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1. Előzmények

2020. októberében tizenötödik alkalommal szervezték meg a magyarországi könyvtárak az Országos
Könyvtári  Napok  eseményeit.  Az  Informatikai  és  Könyvtári  Szövetség,  mint  főszervező  2006  óta
sokféle  hagyományt  követve,  de  tartalmában  mindig  megújulva  igyekszik  ráirányítani  a  lakosság
figyelmét a könyvtárakra. Idézve az IKSZ honlapját: „A 2020. évi Országos Könyvtári Napok eseményei
két jelentős évforduló köré koncentrálódnak. 30. születésnapját ünnepli az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, illetve 15. alkalommal kerül sor a könyvtári  szakma legátfogóbb, legtöbb intézményt és
résztvevőt megmozgató rendezvénysorozatára.  A Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt!
projekt  keretében a könyvtárak valamennyi  korosztályra gondolva, eddigi  együttműködő partnereik
mellé  újakat  is  bevonva tervezik  a  hét  mozgalmas és  tartalmas napjait.  A  tervezéskor  mindenütt
figyeltünk arra is, hogy népszerűsítsük azokat a törekvéseinket, amelyeket az elmúlt években sikerült
megalapoznunk.  A  hét  során  bemutatásra  kerülnek  a  sokszínű  szolgáltatások,  azok  a  korszerű,
praktikus,  mindenki  számára  hozzáférhető  lehetőségek,  amelyek  az  emberek  tájékozódásához,
tanulásához,  kulturált  szabadidős  és  közösségi  tevékenységéhez  nyújtanak  érdemi  támogatást.
Szeretnénk  minél  több olyan  személyt  is  elérni  és  megnyerni, akik  életébe  még  nem épült  be  a
rendszeres könyvtárlátogatás...1 

A programjaink népszerűsítéséhez több önálló plakátot és meghívót készítettünk (lásd 1. sz. melléklet),
ezeket honlapunkon, internetes közösségi oldalainkon illetve a könyvtár különböző pontjain helyeztük
el, mindezek  mellett  e-mailben  kerestük  meg  azokat  a  könyvtárhasználókat, akik  ehhez  korábban
hozzájárultak.  Mivel  a korábbi  felméréseink nem igazolták vissza a hatékonyságát, idén nyomtatott
meghívót nem készítettünk, ugyanakkor a városi és megyei újság, hírportál képviselőjét megkerestük
e-mailben, illetve a könyvtár igazgatója is részt vett a Békés Megyei Könyvtárban a szeptember 30-i
megyei sajtótájékoztatón, ahol külön is ismertette az orosházi programokat. 

Bár az Országos Könyvtári Napok szervezése a 15 év során bizonyos tekintetben már rutinná vált – jó
példa erre, hogy az október 5-i időpontról már januárban megegyeztünk egyik vendégünkkel, Szabados
Ágnessel  –  a  2020-as  koronavírus-járvány  jelentősen  megnehezítette  a  szervezést.  Mivel
szeptemberben a járvány második hulláma is megjelent az országban, és maga a könyvtárhasználat is
csak  bizonyos  feltételekkel  (kézfertőtlenítő  és  szájmaszk  kötelező  használata,  távolságtartás)  volt
megengedett, az utolsó pillanatig vártunk arra, hogy meghirdessük a már megtervezett programokat.
Rendezvényeinket csak az előbb felsorolt feltételekkel lehetett látogatni, ezeken túl pedig Szabados
Ágnes  közönségtalálkozójára  kötelező  volt  az  előzetes  regisztráció,  hogy  a  létszámot  a  terem
befogadóképességéhez igazítsuk, az Olvasháza játék eredményhirdetése pedig zárt körű volt, csak a
játékban résztvevő gyerekeket és szüleiket, valamint a sajtó képviselőit hívtuk meg. Ennyi feltétel és
kényelmetlenség után nem tudhattuk, mire számítsunk. 

Mivel az Országos Könyvtári Napok orosházi programjairól 2015 óta használói elégedettségi felmérést
készítünk,  így  ebben  az  értékelésben  összehasonlításra  is  van  már  lehetőség.  A  korábbi  évek
elégedettségi kérdőíveinek eredményei a honlapunkról tölthetők le.2 

2. Az Országos Könyvtári Napok orosházi programjai a számok tükrében

Az Országos Könyvtári Napok orosházi programjain megjelent látogatók száma: 

1 http://osszefogas.kjmk.hu/koszonto.aspx   
2 http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=10900   
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Rendezvény ideje

A rendezvény
megnevezése

Látogatók

Dátum
(éééé.hh.nn)

Kezdés
(óó:pp)

Vége
(óó:pp)

14 éven
aluliak

14 és 65
év

közöttiek

65 év
felettiek

Összesen

2020.10.05. 17:00 18:00
Van időm olvasni! - 
közönségtalálkozó 
Szabados Ágnessel 

0 31 6 37

2020.10.06. 08:00 11:00 Véradás a könyvtárban 0 19 0 19

2019.10.09. 16:30 17:20
"Olvasháza" játék 
eredményhirdetése  

22 14 0 36

2020.10.10. 09:00 13:00

Kerékpártúra 
Gádorosra Justh 
Zsigmond halálának 
126. évfordulóján

0 10 4 14

A rendezvények és látogatók száma a következőképp alakult az elmúlt években az Országos Könyvtári
Napok orosházi eseményein: 

Rendezvények száma Látogatók száma 
2015. 8 188
2016. 12 244
2017. 8 284
2018. 7 185
2019. 6 236
2020. 4 106
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Mivel kevesebb rendezvényt terveztünk, nem meglepő, hogy kevesebb látogató jött el a programokra.
A járványhelyzet miatt korlátoznunk kellett a rendezvényen résztvevők számát, így inkább arra kellett
ezúttal  ügyelnünk,  hogy  többen  ne  jöjjenek,  mint  ahány  embernek  biztosítani  tudjuk  a  megfelelő
távolságot.  A fenti  számok egyébként  is  csak akkor  jelentenek információt, ha megnézzük, milyen
rendezvények vannak mögöttük.  2019-ben például a szeptember 30-i játék és játszóház valójában
nem egy program volt, hanem egy egész napos programfolyam, ahol iskolai osztályok is megjelentek
az  egyéni  érdeklődők  mellett.  De  ha  tovább  megyünk  vissza  az  időben,  2018-ban  a  könyvtár  új
arculatának  bemutatása  mellett  ugyanazon  a  délelőttön  volt  véradás,  a  gyermekkönyvtárban
rendhagyó  irodalmi  óra,  a  könyvtár  előtt  pedig  könyvkiárusítás  is,  2017-ben  pedig  Berg  Judit
közönségtalálkozója önmagában vonzott 154 érdeklődőt. Mindez inkább csak azt jelzi, hogy minden
évnek megvan a maga sajátossága. Sajnos 2020-é a koronavírus lett. 

Egyéb programjaink
• Ments könyvet! Hős olvasóink 100, általunk kiválasztott, még sohasem kölcsönzött, legalább

tízéves könyvet menthetnek meg a leselejtezéstől (az akció november 30-ig tart).
• Könyvkiárusítás. Október 7-én és 8-án a Petőfi Művelődési Központ előtt, 10 és 16 óra között. 

Az Országos Könyvtári Napok orosházi eseményeiről összesen 25 cikk, tudósítás jelent meg (lásd 2. sz.
melléklet). Ez a szám a kevesebb program ellenére is jelentősnek nevezhető a korábbi évekhez képest,
és mint a korábbi években, úgy most is köszönjük a helyi médiának a megtisztelő érdeklődést. 

Év Tudósítások, beszámolók száma 
2015. 21 
2016. 14 
2017. 22
2018. 22
2019. 18 
2020. 25 
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3. A kérdőív

A kérdőívet online űrlapon, 2020. október 12. és 19. között lehetett kitölteni. A kérdőív elérhetőségét
Facebook-oldalunkon, valamint honlapunkon tettük közzé, és természetesen e-mailben közvetlenül is
elküldtük azoknak, akik a jelenléti íven megadták elérhetőségüket. 

A kérdőív tájékoztató szövege a következő volt: 

„Kedves Olvasónk! 
A Justh  Zsigmond Városi  Könyvtár  munkatársai  nevében ezúton  szeretnénk megköszönni  Önnek,
hogy részt vett az Országos Könyvtári  Napok valamelyik orosházi programján, programjain.  Ahhoz,
hogy a jövőben is hasonló rendezvényeket tudjunk szervezni, nagyon fontos a használói visszajelzés.
Szeretnénk megismerni az Ön véleményét is, megtudni, hogy programjaink mennyiben feleltek meg az
Ön igényeinek, ezért most arra kérjük, töltse ki az alábbi kérdőívünket. A kérdőív kitöltése legfeljebb 5
percet vesz igénybe. A válaszadás önkéntes, névtelen, a kérdőív 2020. október 19-ig lesz elérhető. 
A  programokon  készült  fotókat  a  honlapunkon  gyűjtöttük  össze:  https://blog.justhvk.hu/blog/?
page_id=16739 
Segítségét előre is köszönjük, továbbra is szeretettel várjuk könyvtárunkba!”

A kérdőív első részében az életkorra, a nemre és a legmagasabb iskolai végzettségre kérdeztünk rá, a
többi kérdésben pedig az egyes szolgáltatások, programok során tapasztalt elégedettséget vizsgáltuk. 

Az október 19-i határidőig 32 kérdőívet töltöttek ki a látogatóink. Ez ugyan nem kiemelkedően magas
szám, de ha az arányokat nézzük a rendezvényeken résztvevők számához viszonyítva, akkor jóval több,
mint az elmúlt években.  

Kérdőívet kitöltők száma 
2015. 21 
2016. 36 
2017. 22
2018. 22
2019. 25
2020. 32
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4. Általános kérdések

Az életkor esetében csak nagy vonalakban, évtizedes bontásban kérdeztünk rá a korosztályokra.. 

Mint minden ilyen alkalommal, most is fontos felhívni a figyelmet, hogy ez csak a diagram kitöltőinek
arányára vonatkozik..  

Érdemes ezt a diagramot összevetni a rendezvényeinken megjelent, és általunk regisztrált résztvevők
korosztályi megoszlásával, amely – a fenti táblázat látogatói számait figyelembe véve –  így fest: 

Korosztály Résztvevők száma 
14 éven aluliak 22 
14 és 65 év közöttiek 74 
65 éven felüliek 10

Az mindenesetre biztató, hogy a kitöltők között is megjelenik szinte minden korosztály képviselője

A kitöltők nemét illetően már megszokhattuk, hogy jelentős többséget képviselnek a hölgyek, ez most
is így volt. Ebben a vonatkozásban csak a kérdőív kitöltőinek adatait mértük: 
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A  legmagasabb  iskolai  végzettséget  vizsgálva  megállapítható,  hogy  többségben  voltak  a
főiskolai/egyetemi diplomával rendelkezők.  

A  következő, még általánosnak tekinthető  kérdésben arra  voltunk  kíváncsiak, honnan értesültek  a
látogatók a rendezvényeinkről. A korábbi évekhez hasonlóan ismét a közösségi oldalak fölényét hozta
a felmérés ezen része, és ha a következő grafikont is megnézzük, láthatjuk, hogy bár több platformon is
jelen vagyunk, a közösségi média a könyvtár esetében egyenlő a Facebook-kal. De mivel a Twitter-
oldalunk tartalommal való megtöltése a gyakorlatban semmilyen  időveszteséggel nem jár, – többnyire
a Facebook tartalmat osztjuk meg másolás/beillesztéssel – nem szükségszerű a fiók megszüntetése,
inkább a népszerűsítésére kell  jobban fókuszálni.  Az Instagramon sokkal  inkább a rendezvényeken
készített  fotókat osztunk meg, mintsem programajánlókat, így nem meglepő, hogy nem ez volt  az
elsődleges információforrás. 

Ugyanakkor az is megállapítható, hogy sokan használják a honlapunkat, sokan látják a plakátokat és
indokolt az e-mailben küldött hírlevél is. 
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A kérdőívben azt is vizsgáltuk, hogy melyik sajtótermékből értesültek a látogatóink a programokról.
Egyértelmű a városi média túlsúlya, de ez nem is meglepő. Továbbra is törekszünk rá, hogy ezt az
értékes kapcsolatot fenntartsuk, a rendezvényeinkről időben értesítsük a sajtó képviselőit, és minden
megkeresésükre nyitottan reagáljunk. 
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5. Elégedettségi mutatók

Érdekes az elégedettségi mutatókat annak fényében is vizsgálni, előzetesen mely programok keltették
fel leginkább a látogatók érdeklődését.  A kérdőív kitöltőinek többsége Szabados Ágnes programját
várta leginkább. 

És  most  nézzük meg egyesével  a  programokat, mennyire  voltak  elégedettek  velük a  látogatók.  A
korábbi évekkel ellentétben idén már külön vettük az egyes programokat, így számunkra és az olvasók
számára is könnyebben áttekinthetővé vált a táblázat. 

Mint már a bevezetőben is említettük, Szabados Ágnes közönségtalálkozóját előzetes regisztrációhoz
kötöttük azért, hogy a termet kellően biztonságosan tudjuk berendezni, illetve hogy ha szükséges, a
regisztrációt lezárjuk egy bizonyos jelentkezői számnál. Ennek köszönhetően nem csak a járványügyi
szabályoknak tudtunk eleget tenni, de a jelentkezők e-mail címei is adottak voltak. Ide küldtük el az
elégedettségi kérdőív linkjét, így erre a programra kaptuk a legtöbb visszajelzést is. Ha azt nézzük, hogy
ezen  a  rendezvényen  összesen  37-en  vettek  részt,  a  25  visszajelzés  már  megfelelő  arra,  hogy
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következtetéseket  vonhassunk  le  a  válaszokból.  A  közönségtalálkozóval  szinte  mindenki
maradéktalanul  elégedett  volt.  Mindez  elsősorban  a  meghívott  vendégünket  dicséri:  olyan
szenvedéllyel és szeretettel beszélt az olvasásról, ami azon túl, hogy rendkívül szórakoztató volt, mély
hatást gyakorolt a jelenlévőkre. 

Aki  jelen  volt  a  könyvtári  véradáson,  és  visszajelzett,  maximálisan  elégedett  volt  a  program
szervezésével. Itt sokat segített a tapasztalat: tudtuk, hogy mi az elvárás az egészségügyi személyzet
részéről,  és  mi  szolgálhatja  a  véradók  kényelmét.  Ezeket  a  feltételeket  kellett  összeegyeztetni  a
koronavírus okozta kihívásokkal. 

Mint már említettük korábban, az Olvasháza olvasásnépszerűsítő játék eredményhirdetése zárt körű
volt, azokat a gyerekeket hívtuk meg a szülővel, szülőkkel, akik részt vettek a játékban. A programon
igyekeztünk minden gyermeket  jutalmazni, és  kisorsoltunk  értékesebb  könyvcsomagokat  is.  Közös
ajándékként  fellépett  az  orosházi  Mintavöcsök  zenekar  is.  A  helyszínen  is  kíváncsiak  voltunk  a
résztvevők véleményére, ott is hasonló visszajelzéseket kaptunk, mint ami a lenti diagramon látható. 
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A kerékpártúrán  összesen 14  ember  vett  részt, így  a  8  értékelés  eredménye  már  szignifikánsnak
tekinthető. Csodálatos idő és nagyszerű hangulat jellemezte a túrát, mi is úgy éreztük, hogy aki eljött, jól
érezte magát, többen is jelezték, hogy jövőre újra jönnek. 

A sok pozitív értékelés megjelenik az összegzésnél is. A szervezettséget a kitöltők bő 90%-a jelesre,
10%-a jóra értékelte. 
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Még jobb az arány, ha a programok helyszínét, körülményeit vizsgáljuk:  

Természetesen  mint  minden  évben,  most  is  felajánlottuk  a  kérdőívet  kitöltők  számára  annak  a
lehetőségét,  hogy  bővebben  is  kifejtsék  véleményüket  az  Országos  Könyvtári  Napok  orosházi
programjairól. Ezzel a lehetőséggel több könyvtárlátogató is élt: 

Kérjük, ha van véleménye, kérdése, javaslata az Országos Könyvtári Napok orosházi programjairól, azt
itt is ossza meg velünk! 

• „Két  kis  észrevételem van:  Elég sok netes  szakkifejezés  hangzott  el  a  közönségtalálkozón,
aminek  egy  részét  ügyesen  el  is  magyaráztátok,  de  ami  nektek  (meg  talán  nekem  is)
természetes, az nem biztos, hogy a közönség nagyobb részét kitevő idősebb korosztálynak
tiszta, pl. a spoilerezés, admin. (Most csak ez a kettő ugrik be.) A másik, hogy ez az előzetes
regisztráció jó dolog, talán érdemes lenne a vírus elmúltával is megtartani. Nem biztos, hogy
teljesen pontos nézőszámot fog adni, de azért nagyjából lehet készülni a székekkel!” 

• „Köszönöm, hogy szerveznek ilyen programokat! Nagyon szeretem a könyvtárat!!” 
• „Gyermekprogram - pl. pár éve volt Berg Judit író-hallgató gyerek talalkozó - ehhez hasonlóra

remelem volna igény.” 

12
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)



• „Csak a véradáson vettem részt!” 
• „Örülök a könyvtári napoknak mert ezzel nem csak az olvasót hanem a kívülállót is bevonjátok

a programba” 

Hálásak vagyunk, amiért a fenti olvasók éltek a szöveges értékelés lehetőségével is. A továbbiakban
igyekszünk majd nagyobb figyelemmel lenni a közérthetőségre, sajnáljuk, ha ez bárkiben csökkentette
a  találkozó  élvezeti  értékét.  Az  előzetes  regisztráció  számunkra  is  nagy  segítséget  jelentett  a
szervezésben, így ezt a továbbiakban is használni fogjuk programok szervezésekor. 

Arról, hogy milyen érzésekkel gondolnak vissza a könyvtári eseményekre a látogatók, meggyőző képet
fest az alábbi kördiagram: 

A szokásoknak megfelelően azt is kértük a kérdőív kitöltőitől, javasoljanak olyan személyeket, akiket
szívesen látnának vendégként a könyvtárunkban. Az alábbi ötletek érkeztek: 

• Írokat.
• Bízom a választásotokban!
• Varrò Dàniel
• 1.  Írókat(Böszörményi  Gyula)  2.hírességeket, akik  könyvet  írtak(  D  Tóth  Kriszta, Orvos-Tóth

Noémi,  Almási  Kitti)  3.  költőket(Simon  Márton),  4.olvasásnépszerűsítő  embereket  (Viszkok
Fruzsi),  a  moly.hu  alapítóját  (Bence),  5.érdekes  lenne  olyan  embereket  hívni,  akik  fordítók,
illusztrátorok, vagy hangoskönyvet készítettek

• Vámos Miklós
• J. Goldenlane (Goldman Júlia)
• Boldizsár Ildikó, Grecsó Krisztián, Nyári Krisztian, Vecsei H. Miklós, Péterfy Novák Éva, Leiner

Laura...
• Ezen még nem gondolkodtam.
• J. Goldenlane, azaz Goldman Júlia. Orosházi származású fantasy író.
• Bartos Erika (vagy esetleg már gyerekkönyv szerző)
• Dr Bor Zsolt fizikus, Dr Hegedűs Péter biológus
• Sportolók
• Nádasdy  Ádám,  a  "Milyen  nyelv  a  magyar"  c.  könyv  szerzője,  nyelvész,  műfordító,  költő,

esszéista
• Hívják meg újra Szabados Ágit.
• Nők lapja
• Mörk Leonóra, Szentesi Éva
• Csányiné Tündérkémet és mindenkit aki jól akarja érezni magát

A felvetett ötleteket köszönettel fogadtuk. törekedni fogunk arra, hogy amennyiben reális a javaslat,
megvalósíthassuk az olvasói igényeket. Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt esztendők elégedettségi
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kérdőíveinek ajánlásait minden évben figyelembe vettük, és minden évben sikerült meghívnunk olyan
szerzőket, akiket a kérdőív kitöltői kértek. 

Végezetül  a  kérdőív  kitöltőinek  érdeklődési  körére  kérdeztünk  rá.  A  lista  hasznos  lehet  mind  a
rendezvények szervezésekor, mind az új dokumentumok vásárlása során. 

Mi az Ön érdeklődési köre, van-e olyan tudományterület amely különösen érdekli Önt?
• Természetjárás, kerékpározás, színház, olvasás.
• Zene
• Idő fizika,pszihològia
• csillagászat :)
• Bármi, ami irodalom.
• Mindenevő vagyok.
• Zene, természettudományok, filozófia, pszichológia
• Matematika, fizika, technika
• A fiaimnak nagyon tetszett a Mókás fizika. Szeretik a természettudományt, matekot, sakkot.

Szeretik megméretni magukat, így bármilyen kihívásnak örülnének.
• Sport.
• Nyelvek, fordítás
• versek, romantikus könyvek
• Kortárs magyar irodalom, színház
• Pszichológia
• a teológia és az író olvasó találkozó

Bár  a kérdőívvel  nincs  összefüggésben, de érdekes visszajelzés  lehet  az is, hogy miként  alakult  a
beiratkozások  és  könyvtártagsági  érvényesítések  száma  az  Országos  Könyvtári  Napok  orosházi
eseményeinek időszakában. Persze messzemenő következtetéseket nem szabad levonni a számokból,
hiszen 2018-ban például éppen ebben az időszakban érkezett több osztály is könyvtárlátogatásra a
Táncsics Mihály Gimnáziumból, 2019-ben pedig a korábbi évekkel ellentétben már ingyenes volt egész
évben a beiratkozás, mindenesetre a mostani időszak válsága leginkább ezekben a számokban érhető
tetten. 

Beiratkozások száma Érvényesítések száma 
2015. 12 35 
2016. 21 46 
2017. 8 35 
2018. 29 43 
2019. 28 35
2020. 3 23
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6. Összegzés

Összességében  ismét  megállapítható,  hogy  aki  vette  a  fáradtságot,  és  kitöltötte  kérdőívünket,  az
elégedett  volt a programokkal, a szervezéssel, és igényli  az ilyen jellegű rendezvényeket.  Az egész
2020-as évünkre elmondható, hogy a rendkívüli  nehézségek ellenére azt tapasztaljuk:  igény van a
kultúrára, igény  van a könyvtárra.  Az Országos Könyvtári  Napok rendezvényei  csak megerősítettek
bennünket ebben a hitünkben. 

A válaszadási arány emelkedése a korábbi évekhez képest mindenképp örömteli, különösen úgy, hogy
a visszajelzések rendkívül pozitívak voltak. 

15
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Beiratkozások száma 

Érvényesítések száma 



1. sz. melléklet

16
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)



17
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)



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



19
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)



2. sz. melléklet

A könyvtári napokról, hozzákapcsolódó programokról megjelent cikkek: 

1. Az Országos Könyvtári Napokra készülnek a megyei könyvtárak is / D. Nagy Bence. – In. 
Behir.hu (2020. szeptember 30.) [https://behir.hu/az-orszagos-konyvtari-napokra-keszulnek-a-
megyei-konyvtarak-is] 

2. Országos Könyvtári Napok. – Részlet a Békés megyei hírei Híradó 2020. szeptember 30-i 
adásából [https://youtu.be/FTsD2OrjK-g]

3. Változatos orosházi programok az Országos Könyvtári napokon / Csányi József. - In. OrosCafé 
(2020. október 1.) [https://oroscafe.hu/2020/10/01/valtozatos-oroshazi-programok-az-
orszagos-konyvtari-napokon/] 

4. Könyvtári napok / CSJ [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 39. sz. (2020. október 2.). – 
p. 2. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20201002] 

5. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 39. sz. (2020. október 2.). – p. 5. [https://issuu.com/
oroscafe/docs/oroshazielet_20201002] 

6. Békés megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 75. évf., 231. sz. (2020. október 2.). – p.
5.

7. Ezeken a megyei eseményeken vehet részt a napokban / LB [Licska Balázs]. - In. Beol.hu 
(2020. október 2.) [https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-
esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-8-3084361/] 

8. Az olvasás misszió : Szabados Ágnes volt a könyvtár közönségtalálkozójának vendége / Bojtor 
Zalán. - In. OrosCafé (2020. október 6.) [https://oroscafe.hu/2020/10/06/orszagos-konyvtari-
napok-oroshazi-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-kozonsegtalalkozoja-szabados-agnes/] 

9. Hogy ne csak magukon, másokon is segítsenek : véradás a könyvtárban / Bojtor Zalán. - In. 
OrosCafé (2020. október 6.) [https://oroscafe.hu/2020/10/06/voroskereszt-oroshazi-
szervezete-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-veradas-segitsegnyujtas-orszagos-konyvtari-
napok-kereteben/] 

10. Közönségtalálkozó Szabados Ágnessel. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2020. október 6-i 
Híradójából [https://youtu.be/T3vyCCgP9rU?t=609] 

11. Ismét megrendezték a könyvtári napokat Békésben. - In. Beol.hu (2020. október 7.) 
[https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ismet-megrendeztek-a-konyvtari-napokat-
3097615/] 

12. Könyvbemutatók, kiállítások színesítik a könyvtári napokat / [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei 
Hírlap, 75. évf., 235. sz. (2020. október 7.). – p. 12.

13. Ezek a megyei programok várnak ránk a napokban. - In. Beol.hu (2020. október 9.) 
[https://www.beol.hu/programajanlo/ezek-a-megyei-programok-varnak-rank-a-napokban-2-
3102964/] 

14. Békés megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 75. évf., 237. sz. (2020. október 9.). – p.
5.

15. Másokon segítettek / [Bojtor Zalán]. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 40. sz. (2020. október 9.). – p. 1.
16. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 40. sz. (2020. október 9.). – p. 5.
17. Véradás a könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2020. október 9-i Híradójából 

[https://youtu.be/bostO5iQt78?t=406] 
18. Kihirdették Olvasháza szerencsés nyerteseit / Patakfalvi Ádám. - In. OrosCafé (2020. október 

10.) [https://oroscafe.hu/2020/10/10/olvasas-olvashaza-konyvtar-oroshaza-oroshazi-hirek/] 
19. Sikeres kerékpártúra, könyvtáros szervezésben / Csányi József. - In. OrosCafé (2020. október 

12.) [https://oroscafe.hu/2020/10/12/sikeres-kerekpartura-konyvtaros-szervezesben/] 
20. Az író tiszteletére biciklire pattantak / [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 75. évf., 240. sz. 

(2020. október 13.). – p. 12.
21. Olvasháza. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2020. október 13-i Híradójából 

[https://youtu.be/unB4GI5A6Kg?t=480] 
22. Bárki lehet megmentő / Csányi József. – In. OrosCafé (2020. október 14.) [https://oroscafe.hu/

2020/10/14/oroshaza-konyvtar-ments-meg-egy-konyvet-akcio-barki-lehet-megmento/] 
23. Ments meg egy könyvet! / CSJ [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 41. sz.
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(2020. október 16.). – p. 1.
24. Újra Olvasháza / pá [Patakfalvi Ádám]. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 41. sz. (2020. október 16.). – 

p. 4.
25. Könyvtáros kerékpártúra / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 41. sz. (2020. október 16.). 

– p. 6.
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3. sz. melléklet

Fotók a rendezvényekről 

Közönségtalálkozó Szabados Ágival (fotó: OrosCafé) - 2020. október 5.  

Véradás a könyvtárban (fotó: OrosCafé) - 2020. október 6. 
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"Olvasháza" olvasásnépszerűsítő játék eredményhirdetése - 2020. október 9. 

Kerékpártúra Gádorosra - 2020. október 10.

Galéria az összes rendezvény fotójával: https://blog.justhvk.hu/blog/?page_id=16739 
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