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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 382/2011. (XII. 1.) határozatával 
jóváhagyta a 2012. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-testület a 
2012. májusi ülésén tárgyalja meg a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

Erdősné Sági Mária, a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatója elkészítette a Békés 
Városi Püski Sándor Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az 
előterjesztéshez mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület elé. 

 
Kérem az anyag megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor 
Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Határid ő: értelem szerint 

 

Békés, 2012. május 15. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
 

Jogi ellenjegyző 
 

Pénzügyi ellenjegyző 
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5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

 

Beszámoló 

a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2011. évi tevékenységéről 

 

1. Bevezetés 

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár általános gyűjt őkörű, nyilvános, települési 
könyvtár . Alap- és kiegészítő szolgáltatásait az 1997. évi CXL. sz. tv. előírásainak 
megfelelően végzi. A helyi szabályozókat az Alapító okirat és a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 
Az 1997-es törvény könyvtárakra vonatkozó legfőbb célja: mindenki számára biztosítani a 
könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános ellátás működését és fejlesztését. A 
minőségi könyvtári szolgáltatás függvénye a folyamatos mennyiségi és minőségi 
állományfejlesztésnek, a jó személyi ellátottságnak, a kor követelményeinek megfelelő 
műszaki fejlettségnek. 
Könyvtárunk 2010. január 1-én felvette a békési születésű Dr. Püski Sándor könyvkiadó 
nevét. Hivatalos nevünk: Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
 
 
2. Személyi feltételek 
 
A könyvtár dolgozóinak száma 2011-ben: 12 fő + 1fő prémium éves 

� 1 fő igazgató 
� 3 fő szakirányú főiskolai végzettségű  
� 2 fő középfokú szakirányú végzettség (1 fő részmunkaidős) 
� 2 fő nem szakirányú főiskolai végzettség (1 fő főiskola+ középfokú szakirányú; 1 fő 

főiskola+ tanulmányok szakirányú főiskolán) 
� 1 fő informatikus 
� 1 fő gazdasági ügyintéző 
� 2 fő technikai dolgozó (1 fő takarító+1 fő részmunkaidős takarító és könyvkötő) 
� 1fő prémium éves, szakirányú főiskolai végzettségű 

 
Évközben a pénzügyi megszorító intézkedések miatt 1 fő középfokú szakirányú végzettségű 
munkatárstól meg kellett válnunk. 
A TÁMOP pályázat keretében a következő tanfolyamokon és képzéseken vettek részt a 
munkatársak: 

� 1 fő - Minőségmenedzsment a könyvtárban,  
� 1 fő - segédkönyvtárosi képzés,  
� 2 fő - alapfokú angol nyelvtanfolyam  
� 3 fő - középfokú angol nyelvtanfolyam 



 

2 

 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

2012. évre áthúzódóan két könyvtáros munkatárs térítésmentes Min őségmenedzsment a 
könyvtárban c. tanfolyamon vesz részt a képző intézmény pályázatának jóvoltából. 
1 fő nem szakirányú főiskolai végzettségű munkatárs önerőből végzi a SZTE informatikus 
könyvtáros szakát. 
 
 
3. Az intézmény tárgyi-technikai feltételei 
 
A könyvárak az elmúlt évtizedben igyekeztek lépést tartani a számítástechnika fejlődésével. A 
munkánk részévé vált az internet és az elektronikus adatbázisok használata, a digitális és az 
informatikai kultúra széleskörű terjesztése, népszerűsítése. 
Az informatikai fejlesztésünket az elmúlt két évben két Európai Uniós projekt biztosította: 

� A TIOP 1.2.3/08/1-2008-0062 sz. pályázat keretében lehetőségünk volt a 
számítástechnikai eszközök modernizálására 10 millió Ft értékben: két szervert, 17 
modern számítógépet és szoftvereket vásároltunk meg. Az új munkaállomások jobb 
minőségű szolgáltatást tesznek lehetővé a könyvtárhasználók felé, valamint a 
munkatársak munkavégzését is színvonalasabbá teszi. 

� 2011-ben a TÁMOP pályázati támogatás keretében különböző fejlesztéseket 
hajthatunk végre: új honlapot készíthetünk, valamint növeltük azon szolgáltatásain 
körét, amelyek az interneten elérhetők. 

� A TÁMOP 3.2.4/08/01 sz. pályázat közel 9 millió Ft fejlesztést jelentett a könyvtár 
számára. A projekt célja a könyvtárhasználók igényeihez igazodó 
szolgáltatásfejlesztés az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésének 
elősegítésére. 

 
A pályázatban a következő fejlesztéseket valósítottuk meg: 

� Megyei szintű közös katalógusok kialakítása, kapcsolódás az országos adatbázisokhoz, 
közös katalógusokhoz. 

� A könyvtári honlap modernizálása 
� Helyismereti, helytörténeti adatbázisok fejlesztése, folyamatos feltöltése 
� Az önkormányzati joganyag közzé tétele a könyvtári honlapon. 
� Interaktív, és gyermekbarát könyvtári honlap kialakítása 
� online szolgáltatások (könyvtári katalógusban való keresés mellett lehetőség van  arra, 

hogy az olvasók online megtekinthetik a saját olvasói állapotukat, kölcsönzési időt 
hosszabbíthatnak, előjegyezhetik a számukra szükséges könyveket.) 

� Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, célzó 
programok, kampányok szervezése illetve lebonyolítása (1. sz. melléklet) 

 
Az elmúlt évben mindkét pályázat megvalósítása lezárult és a pénzügyi elszámolás is 
megtörtént. 
2011-ben két alkalommal szervezünk internet-használati tanfolyamot. Az oktatáson 
résztvevők alapfokon sajátíthatták el a számítógép használatát, megismerkedhettek a 
világháló által nyújtott lehetőségekkel. A felnőtt korú résztvevők nagyon elégedettek voltak a 
tematikával, a szervezéssel és a könyvtáros oktatók munkájával. 
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4. A könyvtár gazdálkodása 
 
A könyvtár gazdálkodási tevékenységét a Békés Városi Kulturális Központ gazdasági 
csoportja végzi. 
Intézményünk költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket. Gazdálkodásunk 
racionális és takarékos. A szigorú gazdálkodási szemlélet a dolgozók számára is elfogadott. 
Fontosnak tartjuk a könyvtár gazdasági stabilitásának megőrzését a biztonságos üzemelés 
biztosítása mellett. 
A dologi kiadások közül a dokumentumok beszerzésre fordítható összeg az elmúlt években 
fokozatosan csökkent. Ez a tény nagyon érzékenyen érinti a könyvtári munka minőségét, 
mivel az egyik legfontosabb statisztikai mutató a szakmában. 2011-ben az állomány 
gyarapítására nem volt lehetőségünk pályázni, egyedül a könyvtári érdekeltségnövelő 
pályázat jelentett 317 eFt bevételt. A támogatás célja a könyvtár állományának gyarapítása és 
technikai eszközeinek fejlesztése. A Márai-pogram keretében 650.000 Ft értékben 
igényelhettünk az ajánlott listáról könyveket. 
A könyvtár egyéb irányú bevételei korlátozottak, a szolgáltatásaink nagy része ingyenes. 
Pénzügyi kondícióinkat pályázati aktivitással igyekszünk javítani. Ebben a tekintetben az 
elmúlt két év sikeresnek mondható: Két Európai Uniós pályázatunk közel 20 milló Ft 
támogatást jelentett az intézmény számára. A támogatásokat a Békés Megyei Tudásház és 
Könyvtár által vezetett konzorcium tagjaként nyertük el: 
2011-ben a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0001 projekt sikeres megvalósításán dolgozott a 
kollektíva. 
 
 
5. Az intézmény szakmai tevékenysége 
 
A gyűjtemény fejlesztése, használata 
A könyvár szolgáltatásai évről évre változnak, átalakulnak, - egyrészt a kor követelményeinek 
megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint. Az olvasói igényekre, visszajelzésekre 
odafigyelünk. Időnként felmérést készítünk a felhasználók körében, hogy milyen új 
tevékenységet, szolgáltatást vennének szívesen igénybe a könyvtárban, mi az, amivel 
elégedettek, s melyek azok a dolgok, amelyekkel nem. A lehetőségeinkhez mérten igyekszünk 
megfelelni az elvárásoknak. 
A szolgáltatás alapja a korszerűen fejlesztett és sokrétűen feltárt gyűjtemény. A folyamatos 
gyarapítás a költségvetésből, az érdekeltségnövelő támogatásból és egyéb pályázati forrásból 
történik. Az állománygyarapításra fordítható összeg az elmúlt években folyamatosan 
csökkent, s ezzel párhuzamosan a pályázati lehetőségek is. 
2011-ben az érdekeltségnövelő pályázat mellett a Márai program keretében kapott 
könyvekkel is gyarapíthattuk a dokumentumállományt. Könyvtárunk a kiíró, Nemzeti 
Kulturális Alap által meghatározott szép- és szakirodalmi ajánlatból válogathatott könyveket.  
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Tapasztalataink szerint a kölcsönzések, a könyvtárlátogatások számát jelentősen befolyásolja 
az új könyvek beszerzésének mennyisége. Az olvasók különböző forrásokból értesülnek az új 
megjelenésű könyvekről és keresik a könyvtárban. 
A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó könyveket az Országos Dokumentumellátó Rendszeren 
keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be olvasóinknak. 
A dokumentumok raktározása az alapterület növekedésének jóvoltából egyelőre biztosított. 
Az állomány fizikai állagának megóvásáról, javításáról a technikai dolgozók gondoskodnak. 
A legfontosabb célunk a könyvtár használói körének bővítése, olvasólétszám stabilizálása. Ezt 
azonban a fogyatkozó gyermeklétszám, a megváltozott információszerzési szokások miatt 
nehéz biztosítani. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúsági és a gyermek korosztályok számára 
nyújtandó szolgáltatások fejlesztésére. 
A legfontosabb statisztikai adatainkat a 2. sz. mellékletben találhatók összehasonlítva az előző 
évekkel. A legtöbb adat csökkenést mutat az országos adatokhoz hasonlóan. A regisztrált 
használók száma a 2010. év után ismét csökkent a több éve stabil 3500 főre. 
A könyvtárhasználat száma minimálisan csökkent, a távhasználat (honlap, katalógus, online 
szolgáltatások, telefon) viszont ugrásszerűen nőtt: 158.296 alkalom. E tényből arra 
következtettünk, hogy az online szolgáltatások nélkülözhetetlenekké váltak a könyvtári 
munkában.  
A beszerzett dokumentumok száma csökkent az állománygyarapításra fordított összeggel 
párhuzamosan. A rendezvények száma nőtt, a résztvevők száma is viszonylag stabil. 
 
A könyvtár által nyújtott szolgáltatások : 

� Könyvtárlátogatás: az állomány és az állományfeltáró eszközök használata 
� A dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése: könyvek, folyóiratok, 

hanglemezek 
� A gyűjtemény helyben használata: az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek, 

napilapok, folyóiratok 
� Tájékoztatás a könyvtár és más hazai és külföldi könyvtárak állományáról 
� Szakirodalmi és bibliográfiai tájékoztatás 
� Közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, továbbtanulási és 

idegenforgalmi tájékoztatás, önkormányzati joganyag stb. 
� Az állományfeltáró eszközök használata (számítógépes és hagyományos katalógus) 
� Zenei részleg: analóg és digitális lemezek, zenei szakirodalom 
� Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti, feltárja és szolgáltatja a Békés múltjával 

és jelenével foglalkozó kiadványokat 
� Az Európai Unióval kapcsolatos információk szolgáltatása 
� Internet-használat biztosítása 
� Internet-használói tanfolyamok szervezése és lebonyolítása 
� Könyvtárközi kölcsönzés 
� Csoportos foglalkozások gyermekeknek, fiataloknak: igény esetén 

könyvtárhasználati és egyéb tematikus foglalkozásokat, rendhagyó irodalom órákat 
szervezünk 

� Rendezvények: évfordulókhoz, könyvkiadáshoz egyéb alkalmakhoz szervezünk író-
olvasó találkozót, előadásokat, könyvbemutatókat, vetélkedőt, kiállítást stb. 

� Irodai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, könyvkötés, fóliázás 



 

5 

 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

� Helyi megjelenésű kiadványok értékesítése 
� eTanácsadás azoknak a látogatóknak, akik ügyeiket elektronikus úton szeretnék 

intézni: adóbevallás, álláskeresés, banki ügyintézés, álláskeresés, önéletrajz írása stb. 
� Az Ibsen-ház és a Jókai Színház jegyeinek, bérleteinek értékesítése 
� az online Békés Megyei Munkaerőközvetítő regisztrációs és segítő partnere vagyunk 

 
 
6. Rendezvények 
 
Az elmúlt évben is legfontosabb feladatunknak tartottuk a könyvtár kultúraközvetítő 
funkciójának megőrzését, erősítését a változó körülmények között is. A már hagyományossá 
vált programjainkat évről évre igyekszünk megrendezni. A jól bevált közösségi programokat 
újakkal bővítjük. A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0001 sz. projekt tavaly a kínálat növelését tette 
lehetővé: olvasópályázat felnőttek és gyermekek számára, biblioterápiás foglalkozás 
óvodásoknak, író-olvasó találkozók stb. A 2011. évi rendezvények felsorolását az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
Az intézmény jó kapcsolatot ápolt a megyei és városi intézményekkel, civil szervezetekkel. A 
jó együttműködés a számos közös program szervezésében is megnyilvánult. 
 
 
7. Összegzés 
 
Az elmúlt év áttekintése biztos támpontja a következő év céljainak, feladatainak kijelölésére. 
Kiemelt feladatok 2012-ben: 

� Folyamatos és zökkenőmentes működés, a szakmai munka zavartalanságának 
biztosítása,  

� Szakmai pályázatokon való részvétel, amelyeknek segítségével lehetőség nyílik 
szolgáltatásaink bővítésére, rendezvények megtartására,  

� Az országos programokhoz és évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, 
lebonyolítása és a már hagyományosnak számító ismétlődő programok megtartása, 

� A helyismereti dokumentumok digitalizálásának elindítása, 
� A Békésről szóló tudásanyag feltöltése a Békés megyei online helyismereti 

enciklopédiába, a BékésWikibe 
� Az intézmény minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása 

 
A vezető és a könyvtárosok legfontosabb feladata a jövőben is a könyvtár gyűjteményi, 
szolgáltatási és technikai hátterével biztosítani a látogatók, a könyvtárhasználók minőségi, 
színvonalas kiszolgálását, az információhoz való szabad, azonnali hozzáférését. 
 
Békés, 2012. május 14. 

 

 Erdősné Sági Mária 
 könyvtárigazgató 



 

 

Békés Városi Püski Sándor 
5630 Békés, Széchenyi tér 4. 
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Rendezvények a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban, 2011
 
2011. február 4. 18.00 óra 
Emlékműsor Dr. Püski Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából
Ünnepi köszöntőt mondott Izsó Gábor, Békés város polgármestere
Vendégeink voltak: Maczkó Mária Magyar Örökség és emeRTon
András előadóművész és Medvigy Endre irodalomkutató, a Kárpát
Társaságok Szövetségének elnöke
  
2011. március 3. 16.30óra 
Nagy Magyarország c. folyóirat bemutatója
főszerkesztő, történész és Balogh Gábor szerkeszt
 
2011. március 11. 14.00 óra 
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel 
 
2011. március 21. 17.00 óra 
Író- olvasó találkozó Lőrincz L. Lászlóval
 
2011. március-május 
A könyv a párna alatt olvasópályázat gyerekeknek és feln
meghirdetése 
 
2011. április 11. 10.00 óra 
Versszerető óvodások találkozója
A Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával
 
2011. április 11. 15.00 óra 
Versmondó verseny a városi és városkörnyéki középfokú oktatási intézmények tanulói 
részére 
A Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával
 
2011. április 12. 15.00 óra 
Versmondó verseny a városi és városkörnyéki általános iskolák tanulói részére
A Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával
 
2011. április 19. 10.15 óra 
„Te is lehetsz királyfi! Te is lehetsz királylány!” 
bemutató foglalkozás Sóron Ildikó vezetésével
 
 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  

- 66/411-171  

mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

1. sz. melléklet 

Rendezvények a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban, 2011

sor Dr. Püski Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából
t mondott Izsó Gábor, Békés város polgármestere 

Vendégeink voltak: Maczkó Mária Magyar Örökség és emeRTon- díjas népdalénekes, Szabó 
vész és Medvigy Endre irodalomkutató, a Kárpát-medencei Irodalmi 

Társaságok Szövetségének elnöke 

folyóirat bemutatója – Vendégeink voltak Vincze Gábor 
, történész és Balogh Gábor szerkesztőségi tag 

Közlekedésbiztonság gyermekszemmel – rendőrségi rajzkiállítás és eredményhirdetés

őrincz L. Lászlóval 

olvasópályázat gyerekeknek és felnőtteknek – Az olvasási kampány 

óvodások találkozója 
ő Egyesület támogatásával 

Versmondó verseny a városi és városkörnyéki középfokú oktatási intézmények tanulói 

ő Egyesület támogatásával 

Versmondó verseny a városi és városkörnyéki általános iskolák tanulói részére
ő Egyesület támogatásával 

„Te is lehetsz királyfi! Te is lehetsz királylány!” biblioterápia az óvodában c. el
Sóron Ildikó vezetésével 

1 

Könyvtár  

1. sz. melléklet  

Rendezvények a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban, 2011 

sor Dr. Püski Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából 

díjas népdalénekes, Szabó 
medencei Irodalmi 

Vendégeink voltak Vincze Gábor 

eredményhirdetés 

Az olvasási kampány 

Versmondó verseny a városi és városkörnyéki középfokú oktatási intézmények tanulói 

Versmondó verseny a városi és városkörnyéki általános iskolák tanulói részére 

az óvodában c. előadás és 



 

 

Békés Városi Püski Sándor 
5630 Békés, Széchenyi tér 4. 
Tel.: 06 -

E- mail: bekesikonyvtar

2011. május 9. 15.30 óra 
„Mesék tündérfátyla” c. előadás Pollák Éva tanácsadó szakpszichológussal
 
2011. május 11. 18.00 óra 
Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz 
a Bárka főszerkesztője beszélgetett
 
2011. május 16. 14.45 óra 
Kiss Ottó: Barni világot lát és más versek 
 
2011. május 16. 17.00 óra 
Kiss Ottó: A másik ország c. könyvének bemutatója
A szerzővel a Kiss László, a Bárka szerkeszt
 
2011. május 19. 14.00 óra 
Nyulász Péter: Mi az a mi? c.
 
2011. május 30 – június 4. 
82. Ünnepi Könyvhét és 10. Gyermekkönyvnapok
„Könyvsátor”- kedvezményes könyvárusítás
 

� 2011. május 30. 14.00 óra
Apám kakasa és A részeg elefánt 

 
� 2011. június 2. 16.30 óra

Örökségünk – Kiállítás Sisa Béla építész helyreállítási terveib
megnyitotta Dobó Ágota
Gondnoksága 
Sisa Béla: A Madárlány Erdélybe repült 
beszélgetett Dr. Szabó Ferenc ny. múzeumigazgató
 

� 2011. június 3. 14.00 óra
Tücsök Peti és Hangya Levi 
Két hét – egy mese,  a Két hét 
a könyv c. vetélkedők eredményhirdetése
 

� 2011. június 3. 17.30 óra
Író- olvasó találkozó Háy Jánossal
 

� 2011. június 4. 14.30 óra
A könyv a párna alatt c. 
 

� 2011. június 4. 15.00 óra
Viszlát szomszédom Cseh Tamás 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  

- 66/411-171  

mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

őadás Pollák Éva tanácsadó szakpszichológussal

Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz c. új könyvének bemutatója -  az íróval Darvasi Ferenc
je beszélgetett 

Kiss Ottó: Barni világot lát és más versek - Találkozás Kiss Ottó költővel

c. könyvének bemutatója 
a Bárka szerkesztője beszélget 

c. foglalkozása gyerekekkel 

82. Ünnepi Könyvhét és 10. Gyermekkönyvnapok 
kedvezményes könyvárusítás 

2011. május 30. 14.00 óra 
Apám kakasa és A részeg elefánt - Találkozás Lackfi János költővel

2011. június 2. 16.30 óra 
Kiállítás Sisa Béla építész helyreállítási terveib

obó Ágota MBA gazdasági igazgató, Műemlékek Nemzeti 

Sisa Béla: A Madárlány Erdélybe repült c. könyvének bemutatója 
beszélgetett Dr. Szabó Ferenc ny. múzeumigazgató 

2011. június 3. 14.00 óra 
Tücsök Peti és Hangya Levi zenés gyermekműsora 

egy mese,  a Két hét – egy novella, A könyv a párna alatt és a Barátunk 
ők eredményhirdetése 

2011. június 3. 17.30 óra 
olvasó találkozó Háy Jánossal 

0 óra 
A könyv a párna alatt c. felnőtt olvasópályázat eredményhirdetése

2011. június 4. 15.00 óra 
Viszlát szomszédom Cseh Tamás együttes fellépése 
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adás Pollák Éva tanácsadó szakpszichológussal 

az íróval Darvasi Ferenc, 

ővel 

Találkozás Lackfi János költővel 

Kiállítás Sisa Béla építész helyreállítási terveiből. A kiállítást 
űemlékek Nemzeti 

c. könyvének bemutatója – A szerzővel 

egy novella, A könyv a párna alatt és a Barátunk 

t eredményhirdetése 



 

 

Békés Városi Püski Sándor 
5630 Békés, Széchenyi tér 4. 
Tel.: 06 -

E- mail: bekesikonyvtar

2011. június 24. 19.00 óra 
Psalmus Hungaricus – Meister Éva 
A BÉTAZEN programjainak keretében
 
2011. szeptember 6. 17.00 óra
Vendégségben a zanglai királynál 
észak-indiai körútjáról. 
 
2011. szeptember 27. 14. 30 óra
A Népmese napja a gyermekkönyvtárban
 
2011. október 1-8. 
Könyvtári Napok 
 

� 2011. október 1. 
Kiállítás. Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója

� 2011. október 3. 16.30 óra
A családok kedvenc kő

� 2011. október 4. 16.00 óra
A békési hímzés mintái, színvilág, öltéstechnikája 
Díszítőművészeti Egyesület tartotta

� 2011. október 6. 17.30 óra
A varázslatos Norvégia 
SZKI RG tanára tartotta

� 2011. október 6. 13.30 óra 
Szervusz Mufurc! Lázár Ervin meséir
Csontos Julianna 

� 2011. október 7. 15. 30 óra
Csernik Szende, székely mesemondó, lábbábos m
 

 
2011. október- december 
Vetélkedő Békés város újjáülésének 300. évfordulója alkalmából
(A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, a Jantyik
Egyesület és a Békési Könyvtárért Alapítvány közrem
 
Előadások: 

� 2011. október 18. 15.00 óra
Várostörténeti séta Mester Péterrel
elnökével 

� 2011. október 24.  17.00 
A békési nép az életmód
Előadó: B. Szűcs Irén néprajzkutató

� 2011. november 14. 17.00 óra
A békési címer 
Előadó: S. Turcsányi Ildikó muzeológus

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  

- 66/411-171  

mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

Meister Éva színművésznő irodalmi estje 
A BÉTAZEN programjainak keretében 

2011. szeptember 6. 17.00 óra 
Vendégségben a zanglai királynál - Futaki Éva élménybeszámolója önkéntes munkájáról és 

2011. szeptember 27. 14. 30 óra 
a gyermekkönyvtárban 

Ferenc születésének 200. évfordulója 
2011. október 3. 16.30 óra 
A családok kedvenc kőttese - Süti parti és receptcsere 
2011. október 4. 16.00 óra 
A békési hímzés mintái, színvilág, öltéstechnikája – A bemutatót a békési 

vészeti Egyesület tartotta 
2011. október 6. 17.30 óra 
A varázslatos Norvégia – a diavetítéssel egybekötött bemutatót Kecskeméti Nóra, a 
SZKI RG tanára tartotta 
2011. október 6. 13.30 óra  

Lázár Ervin meséiről játékosan – A foglalkozást vezette Diósné 

2011. október 7. 15. 30 óra 
székely mesemondó, lábbábos műsora 

 Békés város újjáülésének 300. évfordulója alkalmából 
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, a Jantyik Mátyás Múzeum, a Városvéd

Egyesület és a Békési Könyvtárért Alapítvány közreműködésével) 

2011. október 18. 15.00 óra 
Várostörténeti séta Mester Péterrel, a Békési Városvédő és Szépít

2011. október 24.  17.00 óra 
A békési nép az életmód-változás tükrében az újjáüléstől a XX. század elejéig. 

űcs Irén néprajzkutató 
2011. november 14. 17.00 óra 

adó: S. Turcsányi Ildikó muzeológus 
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Futaki Éva élménybeszámolója önkéntes munkájáról és 

A bemutatót a békési 

diavetítéssel egybekötött bemutatót Kecskeméti Nóra, a 

A foglalkozást vezette Diósné 

Mátyás Múzeum, a Városvédő és Szépítő 

ő és Szépítő Egyesület 

ől a XX. század elejéig. 



 

 

Békés Városi Püski Sándor 
5630 Békés, Széchenyi tér 4. 
Tel.: 06 -

E- mail: bekesikonyvtar

� 2011. december 12. 17.00 óra
Várostörténet – egyházak 
Békés megye közgyűlésének alelnöke
 
 

2011. október-2012. március 
A Két hét – egy mese (Téma
fordulós egyéni pályázat meghirdetése 
 
2011. november 9. 17.00 óra 
Indiai esküvő - Takács Ernő
élményeiről. 
 
2011. december 6. 15.00 óra 
Várostörténeti vetélkedő döntő
 
 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  

- 66/411-171  

mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

2011. december 12. 17.00 óra 
egyházak története a 300 év tükrében. Előadó: Mucsi András 
űlésének alelnöke 

 
egy mese (Téma: Zelk Zoltán), Két hét – egy novella (Téma: Jókai Mór)

fordulós egyéni pályázat meghirdetése általános iskolás gyermekeknek 

 
Takács Ernő és felesége képes beszámolója egy indiai esküv

 
döntője a város újjáülésének 300. évfordulója alkalmából
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őadó: Mucsi András 

egy novella (Téma: Jókai Mór) - 7 

 és felesége képes beszámolója egy indiai esküvői szertartás 

lója alkalmából 



 

 

Békés Városi Püski Sándor 
5630 Békés, Széchenyi tér 4. 
Tel.: 06 -

E- mail: bekesikonyvtar

 

Statisztikai adatok 

 

Regisztrált használó (fő) 

- ebből gyermek 

Személyes használat (db) 

- ebből internethasználat

Távhasználat (honlap, katalógus, 
telefon) (db) 

Kölcsönzött dokumentum (db)

Helyben használt dokumentum (db)

Referensz kérdés (db) 

Állománygyarapításra fordított 
összeg (eFt) 

Beszerzett dokumentumok száma 
(db) 

A dokumentumok száma tárgyévben 
(db) 

Rendezvények száma (db)

A rendezvényeken résztvevő
(fő) 

 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  

- 66/411-171  

mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

2. sz. melléklet

2008 2009 

 3513 3505 

1401 1211 

 30495 28321 

nternethasználat 8597 5531 

Távhasználat (honlap, katalógus, 2914 2124 

Kölcsönzött dokumentum (db) 39704 36840 

Helyben használt dokumentum (db) 21748 22119 

1674 1645 

Állománygyarapításra fordított 2412 2924 

Beszerzett dokumentumok száma 1959 1207 

A dokumentumok száma tárgyévben 76059 77006 

Rendezvények száma (db) 74 162 

rendezvényeken résztvevők száma 3151 3492 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár  

Könyvtár  

2. sz. melléklet 

2010 2011 

3782 3549 

1332 1320 

27369 26404 

4666 4526 

11931 158296 

36449 34391 

21013 20840 

1275 1005 

2390 2211 

1384 1167 

78313 78269 

103 159 

4222 3892 


