. Slammer  és  véradók  :  Országos  Könyvtári  Napok  Orosházán  /  B.  Imre  J.  [B.  Imre
Julianna]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 36. sz. (2016. október 7.). – p. 4.

176. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 36. sz. (2016. október 7.). – p. 5.
177. Országos könyvtári napok orosházi eseményei. Részlet az Orosházi Városi Televízió

2016.  október  7-i  Híradójából.  [https://youtu.be/iiNLIGwOP00?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

178. Válni csak… szépen – Petrus Márta Orosházán / B. Imre Julianna.  – In. OrosCafé
(2016.  október  10.)  [http://oroscafe.hu/2016/10/10/valni-csak-szepen-petrus-marta-
oroshazan/cikk/imrejuli] 

179. Ezerkilencszázötvenhat,  te  csillag  –  szavalóversennyel  emlékeznek a  könyvtárban /
Somodi  Gyöngyi.  –  In.  OrosCafé  (2016.  október  17.)
[http://oroscafe.hu/2016/10/17/ezerkilencszazotvenhat-te-csillag-szavaloversennyel-
emlekeznek-a-konyvtarban/cikk/sgyongyi] 

180. Szavalóverseny ’56 emlékére / Földesi Szandra. – In. Likefestoon (2016. október 19.)
[http://likefestoon.com/szavaloverseny-56-emlekere/] 

181. Az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  60.  évfordulója  tiszteletére  rendezett
programsorozat  /  Patakfalvi  Ádám.  –  In.  OrosCafé  (2016.  október  19.)
[http://oroscafe.hu/2016/10/19/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-60-evforduloja-
tiszteletere-rendezett-programsorozat/cikk/patakfalviadam] 

182. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 37. sz. (2016. október 21.). – p. 5.
183. A kulturált válásért / B. Imre Julianna. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 37. sz. (2016. október

21.). – p. 5.
184. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 38. sz. (2016. október 28.). – p. 5.
185. 1956-ról szavaltak a könyvtárban – jól szerepeltek az orosháziak / Mártha Tímea. – In.

OrosCafé  (2016.  október  29.)  [http://oroscafe.hu/2016/10/29/1956-rol-szavaltak-a-
konyvtarban-jol-szerepeltek-az-oroshaziak/cikk/marthatimi] 

186. A forradalom emlékének adózva szavaltak /  Betkó Tamás Dávid.  – In.  Likefestoon
(2016. november 1.) [http://likefestoon.com/a-forradalom-emlekenek-adozva-szavaltak/]

187. “Mai  szabadságunk…”  –  vers-  és  novellaíró  pályázat  /  Somodi  Gyöngyi.  –  In.
OrosCafé  (2016.  november  6.)  [http://oroscafe.hu/2016/11/06/mai-szabadsagunk-vers-es-
novellairo-palyazat/cikk/sgyongyi] 

188. Szögletes Kerék: Szülők Klubja Orosházán / Földesi Szandra. – In. Likefestoon (2016.
november 6.) [http://likefestoon.com/szogletes-kerek-szulok-klubja-oroshazan/] 

189. Vers és novella – Pályázatot hirdettek / Betkó Tamás Dávid. – In. Likefestoon (2016.
november 7.) [http://likefestoon.com/vers-es-novella-palyazatot-hirdettek/] 

190. Ha találsz egyet, nem kell visszaadnod a tulajdonosának: ennyi a dolgod vele / Árbócz
Lilla.  –  In.  Femina.hu  (2016.  november  8.)
[http://www.femina.hu/lelekprojekt/bookcrossing-veszits-el-egy-konyvet] 

191. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 39. sz. (2016. november 11.). – p. 5.
192. A tudatos döntésért – Tréning Orosházán / Földesi Szandra. – In. Likefestoon (2016.

november 14.) [http://likefestoon.com/penzugyi-tudatossag-tering-oroshazan/] 
193. Átalakuló könyvtár – változást hoz az új év / Melich Krisztina. – In. OrosCafé (2016.

november  24.)  [http://oroscafe.hu/2016/11/24/atalakulo-konyvtar-valtozast-hoz-az-uj-
ev/cikk/melich] 

194. Szögletes kerék. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 41. sz. (2016. november 25.). – p. 3.
195. Átalakuló könyvtár / MK [Melich Krisztina]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 41. sz. (2016.

november 25.). – p. 4.
196. Készüljön  fel  az  orosházi  könyvtárban /  Földesi  Szandra.  –  In.  Likefestoon (2016.
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december 7.) [http://likefestoon.com/keszuljon-fel-az-oroshazi-konyvtarban/] 
197. Egészségesen online / bij [B. Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 43. sz. (2016.

december 9.). – p. 3.
198. Két  szerző,  három könyv :  helyi írókat  olvashatunk /  Imre J.  [B. Imre Julianna].  – In.

Orosházi Élet, 21. évf., 43. sz. (2016. december 9.). – p. 5.
199. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 43. sz. (2016. december 9.). – p. 5.
200. Verasztó Antal könyvbemutatója. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2016. december

13-i  Híradójából.  [https://youtu.be/finBRkoJN5Y?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

201. Történetek és regény: Dávid Lászlónak még van mondani valója / B. Imre Julianna. –
In.  OrosCafé  (2016.  december  15.)  [http://oroscafe.hu/2016/12/15/tortenetek-es-regeny-
david-laszlonak-meg-van-mondani-valoja/cikk/imrejuli] 

202. Törzsgárda: évtizedes munkájukért kaptak elismerést / Pernyés Edit. – In. OrosCafé,
(2016.  december  15.)  [http://oroscafe.hu/2016/12/15/evtizedes-munkajukert-kaptak-
elismerest/cikk/pernyesedit] 

203. Történetek  és  regény  /  B.  Imre  Julianna.  –  In.  Orosházi  Élet,  21.  évf.,  44.  sz.  (2016.
december 16.). – p. 5.

204. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 44. sz. (2016. december 16.). – p. 5.
205. Dávid László 2 könyvének bemutatója.  Részlet  az Orosházi  Városi Televízió 2016.

december  16-i  Híradójából.  [https://youtu.be/IC3Pl4BepJQ?
list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

206. Novellákat várnak, még lehet nevezni / Betkó Tamás Dávid. – In. Likefestoon, (2016.
december 22.) [http://likefestoon.com/novellakat-varnak-meg-lehet-nevezni/] 

207. Zárva  a  könyvtár  és  a  művelődési  ház.  –  In.  OrosCafé  (2016.  december  26.)
[http://oroscafe.hu/2016/12/26/zarva-a-konyvtar-es-a-muvelodesi-haz/cikk/oroscafe]
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3. sz. melléklet: 2017 tervezett könyvtári programjai

Dátum Kezdés A rendezvény megnevezése 

2017.01.05. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.01.11. 16:00
Az ember tragédiája. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 
olvasókörének” találkozója

2017.01.12. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.01.17. 09:00 Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2017.01.18. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.01.19. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.01.21. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.01.26. 10:30 NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.01.26. 17:00
1956 margójára - a „Mai szabadságunk...” vers- és novellaíró pályázat 
eredményhirdetése, valamint emlékezés Bónus Istvánra 

2017.01.27. 8:00 Rákóczitelepi iskolások könyvtárlátogatása 

2017.01.27. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.01.28. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.02.01. 8:00 Rákóczitelepi iskolások könyvtárlátogatása 

2017.02.08. 16:00 A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2017.02.11. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.02.13. 09:30 Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny

2017.02.15. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.02.18. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.02.24. 14:00 Farsangi játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.02.24. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.02.24. 18:00 KluBB zenekar koncertje 

2017.02.25. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.03.07. 17:00 Zenetörténeti Esték – 7. - 220 éve született Schubert 

2017.03.08. 16:00 A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 
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2017.03.11. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.03.18. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.03.21. 17:00 Dr. Csath Magdolna előadása (?)

2017.03.24.-
03.26.

Nagy Könyvelhagyó Hétvége

2017.03.25. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.03.31. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.04.06. 17:00 Társalgó (?)

2017.04.08. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.04.11. 17:00 Magyar költészet napi program?

2017.04.12. 16:00 A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2017.04.14. 14:00 Húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.04.15. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.04.19. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.04.28. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.04.29. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.05.09. 17:00 Zenetörténeti Esték – 8. - 140 éve született Dohnányi Ernő

2017.05.10. 16:00 A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2017.05.13. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.05.16. 09:00
Köszöntjük az Édesanyákat! - a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének 
klubtalálkozója

2017.05.17. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.05.20. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.05.26. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.05.27. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.06.10. 09:00 XII. Gyopárka Tündér mesemondó verseny

2017.06.10. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.06.14. 16:00 A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 
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2017.06.17. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.06.21. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.06.24. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.06.30. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.07.03. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.04. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.05. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.06. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.07. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.08. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.07.10. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.11. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.12. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.13. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.14. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.15. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.07.19. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.07.28. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.07.29. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.07.31. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.08.01. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.08.02. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.08.03. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.08.04. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.08.07. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.08.08. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 
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2017.08.09. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.08.10. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.08.11. 09:00 Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.08.12. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.08.16. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.08.19. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.08.25. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.08.26. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.09.09. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.09.13. 16:00 A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2017.09.14. 17:00 Társalgó (?)

2017.09.16. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.09.20. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.09.29. 15:00 A népmese napja - programok a gyermekkönyvtárban 

2017.09.29. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.09.30. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.10.03. 17:00 A zene világnapja – Kamarakoncert + versek, vagy kisebb előadás (?)

2017.10.06. 11:00 Berg Judit közönségtalálkozó (?)

2017.10.11. 16:00 A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2017.10.14. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.10.17. 09:00
Nemzetközi Fehér bot napi megemlékezés - a Vakok és Gyengénlátók 
Egyesületének klubtalálkozója 

2017.10.18. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.10.21. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.10.27. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.10.28. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.11.08. 16:00 A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 
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2017.11.11. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.11.15. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.11.18. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.11.21. 09:00
Dietetikus előadása, egészségügyi mérések - a Vakok és Gyengénlátók 
Egyesületének klubtalálkozója 

2017.11.21. 17:00 Zenetörténeti Esték – 9. - 155 éve született Debussy 

2017.11.24. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.11.25. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2017.12.09. 15:00 Aranyalma Klub találkozó

2017.12.13. 16:00 A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2017.12.15. 15:00 Karácsonyi játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.12.15. 18:00 Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.12.16. 14:00 MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2017.12.20. 15:00 LélekVitamin Klub találkozó

2017.12.30. 15:00 OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

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