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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

2018-tól a könyvtár éves munkatervét, illetve az előző év beszámolóját egy, a minisztérium 

által csatolt sablon felhasználásával kell elkészíteni, és a fenntartó jóváhagyását követően 

elküldeni a megyei könyvtárnak. A jelen beszámoló tehát már ennek megfelelően, egy sablon 

keretei közé szorítva készült el.  

 

Könyvtárunk jelmondata: Justh Zsigmond Városi Könyvtár – Ahol az olvasó terem(t). A szö-

veg 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 segítségé-

vel – utal a könyvtár foglalkoztatótér-, alkotóműhely-jellegű szerepére, arra a nyüzsgő, for-

galmas, 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 se-

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

rövid, de tartalmas szlogen szintjén is megjeleníteni.  

 

2018 több szempontból is jelentős volt az intézmény életében. Több pályázaton sikerrel sze-

repeltünk, így azok megvalósítását megkezdhettük, illetve adott esetben be is fejezhettük. A 

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. felhívásra benyújtott, EFOP-3.3.2-

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

sok Minisztériuma 14 989 122 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázatban hét 

oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, akikkel számos közös pro-

jektünk lesz 2018 áprilisa és 2019 augusztusa között. A Nemzeti Kulturális Alaphoz a Justh 

Zsigmond Városi Könyvtár arculatának kialakítására benyújtott pályázatunk 493 465 Ft tá-

mogatásban részesült. A pályázat segítségével megváltozott az arculatunk, a hozzánk bármi-

lyen felületen eljutó használó harmonikus, ismerős környezettel, képpel találkozhat. Szintén 

sikerrel szerepeltünk a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási port-

fóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében 

lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázatban, melynek 

keretein belül többek között laptopokkal, tabletekkel, okostelefonnal bővül az eszközparkunk.  

 

A pályázatok megvalósítása mellett ugyancsak jelentős, ám kevésbé látványos feladatot jelen-

tett megfelelni a GDPR kihívásainak. Orosháza Város Önkormányzata az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (GDPR) foglaltaknak eleget téve a Hangadov Kft-t 

bízta meg az Orosházi Polgármesteri Hivatal, illetve az önkormányzat intézményeinek a 

GDPR rendelet alkalmazására történő felkészítésével. A munka során Süti (cookie) tájékozta-

tót helyeztünk el a honlapunkon, az Adatkezelési tájékoztatót feltöltöttük a honlapra, átalakí-

tottuk a különböző online űrlapjainkat, frissítettük a honlapunkat futtató Wordpress-t, vala-

mint a teljes justhvk.hu domainre ingyenes SSL tanúsítványt igényeltünk a weboldal bizton-

ságosságának érdekében. 

 

Mint azt később részletesen is bemutatom majd, – részben az EFOP-pályázatunknak is 

köszönhetően – jelentősen emelkedett a könyvtári rendezvények, ezzel együtt pedig 

értelemszerűen a rendezvényeken résztvevők száma is. Visszaesést tapasztaltunk ugyanakkor 

a beiratkozott olvasók és a kikölcsönzött dokumentumok számában is. Összegezve a 

számszerűsített eredményeket és elemezve az elmúlt évek során tapasztalt, lentebb szintén 

részletezett, grafikonokon is megjelenített változásokat – egyeztetve a fenntartóval – jelentős 
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lépésre szántuk el magunkat: 2019-től ingyenessé tettük a könyvtárba történő beiratkozást. Az 

ingyenes beiratkozás teljessé teszi a Küldetésnyilatkozatunkban már két éve megfogalmazott 

gondolatot, miszerint „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.” 

 

 

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe 

 

A könyvtárak évezredes tudására építve, a digitális kor igényeiből eredő szükségszerű változ-

tatásokat 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 infrastruktú-

rájával 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 alkalmazá-

sával, a nyomtatott és elektronikus dokumentumaival, szolgáltatásaival és a könyvtárban mű-

ködő 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 kiszo-

ruló, hátrányos helyzetű emberek számára. Támogatjuk az egész életen át tartó tanulást, segít-

jük a különböző szintű oktatási programokban résztvevők felkészülését. Lehetőséget biztosí-

tunk 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, közössé-

gi tere minden korosztály számára. Gyűjtjük, feldolgozzuk és elérhetővé tesszük a helyi kultu-

rális értékeket, különös tekintettel Orosháza irodalmi életére. Könyvtárunk szakmailag felké-

szült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott munkatársakkal nyújt segítséget a használóknak. 

 

 

SWOT-analízis (a 2018-as szervezeti önértékelés alapján):  

 

Erősségek Gyengeségek 

- naprakész alapdokumentumok, melyek a 

könyvtár honlapján is elérhetőek  

- világosan megfogalmazott küldetés, jövőkép  

- hatékony a külső kommunikáció, közösségi 

- a stratégia, a küldetés és a jövőkép nincs 

rendszeresen felülvizsgálva, frissítve 

- 2016-ban készült utoljára a könyvtárra vo-

natkozó SWOT-analízis  
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oldalak használata  

- jó kapcsolat a sajtó képviselőivel, gyakori 

megjelenés a médiában  

- széleskörű információmegosztás online felü-

leteken a munkatársak között  

- rendszeres munkaértekezlet  

- a munkatársak a személyes vezetői példamu-

tatást jónak értékelik  

- jó kapcsolat a fenntartóval  

- rendszeres használói elégedettségmérések, 

azok elemzése, közzététele a könyvtári honla-

pon   

- jó szakmai kapcsolatok, aktív részvétel a 

hazai könyvtári életben  

- eredményes pályázói tevékenység  

- az épület elhelyezkedése a városközpontban 

- akadálymentes épület, akadálymentes terek  

- jó megközelíthetőség, megfelelő számú, in-

gyenes parkolási lehetőség  

- kávé-, üdítő, és ételautomaták segítik a fel-

frissülést  

- klimatizált gyermekkönyvtár  

- a városban egyedülálló kulturális események 

(író-olvasó találkozók, dedikálások, irodalmi 

rendezvények)   

- jó kapcsolatok a helyi alkotókkal  

- a rendezvények ingyenesek  

- a jelenlegi munkaerő-gazdálkodás nem veszi 

figyelembe a feladatok és felelősségek megfe-

lelő elosztását, a munkaköri leírások egy része 

nem fedi le a ténylegesen elvégzett munkákat  

- nem készült partneri elégedettségi felmérés  

- hiányzik a könyvtáron belüli szervezett tu-

dásátadás, képzés  

- nincs szelektív hulladékgyűjtés a könyvtár-

ban  

- bútorzat összetétele vegyes  

- felnőtt olvasói térben kevés a légkondicioná-

lás  

- a számítógép és vonalkódleolvasó eseten-

kénti meghibásodása téves kölcsönzéseket 

eredményezhet  

- javítandó munkahelyi légkör 

- csökken a könyvtárba beiratkozott olvasók 

száma  

- folyóiratok, napilapok rossz kihasználtsága  

- korszerűtlen világítás   
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- állandóan ismétlődő klub- és csoportfoglal-

kozások  

- rendezvények magas száma  

- hosszú nyitvatartási idő  

- tervszerű gyarapítás, stabil állománygyarapí-

tási keret  

- integrált könyvtári rendszer használata  

- ingyenes beiratkozási lehetőség  

Lehetőségek Veszélyek 

- munkatársak részvétele szakmai napokon, 

továbbképzéseken  

- munkatársak munkájának gyakoribb elisme-

rése  

- munkáltatói döntésen alapuló illetményki-

egészítés további emelése  

- együttműködés más szervezetekkel  

- önkéntesek bevonása a könyvtár munkájába  

- alacsony közalkalmazotti bérek  

- nincs meg a kölcsönös bizalom, a lojalitás és 

a tisztelet a munkatársak, a vezető között  

- a belső levelezőlistán kevés javaslat, hozzá-

szólás érkezik  

- könyvtárosok növekvő átlagéletkora  

- a könyvtárosok kevés száma (9 fő) miatt 

nehezen megoldható a szombati munka le-

csúsztatása, és a szabadságok kiadása 

- a fiatalabb korosztály nem képviselteti ma-

gát a rendezvényeken  

- fogyó népesség 

- elöregedő társadalom  

- az internetes torrentoldalak segítségével 

nagyon egyszerű az illegális letöltése e-

könyveknek, filmeknek és zenéknek egyaránt  

 

 

 

 



6 

Könyvtári stratégia, 2018-ban a megvalósításban érintett kulcsterületek  

 

    • 1. cél: Minőségirányítási rendszer meghonosítása a könyvtárban  

  Beavatkozások:  

• Minőségirányítási Csoport rendszeres munkájának biztosítása 

• A Minőségirányítási Csoport, mint különálló szervezeti egység 2018-ban 

megszűnt, és ez évtől immár a teljes kollektíva együttesen foglalkozik a 

minőségirányítással.  

• Munkatársak bevonása a minőségirányítási munkába  

• Lásd a „Menedzsment, minőségirányítás, kommunikáció” fejezetet. 

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

• Lásd a „Menedzsment, minőségirányítás, kommunikáció” fejezetet. 

• Statisztikai adatok elemzése  

• A könyvtár szolgáltatásait, eredményeit folyamatosan mérjük, azok 

elemzéséből következett például a 2019-ben bevezetett ingyenes könyvtári 

beiratkozás is.  

• A tapasztalatok alapján a szolgáltatások, rendezvények színvonalának 

folyamatos fejlesztése 

• A statisztikai adatok elemzése és a használói elégedettség mérése 

folyamatos és rendszeres, az eredményeket felhasználjuk a 

rendezvényeink szervezésében, szolgáltatásaink fejlesztésében (pl. új 

székek, fülhallgatók vásárlása, ingyenes beiratkozás, együttműködési 

megállapodások felülvizsgálata).  

 

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

 esélyegyenlőség jegyében   

Beavatkozások:  

• Akadálymentes honlap kialakítása  

• A honlap akadálymentes, az információkat podcast formájában is 

letölthetővé tesszük, 2018-ban a justhvk.hu domainre ingyenes SSL 

tanúsítványt igényeltünk, így annak használata biztonságossá vált.  

• A hátrányos helyzetűek számára ingyenesen elérhető szolgáltatások körének 

kiterjesztése, a könyvtár szociális szerepének erősítése  

• Lásd a „Szolgáltatások fogyatékkal élők számára” részt.  

• Az Országos Dokumentumellátási Rendszer alapján más könyvtárak 

állományának ajánlása  

• 2018-ban 122 küldött kérést regisztráltunk. 

• Helybeni hozzáférés biztosítása nemzetközi és országos könyvtári 

adatbázisokhoz  

• Lásd „Online és elektronikus szolgáltatások” részt. 

• Hozzáférés biztosítása a digitális közigazgatás szolgáltatásaihoz, elektronikus 

ügyintézésben segítség nyújtása 

• Könyvtárunk 2018-ban vált Digitális Jólét Program Ponttá, egy 

munkatársunk elvégezte a mentori továbbképzést.  

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

és célirányos felhasználása az információ- és tudásmegosztásban   

• Lásd „Online és elektronikus szolgáltatások” részt. 

 

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

  Beavatkozások:  
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• A digitális írástudás megszerzésének, a digitális műveltség elterjedésének 

segítése a különböző korosztályoknál 

és 

• Speciális felhasználói képzések felnőtteknek a digitális írástudáshoz 

szükséges készségek elsajátításának támogatására (internetes böngészés, 

internetes közösségi oldalak, e-könyv olvasó stb.) 

• Könyvtárunk 2018-ban vált Digitális Jólét Program Ponttá, egy 

munkatársunk elvégezte a mentori továbbképzést. A fiatalok számára a 

Digitális polgárság projekt, az idősebbeknek a Kattints velünk 

programunk jelentett lehetőséget a digitális műveltség elsajátításában 

(lásd a beszámoló vonatkozó részeit).  

• Aktív szerepvállalás a köznevelés eredményességét célzó programban, 

óvodások és iskolások kompetencia- és készségfejlesztő tanulását támogató 

szolgáltatások bevezetése  

• Lásd a gyermekkönyvtári munkáról szóló beszámolót, illetve a Kulturális 

intézmények a köznevelés eredményességéért című EFOP-pályázat 

leírását. 

• Kapcsolatépítés és közös programok a város közoktatási intézményeivel, 

szakmai szervezetekkel, pedagógusokkal, felnőttképzési szakemberekkel 

egyedi megállapodások és programok alapján   

• Lásd a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című 

EFOP-pályázat leírását, valamint a „Partnerség, együttműködések” 

részt.  

 

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

  Beavatkozások:  

• Könyvtári állomány gyarapításában olvasói igények folyamatos felmérése, 

kielégítése  

• Olvasóinknak számos lehetősége van javaslatot tenni az állomány 

gyarapítására, így például szóban, közösségi oldalainkon, vagy az erre a 

célra készített „Olvasói ajánló” menüponton keresztül a könyvtár 

honlapján.  

• Könyvtárban működő csoportok támogatása, programok szervezésében 

segítségnyújtás 

• Lásd a „Képzések, könyvtári programok, kiállítások” részt.  

• Gyerekeknek kézműves foglalkozások, nyári játszóházak szervezése, 

rendezvények anyagi támogatása 

• Lásd a beszámoló gyermekkönyvtárra vonatkozó részét, illetve a 

„Képzések, könyvtári programok, kiállítások” részt.  

• Könyvespolcok áthelyezésével könyvtári terek átalakítása közösségi terekké 

• 2017-ben megtörtént egy teljes átalakítás a felnőtt könyvtárban, így az 

olvasóterem még inkább képes közösségi térként is funkcionálni.  

• A rendezvények bővítése, átalakítása igény szerint  

• 2018-ban – elsősorban a sikeres pályázatunknak köszönhetően – tovább 

emelkedett a rendezvények, és az azokon részt vevők száma, lásd a 

„Képzések, könyvtári programok, kiállítások” részt.  

 

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

 népszerűsítése  

  Beavatkozások:  
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• Olvasásnépszerűsítő akciók, olvasásösztönző projektek szervezése; részvétel 

az olvasást népszerűsítő országos programokban  

• 2018-ban is folyamatosan gondoztuk a Veszíts el egy könyvet! 

olvasásnépszerűsítő játék honlapját, illetve megszerveztük az ehhez 

kapcsolódó Nagy Könyvelhagyó hétvégét. 2018-ban könyvtárunk is 

megszervezte a „Nincs időm olvasni” kihívást, melynek célja, hogy egy 

éven keresztül legalább havi egy könyvet olvassanak el a kihívás 

résztvevői.  

• Könyvtári állomány folyamatos fejlesztése, népszerűsítése 

• Az új és már meglévő dokumentumokból tematikus válogatásokat, 

ajánlásokat készítünk, kihívásokat, játékokat szervezünk.  

• Digitális eszközpark (táblagépek, e-könyvolvasók) beszerzése   

• Lásd a Digitális Jólét Program Pontra vonatkozó részt a pályázatoknál.  

• Könyvtárbemutató órák óvodások, kisiskolások, középiskolások és 

pedagógusok számára helyben, illetve iskolákban, óvodákban egyaránt  

• Lásd a beszámoló gyermekkönyvtárra vonatkozó részét, illetve a 

„Képzések, könyvtári programok, kiállítások” részt.  

 

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

  Beavatkozások:  

• Orosházi szerzők támogatása könyvbemutatók, közönségtalálkozók 

szervezésével 

• Lásd a „Képzések, könyvtári programok, kiállítások” részt.  

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

honlapján, internetes közösségi oldalakon  

• Az Orosházi Verselő című Facebook-oldalunkon jellemzően orosházi 

alkotók munkáit ajánljuk, osztjuk meg. 

 

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

  Beavatkozások:  

• Kiemelt figyelem a partneri lista bővítésére, a partnerkapcsolatok 

elmélyítésére 

• Lásd a „Partnerség, együttműködések” részt. 

• Közös pályázatok írása, megvalósítása 

• Lásd a „Pályázatok, projektek” részt.  

• Könyvtárosok aktív szerepvállalása civil kezdeményezésekben 

• Lásd a „Szervezeti kérdések. Könyvtárosok” részt  

 

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

  Beavatkozások:  

• Könyvtári munkatársak továbbképzésének, szakmai szerepvállalásainak 

támogatása, a feltételrendszer megteremtése 

• Lásd a „Szervezeti kérdések. Könyvtárosok” részt  

• Munkatársak folyamatos tájékoztatása, motiválása 

• 2018-ban elkészült a könyvtár Kommunikációs stratégiája, benne a belső 

kommunikációs csatornák részletes felsorolásával. A legközvetlenebb belső 

tájékoztatási forma a havi két-három alkalommal tartott munkaértekezlet 

• Szakmai kapcsolatok ápolása  

• Lásd a „Szervezeti kérdések. Könyvtárosok” részt  
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I. SZERVEZETI KERDESEK: 

 

Könyvtárosok  

 

A könyvtárban 2018-ban 9 teljes munkaidős könyvtáros, egy részmunkaidős (napi hat órás) 

technikai dolgozó és három közfoglalkoztatott dolgozott. Nyolc könyvtáros felsőfokú végzett-

séggel, egy könyvtáros középfokú végzettséggel és OKJ-s képesítéssel, ketten közülük felső-

fokú angol nyelvismerettel rendelkeznek. Év közben jelentős változások történtek: két kolléga 

nyugdíjba vonult, álláshelyüket meghirdettük, megfelelő munkatársakkal betöltöttük. Egy év 

végi testületi döntésnek köszönhetően pedig 2019-től takarító munkatársunk is napi nyolc 

órában végezheti munkáját. A gyermekkönyvtárban jellemzően reggeli, délelőtti programja-

ink vannak, a felnőtt könyvtárban pedig zömmel estébe nyúló programok, így a rendezvények 

utáni takarítás gyakran nem volt megoldható, hiszen a takarító munkatárs vagy nem tudott a 

délutáni program után visszajönni, vagy reggel nem tudta az egész könyvtárat kitakarítani 

nyitásig. A munkaidő megnövelésével gyakrabban tud olyan tisztítási/karbantartási munkákat 

is ellátni, melyekre korábban nem volt ideje a hétköznapokon. 

 

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 min-

dennapos feladatokat, melyeket a könyvtárosok elvégeznek, gyakran munkaidőn túl is, alkal-

manként a saját otthonukban, a saját eszközeiken. A hagyományos szolgáltatások megmarad-

tak, melyek együtt járnak a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal és hatáskörökkel, ilyen például 

az állomány gondozása, nyilvántartása, kölcsönzése, a helyismereti, zenei és gyermekkönyv-

tári munkával összefüggő feladatok, és természetesen a könyvtár minden részében a referensz 

kérdések megválaszolása. Ugyanakkor a könyvtár szolgáltatásai jelentősen bővültek, a társa-

dalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap könyvtárunk életében is a helyi közösség-

építés, -formálás, a közösségek megtartó erejének növelése, a szociális munkához kapcsolódó 

feladatok, és persze szólni kell az internetes szolgáltatásokról is, melyek ugyancsak szerte-

ágazó feladatokat jelentenek: egyfelől segítenünk kell a digitális világban idegenül mozgó 

könyvtárhasználókat az online ügyintézésben (Erzsébet-program, Bursa Hungarica, ügyfélka-

pu, 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; kö-

zösségi oldalak szerkesztése, frissítése; plakátok, nyomtatványok szerkesztése; biblioterápiás 

foglalkozások vezetése; gyermekkönyvtári rendhagyó órák, kézműves foglalkozások szerve-

zése; 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 érhe-

tő. Számos szakmai sikernek, elismerésnek örülhetünk: a könyvtár munkatársai közül többen 

tagjai országos szakmai szervezeteknek, előadásokat tartanak, pályázatokon szerepelnek sike-

resen, szakértőként vesznek részt minisztériumi irányítású projektekben. Köszönhetően a 

fenntartónak, 2018-ban is csoportosan részt vettünk a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivá-

lon, ahol kapcsolatépítésre, önképzésre, szakmai trendek követésére egyaránt lehetőség nyílt.  

 

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

némileg kedvezően változott a helyzet, hiszen kulturális illetménypótlék formájában bérki-

egészítést kapnak a kulturális ágazatban dolgozók, valamint – és ezért valóban hálásak va-

gyunk a fenntartónak – munkáltatói döntésen alapuló illetményt is kapunk. Mindezzel együtt 

a helyzet továbbra is aggasztó.  

 

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

részt vesznek. 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 Tár-

saság havi rendszerességgel megtartott szakmai továbbképző napjain vezet saját élményű 

biblioterápiás csoportfoglalkozásokat, hogy a kollégák megismerkedjenek a biblioterápiás 

foglalkozások módszertanával a gyakorlatban. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója, 

Buzai Csaba aktívan közreműködik mind a megyei, mind az országos szakmai szervezetben. 

Tagja a mintegy 2200 taggal és 30 tagszervezettel rendelkező Magyar Könyvtárosok Egyesü-

lete elnökségének, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete 

elnökségének is. 2018-ban részt vett az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szakmai 

kuratóriumának munkájában. Közreműködött a „Cselekvő közösségek - aktív közösségi sze-

repvállalás” projekt Önkéntesmenedzsment modul tananyagának és az ehhez kapcsolódó ta-

nulmánynak a megírásában is, a témában rendszeresen tart előadásokat képzéseken az Orszá-

gos Széchényi Könyvtárban. Törköly József zenei könyvtáros volt az egyik szervezője, egy-

ben házigazdája a Táncsics Mihály Gimnáziumban megrendezett, Szokolay Sándor levelezé-

séről szóló könyvbemutatónak. Mindezek mellett a könyvtár munkatársai a város vers- és 

mesemondó versenyein gyakran kapnak felkérést zsűrizésre.  

 

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 rendezé-

se...) maradéktalanul ellátták. 2018-ban összesen három közfoglalkoztatottat alkalmaztunk.  

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

szabb-rövidebb időre érkező közfoglalkoztatott kollégák. A segítségükkel megvalósuló fel-

adatok 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, meghívó-

kat készítenek. A postai és a hivatali iratok kézbesítését is rájuk bízhatjuk, így például a fel-

szólító levelek postázásakor a kiadásainkon is takarékoskodhatunk. Ugyanígy a számítógépes 

termünkben található eszközök használatában (fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminá-

lás, 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 meg-

említeni, hogy a könyvtárunkban 2018-ban is számtalan program volt, a termek előkészítésé-

ben, a rendezvényen fotók készítésében és a visszapakolásban sok esetben számítottunk a 

közfoglalkoztatottak segítségére is.  
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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.  

 

Diákmunkások  

 

A közösségi szolgálatos diákok mellett diákmunkások is bekapcsolódtak a könyvtári munká-

ba: 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 

2018-ban is. A program célcsoportjába a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoztak. Könyvtárunk négy 

diákot alkalmazott a program keretében, akik a könyvtár különböző részein, különböző mun-

kafolyamatokban („Kattints velünk!” program, játszóházakra előkészületek, szövegek gépelé-

se, régi, bekötött folyóiratok szkennelése) segítették a munkánkat.  
 

 

  

  

  

2017. 

évi 

tény 

2018. 

évi terv 

2018. 

évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
9,75 9,75 9,75 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszá-

mítva) 
1 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munka-

körben 

foglalkoz-

tatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 9 9 7 

átszámítva teljes munkaidő-

re 
9 9 7 

Középfokú 

szakk. 

(kvtár asszisz-

tens, adatrögzí-

tő-OKJ) 

összesen 0 0 2 

átszámítva teljes munkaidő-

re 
0 0 2 

Egyéb felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidő-

re  
0 0 0 

Mindösszesen könyvtári szakmai összesen 9 9 9 
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munkakörben átszámítva teljes munkaidő-

re  9 9 9 

Egyéb 

alkalma-

zott 

Egyéb alkalma-

zott felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidő-

re  
0 0 0 

Egyéb alkalma-

zott középfokú 

összesen  0,75 0,75 0,75 

átszámítva teljes munkaidő-

re 
0 0 0 

Mindösszesen egyéb alkalma-

zott 

összesen 0,75 0,75 0,75 

átszámítva teljes munkaidő-

re  

1 1 1 

Összes létszám (fő):  9,75 9,75 9,75 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  4 4 3 

 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDES: 

 

Nyitvatartás 

 

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

korábban megszokott 13 óra helyett már 10 órakor kinyit a könyvtár, ezáltal a heti nyitva tar-

tott órák száma 50-re emelkedett. Szakítva a korábbi évek gyakorlatával 2017-től 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 gyermek-

könyvtár 8-tól 16 óráig tart nyitva.  
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Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

központi könyvtárban) (óra)  

50 50 50 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás hetente összesen 

(óra)  

8 8 8 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás 

összesen (óra) 

2 2 2 0 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  

3 3 2 -33,33 

Nyitvatartási napok egy átlagos 

héten 

6 6 6 0 

Nyitvatartási napok száma a 

tárgyévben: 

283 283 279 -1,41 

 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek  
 

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

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

eszközök sajnálatosan gyors amortizálódása szükségessé teszi a terület folyamatos fejleszté-

sét. Az internetes részben jelenleg 6 gép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére, a gyermek-

könyvtárban 5 (utóbbiak a biztonságos internethasználat érdekében szűrőprogrammal ellátva). 

Fontos feladat a rosszabb állapotú gyermekkönyvtári gépek cseréje, illetve az összes gép 

megfelelő karbantartása. Ma már a könyvtár szinte valamennyi terében szabad WiFi is elérhe-

tő a mobilon, táblagépeken vagy laptopon internetezők részére.  
 

A pályázatoknál részletesebben is említett Digitális Jólét Program Pont kialakításával is ér-

keztek új eszközök, melyek segítségével kisebb képzéseket, egyéni konzultációkat is tartha-

tunk.  
 

Olvasói számítógépek száma hely-

ben használatra 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető 

el) 
0 0 

0 
0 

Olvasói munkaállomás  11 11 11 0 
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Dolgozói munkaállomás 13 13 13 0 

Összesen 24 24 24 0 

 

 

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db): 6 

3 évnél idősebb, de felújított (db): 0  

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 18  

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3 

 

Reprográfiai eszköz: 

 

5 évesnél fiatalabb (db): 1 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2 

 

Projektor: van/nincs 

Digitális fényképezőgép: van/nincs 

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése: keverő, erősítő, hangfalak, hangfalállvány, mikrofon  

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3  

 

 

Internet-szolgáltatás adatai 

 

Sávszélesség: 

Letöltés: 29 Mbps  

Feltöltés: 88 Mbps  

Sebesség:gyors  

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés 
 

 

Mutatók 2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 
2018. évi tény 

változás 

%-ban 

előző év-

hez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer 

Ft)  
3.527 3.527 3.484 -1,22 
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- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 886 886 780 -11,96 

- ebből CD/DVD/elektronikus do-

kumentum (bruttó ezer Ft) 
156 156 137 -12,18 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
500 500 748 49,6 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült do-

kumentumok száma (db ) 
34 34 34 0 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült do-

kumentumok száma (db) 
nem releváns 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumen-

tumok száma (db) 
75 75 131 74,7 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 

összesen (db) 
1682 1682 1938 15,2 

A gyűjteményből apasztott dokumentu-

mok száma  
978 978 408 -58,3 

 

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

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

könyvtár állománya 2018. december 31-én 69.865 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jel-

lemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A könyv-

tári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető. Az állományunk 3.376 bakelit le-

mezt 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 152 folyóirat jár. Az előfizetett folyóiratok mennyiségénél meg kell 

jegyeznünk, hogy nagy segítséget jelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, de a napila-

pok, hetilapok előfizetésére így is jelentős összegeket kell elkülönítenünk.  

 

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

kat. 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 állománygyarapí-

tásban további segítséget jelent az úgynevezett Márai-program, melynek célja, hogy a Nemze-

ti 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 to-

vábbiakban is része lesz az Országos Könyvtári Napok programsorozatnak.  
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A könyvtári állomány nagyobb kihasználása érdekében a helytörténeti gyűjteményen kívül 

minden dokumentumot kölcsönzünk, természetesen a dokumentumok egyéni sajátosságainak 

megfelelően különböző kölcsönzési szabályokkal.  

 

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

megfelelő mértékben tudtuk bővíteni gyűjteményünket.  
 

 
 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

 

változás 

%-ban 

előző évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusok-

ban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 

1682 1682 1938 15,22 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama percben 

kifejezve)  

44 44 25 -43,18 

Beérkező új dokumentumok olvasók szá-

mára történő hozzáférhetővé válásának 

időtartama napokban kifejezve (átlagosan) 

folyamatos folyamatos folyamatos  

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsá-

ga (az elektronikus katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a gyűjtemény egé-

szének %-ában) 

95 % 95 % 95% 0 
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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, illet-

ve 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 csak 

cédulakatalógusban vannak feltárva.  

 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TextLIB  

Beszerzés éve: 1993   

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem 

 

 

Állományvédelem 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvé-

delmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

1

1

2 

0 0 0 

Muzeális dokumentumok száma   0 0 0 

Restaurált muzeális dokumentu-

mok száma 

  0 0 0 

Az állományvédelmi célból digi-

talizált és a konvertált dokumen-

tumok száma 

  0 0 0 

Biztonsági jellel ellátott doku-

mentumok száma 

  0 0 0 

 

 

 

Használati mutatók 

Könyvtárhasználat  

 

A könyvtárnak 2018-ban 2166 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

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

csökkenést jelent a korábbi évekhez képest, aminek egy fő oka az, hogy egy szakfelügyeleti 
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vizsgálat nyomán változtatnunk kellett a Könyvtárhasználati szabályzatunkon, és a 16 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 vissza-

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

 
 

 
 

Sajnos csökkent a könyvtárat személyesen használók száma is. Ha a rendezvények látogatóit 

is beleszámítjuk a személyes helybeni használatba, az napi 109 könyvtárhasználót jelent, ha a 

rendezvények látogatóit egyáltalán nem számoljuk ide, akkor is napi 92 látogatóról beszélhe-

tünk.  
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Az alábbi táblázatban a csoportok számába az óvodai és iskolai csoportokat, osztályokat szá-

mítottuk bele.  
 

 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 2308 2308 2166 -6,15 

A könyvtári látogatások száma (db)   33260 33260 30381 -8,65 

Ebből csoportok (db) 21 21 61 190,48 

 

 

Dokumentumforgalom  
 

A beiratkozott olvasók számának csökkenéséből következik, hogy csökken a kölcsönzött do-

kumentumok száma is. Ez sajnos bekövetkezett.  
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A helyben használt dokumentumok számát csak megbecsülni tudjuk a könyvtárat személye-

sen használók száma alapján. 

 

 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
38134 38134 35234 -7,6 

- Ebből kölcsönzött e-

dokumentumok száma (db) 
0 0 0 0 

Helyben használt dokumentumok 

(db) 
10001 10001 8897 -11,04 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 
85 85 122 43,52 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 

dok. (db) 
81 81 119 46,91 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
658 658 563 -6,96 
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Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 
 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben 

fejlesztésre került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  

 

Szolgáltatás 2018-ben megvalósult 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 1 A teljes justhvk.hu domainre ingyenes 

SSL tanúsítványt igényeltünk.  

OPAC 0  

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 

0  

Referensz szolgáltatás 0  

Közösségi oldalak  0  

Hírlevél 0  

RSS 0  

 

 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakör-

ben:…………………………………………………………………. 

 

 

Online szolgáltatások  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 104242 104242 104000 0 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) 

mely nyelveken érhető el a magyaron 

kívül  

1 1 1 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítései-

nek gyakorisága (alkalom/hónap átla-

gosan) 

9,42 9,42 7,58 -19,53 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésé-

nek száma összesen 

113 113 91 -19,47 

A könyvtárban használható adatbázi-

sok száma 

2 2 2 0 
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A Web 2.0 interaktív könyvtári szol-

gáltatások száma (db) 

6 6 6 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szol-

gáltatásokat igénybe vevő használók 

száma (fő) 

  1820 - 

A könyvtári OPAC használatának gya-

korisága (használat/év) (kattintás az 

OPAC-ra) 

31272 31272 28000 -10,46 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hoz-

záférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma (db) 

0 0 0 0 

 

 

A két honlap (könyvtárunk és gyermekkönyvtárunk egyaránt folyamatosan frissülő honlappal 

rendelkezik) és az OPAC (online könyvtári katalógus) látogatottsága egyaránt jelentős. 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 felnőtt, mind a gyermekkönyvtár 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 blogot készít, a felnőtt könyvtár pedig friss híreket közöl a 

Twitteren és a Google Plus-on, fotókat oszt meg az Instagramon és a Google Photos-on, 

eseményeit pedig a Google Kalendáriumban is követhetővé teszi.  

 

2013 nyarán egy új felületen, a multidezo.tumblr.com 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, 

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.  
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A fenti táblázatban a „A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő)” részbe a könyvtár Facebook-, Twitter- és Instagram-oldalak 

követőinek számát írtam be.  

 

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. 

 

A NAVA – azaz Nemzeti Audiovizuális Archívum – egy kötelespéldány-archivum, ami az 

országos televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait gyűjti, 

tárolja, és dolgozza fel. Bárki kereshet az adatbázisban, azonban a műsorokat csak az arra 

kijelölt helyeken, a NAVA-pontoknál lehet megnézni, itt vannak ugyanis online hozzáférési 

lehetőségek. Könyvtárunk ilyen NAVA-pont.  

 

 

Digitalizálás  

 

A helyismereti anyagokat állománymegőrzési szempontok alapján digitalizáljuk belső haszná-

latra. A könyvtárunkban is elérhető Arcanum Digitális Tudománytár segítségével a helyi me-

gyei napilap digitalizált, kereshető formában elérhető az olvasók számára.  

 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Az összes könyvtári képzés, prog-

ram száma 

182 182 219 20,32 

A könyvtári programokon, képzése-

ken résztvevők száma összesen 

4304 4304 4951 15,03 

A könyvtári képzéseket, tevékenysé-

geket támogató helyi kiadványok 

száma 

0 0 0 0 
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Téma szerint 

 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések és programok száma 

11 11 13 18,19 
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A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken és programokon résztve-

vők száma 

319 319 308 -3,45 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információke-

resési ismereteket nyújtó nem formális 

képzések és programok száma 

15 15 17 13,33 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információke-

resési ismereteket nyújtó nem formális 

képzéseken és programokon résztve-

vők száma 

159 159 162 1,89 

A könyvtár által szervezett engedélye-

zett, akkreditált képzések, 

továbbképzések száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett engedélye-

zett, akkreditált képzéseken, tovább-

képzéseken résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett könyvtár-

használati foglalkozások száma 

19 19 31 63,16 

A könyvtár által szervezett könyvtár-

használati foglalkozásokon résztve-

vők száma 

515 515 710 37,86 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendez-

vények száma összesen  

  118 - 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendez-

vényeken 

résztvevők száma 

  2746 - 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások száma  

0 0 1 - 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 

0 0 35 - 

Egyéb témájú programok, képzések 

száma 

  39 - 

Egyéb témájú programon, képzésen 

résztvevők száma 

  990 - 
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Az összes könyvtári képzés, prog-

ram száma 

182 182 219 20,32 

 

 

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzé-

sek,programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást erősí-

tő programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett nemzeti-

ségi közösségi identitást erősítő prog-

ramokon résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyaté-

kossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzések,programok száma 

0 0 18 - 

A könyvtár által szervezett fogyaté-

kossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

0 0 196 - 

A könyvtár által a nyugdíjas koroszt-

ály számára szervezett progra-

mok,képzések száma 

22 22 22 0 

A könyvtár által a nyugdíjas koroszt-

ály számára szervezett programokon, 

képzéseken résztvevők száma 

349 349 335 4,01 
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Tárgyévben a családok számára meg-

hirdetett rendezvények száma  

0 0 40 - 

Tárgyévben a családok számára meg-

hirdetett rendezvényeken résztvevők 

száma 

0 0 974 - 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések 

száma 

121 121 139 14,88 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 

2399 2399 3446 43,64 

Az összes könyvtári képzés, prog-

ram száma 

182 182 219 20,32 

 

 

A használói képzésekről és a következő alfejezetben megjelenő egyéb rendezvényekről ösz-

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

LélekVitamin Klubnak, a MűKedvelő biblioterápiás foglalkozásnak és az Orosházi Moly Ga-

lerinek a találkozói megszokottá váltak, beépültek a könyvtárunk életébe. Ezek mellett figye-

lemmel voltunk olyan aktualitásokra is, mint például a magyar kultúra napja, a magyar költé-

szet napja, az Ünnepi könyvhét, vagy éppen a zenetörténeti évfordulók. A stratégiánkban 

megfogalmazott céloknak megfelelően nagy hangsúlyt helyeztünk a helyi szerzők műveinek 

bemutatására, örömmel szerveztük meg Zilahi Anna, Z. Konkoly Juci, Misák Darinka és Jártó 

Róza könyvbemutatóját. Ezek mellett olyan ismert alkotók is vendégeink voltak, mint Lévai 

Balázs, Szabó T. Anna, Lubics Szilvia, Lakatos Levente. A Társalgó és a Zenetörténeti esték 

mellett más ismeretterjesztő előadásnak is helyt adtunk, így a „Kiegyezés – dualizmus – pol-

gárosodás” című kiállításnak és konferenciának, valamint a Rotary nyílt napnak egyaránt. 

Mindezeken túl nyári olvasótábort is szerveztünk a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesü-

letével közösen.  
 

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 könyvtár-

ban, ahol előadásokat hallgathatnak meg, beszélgethetnek friss irodalmi élményeikről, illetve 

nyelvi és irodalmi játékokat játszhatnak a résztvevők. 2018-ban változás történt az olvasókör 

életében: az addigi csoportvezető, Bozó Klára elköltözött, helyette Csányiné Kádár Tünde 

bette át a kör vezetését. Mára kialakult egy közel húszfős törzsközönség, akikre más könyvtá-

ri programokon is számíthatunk. A helyi média programajánlójában minden esetben megjele-

nik az olvasókör aktuális felhívása. A tagok egymás között is ajánlják a kulturális programo-

kat, így természetesen a könyvtár rendezvényeit is, és ami még örömteli, saját ötletekkel is 

előállnak.  
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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 találko-

zik 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 épít-

sünk. A korosztályra jellemzően már kevesebb elfoglaltságot jelent a család, sokan élnek 

egyedül, ez főként akkor jelent problémát, ha már nem is dolgoznak. A kortárs csoport nyíl-

tabban 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. 2018-ban az Orszá-

gos Széchényi Könyvtárba látogattak el, ahol közösen megtekintették a Corvina kiállítást.  
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MűKedvelő 

 

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

amely egyben önismeretfejlesztő csoportterápia is. Az irodalomterápiás foglalkozásokon egy-

egy értékes szépirodalmi alkotás (novella, vers) élményszintű feldolgozása történik, kiegé-

szítve a téma feldolgozását segítő játékokkal, és mindezek mellett kiemelt hangsúly kap a 

beszélgetés. A nyitott csoportfoglalkozások célja az olvasás megszerettetésén túl az önisme-

ret-fejlesztés, a különböző kommunikációs és az egyéni életminőség javítását segítő, támoga-

tó 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 három órásra tervezett találkozók rög-

zített időpontban és helyszínen zajlanak (gyermekkönyvtár, minden hónap harmadik szombat-

ja, délután két óra), és a beszélgetés alapjául és a biblioterápia eszközéül szolgál az irodalmi 

alkotás, a központban azonban mindig az egyén áll. A csoportot vezető könyvtáros, Petrovsz-

ki Mária 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. 
 

 
 

 

Orosházi Moly Galeri  

 

2012 decemberében alakult meg 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 ötlete-

ket is adnak mind az állománygyarapítás, mind a programszervezés tekintetében.  
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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 veszí-

teni, egymás örömének örülni. A társasjátékozás mellett természetesen a résztvevők között 

folyamatos kommunikáció alakul ki, egymás problémáinak meghallgatásával erősödnek a 

személyes kapcsolatok is.  
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Angol társalgási klub  

 

2018 októberétől havi egy alkalommal angol társalgási klubot szervezünk a könyvtárban. A tár-

salgást Balogh Jenifer angol tanár, a Jeducation nyelviskola alapítója tartja, és elsősorban olyan 

érdeklődőket várunk, akik már képesek angolul szóban kommunikálni. A részvétel könyvtárta-

goknak ingyenes.  

 

 
 

 

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 so-

rozat keretein belül 2018-ban az Alternatív Zenei Klub történetét elevenítették fel a Klub 

szervezői, zenészei.  
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Társalgó  

 

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

mal – tavasszal és ősszel – megrendezésre kerülő program egy-egy kiválasztott időszak 

többszempontú bemutatására tesz kísérletet beszélgetős est formájában. A sorozat idei részé-

ben az amerikai blues irodalmi, történelmi, zenei vonatkozásairól beszélgettek a téma szak-

emberei. 
 

 
 



33 

Kattints velünk!  

 

Az iskolai közösségi szolgálat, valamint a nyári diákmunka keretében nálunk dolgozó diákok 

közreműködésével könyvtárunk idén nyáron is segítséget nyújtott az idősebb korosztály szá-

mára a számítógép, a mobiltelefonok és az internet használatának elsajátításában. A diákok – 

Digitális Jólét Pont szakemberünk segítségével – megmutatták, hogyan kell e-mail címet re-

gisztrálni, szövegszerkesztőben szöveget formázni, fotókat feltölteni a Facebook-ra, beszél-

getni a Skype-on keresztül, vagy éppen alkalmazásokat telepíteni a telefonra. A szolgáltatás 

mindenki számára ingyenes, csak előzetes időpontegyeztetés volt szükséges. 
 

 
 

Országos Könyvtári Napok 

 

Könyvtárunk minden évben bekapcsolódik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysoroza-

tába. A programok között rendszeresen megtalálható egy-két közönségtalálkozó orosházi al-

kotóval, országosan ismert írókkal, költőkkel (2018-ban Lakatos Levente 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. Erre az időszakra esik a Zene világnapja is, 2018-ban a 

KLuBB zenekar koncertjével ünnepeltük meg a jeles alkalmat.  
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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. Az 

első mesemondó versenyt az Ifjúsági Magyarságtábor keretein belül szervezte meg Károlyi 

Fülöp Béla magyartanár, író, költő, gimnáziumi igazgató, Gyopárka Tündér alakjának meg-

álmodója 2006-ban. Az első verseny még csak egy táborzáró feladat volt a táborozók számára 

az Orosházához tartozó Cinkuson, majd évről évre mind nagyobb számban jelentkeztek me-

semondók, szinte évről-évre különböző helyszíneken, így a már említett Cinkus mellett a 

szintén Orosházához tartozó Gellértegyházán, a Székács József Evangélikus Iskolában, a Pe-

tőfi Művelődési Központban, és immár hatodik éve itt, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár-

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

 

 
 

Emellett 2018-ban helyet biztosítottunk a Petőfi Művelődési Központ által szervezett városi 

József Attila szavalóversenynek is.  

 

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 nyilatkoza-

tot 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 
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média ingerküszöbét is. Ilyenkor támogatók segítségével rendszeresen szervezünk egy nye-

reményjátékot is.  
 

 

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

 

Orosházán három nemzetiségi önkormányzat (a német, a roma és a román) működik, a meg-

választott képviselők száma 3-3 fő. 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 közre-

működni. 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 a nemzetiségek 

számára 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Könyvek 0 0 0 0 

Folyóiratok (címek száma) 1 1 1 0 

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 0 

Összesen 1 1 1 0 

 

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Fogyatékossággal élők könyvtár-

használatát segítő IKT eszközök 

száma 

1 1 1 0 

Fogyatékossággal élők számára aka-

dálymentes szolgáltatások száma 

1 1 1 0 

 

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

dálymentes, 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 találkozókon gyakran jelen van a zenei könyvtáros, aki hangosítás-

sal, zenei bejátszásokkal közreműködik a megbeszéléseken, kulturális műsorok próbáin. 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 
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javaslataival, igényeivel folyamatosan segíti a könyvtár hangoskönyv gyűjteményének alakí-

tását. 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.   
 

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

táblázatban csak egyet emeltünk ki külön, a podcastot. A fenti táblázatban a „Fogyatékosság-

gal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma” szintén egy (egy nagyítógépet szá-

mítottunk ide), ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a számítógépek, laptopok, tabletek, de 

akár az e-könyv olvasónk is olyan eszköz, melyet fogyatékossággal élők is használhatnak.  

 

 

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 pedagógu-

saiknak, vagy a szülők és a könyvtárosok közös „munkájának” köszönhetően – diákként be-

iratkoztak hozzánk. A beiratkozott 14 éven aluli könyvtárhasználók száma 2014-ben növeke-

désnek indult, azonban a már említett kötelező változtatás, a jótálláshoz kötött beiratkozás 

bevezetése a gyermekek esetében sajnos a 14 éven aluli regisztrált használók számának visz-

szaesését eredményezte. A könyvtárral a szülők révén már a kisbabakorban megismerkedhet-

nek a gyermekek, és a bababarát könyvtárhoz a feltételek egy része már most is adott: gyer-

mekkönyvek, játékok és pelenkázó bútor is található az intézményünkben. A könyvtár folya-

matosan 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 pol-

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

sen válogatnak a nagyobb betűs, könnyen olvasható szövegeket tartalmazó könyvekből, míg a 

felnőtt könyvtárba „átszokók” az átmeneti időszakban – amikor még mindkét helyet használ-

ják, – 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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Lényeges elemei a gyermekkönyvtári munkának a könyvtárbemutató foglalkozások, ahol 

óvodások és általános iskolások tehetik meg közösen az első lépést könyvtárunk felé. Az óvo-

dás csoportoknak elsősorban drámapedagógiai módszerekkel tartunk foglalkozást, így szá-

mukra is érdekessé tesszük a könyvtárat. Rendszeresen tartunk általános iskolásoknak rend-

hagyó órákat, ahol a gyerekek különféle témákat dolgoznak fel közösen, könyvtári környezet-

ben, a gyermekkönyvtárosok irányításával, adott esetben kézikönyvek felhasználásával. Kol-

légáim külső helyszíneken, iskolákban is vállalnak olvasás- és könyvtárnépszerűsítő feladato-

kat. Évről évre részesei vagyunk a Városi Tehetségnapnak is.  
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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 rendezvé-

nyeket. 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 tart-

juk 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, tele-

vízióból 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 2018-ban 24 könyvtári rendezvényről készített videófelvételt, 

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

lek DVD-re írása is szerepel. A zenei könyvtár együttműködési megállapodás alapján rögzíti 

videóra az Orosházi Rock Klub koncertjeit. 2018-ban 24 ilyen esemény került rögzítésre.  
 

 

 

IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 4 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2007  

 
1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 

2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 

(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 

megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb:……………………………………………………………………………………………… 

 

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár fenntartói döntés értelmében 2007 decemberében költö-

zött 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, akadálymentesí-

tett, korszerű helyiségbe került, másrészt a városközpontban elhelyezve a könyvtár fizikailag 

is könnyebben elérhetővé vált, valamint sok év után a könyvtári egység is javult a gyermek-

könyvtár és a többi részleg egy épületbe kerülésével. A raktár, gördíthető állványrendszerrel, 

úgynevezett tömör raktár formájában a művelődési központ földszintjén kapott helyet. 2016-

ban a Petőfi Művelődési Központ belső felújítása érintette a könyvtárat is, a beázott, tönkre-

ment falrészeket kijavították, a beázásokat megszüntették, az elektromos hálózatot felülvizs-

gálták, a tönkrement alkatrészeket, fénycsöveket kicserélték.  
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Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 3-4  

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: -  

 
1) Használhatatlan 

2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 

3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 

4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:………………………………………………………………………………………… 

 

A bútorok összetétele sajnos nagyon kevert, vannak több, mint harmincéves polcok épp-

úgy, mint 2018-ban vásárolt székek.  

 

 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, 

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

velődési 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. Az átalakítással a szakirodal-

mi rész sokkal közelebb került, gyakorlatilag egybefolyt az eddig jóval népszerűbb szépiro-

dalmi résszel, ami nagyon fontos, hiszen jelentős, és folyamatosan frissülő szakirodalmi gyűj-

teménnyel rendelkezünk. Ebben a térben sikerült elhelyeznünk a számítógépes, internetes, 

irodai szolgáltatásainkat is. Ez a rész tehát egy zsongóbb, mozgalmasabb könyvtári rész lett. 

Az olvasótermi és helyismereti gyűjteményünk a folyóiratokkal együtt képezik az úgyneve-

zett „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 lehető-

ség. A gyermekkönyvtár ugyancsak a művelődési központ első emeletén található, a felnőtt 

könyvtárral egy szinten, mégis elkülönülve. Az egyértelműen kijelenthető: az alapterületünket 

tovább már nem szabad és nem is lehet csökkenteni, ha szeretnénk továbbra is hasonló szín-

vonalú szolgáltatást nyújtani. A Könyvtári Intézet a nyilvános könyvtárak törvényben rögzí-

tett 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 meg-

felelő pályázatra van szükség. 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
 

A már említett könyvtári arculat fejlesztését célzó NKA-s pályázatnak köszönhetően a könyv-

tár falaira nagy betűs habkarton kiírások kerültek, illetve vásároltunk többek között intézmé-

nyi logóval ellátott pólókat, kitűzőket, padlómatricát, majd év végén még bögréket is. 2018 

végén sor került a világítótestek javítására, a neoncsövek cseréjére is.  
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4. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab ezer forint megjegyzés 

Gépjármű 0   

ebből személygépkocsi 0   

Számítógép    

ebből olvasói 1 200951  

ebből szerver    

Fénymásoló 0   

Szkenner 0   

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegy-

zésbe kérjük megadni Tb-ban) 

3 84306 1 Tb 

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen  1379494  

 

Az eszközbeszerzésekre (a fent jelzetteken kívül MP3 lejátszó, laptop, monitor, fényképező-

gép) a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért  EFOP-3.3.2-16 számú pályá-

zaton keresztül volt lehetőségünk.  

 

   

5.  Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

A Justh Zsigmond 

Városi Könyvtár 

arculatának kialakí-

tása 

493 465 Ft 493 465 Ft Nemzeti Kulturá-

lis Alap 

2017. nov-

ember 1. 

2018. augusz-

tus 31. 

      

 

 

 

 

Európai Uniós 

pályázatok meg-

nevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 



42 

Kulturális intézmé-

nyek a köznevelés 

eredményességéért  

EFOP-3.3.2-16 

15 000 000 

Ft 

14 989 122 

Ft 

Emberi Erőforrá-

sok Minisztéri-

uma 

2018. már-

cius 1 

2019. augusz-

tus 31. 

      

 

 

 

 

Egyéb, nem hazai for-

rásokra épülő pályáza-

tok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

 

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 szá-

mos közös projektünk lesz 2018 áprilisa és 2019 augusztusa között. A tervezett fejlesztés cél-

ja, hogy az általa kínált programokkal tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és sze-

mélyiségfejlesztését támogató tevékenységekkel segítséget nyújtson a tanulóknak az élmény-

szerűbb tanuláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek, kompetenciák 

megszerzéséhez. A fejlesztés során a diákok az iskolában használható, érvényes, a legváltoza-

tosabb helyzetekben működő tudást sajátítanak el, a tanulás során felhasznált tapasztalatokat, 

a fejlesztett képességeket, készségeket a tanulás céljának megfelelően, a tanulás konkrét kon-

textusában, illetve attól eltérő tanulási és hétköznapi helyzetekben is alkalmazhatja. Elősegít-

hetjük általa, hogy a gyerekek a tanulást egész életen át tartó és az élet minden területére ki-

terjedő folyamatnak tekintsék. amely fejlődési lehetőségeket rejt magában, és amelyben ő, 

tehát a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet tölt be. A pályázati célok elérése érdekében 

megválasztott témakörök és fejlesztési irányok megvalósításához tematikákat dolgozunk ki, 

hogy a kitűzött célokat sikeresen megvalósítsuk. A foglalkozások tematikájának részletes 

kidolgozását az együttműködő partnerek igényeihez igazítjuk. A könyvtár biztonságos, befo-

gadó közege olyan környezeti kontextust biztosít inspirációs- és tudásterével, a könyvtáro-

sokkal való személyes kapcsolatával, amely lehetővé teszi a korosztályok megszólíthatóságát, 

bevonását, aktivitásuk mozgósítását. 

 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz a Justh Zsigmond Városi Könyvtár arculatának kialakítására 

benyújtott pályázatunk 493 465 Ft támogatásban részesült. 2018. október 4-én, az Országos 

Könyvtári Napok keretein belül a kölcsönzői terünkben egy rövid ünnepség keretein belül 

mutattuk be a könyvtár megújult arculatát. Sok barátunk, partnerünk – a fenntartó képviselői, 

támogatók, a sajtó munkatársai, szakmai partnerek más könyvtárakból, más kulturális intéz-

ményekből, a könyvtárban működő csoportok képviselői, és persze jó néhány könyvtárhasz-

náló – is együtt örült velünk. A pályázattal célunk volt a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 

arculatának megtervezése és kialakítása, valamint az egységes könyvtári arculat megteremté-

se. A legszembetűnőbb változás: új logót kaptunk, a tervezők – egyben az egész arculat meg-
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tervezői – Bogdán Szandra és Hornyák Ádám voltak. Az egységes megjelenés érdekében 

minden könyvtáros saját logós passztartót kapott, nagyobb rendezvényeken lehetőség lesz a 

könyvtári logóval ellátott póló viselésére, de készültek kitűzők, melyeket az olvasók is meg-

kaphatnak majd. A könyvtáron belüli tájékozódást segítik az új feliratok a falakon, a köny-

vespolcok tetején, az új roll up, a padlómatrica és az ablakfóliák is. Az új megjelenés mostan-

tól visszaköszön a könyvtár mindennapjaiban, így a levélpapíron, a plakátokon, a honlapon, a 

közösségi oldalakon vagy az olvasójegyen is. Az új arculatot egy partnertalálkozó során mu-

tattuk be a nagyobb nyilvánosság előtt október 4-én.  

 

 
 

Szintén sikerrel szerepeltünk a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgálta-

tási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt ke-

retében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázatban, 

melynek keretein belül az alábbi eszközökkel gazdagodott 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.  
 
  

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

2016. júniusában pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kol-

légiumához a Minősített Könyvtár Címre való felkészülésre. Pályázatunk célja a Minősített 

Könyvtár Cím megpályázásának előkészítése, a könyvtári közös értékelési keretrendszer sze-

rinti dokumentáció javítása, pótlása illetve a könyvtári minőségi kézikönyv elkészítése volt, 

amelyhez a könyvtári minőségirányításban és a könyvtári minősítésben tapasztalattal rendel-

kező könyvtári szakértő segítségét vettük igénybe. 2018-ban új lendületet kapott a minőség-

irányítási munka. A nyáron a könyvtár igazgatója szakértőként részt vehetett a 33/2017 

(XII.12.) EMMI rendelet alapján meghirdetett Minősített Könyvtári Cím helyszíni vizsgálatá-

ban két városi könyvtárban, alaposabban megismerve így az új könyvtári minőségirányítási 

rendszert, a KMÉR-t (Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere). Az év má-
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sodik felében elkészült a könyvtár Kommunikációs stratégiája, teljes körű elégedettségi fel-

mérést készítettünk, közös munkával elkészítettük a könyvtár szervezeti önértékelését, a 

munkatársak tudástérképét, valamint 2018. november 22. és november 29. között a könyvtár-

igazgató a „A Justh Zsigmond Városi Könyvtár munkatársainak értékelési rendszere” című 

dokumentumban foglaltaknak megfelelően egyéni értékeléses megbeszélést folytatott a mun-

katársakkal. Mindezt a könyvtári szolgáltatásokat nem zavarva, folyamatosan a háttérben vé-

geztük.  

 

 

Kommunikáció 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 0 0 62 - 

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 

16 16 23 43,75 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 

2 2 1 -50 

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdeté-

sek nélkül) 

74 74 82 10,81 

Online hírek száma 88 88 89 1,14 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma nincs adat nincs adat nincs 

adat 

- 

Hírlevelek száma 9 9 9 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetle-

nül, becsült érték, ezer Ft) 

0 0 62 - 

Egyéb:…. 0 0 0 0 

 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

42 42 33 -21,43 

Az iskolai közösségi szolgálat foga-

dására a köznevelési intézményekkel 

kötött megállapodások száma 

12 12 12 0 
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A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma 

4 4 4 0 

 

Az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében 2018-ban 33 középiskolás diák 

kapcsolódott be a könyvtár munkájába összesen 341 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 középisko-

lás diákok segítettek az idősebb korosztály számára a számítógép és internet használatának 

elsajátításában, sőt a diákok vállalták egy-egy saját laptop, telefon átvizsgálását, megtisztítá-

sát is. Segítettek e-mail cím regisztrálásában, Word-ben szövegek formázásában, fotókat fel-

töltésében a Facebook-ra, illetve az érdeklődők megismerhették a Skype-on keresztüli kom-

munikációt is. A szolgáltatás minden könyvtártag számára ingyenes volt. Terveink szerint 

2019 nyarán ismét meghirdetjük a lehetőséget, hiszen a program nagyszerű lehetőséget kínál 

a különböző generációk találkozására, egymás segítésére, egymás megismerésére.  
Az önkénteseknél meg kell jegyezni, hogy a segítőink nem regisztrált önkéntesek voltak.  

 

 

Partnerség 

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő partnerek 

száma 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Civil szervezetek 2 2 2 0 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0 

Vállalkozók 0 0 0 0 

Oktatási intézmények 19 19 19 0 

Egyéb 1 1 1 0 

Összesen 22 22 22 0 

 

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 Gyopá-

rosfürdőnek. 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. A 

velük kötött együttműködési megállapodás értelmében 2013-ban megnyitottuk a 

gyopárosfürdői strandkönyvtárat. A strandkönyvtár állományát részben olyan könyvek, újsá-

gok alkotják, melyeket már vagy kivontunk az állományunkból, de jó állapotban vannak, 
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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 foglal-

kozásokra 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 iroda-

lomórákra, 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 Pedagógu-

sok Egyesületével, illetve velük közösen indítottuk el 2012 őszén a Nyugdíjas pedagógusok 

Justh Zsigmond olvasókörét. A Nagy Gyula Területi 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 utó-

kor 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 felvéte-

lekből a a zenei részleg is archivált egy-egy példányt. Újdonságnak számít a 2018 decembe-

rében az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával kötött Együttműködési megál-

lapodásunk, melynek értelmében a könyvtár vállalja havi rendszerességgel az iskola zenei 

életéről a helyi sajtóban megjelent cikkek készítését, programajánló készítését az iskola szá-

mára, ajánló jelleggel zenei szakirodalom (könyvek, folyóiratok) kölcsönözését, illetve a mű-

vészeti iskola rendezvényeinek promotálását. A művészeti iskola biztosítja tanárainak közre-

működését a könyvtár zenei rendezvényein, az iskola növendékek alkalmankénti részvételét 

könyvtári eseményeken (pl. könyvbemutatókon), illetve a könyvtár rendezvényeinek népsze-

rűsítését.Céljaink elérésben és a programjaink megrendezésében nagyon sok segítséget kap-

tunk mások mellett a Fórum Gyorsétteremtől, a Petőfi Művelődési Központtól és a békéscsa-

bai 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)  

- Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola  

- 7 oktatási intézmény (EFOP 3.3.2)  

- 12 oktatási intézmény (Iskolai Közösségi Szolgálat) 

 

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség 

mérések 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

A használói igény- és elégedettség-

mérések száma 

2 2 4 100 
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A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó haszná-

lók száma 

42 42 112 166,67 

 

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

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

 

 

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Angol társalgási klub 2018 októberétől havi egy alkalommal angol társalgási klubot szer-

vezünk a könyvtárban. A társalgást Balogh Jenifer angol tanár, a 

Jeducation nyelviskola alapítója tartja, és elsősorban olyan érdeklő-

dőket várunk, akik már képesek angolul szóban kommunikálni. A 

részvétel könyvtártagoknak ingyenes. 

Tanulásszervezés, tu-

dásszervezés 

Műhelymunka formájában, a projektoktatás aktivitást, bevonódást 

segítőmódszerével az ismeretszerzés és tudás közötti utat járjuk kör-

be, kezdve az információk hitelességének kérdésével, célként meg-

fogalmazva eljutni a megszerzett ismeretek tudássá alakításával, és a 

tudás prezentálásával. 

Zenei vetélkedő A zene emberi lelket és magatartást befolyásoló képességét Kodály 

Zoltán szavai is alátámasztják. Vetélkedőnkkel, játékos feladataink-

kal motiválni kívánjuk a gyerekeket nem csak abban, hogy tudatosan 

hallgassák a zenét, önszorgalomból bővítsék zenei ismereteiket, de a 

feladatok megoldásai közben játszva élményszerűen át- és megélhe-

tik saját zeneértési, - hallási képességeiket.  

Hagyományos adomány A Hagyományos adomány témanap keretében nem csak az identitás-

tudat erősítésére helyezzük a hangsúly, de a generációs egymásra 

találást is fontosnak tartjuk. Az élménypedagógiai módszerrel, ta-

pasztalás, játék útján szerzett és átélt élményekkel a kulturális tuda-

tosságra motiválás mellett célunk, hogy kooperatív képességeket 

fejlesszünk, színesítsük a kifejezőképesség palettáját. 

Megértem – foglalko-

zássorozat és témahét 

Az információfeldolgozás és a kommunikáció alapvető eszköze a 

nyelv. A helyes, értő és fantáziadús nyelvhasználat nem csak az ok-

tatásban alapvető (integráló szerepével segíti a többi kulcskompeten-

cia optimális fejlődését), de hiánya okozhat társadalmi beilleszkedési 

zavart is. A csoport együttműködésén alapuló, változatos, interaktív 

technikával vezetett foglalkozások a szóbeli és írásbeli kommuniká-

ció fejlesztése mellett hangsúlyt fektetnek a rejtett kommunikációra 

is, támogatva a gyerekeket aszociális interakciók helyes értelmezé-

sében. 

Jártamban, keltemben, 

témahét 

Élményalapú, együttműködésre alapozó foglalkozások formájában 

ismerkednek meg a gyerekek saját, és más népek kultúrájának har-

madlagos szintjével (hagyományos öltözködés, ételek, nemzeti éte-

lek, ünnepek). Célunk, hogy a megismerés során a gyerekek ne csak 

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


48 

a másikembert lássák meg a kultúra mögött, (elfogadás, érzékenyítés 

a másságra), de saját kulturális identitásuk is erősödjön. 

Digitális polgárság pro-

jekt  

A Digitális polgárság projekttel támogatjuk a formális infokommu-

nikációs oktatást abban, hogy interaktív műhelymunkában dolgozzuk 

fel a virtuális világban rejlő személytelen kommunikáció sajátossá-

gait, veszélyeit, azokat a magatartásformákat, amelyek eltérnek a 

személyes kommunikációs helyzetekben alkalmazott normáktól.  

Problémamegoldás fog-

lalkozássorozat 

A Problémamegoldás foglalkozássorozat keretében elsősorban az 

affektív tényezők pozitív irányú befolyásolását emeljük ki, hiszen a 

kognitív problémamegoldó gondolkodást nagymértékben befolyásol-

ják az érzelmek. Aktív képzőművészet- és biblioterápiás módszerrel 

támogatjuk a feszültség kezelését, a kitartást, a megoldási sémákon 

túlmutató, kreatív és kritikai gondolkodást. A módszer eredményesen 

alkalmazható később könyvtári környezetben, rendszeres kiscsopor-

tos foglalkozások keretében. 

Reziliencia foglalkozás-

sorozat 

A Reziliencia foglalkozássorozat keretében a lelki edzettséggel a 

stressznek rugalmasan ellenálló személyiségvonások azonosításával, 

azok erősítésével foglalkozunk. Célunk, hogy a változások miatt 

fellépő stressz ártalmas hatásait átkeretezzük, és olyan énhatékony 

viselkedéssé alakítsuk, amely a krízishelyzetek eredményes megol-

dását segíti. Módszerként itt is a képzőművészet- és biblioterápiás 

kiscsoportos foglalkozásokat alkalmazzuk, mert az alkotás mindig 

cselekvésorientált, kreatív, másfajta látásmódokat tesz lehetővé. 

Játszani is engedd… 

témahét 

A közösségépítő és készségfejlesztő játékok segítséget nyújtanak az 

attitűdformálásban, az egymás elfogadásában, az oktatást kiegészítő 

készségfejlesztésben. Közösséget teremtenek, fejlesztik a társas kap-

csolatok iránti érzéket a szociális interakciók során: együttműködés-

re, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy, a másik cso-

portelfogadására és megbecsülésére ösztönöznek. A mozgásos játé-

kok a mozgáskoordinációt segítik, ezzel elősegítve a testi-lelki 

egészséget: fejlesztik a ritmikai és zenei képességeket, a térérzéke-

lést, a testtartást, az állóképességet és a mozgáskoordinációt.  

 

 

A Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című EFOP-pályázatunkban szá-

mos új projektet próbáltunk ki és vezettünk be a könyvtár programjai, szolgáltatásai közé.  
 

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 
Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra 

kerekítve) 

2017. 

évi tény 

 

2018. 

évi 

terv 

2018. 

évi tény 

eltérés 

%-ban 

az előző 

évhez 

képest 

Bevétel 
Az intézmény működési be-

vétele 
3779 3779 3180 -15,85 
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1. sz. melléklet: 2018 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  

2018.01.11. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2018.01.16. 

Segédeszköz bemutató - a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálko-

zója 

2018.01.17. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.01.18. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

2018.01.20. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.01.24. Farsangi szokások és álarc készítés a Forrás óvoda ovisaival 

2018.01.25. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

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

2018.01.27. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.02.01. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival 

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  

2018.02.19. 

Sarkvidéki állatok - foglalkozás a gyermekkönyvtárban az Evangélikus Óvoda 

ovisaival 

2018.02.21. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.02.23. Z. Konkoly Juci: Lélekszirmok című könyvének bemutatója 

2018.02.27. LélekVitamin Klub találkozó, közös filmnézés 

2018.02.28. 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 4/a. könyvtárlátogatás: Reformkor és 

szabadságharc rendhagyó óra 

2018.03.02. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2/a. könyvtárlátogatás 

2018.03.05. Bod Péter: Barátom Kim Ir Szen című könyvének bemutatója 

2018.03.07. 

Rákóczitelepi 1-2. osztályosok könyvtárlátogatása: Tavasz, tavaszi ünnepünk a 

húsvét 
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2018.03.10. Zenetörténeti Esték 10. - Volt egyszer egy AZ-Klub (Alternatív Zenei Klub) 

2018.03.12. Kiegyezés, dualizmus, polgárosodás – kiállítás és konferencia a könyvtárban 

2018.03.13. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.03.14. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.03.17. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.03.21. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.03.23. Rákóczitelepi 3-4. osztályosok könyvtárlátogatása: Húsvét 

2018.03.23. Beállás - Lévai Balázs könyvbemutatója 

2018.03.27. 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 3/b. könyvtárlátogatása. Rendhagyó óra - 

Történelmi olvasmányok 

2018.03.28. Rákóczitelepi 5-6. osztályosok könyvtárlátogatása: Húsvét 

2018.03.28. 

Hagyományos adomány 1. (EFOP-3.3.2-16): Tojásdíszítés a rákóczitelepi 

iskolában  

2018.03.29. Húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban 

2018.03.29. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.04.04. 

Rákóczitelep 7. osztályosok könyvtárlátogatása: filmvetítés és beszélgetés 

Lénárt Ferenccel 

2018.04.09. VIII. Orosházi Tehetségnap és Tehetségkonferencia 

2018.04.09. Rumini-hét a gádorosi iskolában (EFOP-3.3.2-16)  

2018.04.10. Rumini-hét a gádorosi iskolában (EFOP-3.3.2-16)  

2018.04.10. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.04.11. Rumini-hét a gádorosi iskolában (EFOP-3.3.2-16)  

2018.04.11. 

József Attila szavalóverseny a Petőfi Művelődési Központ szervezésében a 

könyvtár olvasótermében 

2018.04.11. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.04.12. Rumini-hét a gádorosi iskolában (EFOP-3.3.2-16)  

2018.04.13. 

Vörösmarty 2. a gyermekkönyvtári foglalkozása: kilincsakasztó készí-

tés+kölcsönzés 

2018.04.16. Szabó T. Anna előadása a gyermekkönyvtárban  

2018.04.16. Közönségtalálkozó Szabó T. Annával  

2018.04.17. 

Egészségmegőrzés, megelőzés a mindennapokban. A Vakok és Gyengénlátók 

Egyesületének klubtalálkozója 

2018.04.17. Lurkó ovisok a könyvtárban  

2018.04.18. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.04.24. LélekVitamink Klub filmvetítés 

2018.04.26. Hajnal óvoda Halacska csoportjának látogatása a gyermekkönyvtárban 

2018.04.27. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.04.28. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  
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2018.05.03. Felfedezőúton a könyvtárban a Katolikus óvoda Margaréta csoportjával 

2018.05.03. NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival  

2018.05.05. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.05.05. 

Misák Darinka “Sanyi” 40 éve Down-szindrómával élni című könyvének be-

mutatója 

2018.05.08. Székács József Evangélikus iskola 2/b. osztályosok könyvtárlátogatása 

2018.05.08. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.05.08. Az Orosházi Rotary Club nyílt napja 

2018.05.09. Székács József Evangélikus iskola 1/a. osztályosok könyvtárlátogatása 

2018.05.09. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.05.12. Aranyalma Klub találkozó  

2018.05.14. 

Könyves program a Székács József Evangélikus Iskola óvodásaival (EFOP-

3.3.2-16)  

2018.05.15. 

Anyák napi ünnepség. A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálko-

zója 

2018.05.16. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.05.19. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.05.22. Filmnézés a LélekVitamin Klubban  

2018.05.25. Előd utcai óvoda Családi napján Játszóház 

2018.05.25. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.05.28. 

Könyvtár/nyitogató a Székács József Evangélikus Iskola óvodásaival (EFOP-

3.3.2-16)  

2018.05.29. 

Könyvtár/nyitogató a Székács József Evangélikus Iskola óvodásaival (EFOP-

3.3.2-16)  

2018.05.29. 

Fedezzük fel a könyvtárat! - könyvtárbemutatás a Móricz óvoda Süni csoport-

jának 

2018.05.30. 

Könyvtár/nyitogató a Székács József Evangélikus Iskola óvodásaival (EFOP-

3.3.2-16)  

2018.05.31. 

Könyvtár/nyitogató a Székács József Evangélikus Iskola óvodásaival (EFOP-

3.3.2-16)  

2018.06.01. Kovács-Torija Vera: Bermuda-4 című könyvének bemutatója 

2018.06.04. Jártamban-keltemben a Wesley diákjaival (EFOP3.3.2-16) - 2018. június 4-7. 

2018.06.05. Jártamban-keltemben a Wesley diákjaival (EFOP3.3.2-16) - 2018. június 4-7. 

2018.06.06. Jártamban-keltemben a Wesley diákjaival (EFOP3.3.2-16) - 2018. június 4-7. 

2018.06.07. Jártamban-keltemben a Wesley diákjaival (EFOP3.3.2-16) - 2018. június 4-7. 

2018.06.07. Vadvirág Esélyklub Családi napján kézműves foglalkozás 

2018.06.07. Jártó Róza: Sors szimfonietták című könyvének bemutatója 

2018.06.08. 

Hagyományos adomány 2. (EFOP-3.3.2-16): Közvetlen környezetünk népköl-

tészete, népi díszítőművészete a rákóczitelepi iskolában  



53 

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

2018.06.11. Kovács Attila (Holden Rose) előadása a református iskolásoknak 

2018.06.11. 

Hagyományos adomány 3. foglalkozás (EFOP3.3.2-16) - Élő társas játék 

(népköltészeti alkotások), orosházi hímzés 

2018.06.11. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.06.11. Kovács Attila (Holden Rose) előadása a rákóczitelepi iskolásoknak 

2018.06.12. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.06.11. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.06.13. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.06.13. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.06.14. DÖK nap a Czina Sándor Tagintézményben - kézműves foglalkozás 

2018.06.14. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.06.14. Molynyomozó játék a Vörösmarty diákjaival 

2018.06.16. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.06.20. Kézműves foglalkozás és papírszínház a református iskola nyári napköziseivel 

2018.06.22. Kézműves foglalkozás és papírszínház a református iskola nyári napköziseivel 

2018.06.26. Kézműves foglalkozás és papírszínház a református iskola nyári napköziseivel 

2018.06.28. Kézműves foglalkozás és papírszínház a református iskola nyári napköziseivel 

2018.06.29. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.07.02. 

Harmonika lábú madarak és harmonika képek készítése. Nyári játszóház a 

gyermekkönyvtárban  

2018.07.03. Kulcstartók varrása. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2018.07.03. Kézműves foglalkozás a nyári napközisekkel 

2018.07.04. 

Szalvétatartók, hűtőmágnesek készítése dekorgumiból. Nyári játszóház a 

gyermekkönyvtárban  

2018.07.05. 

Kilincsakasztók, könyvjelzők, szélforgók készítése. Nyári játszóház a gyer-

mekkönyvtárban  

2018.07.06. Karkötők készítése gyöngyfűzéssel. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2018.07.09. 

Tangram és Találd ki! társasjáték készítése. Nyári játszóház a gyermekkönyv-

tárban  

2017.07.10. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.07.10. Tűpárnák varrása. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2018.07.10. Kézműves foglalkozás a nyári napközisekkel 

2018.07.11. 

Mozgókák, karkötők készítése szívószálból és dekorgumoból. Nyári játszóház 

a gyermekkönyvtárban  

2018.07.11. Másfél nap az élet – Találkozó Lubics Szilvia ultrafutóval 

2018.07.12. 

Kerek ajtódíszek készítése szívecskékkel, virágokkal kartonból. Nyári játszó-

ház a gyermekkönyvtárban  
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2018.07.13. Karkötők készítése gyöngyszövéssel. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2018.07.16. Nyári olvasótábor a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületével  

2018.07.17. Nyári olvasótábor a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületével  

2018.07.18. Nyári olvasótábor a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületével  

2018.07.19. Nyári olvasótábor a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületével  

2018.07.20. Nyári olvasótábor a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületével  

2018.07.20. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.07.24. Kézműves foglalkozás a nyári napközisekkel 

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  

2018.08.10. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.08.14. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.09.12. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2018.09.13. Társalgó: Afrika zenéje az Újvilágban  

2018.09.22. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.09.26. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.09.26. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.09.27. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.09.28. A Lehel utcai óvodások mesés délelőttje  

2018.09.29. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.10.02. 

Könyvtári muzsika családias hangulatban: A KLuBB zenekar koncertje a Zene 

világnapja alkalmából  

2018.10.03. LélekVitamin Klub találkozó, közös filmnézés  

2018.10.03. Angol társalgási klub  

2018.10.04. Eötvös József Katolikus Általános Iskola 4.b osztály rendhagyó könyvtári óra 

2018.10.04. Véradás a könyvtárban  

2018.10.04. A könyvtár új arculatának hivatalos bemutatása 

2018.10.05. Lakatos Levente író-olvasó találkozó 
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2018.10.05. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.10.06. Kerékpártúra Gádorosra Justh Zsigmond halálának 124. évfordulóján  

2018.10.08. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.09. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2018.10.10. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2018.10.11. Eötvös József Katolikus Általános Iskola 4.a osztály rendhagyó könyvtári óra 

2018.10.11. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.12. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.13. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 4.a osztályának pályaorientációs nap 

2018.10.13. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 4.b osztályának pályaorientációs nap 

2018.10.16. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.16. 

Nemzetközi Fehér Bot napi megemlékezés. Vakok és Gyengénlátók Egyesüle-

tének klubtalálkozója 

2018.10.17. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.17. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.10.18. Eötvös József Katolikus Általános Iskola 3.b osztály rendhagyó könyvtári óra 

2018.10.17. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.18. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.19. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.19. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.24. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.24. LélekVitamin Klub találkozó, közös filmnézés  

2018.10.25. Eötvös József Katolikus Általános Iskola 3.a osztály rendhagyó könyvtári óra 

2018.10.24. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.25. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.26. Rendhagyó "mesés hétpróba" magyar óra a Vörösmarty iskola 3.a osztályával  

2018.10.26. Játszani is engedd! (EFOP3.3.2-16)  

2018.10.26. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.10.27. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.10.27. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó  

2018.10.30. Diavetítős délután 

2018.11.05. Székács ovisok a gyermekkönyvtárban. Téma: a hűség.  

2018.11.05. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.11.06. Jártamban-keltemben a Wesley diákjaival (EFOP3.3.2-16)  

2018.11.06. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.11.07. Jártamban-keltemben a Wesley diákjaival (EFOP3.3.2-16)  
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2018.11.07. Digitális polgárság (EFOP3.3.2-16)  

2018.11.07. Let's talk English! Angol társalgási klub  

2018.11.08. Jártamban-keltemben a Wesley diákjaival (EFOP3.3.2-16)  

2018.11.09. Jártamban-keltemben a Wesley diákjaival (EFOP3.3.2-16)  

2018.11.12. Vajdasági könyvtárosok látogatása 

2018.11.13. Eötvös József Katolikus Általános Iskola 2.b osztály rendhagyó könyvtári óra 

2018.11.14. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2018.11.16. Székács ovisok a gyermekkönyvtárban 

2018.11.17. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.11.20. 

Adventi készülődés az olvasóteremben. A Vakok és Gyengénlátók Egyesüle-

tének klubtalálkozója 

2018.11.21. LélekVitamin Klub találkozó 

2018.11.23. Eötvös József Katolikus Általános Iskola rendhagyó könyvtári óra 

2018.11.30. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2018.12.03. 

Hagyományos adomány 1. (EFOP-3.3.2-16): népköltészeti alkotások, gádorosi 

népmese, mesés hétpróba 

2018.12.11. Eötvös József Katolikus Általános Iskola rendhagyó könyvtári óra 

2018.12.12. Táncsics Mihály Gimnázium 5/8: játékos ismerkedés a könyvtárral 

2018.12.12. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója  

2018.12.12. Let's talk English! Angol társalgási klub  

2018.12.13. Szudár Erika könyvbemutató 

2018.12.15. Eötvös József Katolikus Általános Iskola 5/a: játékos ismerkedés a könyvtárral 

2018.12.15. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2018.12.15. Karácsonyi játszóház a gyermekkönyvtárban  

2018.12.17. Rákóczitelepi 1-2. osztályosok könyvtárlátogatása: Karácsony 

2018.12.17. Rákóczitelepi 3-4. osztályosok könyvtárlátogatása: Karácsony 

2018.12.17. 

Hagyományos adomány 1. (EFOP-3.3.2-16): Karácsonyi kézműves foglalko-

zás, papírszínház 

2018.12.19. Mester Kata interaktív könyvbemutatója  
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2. sz. melléklet: a könyvtárunkról 2018-ban megjelent cikkek gyűjteménye 

1. További könyveket és könyvespolcot várnak / Földesi Szandra. – In. Likefestoon 

(2018. január 2.) [http://likefestoon.com/tovabbi-konyveket-es-konyvespolcot-

varnak/]  

2. Újra az Erzsébet-program keretében üdülhetnek a nyugdíjasok / Csányi József. – In. 

OrosCafé (2018. január 8.) [http://oroscafe.hu/2018/01/08/ujra-az-erzsebet-program-

kereteben-udulhetnek-a-nyugdijasok/cikk/kozelet/csanyijozsi]  

3. Vers- és prózamondó verseny Justh Zsigmond emlékére / Földesi Szandra. – In. 

Likefestoon (2018. január 13.) [http://likefestoon.com/vers-es-prozamondo-verseny-

justh-zsigmond-emlekere/]  

4. A bálna nem motívum – Könyvbemutató Orosházán / Földesi Szandra. – In. 

Likefestoon (2018. január 19.) [http://likefestoon.com/a-balna-nem-motivum-

konyvbemutato-oroshazan/]  

5. Programok Békés megyében. – In. BEOL.hu (2018. január 19.) 

[https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/programok-bekes-megyeben-2-1151053/]  

6. Békés megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 73. évf., 16. sz. (2018. ja-

nuár 19.). – p. 5. 

7. További programok a magyar kultúra napja rendezvénysorozat keretében. – In. Oros-

házi Élet, 23. évf., 2. sz. (2018. január 19.). – p. 5.  

8. Javában tart Orosháza költségvetésének tervezése. – In. OrosCafé (2018. január 22.) 

[http://oroscafe.hu/2018/01/22/javaban-tart-oroshaza-koltsegvetesenek-

tervezese/cikk/gazdasag/oroscafe]  

9. Tisztelgés az író és névadó emléke előtt / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei 

Hírlap, 73. évf., 18. sz. (2018. január 22.). – p. 6. 

10. Az egri vesztőhely: jelenleg 38-an az eltűntek listáján / Melich Krisztina. – In. Eger 

Hírek (2018. január 22.) [http://www.egerhirek.hu/2018/01/22/veszits-el-egy-

konyvet-az-egri-vesztohely-jelenleg-38-an-az-eltuntek-listajan/kult/melichke]  

11. Ahol az olvasó terem(t) / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. január 24.) 

[http://oroscafe.hu/2018/01/24/ahol-az-olvaso-teremt/cikk/kultura/csanyijozsi]  

12. Békés megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 73. évf., 22. sz. (2018. ja-

nuár 26.). – p. 5. 

13. Költségvetést egyeztettek. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 3. sz. (2018. január 26.). – p. 

1. 

14. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 3. sz. (2018. január 26.). – p. 5. 

15. Ahol az olvasó terem(t) / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 3. sz. (2018. ja-

nuár 26.). – p. 5. 

16. Könyvtár évértékelés, pályázatok. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2018. január 

26-i Híradójából. [https://youtu.be/YkOk2mbZHZ0]  

17. A bálna nem motívum – Zilahi Anna könyvbemutatója / Tóth Dániel. – In. OrosCafé 

(2018. január 31.) [http://oroscafe.hu/2018/01/31/a-balna-nem-motivum-zilahi-anna-

konyvbemutatoja/cikk/kultura/toth-daniel]  

18. Zilahi Anna új kötete : A bálna nem motívum. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 4. sz. 

(2018. február 2.). – p. 5. 

19. Zilahi Anna: A bálna nem motívum című könyvének bemutatója. Részlet az Orosházi 

Városi Televízió 2018. február 2-i Híradójából. [https://youtu.be/YkOk2mbZHZ0]  

20. Fanatikus túrázó, geoládákat is keres / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hír-

lap, 73. évf., 30. sz. (2018. február 5.). – p. 6. 

21. Békés megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 73. évf., 34. sz. (2018. feb-

ruár 9.). – p. 5. 

http://likefestoon.com/tovabbi-konyveket-es-konyvespolcot-varnak/
http://likefestoon.com/tovabbi-konyveket-es-konyvespolcot-varnak/
http://oroscafe.hu/2018/01/08/ujra-az-erzsebet-program-kereteben-udulhetnek-a-nyugdijasok/cikk/kozelet/csanyijozsi
http://oroscafe.hu/2018/01/08/ujra-az-erzsebet-program-kereteben-udulhetnek-a-nyugdijasok/cikk/kozelet/csanyijozsi
http://likefestoon.com/vers-es-prozamondo-verseny-justh-zsigmond-emlekere/
http://likefestoon.com/vers-es-prozamondo-verseny-justh-zsigmond-emlekere/
http://likefestoon.com/a-balna-nem-motivum-konyvbemutato-oroshazan/
http://likefestoon.com/a-balna-nem-motivum-konyvbemutato-oroshazan/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/programok-bekes-megyeben-2-1151053/
http://oroscafe.hu/2018/01/22/javaban-tart-oroshaza-koltsegvetesenek-tervezese/cikk/gazdasag/oroscafe
http://oroscafe.hu/2018/01/22/javaban-tart-oroshaza-koltsegvetesenek-tervezese/cikk/gazdasag/oroscafe
http://www.egerhirek.hu/2018/01/22/veszits-el-egy-konyvet-az-egri-vesztohely-jelenleg-38-an-az-eltuntek-listajan/kult/melichke
http://www.egerhirek.hu/2018/01/22/veszits-el-egy-konyvet-az-egri-vesztohely-jelenleg-38-an-az-eltuntek-listajan/kult/melichke
http://oroscafe.hu/2018/01/24/ahol-az-olvaso-teremt/cikk/kultura/csanyijozsi
https://youtu.be/YkOk2mbZHZ0
http://oroscafe.hu/2018/01/31/a-balna-nem-motivum-zilahi-anna-konyvbemutatoja/cikk/kultura/toth-daniel
http://oroscafe.hu/2018/01/31/a-balna-nem-motivum-zilahi-anna-konyvbemutatoja/cikk/kultura/toth-daniel
https://youtu.be/YkOk2mbZHZ0
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22. Digitális bővülés a könyvtárban / Patakfalvi Ádám. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 5. 

sz. (2018. február 9.). – p. 3. 
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[https://youtu.be/x5XFqVDAIqk]  
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versenye/cikk/kultura/csanyijozsi]  

91. Könyvbemutató – 40 éve Down-szindrómával élni / Kiss Anna. – In. Likefestoon 
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95. Programajánló hétvégére. – In. OrosCafé (2018. május 4.) 
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123. Jártó Róza könyvbemutatója. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2018. jú-

nius 15-i Híradójából. [https://youtu.be/PJyzDe6uV7M]  
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128. Jubilált a vándorgyűlés / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. július 10.) 

[http://oroscafe.hu/2018/07/10/jubilalt-a-vandorgyules/]  

129. Kattints velünk program a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. 

július 12.) [http://oroscafe.hu/2018/07/12/kattints-velunk-program-a-konyvtarban/]  

130. Könyvtáros vándorgyűlés / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 27. sz. 

(2018. július 13.). – p. 1. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20180713]  

131. Kattints velünk. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2018. július 17-i Hír-

adójából. [https://youtu.be/MHmrsNknQpk]  

132. Kattints velünk / CSJ [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 28. sz. 

(2018. július 20.). – p. 2. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20180720]  

133. Találkozó Lubics Szilviával. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2018. júli-

us 20-i Híradójából. [https://youtu.be/iwhrzgVL67w]  

134. Tábor olvasni szerető gyerekeknek? Igen! / Pernyés Edit. – In. OrosCafé 

(2018. július 24.) [http://oroscafe.hu/2018/07/24/tabor-olvasni-szereto-gyerekeknek-

igen/]  

135. Olvasótábor. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2018. július 24-i Híradójá-

ból. [https://youtu.be/nNtjfHlUTH8]  

136. Tudós baglyok és nyugdíjas kísérőik / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei 

Hírlap, 73. évf., 173. sz. (2018. július 27.). – p. 6.  

137. Délelőttönként újra játszóház a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé 

(2018. július 30.) [http://oroscafe.hu/2018/07/30/delelottonkent-ujra-jatszohaz-a-

konyvtarban/]  

138. Újra játszóház / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 30. sz. (2018. au-

gusztus 3.). – p. 1. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20180803]  

139. A nap képe / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 73. évf., 182. sz. 

(2018. augusztus 7.). – p. 5.  

140. Megújuló könyvtári arculat. – In. OrosCafé (2018. augusztus 23.) 

[https://oroscafe.hu/2018/08/23/megujulo-konyvtari-arculat/]  

141. Megújuló könyvtári arculat. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 33. sz. (2018. au-

gusztus 24.). – p. 2. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20180824]  

142. A könyvtárba hétfőn beszökött az ősz / Csányi József. In. OrosCafé (2018. au-

gusztus 28.) [https://oroscafe.hu/2018/08/28/a-konyvtarba-hetfon-beszokott-az-osz/]  

143. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 35. sz. (2018. szeptember 7.). – 

p. 5. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20180907]  

144. Megkezdődött a hatodik év / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. szeptember 

13.) [https://oroscafe.hu/2018/09/13/megkezdodott-a-hatodik-ev/]  

145. Megkezdődött a hatodik év / CSJ [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 23. 

évf., 36. sz. (2018. szeptember 14.). – p. 5. 

[https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20180914]  

146. Társalgó: Afrika zenéje az Újvilágban. – In. OrosCafé (2018. szeptember 15.) 

[https://oroscafe.hu/2018/09/15/tarsalgo-afrika-zeneje-az-ujvilagban/]  

147. Grillezz velünk – együtt a sérült és az ép / Csányi József. – In. OrosCafé 

(2018. szeptember 18.) [https://oroscafe.hu/2018/09/18/grillezz-velunk-egyutt-a-

serult-es-az-ep/]  

148. Izgalmas programsorozat a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé 

(2018. szeptember 26.) [https://oroscafe.hu/2018/09/26/izgalmas-programsorozat-a-

konyvtarban/]  

149. Békés megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 73. évf., 226. sz. 

(2018. szeptember 28.). – p. 5. 
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150. Kezdődnek a könyvtári napok / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 

38. sz. (2018. szeptember 28.). – p. 5. [https://issuu.com/oroscafe/docs/o__20180928]  

151. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 38. sz. (2018. szeptember 28.). – 

p. 5. [https://issuu.com/oroscafe/docs/o__20180928]  

152. Ezeket a programokat látogathatja a hétvégén. – In. Beol.hu (2018. szeptember 

28.) [https://www.beol.hu/programajanlo/ezeket-a-programokat-latogathatja-a-

hetvegen-2-1517024/]  

153. Kinyílt meseország kapuja – Ma van a Magyar Népmese Napja / Tóth Dániel. 

– In. OrosCafé (2018. szeptember 30.) [https://oroscafe.hu/2018/09/30/kinyilt-

meseorszag-kapuja-ma-van-a-magyar-nepmese-napja/]  

154. Könyvekkel segíthetünk a menhelyi kutyákon / Tóth Dániel. – In. OrosCafé 

(2018. október 1.) [https://oroscafe.hu/2018/10/01/konyvekkel-segithetunk-a-

menhelyi-kutyakon/]  

155. Könyvekkel lehet segíteni az orosházi, menhelyen élő kutyákon. – In. behir.hu 

(2018. október 2.) [https://behir.hu/konyvekkel-lehet-segiteni-az-oroshazi-menhelyen-

elo-kutyakon]  

156. A magyar népmese napja. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2018. október 

2-i Híradójából. [https://youtu.be/xjRRiPl643M]  

157. Remek lehetőség a felsőoktatásban tanulóknak / Patakfalvi Ádám. – In. 

OrosCafé (2018. október 4.) [https://oroscafe.hu/2018/10/04/remek-lehetoseg-a-

felsooktatasban-tanuloknak/]  

158. Bemutatkozott az új könyvtári arculat / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. 

október 4.) [https://oroscafe.hu/2018/10/04/bemutatkozott-az-uj-konyvtari-arculat/]  

159. Nem csak ember lehet elesett : ma van az Állatok Világnapja / Tóth Dániel. – 

In. OrosCafé (2018. október 4.) [https://oroscafe.hu/2018/10/04/nem-csak-ember-

lehet-elesett-ma-van-az-allatok-vilagnapja/]  

160. Hatvan betegnek adtak új esélyt / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. októ-

ber 4.) [https://oroscafe.hu/2018/10/04/hatvan-betegnek-adtak-uj-eselyt/]  

161. Könyvvásárlással segítik a menhely fenntartását / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. 

Békés Megyei Hírlap, 73. évf., 231. sz. (2018. október 4.). – p. 4. 

162. Az állatokra emlékeztek / Tóth Dániel. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 39. sz. 

(2018. október 5.). – p. 1. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181005]  

163. Beteg kutyán segít a városi könyvtár adománya / Patakfalvi Ádám. – In. 

OrosCafé (2018. október 5.) [https://oroscafe.hu/2018/10/05/beteg-kutyan-segit-a-

varosi-konyvtar-adomanya/]  

164. Új arculattal jelentkezett az orosházi könyvtár / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés 

Megyei Hírlap, 73. évf., 232. sz. (2018. október 5.). – p. 4. 

165. A mai kor romantikus írója vagyok / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. ok-

tóber 6.) [https://oroscafe.hu/2018/10/06/a-mai-kor-romantikus-iroja-vagyok/]  

166. Gádorosra bicajoztak a könyvtárosok / Pernyés Edit. – In. OrosCafé (2018. 

október 7.) [https://oroscafe.hu/2018/10/07/gadorosra-bicajoztak-a-konyvtarosok/]  

167. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár új arculata. Részlet az Orosházi Városi 

Televízió 2018. október 5-i Híradójából. [https://youtu.be/il8G3o-2xbo]  

168. Könyvtári véradás. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2018. október 5-i 

Híradójából. [https://youtu.be/il8G3o-2xbo]  

169. Kinyílt meseország / TD [Tóth Dániel]. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 40. sz. 

(2018. október 12.). – p. 16. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181012]  

170. Romantikus író vagyok / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 40. sz. 

(2018. október 12.). – p. 16. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181012]  

https://issuu.com/oroscafe/docs/o__20180928
https://issuu.com/oroscafe/docs/o__20180928
https://www.beol.hu/programajanlo/ezeket-a-programokat-latogathatja-a-hetvegen-2-1517024/
https://www.beol.hu/programajanlo/ezeket-a-programokat-latogathatja-a-hetvegen-2-1517024/
https://oroscafe.hu/2018/09/30/kinyilt-meseorszag-kapuja-ma-van-a-magyar-nepmese-napja/
https://oroscafe.hu/2018/09/30/kinyilt-meseorszag-kapuja-ma-van-a-magyar-nepmese-napja/
https://oroscafe.hu/2018/10/01/konyvekkel-segithetunk-a-menhelyi-kutyakon/
https://oroscafe.hu/2018/10/01/konyvekkel-segithetunk-a-menhelyi-kutyakon/
https://behir.hu/konyvekkel-lehet-segiteni-az-oroshazi-menhelyen-elo-kutyakon
https://behir.hu/konyvekkel-lehet-segiteni-az-oroshazi-menhelyen-elo-kutyakon
https://youtu.be/xjRRiPl643M
https://oroscafe.hu/2018/10/04/remek-lehetoseg-a-felsooktatasban-tanuloknak/
https://oroscafe.hu/2018/10/04/remek-lehetoseg-a-felsooktatasban-tanuloknak/
https://oroscafe.hu/2018/10/04/bemutatkozott-az-uj-konyvtari-arculat/
https://oroscafe.hu/2018/10/04/nem-csak-ember-lehet-elesett-ma-van-az-allatok-vilagnapja/
https://oroscafe.hu/2018/10/04/nem-csak-ember-lehet-elesett-ma-van-az-allatok-vilagnapja/
https://oroscafe.hu/2018/10/04/hatvan-betegnek-adtak-uj-eselyt/
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181005
https://oroscafe.hu/2018/10/05/beteg-kutyan-segit-a-varosi-konyvtar-adomanya/
https://oroscafe.hu/2018/10/05/beteg-kutyan-segit-a-varosi-konyvtar-adomanya/
https://oroscafe.hu/2018/10/06/a-mai-kor-romantikus-iroja-vagyok/
https://oroscafe.hu/2018/10/07/gadorosra-bicajoztak-a-konyvtarosok/
https://youtu.be/il8G3o-2xbo
https://youtu.be/il8G3o-2xbo
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181012
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181012
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171. A fehér bot napját ünnepelték / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. október 

16.) [https://oroscafe.hu/2018/10/16/a-feher-bot-napjat-unnepeltek/]  

172. A fehér bot napját ünnepelték / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hír-

lap, 73. évf., 242. sz. (2018. október 17.). – p. 2.  

173. Fehér bot napja / CSJ [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 41. sz. 

(2018. október 19.). – p. 1. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181019]  

174. Fehér bot napja. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2018. október 19-i Hír-

adójából. [https://youtu.be/arQCR4fT6gk]  

175. Karfiol köszöni a kutyamentő könyvbarátok segítségét / Patakfalvi Ádám. – In. 

OrosCafé (2018. október 25.) [https://oroscafe.hu/2018/10/25/karfiol-koszoni-a-

kutyamento-konyvbaratok-segitseget/]  

176. Karfiol köszöni a kutyamentő könyvbarátok segítségét / PÁ [Patakfalvi Ádám]. 

– In. Orosházi Élet, 23. évf., 42. sz. (2018. október 26.). – p. 2. 

[https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181026]  

177. Mesékkel töltötték őszi szünetüket a gyermekek / Bojtor Zalán. – In. OrosCafé 

(2018. október 30.) [https://oroscafe.hu/2018/10/30/mesekkel-toltottek-oszi-

szunetuket-a-gyermekek/]  

178. Zárva lesz a PMK. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 43. sz. (2018. október 31.). – 

p. 4. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181031]  

179. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 43. sz. (2018. október 31.). – p. 

5. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181031]  

180. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 44. sz. (2018. november 9.). – p. 

5. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181109]  

181. Vajdaságból érkezett Orosházára a könyvtáros delegáció / Cs. I. [Csete Ilona]. 

– In. Beol.hu (2018. november 12.) [https://www.beol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/vajdasagbol-erkezett-oroshazara-a-konyvtaros-delegacio-1598788/]  

182. Vajdasági vendégek a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. 

november 12.) [https://oroscafe.hu/2018/11/12/vajdasagi-vendegek-a-konyvtarban/]  

183. Könyvtárbemutatón jártak a vajdaságiak / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Me-

gyei Hírlap, 73. évf., 263. sz. (2018. november 13.). – p. 2.  

184. Útközben: Orosháza, Békéscsaba, Szentes. – In. Könyvtár, ami körbevisz 

[blog] (2018. november 16.) [https://konyvtar-ami-

korbevisz.blogspot.com/2018/11/utkozben-oroshaza-bekescsaba-szentes.html]  

185. Vajdasági látogatók : határon átnyúló tapasztalatcserén vettek részt a könyvtá-

rosok / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 45. sz. (2018. november 16.). – p. 

3. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181116]  

186. Szerb látogatók a könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2018. 

november 16-i Híradójából. [https://youtu.be/I7ld4FBgGeA]  

187. Péntekig menthetjük meg a könyveket a városi könyvtárban / Patakfalvi Ádám. 

– In. OrosCafé (2018. november 28.) [https://oroscafe.hu/2018/11/28/pentekig-

menthetjuk-meg-a-konyveket-a-varosi-konyvtarban/]  

188. Sűrű volt az év a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. decem-

ber 13.) [https://oroscafe.hu/2018/12/13/suru-volt-az-ev-a-konyvtarban/]  

189. Anyukám el se fogja hinni, hogy varrtam… / Patakfalvi Ádám. – In. OrosCafé 

(2018. december 15.) [https://oroscafe.hu/2018/12/15/anyukam-el-se-fogja-hinni-

hogy-varrtam/]  

190. Könyvbemutató: rendhagyó óra a könyvtárban / Bojtor Zalán. – In. OrosCafé 

(2018. december 19.) [https://oroscafe.hu/2018/12/19/konyvbemutato-rendhagyo-ora-

a-konyvtarban/]  

https://oroscafe.hu/2018/10/16/a-feher-bot-napjat-unnepeltek/
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181019
https://youtu.be/arQCR4fT6gk
https://oroscafe.hu/2018/10/25/karfiol-koszoni-a-kutyamento-konyvbaratok-segitseget/
https://oroscafe.hu/2018/10/25/karfiol-koszoni-a-kutyamento-konyvbaratok-segitseget/
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181026
https://oroscafe.hu/2018/10/30/mesekkel-toltottek-oszi-szunetuket-a-gyermekek/
https://oroscafe.hu/2018/10/30/mesekkel-toltottek-oszi-szunetuket-a-gyermekek/
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181031
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181031
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181109
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vajdasagbol-erkezett-oroshazara-a-konyvtaros-delegacio-1598788/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vajdasagbol-erkezett-oroshazara-a-konyvtaros-delegacio-1598788/
https://oroscafe.hu/2018/11/12/vajdasagi-vendegek-a-konyvtarban/
https://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.com/2018/11/utkozben-oroshaza-bekescsaba-szentes.html
https://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.com/2018/11/utkozben-oroshaza-bekescsaba-szentes.html
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181116
https://youtu.be/I7ld4FBgGeA
https://oroscafe.hu/2018/11/28/pentekig-menthetjuk-meg-a-konyveket-a-varosi-konyvtarban/
https://oroscafe.hu/2018/11/28/pentekig-menthetjuk-meg-a-konyveket-a-varosi-konyvtarban/
https://oroscafe.hu/2018/12/13/suru-volt-az-ev-a-konyvtarban/
https://oroscafe.hu/2018/12/15/anyukam-el-se-fogja-hinni-hogy-varrtam/
https://oroscafe.hu/2018/12/15/anyukam-el-se-fogja-hinni-hogy-varrtam/
https://oroscafe.hu/2018/12/19/konyvbemutato-rendhagyo-ora-a-konyvtarban/
https://oroscafe.hu/2018/12/19/konyvbemutato-rendhagyo-ora-a-konyvtarban/
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191. Ingyenes lesz a könyvtár / Csányi József. – In. OrosCafé (2018. december 20.) 

[https://oroscafe.hu/2018/12/20/ingyenes-lesz-a-konyvtar/]  

192. Könyvbemutató / BZ [Bojtor Zalán]. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 50. sz. 

(2018. december 21.). – p. 1. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181221]  

193. Testületi ülés : huszonegy napirendi pontot tárgyaltak / Tóth Dániel. – In. 

Orosházi Élet, 23. évf., 50. sz. (2018. december 21.). – p. 2. 

[https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181221]  

194. Mester Kata foglalkozása a gyermekkönyvtárban. Részlet az Orosházi Városi 

Televízió 2018. december 21-i Híradójából. [https://youtu.be/XEKh9Xue0wo]  

195. Megszűnik a beiratkozási díj a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban / Jacsek 

Mihály. – In. Körös Hírcentrum (2018. december 30.) 

[http://www.koroshircentrum.hu/2018/12/30/megszunik-beiratkozasi-dij-oroshaza-

justh-zsigmond/]  
 

 

 

 

  

https://oroscafe.hu/2018/12/20/ingyenes-lesz-a-konyvtar/
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181221
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20181221
https://youtu.be/XEKh9Xue0wo
http://www.koroshircentrum.hu/2018/12/30/megszunik-beiratkozasi-dij-oroshaza-justh-zsigmond/
http://www.koroshircentrum.hu/2018/12/30/megszunik-beiratkozasi-dij-oroshaza-justh-zsigmond/
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3. sz. melléklet: 2019 tervezett könyvtári programjai 
 

2019.01.02. Diavetítős délután  

2019.01.03. Sebestyén Márta könyvajánló  

2019.01.08. A Wesley iskola 3. osztályosainak foglalkozása a gyermekkönyvtárban 

2019.01.09. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.01.09. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.01.15. Vakok és Gyengénlátók Egyesülete klubtalálkozója 

2019.01.16. LélekVitamin Klub találkozó 

2019.01.18. Cirkuszos délelőtt a Könd utcai ovisokkal  

2019.01.19. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás  

2019.01.23. LélekVitamin Klub találkozó, közös filmnézés 

2019.01.23. Verasztó Antal: A zsákos ember című könyvének bemutatója 

2019.01.25. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2019.02.01. Bajcsy ovisok a gyermekkönyvtárban 

2019.02.05. Minőségirányítási szakmai nap 

2019.02.06. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.02.08. Könd utcai ovisok a gyermekkönyvtárban 

2019.02.12. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.02.13. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.02.15. Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny 

2019.02.15. Író-olvasó találkozó Ruby Saw-val  

2019.02.16. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2019.02.19. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2019.02.20. LélekVitamin Klub találkozó 

2019.02.21. Hering Zoltán: Lelki aikido című könyvének bemutatója 

2019.02.22. Farsangi játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.02.22. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2019.02.23. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2019.02.26. Bakelit sztorik  

2019.03.04. Mihalecz Gábor könyvbemutatója  

2019.03.05. 
Nagyné Németh Adrienn: "Magabiztosan, azt hiszem" című könyvének 

bemutatója 

2019.03.06. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.03.12. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.03.12. Zenetörténeti Esték 11. - 210 éve született Mendelssohn 
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2019.03.13. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.03.16. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2019.03.19. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2019.03.20. LélekVitamin Klub találkozó 

2019.03.26. Orosházi múltidéző - Válogatás videoarchívumunkból  

2019.03.29. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2019.03.30. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2019.04.03. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.04.08. Közönségtalálkozó a gyerekeknek Varró Danival 

2019.04.08. Közönségtalálkozó a felnőtteknek Varró Danival 

2019.04.09. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.04.10. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.04.16. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2019.04.16. Balogh István előadása a holokausztról  

2019.04.17. LélekVitamin Klub találkozó 

2019.04.18. Húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.04.20. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2019.04.25. Társalgó 4.: ÖSSZTÁNC – Zene és tánc a 70-es években Orosházán 

2019.04.26. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2019.04.27. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2019.05.08. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.05.08. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.05.14. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.05.15. LélekVitamin Klub találkozó 

2019.05.18. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2019.05.21. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2019.05.25. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2019.05.31. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2019.06.05. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.06.08. XIV. Gyopárka Tündér mesemondó verseny 

2019.06.11. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.06.12. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.06.15. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2019.06.18. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2019.06.19. LélekVitamin Klub találkozó 
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2019.06.28. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2019.06.29. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2019.07.01. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.02. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.03. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.04. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.05. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.08. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.09. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.09. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.07.10. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.11. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.12. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.29. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.30. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.07.31. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.08.01. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.08.02. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.08.05. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.08.06. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.08.07. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.08.08. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.08.09. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.08.13. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.09.04. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.09.10. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.09.11. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.09.17. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2019.09.18. LélekVitamin Klub találkozó 

2019.09.21. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2019.09.27. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2019.09.28. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2019.09.30. A magyar népmese napja - programok a gyermekkönyvtárban 

2019.10.02. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.10.02. Zenei világnapi program 
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2019.10.03. Véradás a könyvtárban 

2019.10.05. Kerékpártúra Gádorosra Justh Zsigmond halálának 125. évfordulóján  

2019.10.08. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.10.09. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.10.15. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2019.10.16. LélekVitamin Klub találkozó 

2019.10.19. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2019.10.25. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2019.10.26. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2019.11.06. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.11.12. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.11.12. Zenetörténeti Esték 12. - 170 éve hunyt el Chopin 

2019.11.13. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.11.16. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

2019.11.19. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2019.11.20. LélekVitamin Klub találkozó 

2019.11.29. Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban 

2019.11.30. OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó 

2019.12.04. Let's talk English! Angol társalgási klub 

2019.12.10. Ügyelet - Vakok és Gyengénlátók Egyesülete  

2019.12.11. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója 

2019.12.17. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója 

2019.12.18. LélekVitamin Klub találkozó 

2019.12.20. Karácsonyi játszóház a gyermekkönyvtárban  

2019.12.21. MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás 

 

+ A Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című EFOP-pályázatunk kerete-

in belül megvalósuló projektjeink.  
 


