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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A 2017-es év utolsó napjaiban kaptunk értesítést a Békés Megyei Könyvtártól, hogy a 

könyvtár 2018. évi munkatervét és 2017. évi beszámolóját immár egy csatolt sablon 

felhasználásával kell elkészíteni, és elküldeni a megyei könyvtárnak. A jelen beszámoló tehát 

már ennek megfelelően, egy sablon keretei közé erőltetve készült el, részben olyan adatok 

feltüntetésével, melyeket addig nem mértünk, részben olyanokkal, melyeket nem is tartunk 

értelmezhetőnek, indokoltnak. Az elmúlt években kialakítottunk egy saját sablont mind a 

munkatervnek, mind a beszámolónak, melyben minden fontos adat összehasonlítható módon 

megtalálható volt. Ahol lehetett, igyekeztem továbbra is a saját szemléletünk szerint, a saját 

elveink alapján elkészíteni a beszámolót.  

 

2016 októberében – egy Európai Uniós pályázat megírásakor – új jelmondatot, szlogent 

alkottunk a könyvtárnak: Justh Zsigmond Városi Könyvtár – Ahol az olvasó terem(t). A 

szlogen visszaköszön honlapunkon, levelezésünk lábjegyzet-részében, és minden hivatalos 

dokumentumunkon, azaz a könyvtári arculat fontos elemévé vált. A szöveg egyrészt 

nyilvánvalóan utal az olvasóteremre, mint egy nyugalmat, elmélyült munkát, kikapcsolódást 

biztosító térre, mellyel könnyen beazonosítható a könyvtár. Másrészt utal az olvasóvá nevelés, 

olvasásfejlesztés könyvtári szerepére, a helyre, ahol valakiből olvasó válik, a helyre, ahol 

„teremnek” az olvasók. Harmadrészt pedig – a zárójelbe tett „t” betű segítségével – utal a 

könyvtár foglalkoztatótér-, alkotóműhely-jellegű szerepére, arra a nyüzsgő, forgalmas, színes 

helyre, ahol olykor kézzelfogható tárgyakat, máskor irodalmi, zenei, művészi élményeket, 

értékeket teremtenek közösen a könyvtár olvasói. A könyvtár egy utánozhatatlan, 

pótolhatatlan, sokszínű, sokakat megszólító kulturális intézmény, mely számtalan módon 

segíti egy település mindennapjait. Ezt tapasztaljuk a mindennapokban, és ezt próbáltuk egy 

rövid, de tartalmas szlogen szintjén is megjeleníteni.  

 

Könyvtárunk szándéka egyértelmű és határozott: a küldetésnyilatkozatban és stratégiában 

megfogalmazott célok ne csak papíron jól mutató mondatok, de megvalósított tettek is 

legyenek. Ez nem minden esetben egyszerű, de továbbra is célunk, hogy a használói igények 

folyamatos mérésével és elemzésével, a könyvtári állomány 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.  

 

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 
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könyvtárban működő csoportjaival alkotóműhellyé, közösségi térré, közösségi élménnyé, a 

város kulturális életének meghatározó, megkerülhetetlen helyszínévé válik. 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

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

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. 

 

Könyvtári stratégia 

 

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.  

 

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  
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• A tapasztalatok alapján a szolgáltatások, rendezvények színvonalának 

folyamatos fejlesztése 

 

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

 esélyegyenlőség jegyében   

                  Beavatkozások:  

• Akadálymentes honlap kialakítása  

• A hátrányos helyzetűek számára ingyenesen elérhető szolgáltatások körének 

kiterjesztése, a könyvtár szociális szerepének erősítése  

• Az Országos Dokumentumellátási Rendszer alapján más könyvtárak 

állományának ajánlása   

• Helybeni hozzáférés biztosítása nemzetközi és országos könyvtári 

adatbázisokhoz  

• Hozzáférés biztosítása a digitális közigazgatás szolgáltatásaihoz, elektronikus 

ügyintézésben segítség nyújtása 

• Közösségi hálózatok (social networking) bevonása, közösségi média tudatos és 

célirányos felhasználása az információ- és tudásmegosztásban   

 

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

  Beavatkozások:  

• A digitális írástudás megszerzésének, a digitális műveltség elterjedésének 

segítése a különböző korosztályoknál 

• 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   
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• Könyvtárbemutató órák óvodások, kisiskolások, középiskolások és 

pedagógusok számára helyben, illetve iskolákban, óvodákban egyaránt  

• Különböző szolgáltatáscsomagok kifejlesztése és ajánlása a különböző olvasói 

csoportoknak (pl. Családi olvasójegy)  

• A könyvtárak és könyvtárosok társadalmi megítélésének erősítése  

 

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

  Beavatkozások:  

• Orosházi szerzők támogatása könyvbemutatók, közönségtalálkozók 

szervezésével 

• Helyi irodalmi alkotások rendszerezett gyűjtése, feltárása, hozzáférés 

biztosítása 

• A helyi irodalom, irodalmi alkotások, írók, költők népszerűsítése a könyvtár 

honlapján, internetes közösségi oldalakon  

 

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

  Beavatkozások:  

• Kiemelt figyelem a partneri lista bővítésére, a partnerkapcsolatok elmélyítésére 

• Közös pályázatok írása, megvalósítása 

• Könyvtárosok aktív szerepvállalása civil kezdeményezésekben 

 

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

  Beavatkozások:  

• Könyvtári munkatársak továbbképzésének, szakmai szerepvállalásainak 

támogatása, a feltételrendszer megteremtése 

• Belső továbbképzések, tréningek szervezése  

• Munkatársak folyamatos tájékoztatása, motiválása 

• Közreműködés a könyvtárosi életpálya modell kidolgozásában és 

bevezetésében  

• Szakmai kapcsolatok ápolása  

• Szakmai utánpótlás biztosítása  

 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

Könyvtárosok  

 

A könyvtárban jelenleg 9 teljes munkaidős könyvtáros, egy részmunkaidős (napi hat órás) 

technikai dolgozó, kettő közfoglalkoztatott, valamint kettő kulturális közfoglalkoztatott 

dolgozik. Minden könyvtáros felsőfokú könyvtári képesítéssel és megfelelő szakmai 

kompetenciákkal rendelkezik. A könyvtárosi munka rendkívül sokrétű, sokszínű. Az éves 

szakmai beszámolók, de akár csak a honlapunkon megjelenő bejegyzések is jól – bár nem 

teljes körűen – tükrözik azokat a mindennapos feladatokat, melyeket a könyvtárosok 

elvégeznek, gyakran munkaidőn túl is, alkalmanként a saját otthonukban, a saját eszközeiken. 

A hagyományos szolgáltatások megmaradtak, melyek együtt járnak a hozzájuk kapcsolódó 

feladatokkal és hatáskörökkel, ilyen például az állomány gondozása, nyilvántartása, 

kölcsönzése, a helyismereti, zenei és gyermekkönyvtári munkával összefüggő feladatok, és 

természetesen a könyvtár minden részében a referensz kérdések megválaszolása. Ugyanakkor 

a könyvtár szolgáltatásai jelentősen bővültek, a társadalmi változások miatt egyre nagyobb 

szerepet kap könyvtárunk életében is a helyi közösségépítés, -formálás, a közösségek 

megtartó erejének növelése, a szociális munkához kapcsolódó feladatok, és persze szólni kell 

az internetes szolgáltatásokról is, melyek ugyancsak szerteágazó feladatokat jelentenek: 
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egyfelől segítenünk kell a digitális világban idegenül mozgó könyvtárhasználókat az online 

ügyintézésben (Erzsébet-program, Bursa Hungarica, ügyfélkapu, online számlabefizetés stb.), 

másrészt az interneten keresztül érkező igényekre, kérdésekre is válasszal kell szolgálni – 

időtől és helytől függetlenül. Mindez a munkaköri leírásokban is megjelenik, például adott, 

könyvtárban működő csoportok munkájának szervezése, vezetése; rendezvényszervezés; 

technikai eszközök kezelése, online és helyi olvasásnépszerűsítés; közösségi oldalak 

szerkesztése, frissítése; plakátok, nyomtatványok szerkesztése; biblioterápiás foglalkozások 

vezetése; gyermekkönyvtári bemutató órák, kézműves foglalkozások szervezése; pályázatok 

figyelése, írása; honlapra bejegyzések írása, megosztása, vagy például podcast készítése 

formájában. Mindezek mellett Orosházán a könyvtárosok folyamatosan képzik magukat, – az 

elmúlt években összességében több, mint húsz akkreditált képzésen vettünk részt – és az 

ismeretek gyakorlati alkalmazása a könyvtár életében már jól tetten érhető. Számos szakmai 

sikernek, elismerésnek örülhetünk: a könyvtár munkatársai közül többen tagjai országos 

szakmai szervezeteknek, előadásokat tartanak, pályázatokon szerepelnek sikeresen, 

szakértőként vesznek részt minisztériumi irányítású projektekben.  

 

Sajnos a sok feladat magas színvonalú elvégzését nem tudjuk megfelelően elismerni. A 

könyvtárosok országos szinten utoljára 2002-ben részesültek központilag fizetésemelésben, 

azóta a közalkalmazotti bértábla „összecsúszott”, a minimálbér lassan megközelítette a sok 

évtizedes tapasztalattal és főiskolai diplomával rendelkező könyvtárosok fizetését. 2017-ben 

némileg kedvezően változott a helyzet, hiszen kulturális illetménypótlék formájában 

bérkiegészítést kapnak a kulturális ágazatban dolgozók, valamint – és ezért valóban hálásak 

vagyunk a fenntartónak – munkáltatói döntésen alapuló illetményt is kapunk. Mindezzel 

együtt a helyzet továbbra is aggasztó.  Rendkívül alacsony az anyagi megbecsültsége a 

takarító munkatársunknak, akinek napi hat órában ráadásul lehetősége sincs a feladatai 

maradéktalan ellátására. És ugyancsak problémát jelent a kulturális közfoglalkoztatott 

kollégák – ha lehet, még méltatlanabb – helyzete. Mind fizetés, mind szabadság tekintetében 

borzasztóan kevés, amivel honorálni tudjuk a munkájukat, miközben saját területükön – a 

gyermekkönyvtárban, illetve a számítógépes részen – ma már gyakorlatilag teljes értékű 

munkát végeznek, önállóan. Véleményem szerint csak úgy lehet eredményesen vezetni az 

intézményt, inspirálni a kollégákat és megfelelő munkahelyi légkört biztosítani, ha a dolgozók 

érzik a fenntartó támogatását, anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt. Utóbbi támogatásra jó 

példa, hogy a könyvtár munkatársai közösen vehettek részt a XXIV. Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztiválon 2017. áprilisában.  

 

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

részt vesznek. Zenei könyvtárosunk, Törköly József 2015 februárjában nyert pályázatot a 

Nemzeti Kulturális Alapnál „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, mely 2017 októberében saját kiadásban könyv formájában is megjelent. 

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 2017 júliusában a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete miskolci vándorgyűlésén előadást is tartott ebben a témában. 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 
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Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Békés Megyei Szervezete elnökségének is. 2017. májusában a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Hír-Érték-Tár című konferenciáján tartott előadást a könyvtár kommunikációjáról, 

augusztusban részt vett az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szakmai kuratóriumának 

munkájában, szeptemberben pedig egy újabb előadást tartott a szegedi Somogyi Könyvtár 

Könyvtármarketing konferenciáján. Buzai Csaba közreműködött a „Cselekvő közösségek - 

aktív közösségi szerepvállalás” projekt Önkéntesmenedzsment modul tananyagának és az 

ehhez kapcsolódó tanulmánynak a megírásában is 2017 őszén. 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. Líborné Putnoki 

Edit munkáját 2017. áprilisában a városalapítási ünnepségen Orosháza Közszolgálatáért Díjjal 

ismerték el. Csányiné Kádár Tünde 2017 decemberében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Békés Megyei Szervezetének szakmai napján tartott előadást az általa szerkesztett Orosházi 

múltidéző elnevezésű közösségi oldalról. A város vers- és mesemondó versenyein gyakran 

kapunk felkérést zsűrizésre, amit örömmel vállalunk.  

 

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. 2017-ben 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 szintén két főt alkalmazhattunk.  

A mindennapi munkánk elvégzésében évek óta nagy segítséget nyújtanak a hozzánk 

hosszabb-rövidebb időre érkező közfoglalkoztatott kollégák. A segítségükkel megvalósuló 

feladatok közül elsőként a gyermekkönyvtárunkban zajló kézműves foglalkozásokat említem, 

illetve hosszú évek óta 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 

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 2017-ben összesen 182 szervezett 

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

visszapakolásban sok esetben számítottunk a közfoglalkoztatottak segítségére is.  

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

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

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

gyors és pontos kiszolgálását.  
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Diákmunkások  

 

A közösségi szolgálatos diákok mellett (lásd 4.11) diákmunkások is bekapcsolódtak a 

könyvtári munkába: 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 2017-ben is. A program célcsoportjába a 16-25 év közötti, nappali 

tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok 

tartoztak. Könyvtárunk két diákot alkalmazott a program keretében, akik a könyvtár 

különböző részein, különböző munkafolyamatokban („Kattints velünk!” program, 

játszóházakra előkészületek, szövegek gépelése, régi, bekötött folyóiratok szkennelése) 

segítették a munkánkat.  

 

 

 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 9,75 9,75 9,75 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 1 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 9 9 9 

átszámítva teljes munkaidőre 9 9 9 

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 0 

Egyéb felsőfokú 
összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 0 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen 9 9 9 

átszámítva teljes munkaidőre  9 9 9 

Egyéb 

alkalmazott 
Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 0 
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Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  0,75 0,75 0,75 

átszámítva teljes munkaidőre 1 1 1 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 0,75 0,75 0,75 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 1 

Összes létszám:  9,75 9,75 9,75 

Önkéntesek száma összesen 0 4 4 

Ebből a regisztrált önkéntesek száma (munkaügyi központ felé 

jelentett) 
0 0 0 

Közfoglalkoztatottak száma (hosszútávú, normál foglalkoztatásban) 2 2 2 

Kulturális Közfoglalkoztatottak száma  2 2 2 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

 

2017-ben módosítottunk a nyitvatartásunkon, az átalakítást követően májustól hétfőnként az 

eddigi 13 óra helyett már 10 órakor kinyit a könyvtár, ezáltal a heti nyitva tartott órák száma 

50-re emelkedett. Szakítva a korábbi évek gyakorlatával 2017-ben már nyáron sem zárunk be, 

illetve nem csökkentjük fél naposra a nyitvatartásunkat, hanem júliusban és augusztusban is 

egész nap, a felnőtt könyvtár minden hétköznap 9-től 17 óráig, a gyermekkönyvtár 8-tól 16 

óráig tart nyitva. Ezeken a friss, pozitív döntéseken értelemszerűen nem kívánunk újra 

változtatni, meggyőződésem, hogy innen vissza már nem szabad lépni, nyitottságunkat jól 

szimbolizálja hosszabb nyitvatartásunk.  
 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 
változás %-

ban előző 

évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  
47 47 50 +6,38% 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  
külön sorban a fiókkönyvtárak(?) 

- - - - 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra) Heti 
8 8 8 0 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 2 2 2 0 

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

Nyitvatartási napok száma: évi/éves 289 288 283 -2,07% 

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma: 

4 3 3 -25% 

 

 

1. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a 

vonatkozó táblázat kövesse! 
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2.1 Gyűjteményfejlesztés 

 

Miközben a könyvekre továbbra is van igény (ezt a tényt támasztja alá a kikölcsönzött 

dokumentumok magas száma), a jelenlegi könyvárakat egyre kevesebben tudják megfizetni. 

A könyvtár állománya 2017. december 31-én 68.059 könyvtári egység volt, a gyűjtemény 

jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A 

könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető. Az állományunk 3.376 

bakelit lemezt tartalmaz, amelynek bibliográfiai adatait cédulakatalógusban tárjuk fel, az 

összes többi könyvtári dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról. Az 

elmúlt időszakban minden évben megfelelő mértékben tudtuk bővíteni gyűjteményünket.  

 

A könyvtárba jelenleg 150 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.  

 

Mind a gyarapításnál, mind a törlésnél figyelembe kell venni az olvasói igényeket és 

szokásokat. Ebben segíthet a folyamatos kommunikáció, illetve a lehetőség biztosítása, hogy 

bárki ajánlhasson könyveket. Számos módon kapcsolatba lehet lépni interneten keresztül is a 

könyvtárral, de a honlapunk főmenüjében van egy közvetlen link is „Olvasói ajánló” címmel. 

Az állománygyarapítás mértékében döntő szerepe van az erre fordítható összeg nagyságának, 

ezért folyamatosan figyeljük a kedvezményes vásárlási lehetőségeket. Az 

állománygyarapításban további 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. Sikerként könyvelhetjük el, hogy ilyenkor a 

kiajánlott könyvek legalább felét – de olykor 70-75%-át is – kikölcsönzi valaki. A játék a 

továbbiakban is része lesz az Országos Könyvtári Napok programsorozatnak.  

 

A könyvtári állomány nagyobb kihasználása érdekében a helytörténeti gyűjteményen kívül 

minden dokumentumot kölcsönzünk, természetesen a dokumentumok egyéni sajátosságainak 

megfelelően különböző kölcsönzési szabályokkal. Mint azt a fizikai környezet bemutatásakor 

már jeleztem, az április végi átrendezésünk egyik célja az volt, hogy a szakirodalmi részt is 

közelebb hozzuk az olvasókhoz. A törzsolvasók egy jelentős része ugyanis mindig csak a 

szépirodalmi könyveket látta, azokat kereste, sőt, azon belül is csak bizonyos tematikus 

polcokról válogatott. Most minden olvasót kimozdítottunk a megszokásukból, remélve, hogy 

a komfortzónán túl új lehetőségeket tudunk ezáltal a figyelmükbe ajánlani.  

 

2015 kiemelkedő év volt az állománygyarapítás szempontjából, de azóta is minden évben 

megfelelő mértékben tudtuk bővíteni gyűjteményünket.  
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Mutatók 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  3.006.000,- 3.006.000 3.527.000,- +17,33% 

- ebből folyóirat (br.Ft) 838.504,- 838.504,- 885.561,- +5,61% 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(br.Ft) 
188.198,- 188.198,- 156.448,- -16,87% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
615 615 500 -18,70% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
56 56 34 -39,29% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db)  
nem releváns 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
67 67 75 +11,94% 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 

(db) 
2063 2063 1682 -18,46% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma 

(db) 
4651 4651 978 -78,97% 

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

A gyűjtemény feltárása a feldolgozási folyamat része. A feldolgozás folyamatába viszont nem 

csak a formai és a tartalmi feltárás tartozik, hanem az egyedi és csoportos leltárkönyvek, 

illetve egyéb nyilvántartások vezetése, valamint a dokumentumok felszerelése is. A 

feldolgozás időtartama a dokumentumok feldolgozásának középideje, az adat becslés alapján 

jött létre.  

 

A beérkező dokumentumok nem a számla lezárása után, hanem folyamatosan, a feldolgozás 

befejezését követően azonnal hozzáférhetővé válnak az olvasók számára.  

 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága azért nem 100%, mert a bakelitlemezek (3376 

db) csak cédulakatalógusban vannak feltárva.  
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Mutatók 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 
Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített 

rekordok száma adott évre , Corvina, textlib, 

szirén = dok. címek 

1959 db 1959 db 1682 db -14,14% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve)  
44 perc 44 perc 44 perc 0% 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 
folyamatos  folyamatos  

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 
95% 95% 95 % 0% 

 

2.3 Állományvédelem 

 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 
változás %-ban 

előző évhez 

képest 
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás vagy 

egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma  

0 0 0 0 

Muzeális dokumentumok száma  0 0 0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma adott évben 
0 0 0 0 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 
0 0 0 0 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 
0 0 0 0 

 

2. Justh Zsigmond Városi Könyvtár területi feladatellátása  

 

2.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 

 

A könyvtárban külön nemzetiségi könyvtári ellátás nincs, az érdeklődőknek a megyei 

könyvtár, valamint az adott nemzetiségek ellátását biztosító könyvtárak állományát tudjuk 

ajánlani, és igény esetén a könyvtárközi kölcsönzésben közreműködni.  

 

2.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen 

formában?) 

 

Könyvtárunk saját Statisztikai szabályzat alapján készíti el a statisztikai jelentést minden 

évben, amit elérhetővé teszünk a könyvtár honlapján.   
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3. Mutatók 

 

4.1 Könyvtárhasználat 

 

A könyvtárnak 2017-ben 2308 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Ez sajnos csökkenést 

jelent 2016-hoz képest, aminek egy fő oka az, hogy egy szakfelügyeleti vizsgálat nyomán 

változtatnunk kellett a Könyvtárhasználati szabályzatunkon, és a 18 éves kor alattiak 

beiratkozásához most már jótállási nyilatkozat is szükséges. A korábbi években ez nem volt 

kötelező, így a könyvtárlátogatáson résztvevő óvodai csoportok, iskolai osztályok tagjai 

rögtön kölcsönözhettek könyveket, a könyvtár teljes jogú és aktív használóivá váltak. 2017-től 

már a szülőknek, gondviselőknek kellene visszajönnie a gyermekekkel (vagy visszaküldeni a 

gyermekkel az aláírt nyilatkozatot), ez sajnos nem minden esetben történik meg.  
 

 
 

Ugyanakkor örömteli hír, hogy tovább emelkedett a könyvtárat személyesen használók 

száma. Ha a rendezvények látogatóit is beleszámítjuk a személyes helybeni használatba, az 

napi 119 könyvtárhasználót jelent, ha a rendezvények látogatóit egyáltalán nem számoljuk 

ide, akkor is napi 104 látogatóról beszélhetünk.  
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Ezen belül is meglepő adat, hogy a számítógépes rész forgalma az átköltözés és átmeneti 

leállás ellenére növekedett: itt is ki kell emelni, hogy az Erzsébet-programban folyamatos 

segítséget nyújtunk a 65 éven felüliek pályázatainak beadásában, amire egyre nagyobb igény 

van az érintettek részéről. Az alábbi táblázatban a csoportok számába az óvodai és iskolai 

csoportokat, osztályokat számítottuk bele.  
 

Könyvtárhasználat  
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő)  2460 2460 2308 -6,18% 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 

használók száma (fő)  
2460 2460 2308 -6,18% 

A könyvtári látogatások száma (db) 32247 32247 33661 +4,38% 

Ebből csoportok (db)  26 26 21 -19,23% 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

 

A beiratkozott olvasók számának csökkenéséből következik, hogy csökken a kölcsönzött 

dokumentumok száma is. Ez sajnos bekövetkezett, még ha arányaiban nem is azonos 

mértékben.  
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A helyben használt dokumentumok számát csak megbecsülni tudjuk a könyvtárat 

személyesen használók száma alapján.  

 

Könyvtárhasználat  
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
39050 39050 38134 -2,35% 

E-dokumentumok kölcsönzése (db)  0 0 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 9624 9624 10001 +3,91% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 
103 103 85 -17,48% 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 

dok. (db) 
39 39 81 +107,69% 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db)  
861 861 658 -23,58% 

 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

 

2016-ban és 2017-ben a fenntartónk támogatásával lehetőségünk nyílt a számítógéppark 

bővítésére, ami nagyon időszerű volt, hiszen legutóbb 2010-ben volt erre módunk. A 

technikai eszközök sajnálatosan gyors amortizálódása szükségessé teszi a terület folyamatos 

fejlesztését. Az internetes részben jelenleg 6 gép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére, a 

gyermekkönyvtárban 5. Fontos feladat a rosszabb állapotú gyermekkönyvtári gépek cseréje, 

illetve az összes gép megfelelő karbantartása. Ma már a könyvtár szinte valamennyi terében 

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

Óriási előrelépést jelentene ezen a téren, ha a 2017 áprilisában benyújtott pályázatunk, az 

EFOP-4.1.8-16 kódszámú A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztései című felhívás sikeres lenne, hiszen ennek segítségével egy oktató-foglalkoztató-
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alkotó teret tudnánk létrehozni. Az oktatóterem 20 fő befogadására lenne alkalmas, ahol 

digitális tábla, laptopok, tabletek, e-bookok és egyéb oktatást segítő eszközök használatára 

volna lehetőség.  
 

A pályázatoknál részletesebben is említett Digitális Jólét Program Pont kialakításával is 

érkeznek új eszközök, melyek segítségével kisebb képzéseket is tarthatunk majd.  
 

Olvasói számítógépek száma 

helyben használatra 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 
változás %-ban előző 

évhez képest 

Katalógus  15 15 11 -26,67% 

Olvasói munkaállomás 15 15 11 -26,67% 

 

 

4.4 Online szolgáltatások 
 

A könyvtárat „távolról használók” száma évről-évre nő. A két honlap (könyvtárunk1 és 

gyermekkönyvtárunk2 egyaránt folyamatosan frissülő honlappal rendelkezik) és az OPAC3 

(online könyvtári katalógus) látogatottsága is folyamatosan emelkedik. 2017 februárjától 

otthonról is van lehetőség a kikölcsönzött könyvek, dokumentumok kölcsönzési határidejének 

meghosszabbítására, illetve otthonról is elő lehet jegyezni azokat a könyveket, melyek éppen 

más olvasónak vannak kikölcsönözve. A könyvtár honlapja 2016 novemberében teljesen 

megújult, és immár a vakok és gyengénlátók számára is akadálymentessé vált.  
 

Elkötelezetten hiszünk a kétoldalú kommunikáció fontosságában, azaz miközben 

folyamatosan próbálunk miden könyvtárunkkal kapcsolatos információt megosztani az 

olvasókkal, lehetőséget adunk a visszajelzésre, és igyekszünk reagálni is azokra. Számos 

webkettes szolgáltatást használunk az interneten, melyeket napi szinten aktualizálunk. 

Természetesen mind a felnőtt4, mind a gyermekkönyvtár5 külön-külön oldallal van jelen a 

Facebook-on, 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 blogot6 készít, a felnőtt könyvtár pedig friss híreket közöl a 

Twitteren7 és a Google Plus-on8, fotókat oszt meg az Instagramon9 és a Google Photos-on10, 

eseményeit pedig a Google Kalendáriumban11 is követhetővé teszi.  

 

2013 nyarán egy új felületen, a multidezo.tumblr.com12 oldalon kezdtük újra a 2012-ben 

blogunkon elindított Orosházi múltidéző című sorozatunkat. Az Orosházi múltidézőben 

ismerős arcok, nevek, képek, épületek, utcák, terek, történetek jelennek meg, olyan cikkek, 

                                                 
1  http://www.justhvk.hu/ (2018. február 10.)  
2  http://ohkiskonyvtar.beluva.hu/ (2018. február 10.) 
3  http://www.justhvk.hu/opac (2018. február 10.) 
4  https://www.facebook.com/justhvk/ (2018. február 10.) 
5  https://www.facebook.com/ohkiskonyvtar (2018. február 10.) 
6  https://tengere.wordpress.com/ (2018. február 10.) 
7  https://twitter.com/justhvk (2018. február 10.) 
8  https://plus.google.com/113736120762703596507 (2018. február 10.) 
9  https://www.instagram.com/justhvk/ (2018. február 10.) 
10  http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=11649 (2018. február 10.) 
11  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=justhvk@gmail.com&ctz=Europe/Budapest (2018. 

február 10.)  
12  http://multidezo.tumblr.com/ (2018. február 10.)  

http://www.justhvk.hu/
http://ohkiskonyvtar.beluva.hu/
http://www.justhvk.hu/opac
https://www.facebook.com/justhvk/
https://www.facebook.com/ohkiskonyvtar
https://tengere.wordpress.com/
https://twitter.com/justhvk
https://plus.google.com/113736120762703596507
https://www.instagram.com/justhvk/
http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=11649
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=justhvk@gmail.com&ctz=Europe/Budapest
http://multidezo.tumblr.com/
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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.  

 

Mivel ilyen sok oldalt töltünk meg folyamatosan tartalommal, a lenti táblázatban a „Web 2.0 

interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma” kérdésre még becsült 

számot sem lehet felelőséggel beírni.  

 

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. 

 

Online szolgáltatások 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 
Távhasználatok száma email, 

honlap, OPAC (kivéve a telefon, 

fax) 
126360 126360 104242 -17,5% 

A könyvtár honlapja (teljes 

webhely) mely nyelveken érhető el  
1 1 1 0% 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan)  
10,83 10,83 9,42 -13,02% 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének száma 

összesen 
130 130 113 -13,08% 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma  
2 2 2 0% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db)  
6 6 6 0% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 
nem megbecsülhető 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) 

(kattintás az OPAC-ra)  
nincs adat  31272  

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként 

elérhetővé tett dokumentumok 

száma (db) 

0 0 0 0 
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4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 

A könyvtár – akárcsak a könyvtárnak helyet adó Petőfi Művelődési Központ – teljesen 

akadálymentes, kívül rámpán és lépcsőn, belül lifttel és lépcsővel egyaránt megközelíthető.  
 

2017 januárjában együttműködési megállapodást kötöttünk a Vakok és Gyengénlátók Békés 

Megyei Egyesületével, melynek értelmében az orosházi körzeti csoport a klubtalálkozóit a 

könyvtárunkban tartja. A könyvtár emellett lehetőséget biztosít az egyesület orosházi körzeti 

csoportvezetőjének, hogy előre meghirdetett időpontokban a könyvtárban találkozzon az 

orosházi körzet tagságával, és segítse a tagokat az egyesülethez kapcsolódó ügyek intézésben. 

Az egyesület vállalta, hogy javaslataival, igényeivel folyamatosan segíti a könyvtár 

hangoskönyv gyűjteményének alakítását. A csoport tagjai számára a könyvtár térítésmentesen 

kölcsönzi hangoskönyveit és az Audiovizuális Klub hangfelvételeit, valamint igény szerint, 

előzetesen egyeztetett formában vállalja a könyvtár hangoskönyveinek, illetve 

hangfelvételeinek házhoz szállítását a csoport tagjai számára. 2017-ben az egyesület tagjai új 

okostelefont kaptak, melynek megismeréséhez a könyvtár olvasótermében tartották a 

csoportos képzéseket.  
 

Szolgáltatásinkat úgy alakítottuk ki, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek, ezért a lenti 

táblázatban csak egyet emeltünk ki külön, a podcastot. A lenti táblázatban a 

„Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma” szintén egy (egy 

nagyítógépet számítottunk ide), ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a számítógépek, 

laptopok, de akár az e-könyv olvasónk is olyan eszköz, melyet fogyatékossággal élők is 

használhatnak.  
 

Szolgáltatások száma 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 
Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 
1 1 1 0% 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások 

száma  
1 1 1 0% 

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

 

Orosházán három nemzetiségi önkormányzat (a német, a roma és a román) működik. A 

könyvtárban külön nemzetiségi könyvtári ellátás nincs, az érdeklődőknek a megyei könyvtár, 

valamint az adott nemzetiségek ellátását biztosító könyvtárak állományát tudjuk ajánlani, és 

igény esetén a könyvtárközi kölcsönzésben közreműködni. A Német Nemzetiségi 

Önkormányzat minden évben előfizeti a könyvtár egyetlen német nyelvű újságját, a Neueu 

Zeitung-ot. Vannak idegennyelvű könyveink számos nyelven, de azokat nem „nemzetiségi 

dokumentum”-ként tartjuk nyilván.  

 

Dokumentumok 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Könyvek  0 0 0 0% 

Folyóiratok 1 1 1 0% 

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 0% 

Összesen 1 1 1 0% 
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4.7 Használói képzések száma 

 

A használói képzésekről és a következő alfejezetben megjelenő egyéb rendezvényekről 

összességében elmondható, hogy a Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének, a 

LélekVitamin Klubnak, a MűKedvelő biblioterápiás foglalkozásnak és az Orosházi Moly 

Galerinek a találkozói megszokottá váltak, beépültek a könyvtárunk életébe. 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, ugyanakkor – és ez is rendkívül 

fontos, stratégiai tervünkben is megfogalmazott feladatunk – örömmel vállaltuk a házigazdai 

teendőket helyi szerzők új könyveinek bemutatásakor.  
 

Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre 

 

Az idősebb korosztály tagjai közül sokan vágynak a valódi közösségi életre, ezért is hívtuk 

életre 2012 őszén az orosházi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületével közösen a Nyugdíjas 

pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörét. A kör tagjai havonta találkoznak a zenei 

könyvtárban, ahol előadásokat hallgathatnak meg, beszélgethetnek friss irodalmi 

élményeikről, illetve nyelvi és irodalmi játékokat játszhatnak a résztvevők. Mára kialakult egy 

közel húszfős törzsközönség, akikre más könyvtári programokon is számíthatunk. A helyi 

média programajánlójában 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.  
 

 

LélekVitamin 

 

2014 februárjában hoztuk létre az ötven éven felüliek bevonásával a LélekVitamin Klubot. 

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

megtervezett programokat szerveztünk. A csoport minden hónap harmadik szerdáján 

találkozik a könyvtárban.  A foglalkozások témáját közösen döntik el, komoly témákat 

dolgoznak fel érdekesen és színesen. 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 
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csoport nyíltabban és őszintébben beszéli meg a problémáit, olykor segítőként vannak jelen a 

közösség tagjai. A klub tagjai jártak már közösen Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeumban, Gyulán, a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban és az 

Almásy-kastélyban, illetve Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában.  
 

 

MűKedvelő 

 

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. 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 csoportot vezető 

könyvtáros országosan elismert szakember: 2015 őszétől a Magyar Biblioterápiás Társaság 

havi rendszerességgel megtartott szakmai továbbképző napjain is vezet saját élményű 

biblioterápiás csoportfoglalkozásokat, illetve konferenciákon mutatja be a MűKedvelőt, mint 

jó gyakorlatot a kollégáknak.  
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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. 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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Társas-Játék-Est 

 

Ezek az esték – amellett, hogy a valahova tartozás élményét és közösségi érzést nyújtanak – 

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.  
 

 

2017-ben összesen 182 rendezvénye volt a könyvtárnak (lásd 1. számú melléklet), melyeken 

összesen 4304 fő látogatót regisztráltunk.  
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Kompetenciaképzés 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma  

10 10 11 +10% 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

226 226 319 +41,15% 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések 

száma  

11 11 15 +36,36% 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

77 77 159 +106,49% 

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken résztvevők 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások 

száma  
 

27 27 19 -29,63% 

A könyvtár által szervezett 715 715 515 -27,97% 
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könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programokon résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programokon résztvevők 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programok, képzések száma  
19 19 22 +15,79% 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programokon, képzéseken 

résztvevők száma 

284 284 349 +22,89% 

Összes képzés száma 67 67 67 0% 

A képzésen résztvevők száma 

összesen 
1302 1302 1342 +3,07% 

A könyvtároktatást, képzést, 

könyvtári tevékenységeket 

támogató kiadványainak száma 
1848 1848 1808 -2% 
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4.8 Rendezvény, kiállítás 

 

Az alábbi táblázatban a családok számára meghirdetett rendezvények a közösségi programok 

között szerepelnek. Egyéb állandó programjaink:  
 

Víz világnapja játék 

 

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

Gyopárosfürdő minden évben egy közös játékot hirdet márciusban a gyerekek részére. A 

gyermekkönyvtárban találhatják meg a hat kérdésből álló tesztlapunkat az érdeklődők, illetve 

a kitöltésben segítséget nyújtó prezentációt is, amit bárki megtekinthetett a számítógépeinken, 

aki betér hozzánk. A kérdéseken keresztül a vízfogyasztási szokásokra, illetve Gyopárosfürdő 

szolgáltatásaira egyaránt felhívjuk a figyelmet.  
 

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 2016-ban például 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 Dinnyés István címzetes 

zeneiskola igazgató tartott előadást Orosháza zenei életéről. 2017-ben Törköly József zenei 

könyvtáros Francz Schubertről, Dr. Kusz Veronika, az MTA BTK Zenetudományi 

Intézetének tudományos főmunkatársa Dohnányi Ernőről, Kormányos Zoltán zongoratanár 

pedig a szerzői ajánlásokról tartott előadást. Mindezek mellett Folyók, tavak tengerek – vizes 

témák a zenében címmel kamarakoncerttel egybekötött előadás is színesítette programjainkat.  
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Társalgó  

 

Könyvtárunk 2017 áprilisában új sorozatot indított Társalgó címmel. Az évente két 

alkalommal – tavasszal és ősszel – megrendezésre kerülő program egy-egy kiválasztott 

időszak többszempontú bemutatására tesz kísérletet beszélgetős est formájában. A sorozat 

első részében a reformkor, a második részében a reformáció irodalmáról, zenéjéről és 

történelméről beszélgettek a város elismert szakemberei.  
 

 

Internet Fiesta 

 

Minden év márciusában csatlakozunk az Internet Fiesta országos rendezvénysorozathoz, 

általában hasonló 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!  

 Lyukasóra. Ingyenes internethasználat lehetősége a nap utolsó órájában.  

 Fiesta-kvíz. Kvíz a weben, webes témában, fürdőbelépőért.  

 Ismerkedj az e-könyvekkel! Ismerkedj az e-könyvekkel, próbáld ki e-könyv 

olvasónkat!  
 

Országos Könyvtári Napok 

 

Könyvtárunk ugyancsak minden évben bekapcsolódik az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozatába. A programok között rendszeresen megtalálható egy-két 

közönségtalálkozó orosházi alkotóval, országosan ismert írókkal, költőkkel (2017-ben Berg 

Judit volt a vendégünk), de rendszeres a játszóház, a társas-játék-est, előadások, Ments 

könyvet akció, könyvkiárusítás, és 2015 óta a könyvtárba szervezünk ilyenkor egy véradást is. 

2016-tól – Justh Zsigmond halálának évfordulójához közel, az OKN keretében – kerékpártúra 

keretében minden évben ellátogatunk Gádorosra, ahol megtekintjük a Justh Zsigmond 

emlékszobát, majd koszorút helyezünk el a névadónk sírjánál.  
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Versenyek, vetélkedők  

 

A hagyományoknak megfelelően minden évben a könyvtárunk ad otthont a Justh Zsigmond 

megyei vers- és prózamondó versenynek és a Gyopárka tündér mesemondó versenynek. 

Megtisztelő kötelességünk, hogy ezeket a versenyeket továbbra is megszervezzük.  

 

 

 

Veszíts el egy könyvet! 

 

Bár már tíz 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 
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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. 2008-tól napjainkig összesen 319 cikk, tudósítás, 

jelentősebb blogbejegyzés jelent meg a találkozó eseményeiről (értelemszerűen csak azokat a 

cikkeket említem most, melyekről értesültünk), a helyi média mellett számtalan alkalommal 

lehetőséget kaptunk többek között a Kossuth Rádiótól, a Duna TV-től a megyei sajtótól vagy 

az országos hírportáloktól is a játék, a könyvek, az olvasás, a könyvtárak és nem utolsósorban 

Orosháza város népszerűsítésére (2017. március 23-án például a Duna TV Család-barát című 

műsorában készítettek élő interjút a könyvtár igazgatójával).  
 

Mutatók 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

Változás %-

ban az előző 

évhez képest 
A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi közösségi 

programok, rendezvények 

száma összesen  

80 80 61 -23,75% 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi közösségi 

programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

2127 2127 1905 -10,44% 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások száma  
0 0 0 0 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 
0 0 0 0 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  
0 0 0 0 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők 

száma 

0 0 0 0 

Egyéb rendezvények száma 84 84 121 +44,05% 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 
1871 1871 2399 +28,22% 

 

 

4.9 Használói elégedettség mérés 

 

A kérdőívek eredményei az értékelésekkel együtt fent vannak a honlapunkon egy külön 

oldalon: http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=10900   
 

Használói elégedettség mérések 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 
A használói elégedettség-

mérések száma 
3 3 2 -33,33% 

http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=10900
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A használói elégedettség-mérések 

során a válaszadó használók 

száma 
72 72 42 -41,67% 

 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel 

 

 

Települési könyvtárak 

számára nyújtott 

szolgáltatások 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Megyei hatókörű városi könyvtár 

által szervezett műhelynapok 

száma  
4 4 4 0% 

Megyei hatókörű városi könyvtár 

által szervezett műhelynapokon 

résztvevők száma 
3 3 3 0% 

 

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében 2017-ben 42 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 2018 nyarán ismét meghirdetjük a lehetőséget, hiszen a program 

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

megismerésére.  
 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 
Az iskolai közösségi szolgálatot 

(IKSZ) teljesítők száma (fő) 36 36 42 
+14,

29% 

Az IKSZ-ben teljesített órák 

száma összesen na. na. 453  

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

12 12 12 0% 

A könyvtárban dolgozó 

önkéntesek száma  0 0 4  

A könyvtárban dolgozó regisztrált 

önkéntesek száma 0 0 0 0 

A könyvtárban dolgozó nem 

regisztrált önkéntesek száma 0 0 4  
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4.12 Partnerség 

 

A könyvtár más intézményekkel, civilekkel együttműködve tudja hatékonyan megvalósítani 

terveit. Az alkalmi összefogások mellett az alábbi szervezetekkel hosszú távon is biztosított a 

közös munka.  

 

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 egyebek mellett 

számítógépes foglalkozásokra járnak rendszeresen a gyermekkönyvtárba. 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 Nemzetiségi 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. Több közös rendezvényünk is volt már az orosházi 

Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületével, illetve velük közösen indítottuk el 2012 őszén a 

Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörét. Könyvtárunk a Nagy Gyula Területi 

Múzeummal konzorciumban adta be pályázatát 2017 májusában az EFOP -3.7.3-16 Az egész 

életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című felhívásra. A múzeum munkatársaival 

hagyományosan jó a könyvtárosok kapcsolata. A zenei könyvtár együttműködési 

megállapodás alapján rögzíti videóra az Orosházi Rock Klub koncertjeit, abból a célból, hogy 

azok megmaradjanak az utókor számára. 2017-ben 30 ilyen eseményt rögzítettünk és 

archiváltunk. Mint arról már szó volt a beszámolóban, 2017 januárjában együttműködési 

megállapodást kötöttünk a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületével. A könyvtár 

2017 szeptemberében együttműködési megállapodást kötött az Orosházi Evangélikus 

Egyházközséggel az intézmény helytörténeti vonatkozású videofelvételeinek (VHS) 

digitalizálásáról. Az ingyenesen digitalizált felvételekből a a zenei részleg is archivált egy-egy 

példányt. 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.  

 

Élő írásos együttműködési megállapodásaink a következőképp alakulnak:  

- Orosházi Rock és Blues Egyesület  

- Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete  

- Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (Gyopárosfürdő)  

- 7 oktatási intézmény (EFOP 3.3.2)  

- 12 oktatási intézmény (Iskolai Közösségi Szolgálat) 
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A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő partnerek 

száma 

2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Civil szervezetek 1 1 2 100% 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0% 

Vállalkozók 0 0 0 0% 

Oktatási intézmények 19 19 19 0% 

A kistelepülési önkormányzattal 

kötött megállapodások száma 
0 0 0 0% 

Egyéb 1 1 1 0% 

Összesen 21 21 22 0,5% 

 

 

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?) 

 

A helyismereti anyagokat állománymegőrzési szempontok alapján digitalizáljuk belső 

használatra. A könyvtárunkban is elérhető Arcanum Digitális Tudománytár segítségével a 

helyi megyei napilap digitalizált, kereshető formában elérhető az olvasók számára.  
 

 

4.14 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 beiratkozott 14 éven aluli könyvtárhasználók száma 2014-

ben növekedésnek indult, azonban a már említett kötelező változtatás, a jótálláshoz kötött 

beiratkozás bevezetése a gyermekek esetében sajnos a 14 éven aluli regisztrált használók 

számának visszaesését eredményezte. 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 

könyvtár folyamatosan figyelemmel kíséri a klasszikus és kortárs meseirodalom friss 

megjelenéseit, azokat a lehetőségekhez mérten igyekszik minél nagyobb számban beszerezni 

és a könyvtárhasználók számára kölcsönözhetővé tenni. A könyvtár előfizetője a Kismama 

magazinnak, és – szintén a lehetőségeket figyelembe véve – a gyermeknevelés témakörében is 

gyűjti és szolgáltatja a szakirodalmat.  
 

A gyermekolvasók megtartásához kapcsolódik a két tematikus polcunk (a kezdő olvasók 

polca és a 14+-os polc), amiket gyakran használnak a fiatalok. Az elsősök és másodikosok 

szívesen válogatnak a nagyobb betűs, könnyen olvasható szövegeket tartalmazó könyvekből, 

míg a felnőtt könyvtárba „átszokók” az átmeneti időszakban – amikor még mindkét helyet 

használják, – találnak itt is olvasnivalót. A gyermekkönyvtáros kollégák hosszú évek óta 

szerveznek nagy sikerű játszóházakat, ezek közül is kiemelkedik a kétszer kéthetes nyári 

játszóház.  
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Ugyancsak a gyermekkönyvtárban szervezünk havi rendszerességgel Társas-estet, ahol a 

délutáni és esti órákban közös társasjátékozásra van lehetőség. Lényeges elemei a 

gyermekkönyvtári munkának a könyvtárbemutató foglalkozások, ahol óvodások és általános 

iskolások tehetik meg közösen az első lépést könyvtárunk felé. Az óvodás csoportoknak 

elsősorban drámapedagógiai módszerekkel tartunk foglalkozást, így számukra is érdekessé 

tesszük a könyvtárat. Rendszeresen tartunk általános iskolásoknak rendhagyó órákat, ahol a 

gyerekek különféle témákat dolgoznak fel közösen, könyvtári környezetben, a 

gyermekkönyvtárosok irányításával, adott esetben kézikönyvek felhasználásával. Kollégáim 

külső helyszíneken, iskolákban is vállalnak olvasás- és könyvtárnépszerűsítő feladatokat. 

Évről évre részesei vagyunk a Városi Tehetségnapnak is.  
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4.15 Zenei könyvtár 

 

A zenei könyvtár hagyományos szolgáltatásain túl (CD-k, DVD-k, videókazetták, 

hangoskönyvek kölcsönzése, helyben használati lehetőség) számos programot szervez (lásd 

például a Zenetörténeti estéket), és folyamatosan rögzíti és archiválja a könyvtári 

rendezvényeket. Emellett a zenei könyvtáros készíti kéthavi rendszerességgel podcastunkat is, 

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. A zenei könyvtár vállalja házi készítésű videó-, és 

hangfelvételek digitalizálását, azaz DVD-re, illetve CD-re írását. Fontos hangsúlyozni, hogy 

kimondottan saját készítésű felvételeket digitalizálunk, tehát gyári, műsoros felvételeket, 

televízióból felvett műsorokat (szerzői jogi okok miatt) nem. A digitalizálás során a 

videófelvételeket DVD-videó (mpeg-2) formátumban írjuk DVD-re, egy lemezre maximum 

95 percet írva. A hozott anyagot kérésre vágjuk, menürendszerrel látjuk el, és szükség esetén 

borítót is készítünk. A hangfelvételek esetében CD-re (audio, vagy MP3), illetve pendrive-re, 

vagy külső merevlemezre (MP3) tudjuk írni az adatokat. CD lemeznél itt is készítünk borítót, 

ha szükséges. A zenei könyvtár 2017-ben 23 könyvtári rendezvényről készített videófelvételt, 

ennyi rendezvény anyagát archiválta videóra, illetve ebben az adatban korábbi zenei 

felvételek DVD-re írása is szerepel. A zenei mini kiállításokkal egyrészt híres évfordulós 

zenészekre, másrészt a zenei könyvtár tevékenységére szeretnénk kicsit ráirányítani a 

figyelmet. 2017-re az alábbi terveket valósítottuk meg: 285 éve született Joseph Haydn, 135 

éve született Igor Sztravinszkij, 235 éve született Niccolo Paganini.  
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IV. FEJLESZTÉSEK: 

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
 

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. 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.  

 

2017-ben csökkent az addigi 936 m2-es alapterületünk: előbb a hátsó folyosót adtuk át a 

művelődési központnak, megnyitva ezzel a közlekedési lehetőséget azon a részen is, majd 

április végén a lenti internetes részt is felköltöztettük a könyvtárba, aminek következtében 

teljesen átalakítottuk a felnőtt könyvtár elrendezését. Az átalakítás, a funkciók szerinti 

térrendezés a tapasztalataink alapján kedvező fogadtatásra talált a könyvtárhasználók körében. 

Az olvasói tér változásai nem okoztak problémát a könyvtárhasználóknak. A mostani 

átalakítással a szakirodalmi rész sokkal közelebb került, gyakorlatilag egybefolyt az eddig 

jóval népszerűbb szépirodalmi résszel, ami nagyon fontos, hiszen jelentős, és folyamatosan 

frissülő szakirodalmi gyűjteménnyel rendelkezünk. Ebben a térben sikerült elhelyeznünk a 

számítógépes, internetes, irodai szolgáltatásainkat is. Ez a rész tehát egy zsongóbb, 

mozgalmasabb könyvtári rész lett A legnagyobb kérdés talán az volt, miként hat az átalakítás 

az internetes részünk kihasználtságára, hiszen a földszinti elhelyezés használói szempontból 

mindenképp kényelmesebb volt. Némileg meglepő módon ennek ellenére nőtt a gépek 

kihasználtsága. Az olvasótermi és helyismereti gyűjteményünk a folyóiratokkal együtt 

képezik az úgynevezett „csendes teret”, ahol lehetőséget biztosítunk az elmélyültebb 

kutatómunkákra, folyóirat-olvasásra. Az olvasóterem ad helyt a különböző 

rendezvényeinknek, az átalakítás egyetlen jelentős hátránya éppen ezen a területen 

tapasztalható: sajnos 80-90 ülőhelynél többet nem tudunk biztosítani, ami a korábbi 

elrendezésben sem volt ugyan több, de a szakirodalmi részt akkor fel tudtuk arra használni, 

hogy állóhelyeket is biztosítsunk, erre most már nincs lehetőség.  

 

Az egyértelműen kijelenthető: az alapterületünket tovább már nem szabad és nem is lehet 

csökkenteni, ha szeretnénk továbbra is hasonló színvonalú szolgáltatást nyújtani. A Könyvtári 

Intézet a nyilvános könyvtárak törvényben rögzített feltételeivel összhangban 1000 

lakosonként legalább 50 m² könyvtári célú alapterület ajánl, ami Orosháza esetében 1400 m² 

lenne. Természetesen örömmel vennénk, és magam is maximálisan támogatnám egy új, tágas, 

modern, a városhoz méltó könyvtárépület építését, ha annak a belvárosban sikerülne helyet 

találni, illetve ha biztosítva lenne ehhez az anyagi forrás. Ez azonban túlmutat a könyvtár 

vezetésének lehetőségein, ehhez városi összefogásra, és megfelelő pályázatra van szükség.  
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2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
 

2017-ben két klímaberendezés felszerelésével magasabb szintre tudtuk emelni a könyvtári 

helybenhasználat minőségét. Év végén vásároltunk egy okostelevíziót is, melyen nem csak a 

könyvtári DVD-ket és műsoros videokazettákat lehet megnézni, de az interneten elérhető 

jogtiszta videós tartalmakat, illetve a könyvtárunk által rögzített filmfelvételeket is. Kisebb 

értékű, ugyanakkor nagyon fontos eszközök beszerzésére is sor került 2017-ben: új 

faxkészüléket, vágóeszközt és spirálozógépet is vásároltunk.  
 

3. Jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Lásd előző pont!  
 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 6 1.265.904,-  

ebből olvasói 6 1.265.904,-  

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  2.273.292,-  

 

4.  Pályázatok, projektek 
 

Könyvtárunk több sikeres pályázatról kapott értesítést 2018 első napjaiban. Ezek 

megvalósítása értelemszerűen nem kezdődött el 2017-ben, de a pályázatokat ekkor írtuk meg.  
 

A Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. felhívásra benyújtott, EFOP-

3.3.2-16-2016-00285 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma vezetője 14 989 122 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A 

pályázatban hét oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, akikkel 

felsorolni is nehéz, mennyi közös projektünk lesz 2018 áprilisa és 2019 augusztusa között. 

Hogy csak néhány példát említsünk: népi értékeink megismerése, digitális eszközhasználat, 

Harry Potter tábor, társas- és egyéni játékok, játék és tanulás, írás- és könyvtörténet, 

szövegértés fejlesztése, problémamegoldás serdülőkorban, zenei vetélkedő.  

 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz a Justh Zsigmond Városi Könyvtár arculatának kialakítására 

benyújtott pályázatunk 493 465 Ft támogatásban részesül. A pályázat segítségével szeretnénk 

elérni, hogy a hozzánk bármilyen felületen eljutó használó harmonikus, ismerős környezettel, 

képpel találkozzon. Szintén csak a legfontosabbakat említve: szakember segít majd az arculati 

elemek kialakításában, megtervezésében, megújul majd az olvasójegyünk, a könyvtár 

szolgáltatásait bemutató kiadványt készítünk majd, megújulnak a feliratok a polcokon, 

ajtókon, ablakokon, készül új roll up, a könyvtárosoknak passztartó, az olvasóknak pedig 

kitűző.  
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Szintén sikeresen szerepelt a pályázatunk a „Közösségi internet hozzáférési pontok 

fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú 

kiemelt projekt keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű 

pályázati eljárásban, melynek köszönhetően az alábbi eszközökkel gazdagodik intézményünk: 

3 db laptop és a szükséges szoftverek, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db 

multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló), 1 db beltéri Wifi Access Point és 

amennyiben szükséges power injector, 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben 

szükséges power injector, 1 db router.  
 
Két nagy uniós pályázatunk elbírálásáról – az egyik az „EFOP-4.1.8-16 A könyvtári 

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívás, a másik pedig a 

Nagy Gyula Területi Múzeummal konzorciumban beadott „EFOP -3.7.3-16 Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívás – még nem kaptunk értesítést.   
 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg 
Elnyert 

összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 
Elnyert 

összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 
Elnyert 

összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      

 

 

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a 

városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 

2016. júniusában pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 

Kollégiumához 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 célunk a könyvtár teljes 

minőségirányítási folyamatának elindítása és működtetése. A külső szakértő 2016 

szeptemberétől segíti munkánkat, azóta konzultációkon és tréningeken keresztül 

ismerkedtünk-ismerkedünk a rendszerrel. Az NKA-s pályázat 2017 júniusáig támogatta a 

felkészülést, így a folytatást önerőből kell megoldani. Továbbra is szükség van a külső 

szakértő segítségére, a vállalt határidő szerint legkésőbb 2019 nyarán kell benyújtanunk a 

Minősített Könyvtár Cím elnyerésére a pályázatot.  



36 

 

 

Kommunikáció 2017. évi tény 2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 0 0 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 16 16 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 2 2 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 74 74 

Online hírek 88 88 

Közösségi médiában megjelenő hírek nincs adat nincs adat 

Hírlevelek 9 9 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték) 
0 0 

Egyéb:…. 0 0 

 

6. Elektronikus szolgáltatások 
 

Minderről részletesen a III. Szakmai működés című fejezet 4.4-es alfejezetében írunk.  
 

Szolgáltatás 
2017-ben megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I  

OPAC I  

Adatbázisok I  

Referensz szolgáltatás= 

könyvtáros a vonalban, 

online referensz 

szolgáltatás, interaktív 

kérdés válasz 

I  

Közösségi oldalak  I  

Hírlevél I  

RSS I  

 

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) 

 

2017-ben számos új ötletet megvalósítottunk, kezdve a vakok- és gyengénlátók csoportjával 

kötött hosszútávú együttműködéssel, egész olyan új rendezvénysorozatig, mint a Társalgó. 

Mindezekről a beszámolóban részletesen írtam, ezeket újra leírni feleslegesnek és 

indokolatlannak érzem.  
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

  

 

 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  
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 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

eltérés %-

ban 2016-

hoz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 3455 3455 3779 +9,38% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 
1520 1520 1437 -5,7% 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 56 56 66 +17,86% 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 330 330 349 +5,76% 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 42803 42803 56117 +31,11% 

– ebből fenntartói támogatás 38741 38741 52957 +36,69% 

– ebből felhasznált maradvány     

– ebből pályázati támogatás 3675 3675 2827 -23,07% 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0 0 0 0% 

Egyéb bevétel összesen  0 0 0 0% 

Bevétel összesen  46258 46258 59896 +29,48% 

Kiadás 

Személyi juttatás 27223 27223 38023 +39,67% 

Munkaadókat terhelő összes járulék 7154 7154 8498 +18,79% 

Dologi kiadás 9770 9770 11119 +13,81% 

Egyéb kiadás 0 0 0 0% 

Kiadás összesen  46015 46015 59969 +30,32% 

 

 

 

Orosháza, 2018. február 12.  

  

 …………………………. 

 Buzai Csaba 

 könyvtárigazgató 
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1. sz. melléklet: 2017 könyvtári programjai 

 

2017.01.05. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.01.11. 
Az ember tragédiája. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 

olvasókörének” találkozója 

2017.01.12. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.01.17. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója  

2017.01.18. LélekVitamin Klub találkozó 

2017.01.19. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.01.21. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.01.26. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.01.26. 
1956 margójára - a „Mai szabadságunk...” vers- és novellaíró pályázat 

eredményhirdetése, valamint emlékezés Bónus Istvánra  

2017.01.27. 
Rákóczitelepi iskolások farsangi könyvtárlátogatása beszélgetéssel, farsangi 

vetélkedéssel és bohóc hűtőmágnes készítéssel 

2017.01.27. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2017.01.28. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2017.02.01. 
Rákóczitelepi 3-4. osztályosok könyvtárlátogatása. Igék gyakorlása történelmi 

olvasmány felhasználásával, farsangi vetélkedés, bohóc ujjbáb készítés 

2017.02.02. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.02.08. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2017.02.09. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.02.10. 
Vörösmarty iskola 3. a. könyvtárlátogatása. Lexikonok, szótárak felépítése, 

keresés gyakorlása a Magyar értelmező kéziszótárban.  

2017.02.13. Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny 

2017.02.15. LélekVitamin Klub találkozó 

2017.02.18. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.02.23. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.02.24. Farsangi játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.02.24. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2017.02.24. KluBB zenekar koncertje  

2017.03.01. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.03.02. 
“A magyar gazdaság helyzete és hosszabb távú kilátásai” Prof. Dr. Csath 

Magdolna előadása a könyvtárban 

2017.03.03. A Wesley János Gyógypedagógiai iskola diákjai a gyermekkönyvtárban 

2017.03.03. A Vörösmarty iskola 2/b-s és 2/c-s diákjai a gyermekkönyvtárban 

2017.03.03. A Vörösmarty iskola 2/b-s és 2/c-s diákjai a gyermekkönyvtárban 

2017.03.06. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.03.07. Lehel utcai nagycsoportos ovisok könyvtárlátogatása 

2017.03.07. Zenetörténeti Esték – 7. - 220 éve született Schubert  

2017.03.08. Nagy Könyves Beavatás - a Book Warriors csapatának élő-bábos társasjátéka 

2017.03.08. 
200 éve született Arany János. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 

olvasókörének” találkozója 

2017.03.08. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.03.09. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.03.13. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.03.16. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.03.18. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.03.20. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.03.22. LélekVitamin Klub találkozó 

2017.03.22. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.03.23. A Békés Megyei Hírlap olvasótalálkozója  
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2017.03.25. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2017.03.27. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.03.30. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.03.31. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2017.04.05. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.04.05. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.04.06. 

Társalgó - A reformkor. Akik társalognak: Bús Natália, gimnáziumi 

magyartanár, Kőszegi-Németh József, művésztanár, Erostyák Zoltán, 

gimnáziumi történelemtanár, történész  

2017.04.10. VII. Orosházi Tehetségnap és Tehetségkonferencia könyvtári programjai  

2017.04.10. Forrás Református Óvoda húsvéti foglalkozása a gyermekkönyvtárban 

2017.04.10. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.04.11. Nagy Erika és Tomanek Gábor zenés-játékos műsora kisiskolásoknak  

2017.04.11. 
„Wass Albert igazsága…” - Nagy Erika és Tomanek Gábor irodalmi estje a 

magyar költészet napján 

2017.04.12. Informatikai képzés az olvasóteremben  

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

Deák Kristóf rendező Mindenki című Oscar-dijas filmje.  

2017.04.13. Húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.04.18. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.04.19. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.04.20. 
A Wesley János Gyógypedagógiai iskola 4. évfolyamos diákjai a 

gyermekkönyvtárban 

2017.04.22. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.04.24. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.04.26. A kortárs magyar irodalom a kritika tükrében - Szántai Márk előadása  

2017.04.26. Informatikai képzés az olvasóteremben  

2017.04.27. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.04.28. Mátyás ovisok könyvtárlátogatása 

2017.04.28. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2017.04.29. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2017.05.03. LélekVitamin Klub kirándulás Szegedre 

2017.05.08. 
Székács József Evangélikus Általános iskola, 3/a könyvtárlátogatása mesés 

feladatokkal 

2017.05.09. 
Székács József Evangélikus Általános iskola, 2/a könyvtárlátogatása mesés 

feladatokkal 

2017.05.09. A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2017.05.09. 
Zenetörténeti Esték 8.: 140 éve született Dohnányi Ernő - Dr. Kusz Veronika 

előadása  

2017.05.10. 
Székács József Evangélikus Általános iskola, 2/b könyvtárlátogatása - Csukás 

Istvánról Csukás Istvántól 

2017.05.10. Rákóczitelepi 3-4. osztályosok könyvjelző-készítése 

2017.05.10. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2017.05.11. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.05.16. A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének Anyák napi programja 

2017.05.17. Rákóczitelepi iskolások a gyermekkönyvtárban 

2017.05.17. LélekVitamin Klub találkozó 

2017.05.18. Eötvös József Katolikus Óvoda Katica csoport - Ismerkedés a könyvtárral 

2017.05.20. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.05.26. 
Játékosan a mesékről. Az Eötvös József Katolikus Óvoda 3/b. osztálya a 

gyermekkönyvtárban 

2017.05.26. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 
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2017.06.02. 
Kovács Attila (Holden Rose) mozgalmas, hangulatos olvasásnépszerűsítő 

foglalkozása 

2017.06.02. 
Kovács Attila (Holden Rose) mozgalmas, hangulatos olvasásnépszerűsítő 

foglalkozása 

2017.06.02. 
Kovács Attila (Holden Rose) mozgalmas, hangulatos olvasásnépszerűsítő 

foglalkozása 

2017.06.08. Vörösmarty 3/b a gyermekkönyvtárban  

2017.06.10. „Gyopárka tündér” mesemondók XII. Orosházi Találkozója és Vetélkedője 

2017.06.10. Gyopárka Tündér játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.06.12. Református iskola 1/a a gyermekkönyvtárban  

2017.06.12. Református iskola 1/b a gyermekkönyvtárban  

2017.06.12. 
A Lusta dög c. könyv bemutatója, székely irodalmi humorest Muszka 

Sándorral és Orbán János Dénessel 

2017.06.14. Molynyomozó játék a Vörösmarty Mihály Általános Iskola DÖK-napján 

2017.06.14. 
“Erdély az én hazám” /Kuncz Aladár/. Az Erdélyi Helikon közösség és alkotói. 

A Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond Olvasókörének találkozója  

2017.06.15. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.06.16. Orosházi toborzás balatoni munkákra 

2017.06.17. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.06.21. LélekVitamin Klub találkozó 

2017.06.24. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2017.06.27. Born Gergely könyvbemutatója  

2017.07.03. Álomfogó készítés. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.07.04. 
Kosárkák, dobozkák készítése apró kincseknek. Nyári játszóház a 

gyermekkönyvtárban  

2017.07.04. Nyári napközisek kézműves foglalkozása 

2017.07.05. Vidám szelfi kellékek készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.07.06. Kulcstartók, tűpárnák készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.07.07. Karkötők készítése gyöngyfűzéssel. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.07.10. Paraván és síkbábok készítése papírból. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.07.10. Nyári napközisek kézműves foglalkozása  

2017.07.11. Ujjbábok készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.07.12. 3D-s állatkák készítése papírból. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.07.13. 
Notesz készítése fonalgarfika díszítéssel. Nyári játszóház a 

gyermekkönyvtárban  

2017.07.14. Karkötők készítése gyöngyszövéssel. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.07.14. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2017.07.17. Kézműves foglalkozás az O.K.K.SZ.K. SE Óvodás és Kisiskolás táborozóival 

2017.07.22. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2017.07.28. Nyári napközisek a gyermekkönyvtárban  

2017.07.31. Dobble játék készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.08.01. Izgő-mozgó üdvözlőlapok. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.08.02. 
Ujjbábok a Török és a tehenek meséhez. Nyári játszóház a 

gyermekkönyvtárban  

2017.08.03. Pörgettyűk és csipeszfigurák készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.08.04. Gyöngy virágok készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.08.07. Guriga állatkák készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.08.08. Tölcsér babák készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.08.09. Filcvirágok készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.08.10. Mobiltartók készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.08.11. Gyöngyállatkák készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.08.11. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 
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2017.08.30. Vakok és gyengénlátók okostelefonos oktatása 

2017.08.31. Vakok és gyengénlátók okostelefonos oktatása 

2017.09.05. Vakok és gyengénlátók okostelefonos oktatása 

2017.09.12. Vakok és gyengénlátók okostelefonos oktatása 

2017.09.14. 
Társalgó - A reformáció történelmi, vallási, zenei és nyomdászati 

összefüggései 

2017.09.16. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.09.19. Vakok és gyengénlátók okostelefonos oktatása 

2017.09.20. Székács ovisok könyvtárlátogatása 

2017.09.20. LélekVitamin Klub találkozó 

2017.09.26. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 3/b. osztályának könyvtárlátogatása 

2017.09.26. 77 magyar népi játék - Beke Mari könyvbemutatója 

2017.09.27. 
Az Erdélyi Helikon írói. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 

olvasókörének” találkozója  

2017.09.30. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2017.10.02. Tokai Tamás Csöndnaplók című könyvének bemutatója 

2017.10.03. LélekVitamin Klub kirándulás az Országos Széchényi Könyvtárba  

2017.10.05. Véradás a könyvtárban  

2017.10.05. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2017.10.05. 
Folyók, tavak, tengerek - beszélgetős est és kamarakoncert a zene 

világnapjához kapcsolódva  

2017.10.06. Berg Judit közönségtalálkozó  

2017.10.06. 

Reformáció régen és ma - Ma is érvényes reformációs gondolatok az 

Ószövetségből. Dr. Tokics Imre előadása a Hetednapi Adventista Egyház 

szervezésében. 

2017.10.06. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2017.10.07. Kerékpártúra Gádorosra Justh Zsigmond halálának 123. évfordulóján  

2017.10.07. 

Reformáció régen és ma - Luther Márton hatása a XXI. századi ember 

istenképére. Czinkota András előadása a Hetednapi Adventista Egyház 

szervezésében. 

2017.10.10 Vakok és gyengénlátók okostelefonos oktatása 

2017.10.10. Rákóczitelepi iskolások a gyermekkönyvtárban 

2017.10.11. 

“Szívet cseréljen az, aki hazát cserél” – emlékezés a 200 éve született Tompa 

Mihályra és a 40 éve elhunyt Kós Károlyra. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh 

Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2017.10.13. 
Reformáció régen és ma - Reformáció a párkapcsolatokban és a házasságban. 

Dr. Mihalec Gábor előadása a Hetednapi Adventista Egyház szervezésében.  

2017.10.14. 

Reformáció régen és ma - A reformáció és a fejlődés szabadsága a 

gazdaságban. Rajki János előadása a Hetednapi Adventista Egyház 

szervezésében.  

2017.10.16. Rákóczitelepi iskolások a gyermekkönyvtárban 

2017.10.17. 
Nemzetközi Fehér bot napi megemlékezés - a Vakok és Gyengénlátók 

Egyesületének klubtalálkozója  

2017.10.20. 

Reformáció régen és ma - A reformáció, mint a megújulás lehetősége 

személyes életünkben. Bicskei Róbert előadása a Hetednapi Adventista Egyház 

szervezésében.  

2017.10.21. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.10.26. LélekVitamin Klub találkozó 

2017.10.27. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2017.10.28. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2017.11.08. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2017.11.10. Támogatott lakhatás - előadások 
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2017.11.14. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének találkozója  

2017.11.15. LélekVitamin Klub találkozó 

2017.11.17. 
Ősz végi, tél eleji szokások. A rákóczitelepi 3-4. osztályosok 

könyvtárlátogatása  

2017.11.18. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.11.21. 
Dietetikus előadása, egészségügyi mérések - a Vakok és Gyengénlátók 

Egyesületének klubtalálkozója  

2017.11.21. 
Zenetörténeti Esték 9. - Szerzői ajánlások a bécsi klasszikában: Haydn, Mozart 

és Beethoven magyar kapcsolatai. Előadó: Kormányos Zoltán.  

2017.11.22. 
Berg Judit és Rumini. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola 3/b 

osztályosainak könyvtárlátogatása 

2017.11.24. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2017.11.25. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2017.12.01. Csemete Nevelde Mikulás napi ünnepség a gyermekkönyvtárban 

2017.12.02. LélekVitamin Klub találkozó 

2017.12.13. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2017.12.15. Karácsonyi játszóház a gyermekkönyvtárban  

2017.12.15. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2017.12.16. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2017.12.20. LélekVitamin Klub találkozó 
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2. sz. melléklet: a könyvtárunkról 2017-ben megjelent cikkek gyűjteménye 
 

1. Rendkívüli nyitvatartás a könyvtárban a hideg miatt. – In. OrosCafé (2017. január 8.) 

[http://oroscafe.hu/2017/01/08/rendkivuli-nyitvatartas-a-konyvtarban-a-hideg-

miatt/cikk/oroscafe]  

2. Szótárcsomag és digitális tudománytár a könyvtárban / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé 

(2017. január 9.) [http://oroscafe.hu/2017/01/09/szotarcsomag-es-digitalis-tudomanytar-a-

konyvtarban/cikk/imrejuli]  

3. Szótárral bővült a digitális tudománytár / Földesi Szandra. – In. Likefestoon (2017. január 

9.) [http://likefestoon.com/szotarral-bovult-a-digitalis-tudomanytar/]  

4. Forró tea a friss olvasnivaló mellé / csi [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 72. évf., 

9. sz. (2017. január 11.). – p. 4. 

5. Vers- és prózamondó a névadó emlékére / Földesi Szandra. – In. Likefestoon (2017. 

január 16.) [http://likefestoon.com/vers-es-prozamondo-a-nevado-emlekere/]  

6. Szavalóverseny februárban, lehet jelentkezni. – In. OrosCafé (2017. január 18.) 

[http://oroscafe.hu/2017/01/18/szavaloverseny-februarban-lehet-jelentkezni/cikk/oroscafe]  

7. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 2. sz. (2017. január 20.). – p. 5. 

8. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 2. sz. (2017. január 20.). – p. 5. 

9. Kölcsey versmondó és népdaléneklési verseny / Lévai Anita. – In. OrosCafé (2017. január 

24.) [http://oroscafe.hu/2017/01/18/szavaloverseny-februarban-lehet-

jelentkezni/cikk/oroscafe]  

10. 1956 margójára – Lezárul az emlékév / Földesi Szandra. – In. Likefestoon (2017. január 

26.) [http://likefestoon.com/1956-margojara-lezarul-az-emlekev/]  
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http://oroscafe.hu/2017/10/05/programajanlo-hetvegere-28/cikk/programajanlo/levaianita
https://youtu.be/U2PeC4Z5qfU?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF
http://oroscafe.hu/2017/10/08/esti-mesebol-szuletett-a-sikersorozat-interju-berg-judittal/cikk/kultura/oroscafe
http://oroscafe.hu/2017/10/08/esti-mesebol-szuletett-a-sikersorozat-interju-berg-judittal/cikk/kultura/oroscafe
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154. Bankjegyet is felismer az okostelefon : a vakok és gyengénlátók a modern kor vívmányait 

használják a megyében / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 72. évf., 237. sz. 

(2017. október 10.). – p. 2. 

155. Jótékony véradás a Városi Könyvtárban / Tóth Dániel. – In. OrosCafé (2017. október 10.) 

[http://oroscafe.hu/2017/10/10/jotekony-veradas-a-varosi-

konyvtarban/cikk/eletmod/oroscafe]  

156. Véradás a könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2017. október 10-i 

Híradójából. [https://youtu.be/4grJhI7SkBs]  

157. Két alkalommal kapták meg : Kazinczy-jutalom a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond 

olvasókörének / TÁ [Tóth Ágnes]. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 38. sz. (2017. október 

13.). – p. 2. 

158. Vérüket adták / Tóth Dániel. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 38. sz. (2017. október 13.). – p. 

4. 

159. Berg Judit Orosházán / Tóth Dániel. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 38. sz. (2017. október 

13.). – p. 5. 

160. Második Kazinczy-jutalom a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének / 

Tóth Ágnes. – In. OrosCafé (2017. október 13.) [http://oroscafe.hu/2017/10/13/masodik-

kazinczy-jutalom-a-nyugdijas-pedagogusok-justh-zsigmond-

olvasokorenek/cikk/kultura/toth-agnes]  

161. Berg Judit író közönségtalálkozója. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2017. október 

13-i Híradójából. [https://youtu.be/iyA7fM7HpHE]  

162. Könyvben Orosházi beatfesztiválok története / Csányi József. – In. OrosCafé (2017. 

október 17.) [http://oroscafe.hu/2017/10/17/konyvben-oroshazi-beatfesztivalok-

tortenete/cikk/nem-kategorizalt/csanyijozsi]  

163. A fehér bot napján újra találkoztak / [Csete Ilona]. In. Beol.hu (2017. október 17.) 

[https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/feher-bot-napjan-ujra-talalkoztak-1057227/]  

164. Alapkőletétel fél évszázada / Csányi József. – In. OrosCafé (2017. október 18.) 

[http://oroscafe.hu/2017/10/18/alapkoletetel-fel-evszazada/cikk/kozelet/csanyijozsi]  

165. A szemükkel nem látnak, de a fantáziájukkal igen – A Fehér Bot Napját ünnepelték / Tóth 

Dániel. – In. OrosCafé (2017. október 18.) [http://oroscafe.hu/2017/10/18/a-szemukkel-

nem-latnak-de-a-fantaziajukkal-igen-a-feher-bot-napjat-unnepeltek/cikk/kozelet/toth-

daniel]  

166. A fehér bot napján újra találkoztak / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 72. 

évf., 244. sz. (2017. október 18.). – p. 2. 

167. Fehér Bot Napja / Tóth Dániel. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 39. sz. (2017. október 20.). – 

p. 4. 

168. Beatfesztiválok / csj [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 39. sz. (2017. október 

20.). – p. 5. 

169. Fehér bot napja. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2017. október 20-i Híradójából. 

[https://youtu.be/GbxeyudZ210]  

170. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 41. sz. (2017. november 3.). – p. 5. 

171. Békés megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 72. évf., 268. sz. (2017. 

november 17.). – p. 5.  

172. A bécsi klasszikusok nyomában / Földesi Szandra. – In. LikeFestoon (2017. november 

19.) [http://likefestoon.com/a-becsi-klasszikusok-nyomaban/]  

173. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 46. sz. (2017. december 8.). – p. 5.  

174. Programajánló hétvégére. – In. OrosCafé (2017. december 14.) 

[http://oroscafe.hu/2017/12/14/programajanlo-hetvegere-37/cikk/programajanlo/oroscafe]  

175. Ünnepi nyitvatartások. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 47. sz. (2017. december 15.). – p. 5. 

176. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 22. évf., 47. sz. (2017. december 15.). – p. 5. 

177. Karácsonyi játszóház a gyermekkönyvtárban / Tóth Ágnes. – In. OrosCafé (2017. 

december 16.) [http://oroscafe.hu/2017/12/16/karacsonyi-jatszohaz-a-

gyermekkonyvtarban/cikk/jatek/toth-agnes]  

http://oroscafe.hu/2017/10/10/jotekony-veradas-a-varosi-konyvtarban/cikk/eletmod/oroscafe
http://oroscafe.hu/2017/10/10/jotekony-veradas-a-varosi-konyvtarban/cikk/eletmod/oroscafe
https://youtu.be/4grJhI7SkBs
http://oroscafe.hu/2017/10/13/masodik-kazinczy-jutalom-a-nyugdijas-pedagogusok-justh-zsigmond-olvasokorenek/cikk/kultura/toth-agnes
http://oroscafe.hu/2017/10/13/masodik-kazinczy-jutalom-a-nyugdijas-pedagogusok-justh-zsigmond-olvasokorenek/cikk/kultura/toth-agnes
http://oroscafe.hu/2017/10/13/masodik-kazinczy-jutalom-a-nyugdijas-pedagogusok-justh-zsigmond-olvasokorenek/cikk/kultura/toth-agnes
https://youtu.be/iyA7fM7HpHE
http://oroscafe.hu/2017/10/17/konyvben-oroshazi-beatfesztivalok-tortenete/cikk/nem-kategorizalt/csanyijozsi
http://oroscafe.hu/2017/10/17/konyvben-oroshazi-beatfesztivalok-tortenete/cikk/nem-kategorizalt/csanyijozsi
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/feher-bot-napjan-ujra-talalkoztak-1057227/
http://oroscafe.hu/2017/10/18/alapkoletetel-fel-evszazada/cikk/kozelet/csanyijozsi
http://oroscafe.hu/2017/10/18/a-szemukkel-nem-latnak-de-a-fantaziajukkal-igen-a-feher-bot-napjat-unnepeltek/cikk/kozelet/toth-daniel
http://oroscafe.hu/2017/10/18/a-szemukkel-nem-latnak-de-a-fantaziajukkal-igen-a-feher-bot-napjat-unnepeltek/cikk/kozelet/toth-daniel
http://oroscafe.hu/2017/10/18/a-szemukkel-nem-latnak-de-a-fantaziajukkal-igen-a-feher-bot-napjat-unnepeltek/cikk/kozelet/toth-daniel
https://youtu.be/GbxeyudZ210
http://likefestoon.com/a-becsi-klasszikusok-nyomaban/
http://oroscafe.hu/2017/12/14/programajanlo-hetvegere-37/cikk/programajanlo/oroscafe
http://oroscafe.hu/2017/12/16/karacsonyi-jatszohaz-a-gyermekkonyvtarban/cikk/jatek/toth-agnes
http://oroscafe.hu/2017/12/16/karacsonyi-jatszohaz-a-gyermekkonyvtarban/cikk/jatek/toth-agnes
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178. Ünnepi nyitvatartások / Tóth Ágnes. – In. OrosCafé (2017. december 19.) 

[http://oroscafe.hu/2017/12/19/unnepi-nyitvatartasok/cikk/kozelet/toth-agnes]  

179. Mint egy nagy család – Látássérültek karácsonya / Bojtor Zalán. – In. OrosCafé (2017. 

december 19.) [http://oroscafe.hu/2017/12/19/mint-egy-nagy-csalad-latasserultek-

karacsonya/cikk/kozelet/bojtor-zalan]  

180. Könyvtárat a betegeknek / Greksza Lászlóné. – In. OrosCafé (2017. december 27.) 

[http://oroscafe.hu/2017/12/27/konyvtarat-a-betegeknek/cikk/kozelet/oroscafe]  

 

 

http://oroscafe.hu/2017/12/19/unnepi-nyitvatartasok/cikk/kozelet/toth-agnes
http://oroscafe.hu/2017/12/19/mint-egy-nagy-csalad-latasserultek-karacsonya/cikk/kozelet/bojtor-zalan
http://oroscafe.hu/2017/12/19/mint-egy-nagy-csalad-latasserultek-karacsonya/cikk/kozelet/bojtor-zalan
http://oroscafe.hu/2017/12/27/konyvtarat-a-betegeknek/cikk/kozelet/oroscafe


51 

 

3. sz. melléklet: 2018 tervezett könyvtári programjai 
 

2018.01.02. Újévi játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.01.03. Újévi játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.01.04. Újévi játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.01.05. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.01.05. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban  

2018.01.09. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2018.01.16. 
Segédeszköz bemutató - a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének 

klubtalálkozója 

2018.01.17. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.01.20. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.01.25. Farsangi szokások és álarc készítés a Forrás óvoda ovisaival 

2018.01.26. Zilahi Anna: A bálna nem motívum című könyvének bemutatója 

2018.01.27. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.02.02. Beszélgetés Viczián Zoltánnal  

2018.02.09. Farsangi játszóház a gyermekkönyvtárban  

2018.02.09. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.02.13. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.02.14. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2018.02.16. Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny 

2018.02.17. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.02.21. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.02.23. Z. Konkoly Juci: Lélekszirmok című könyvének bemutatója  

2018.02.23. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.02.24. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.03.06. Zenetörténeti Esték 10. - Volt egyszer egy AZ-Klub (Alternatív Zenei Klub)  

2018.03.12. Kiegyezés, dualizmus - kiállításmegnyitó és előadások 

2018.03.13. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.03.14. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.03.15. - 

2017.03.17.

  

ZÁRVA  

2018.03.17. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.03.21. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.03.23. Beállás - Lévai Balázs könyvbemutatója 

2017.03.29. Húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.03.29. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.04.10. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.03.30. - 

2018.04.02. 
ZÁRVA (Húsvét)  

2018.04.05.  Társalgó 3.  

2018.04.11. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.04.17. 
Egészségmegőrzés, megelőzés a mindennapokban. A Vakok és Gyengénlátók 

Egyesületének klubtalálkozója 

2018.04.18. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.04.21. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.04.27. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.04.28. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.04.30. - 

2018.05.01. 
ZÁRVA (Május 1.)  

2018.05.08. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 
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2018.05.09. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.05.15. 
Anyák napi ünnepség. A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének 

klubtalálkozója 

2018.05.16. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.05.19. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.05.25. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.05.26. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.06.09. „Gyopárka tündér” mesemondók XIII. Orosházi Találkozója és Vetélkedője 

2018.06.09. Gyopárka Tündér játszóház a gyermekkönyvtárban  

2018.06.12. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.06.13. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.06.16. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.06.20. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.06.29. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.06.30. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.07.02. - 

2018.08.25.  
Nyári nyitvatartás 

2018.07.02. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2018.07.03. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.07.04. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.07.05. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.07.06. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.07.09. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2017.07.10. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.07.10. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.07.11. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.07.12. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.07.13. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.07.27. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.07.28. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.07.30. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.07.31. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.08.01. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.08.02. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.08.03. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.08.06. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.08.07. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.08.08. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.08.09. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.08.10. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.08.14. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.08.25. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.08.31. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.09.11. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.09.12. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.09.13.  Társalgó 4.  

2018.09.15. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.09.19. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.09.28. A népmese napja - programok a gyermekkönyvtárban 

2018.09.28. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.09.29. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.10.02. Zenetörténeti Esték 11.  
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2018.10.04. Véradás a könyvtárban  

2018.10.05. Lakatos Levente író-olvasó találkozó 

2018.10.06. Kerékpártúra Gádorosra Justh Zsigmond halálának 124. évfordulóján  

2018.10.09. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.10.10. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2018.10.16. 
Nemzetközi Fehér Bot napi megemlékezés. Vakok és Gyengénlátók 

Egyesületének klubtalálkozója 

2018.10.17. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.10.20. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.10.22. - 

2018.10.23. 
ZÁRVA (Október 23.)  

2018.10.26. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.10.27. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.11.01. - 

2018.11.03. 
ZÁRVA (Mindenszentek napja)  

2018.11.13. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.11.14. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2018.11.14. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének találkozója  

2018.11.17. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.11.20. Adventi készülődés. A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2018.11.21. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.11.24. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.11.30. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.12.11. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.12.12. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2018.12.14. Karácsonyi játszóház a gyermekkönyvtárban  

2018.12.15. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.12.19. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.12.22. - 

2019.01.01. 
ZÁRVA (2 munkanap)  

 

 

 

 

  
 

 


