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1. Bevezetés 

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, települési könyvtár. 

Alap- és kiegészítő szolgáltatásait a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. 

törvény, s az érvényben levő kormány- és minisztériumi rendeletek alapján végzi. A fenntartó 

önkormányzat által meghatározott feladatokat és a felénk megnyilvánuló helyi használói 

igényeket az Alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
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A törvényi szabályozás mellett a munkánk során törekednünk kellett az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság 2015. évi szakpolitikai céljaihoz 

való kapcsolódásra az alábbiak szerint: 

� a „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése, melynek célja a határon innen és túl 

élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez szükséges értékekhez való 

hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások révén a kulturális értékekhez való 

hozzáférés növelése; 

� a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek 

részeként többek között a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató 

közösségi programok megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség 

színvonalának emeléséért. 

A könyvtár szakmai tevékenységét legfőbb célja az információközvetítés, a 

könyvtárhasználók igényeinek magas színvonalú kiszolgálása. 

Kiemelt feladatunk a törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a 

településen. Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerűségét növelni, elsősorban a helyi 

kommunikációs eszközök segítségével és a webes megjelenéssel. Szolgáltatásainkról 

folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. A használók felé szolgáltatásainkat az érvényes 

könyvtárhasználati szabályzat szerint nyújtjuk. 

 

Könyvtárunk 2015. évi szakmai programját a következő fő feladatok határozták meg: 

� A PRO-RENO-14D-0155 sz. Békésen a Körösökön c. pályázatban vállalt feladatok 

teljesítése, a projekt lezárása, elszámolás benyújtása 

� A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0520 sz. KönyvTár – InfoTár c. pályázat 

megvalósításának szakmai és pénzügyi elszámolása. A fenntartási időszakban első 

évében tervezett foglalkozások megtartása, dokumentálása 

� A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0015 sz. pályázat szakmai megvalósításának befejezése, 

szakmai és pénzügyi elszámolása. A továbbképzéseken elsajátított ismeretek 

hasznosítása a napi munkában. A projekt célja a könyvtár munkatársainak szakmai 

továbbképzése volt. 

� Elkezdődött a felkészülés a Minősített Könyvtár Cím megszerzésére, amelyre a 

Nemzeti Kulturális Alaptól 441.350, Ft támogatást kaptunk 

� Könyvkötészeti szolgáltatás fejlesztése a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

� A békési helyismereti adatbázis anyagának további bővítése, fejlesztése 
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� Az egyedi és helyismereti szempontból jelentős dokumentumok folyamatos 

digitalizálása és hozzáférhetővé tétele 

 

2. Az intézmény szervezete 

Jelentősebb belső szervezeti változás nem történt az év folyamán. A könyvtár engedélyezett 

létszáma 11 fő. A kulturális közfoglalkoztatás keretében 2 fő segítette munkánkat. 

A kollektíva összetétele: 

� 1 fő igazgató könyvtáros, kulturális menedzser végzettségű 

� 4 fő szakirányú főiskolai végzettségű könyvtáros  

� 1 fő nem szakirányú főiskolai és középfokú szakirányú végzettségű könyvtáros 

� 1 fő középfokú szakirányú végzettségű asszisztens 

� 1 fő főiskolai végzettségű, részmunkaidős ügyintéző 

� 1 fő informatikus 

� 2 fő technikai dolgozó (1 fő takarító+1 fő részmunkaidős takarító és könyvkötő) 

 

A könyvtár szervezeti felépítése horizontális: a dolgozók könyvtári feladatkörök szerinti 

munkaegységekbe csoportosulnak, a szervezeti egységek egymással mellérendelt viszonyban 

állnak. A kis létszámú kollektívában a szervezeti struktúrát soha nem lehet véglegesnek 

tekinteni, hiszen állandóan alkalmazkodni kell az új feladatokhoz, a változó igényekhez, a 

sajáttól eltérő munkaterülethez. 

Az elmúlt két évben a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0015 sz. Könyvtárosok továbbképzése a 

Békés megyei könyvtárak korszerű szolgáltatásainak működtetése érdekében c. projekt 

keretében. hét fő szakmai munkatárs tíz féle képzésen vett részt szakmai ismereteik fejlesztése 

érdekében. 2015-ben a megyei szintű szakmai rendezvényeken és a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete vándorgyűlésén frissíthették könyvtárszakmai tudásukat a munkatársak. 

 

3. A könyvtár gazdálkodása 

A könyvtár gazdálkodási tevékenységét a Békési Költségvetési Iroda végzi. Intézményünk 

költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket. A gazdasági nehézségek miatt 

az önkormányzati támogatás évről évre csökken, de még így is ez jelenti a legfőbb bevételt. A 

költségvetés szerkezetének javítása érdekében szükséges külső források bevonása: központi 
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támogatások, pályázatok. Az új szolgáltatások bevezetésének, „előállításának” is minden 

esetben van költségvonzata. 

2015-ben az állomány gyarapítására a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat jelentett 

466.542.- Ft bevételt. A támogatás célja a könyvtár dokumentumállományának gyarapítása és 

technikai eszközeinek fejlesztése. 

2015-ben a Márai V. program 285.223,- Ft értékű; a Nemzeti Kulturális Alap 

könyvtámogatási programja 230.696,- Ft értékű könyvtámogatásban részesítette 

könyvtárunkat. Az előfizetett folyóirataink közül 60 db-ot a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával tudjuk biztosítani az olvasóknak. 

A könyvtár egyéb irányú bevételei korlátozottak, a szolgáltatásaink jelentős része ingyenes.  

 
Pénzügyi adatok: 
 
Bevételek: 
1. Működési bevétele: 2.153 ezer Ft 
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 ezer Ft 
3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök: 39.883 ezer Ft 
4. –ebből felügyeleti szervtől kapott támogatás: 37.062 ezer Ft 
5. –ebből pályázati támogatás: 2.821 ezer Ft 
6. =ebből EU támogatás: 2.110 ezer Ft 
7. Egyéb bevételek: 0 ezer Ft 
8. Bevételek összesen: 42.036 ezer Ft 
 
Kiadások. 
9. Személyi juttatások: 24.811 ezer Ft 
10. Munkaadókat terhelő járulékok: 6.538 ezer Ft 
11. Dologi kiadások: 8.352 ezer Ft 
12. Felújítási kiadások: 0 ezer Ft 
13. Felhalmozási kiadások: 312 ezer Ft 
14. Egyéb kiadások: 0 ezer Ft 
15. Kiadások összesen: 40.013 ezer Ft 

 

4. A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása 

4.1 Gyűjteményszervezés – állományépítés 

A békési könyvtár tárgyévben 81.672 dokumentummal rendelkezik könyvek, folyóiratok, 

hangzó, video és elektronikus dokumentumok, térképek, kották formájában. 
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Az állománygyarapítás 2015-ben is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatban előírtak valamint 

a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt. A beszerzés helyének 

megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító partner kínálatát, árkedvezményét, 

gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó szempontnak.  

 

Az állománygyarapítás forrásai: 

� költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás)  

� egyéb támogatások  

� A Békési Könyvtárért Alapítvány SZJA 1%-a  

� Márai-program 285.223, - Ft 

� Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatása 230.696, - Ft 

� ajándékok (olvasók, szerzők, kiadók stb.) 

 

A Márai-program V. fordulójának és a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási 

programjának a célja a nemzeti kulturális értékek megőrzése, a hazai és a határon túli magyar 

kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a 

hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar 

szerzők támogatása és megismertetése. 

Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek az ajándékkönyvek is. Ezek többnyire a szerzők vagy 

a kiadók ajándékai, más könyvtárak, társintézmények, civil szervezetek pályázati 

támogatással készült kiadványai, illetve magánszemélyek adományai. 

 

Az állománygyarapítás számokban: 

 2013 2014 2015 

Állománygyarapításra fordított összeg (eFt) 2138 2276 2193 

Beszerzett dokumentumok száma (db) 862 1538 1374 

A dokumentumok száma tárgyévben (db) 79973 81441 81672 
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Állományapasztás, törlés 

A könyvtári állomány folyamatos alakításához hozzátartozik az állományapasztás művelete 

is. Az állományból való törlés leggyakoribb okai lehetnek: tartalmi elavulás, ugyanazon mű 

újabb, korszerűbb kiadásának beszerzése, a használati igény teljes hiánya, a forgalmazáshoz 

képest túl magas példányszám, gyűjtőköri módosulás, és a példány rongált állapota, 

elvesztése. 

Állománygondozás  

Állománygondozás terén fő célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban 

kerüljön a használókhoz. Fontos a megfelelő tárolás, a gyors visszakereshetőség a 

megrongálódott, elavult könyvek folyamatos javítása illetve selejtezése. Az állomány fizikai 

állagának megóvásáról, javításáról a technikai dolgozók gondoskodnak. 

A hosszabb távra megőrizni kívánt időszaki kiadványok köttetése évente történik. 

Feldolgozás  

A tervszerű és folyamatos állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri. A vásárlásból 

származó dokumentumok feldolgozása folyamatosan történik. Az ajándékba kapott 

dokumentumok feldolgozási sorrendjében előnyt élveztek a helyismereti tárgyúak. 

A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó könyveket az Országos Dokumentumellátó Rendszeren 

keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be olvasóinknak. A dokumentumok 

raktározása egyelőre biztosított. 

 

4.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

Az elmúlt évek mutatóit elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a békési könyvtárban is 

mutatkoznak a könyvtárhasználatot érintő országos tendenciák: egyrészt a könyvtár közösségi 

térként való használatának erősödése és a távolról elérhető szolgáltatások használatának és a 

letölthető dokumentumok számának növekedése. 

Tájékoztató szolgálatunk lényege a megfogalmazott kérdések minőségi megoldása. 

Tanácsadó, ajánló tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek szintje 

határozza meg. A szakdolgozatot készítők, a kutatásban kevésbé járatosak rendszeresen 

számíthatnak segítségünkre a kutatásban, a források közötti szakszerű eligazításra, a saját 

adatbázisok használatán túl az online elérhető adatbázisok lehetőségeinek megismertetésére. 



 

7 

 

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

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

Az olvasók egy rétege a napilapok, folyóiratok miatt mindennap ellátogat a könyvtárba. 155-

féle folyóiratot kínálunk, ebből 60 db-ot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudtuk 

biztosítani az olvasóknak. 

4.3 Közhasznú információs szolgáltatások 

Tevékenységünkben egyre nagyobb szerepet kap a közhasznú és közösségi információk 

nyújtása is. 

Egyre inkább tapasztaljuk, hogy nő a közhasznú információk iránti igény, sokaknak van 

szüksége naprakész információra a mindennapi életben való eligazodáshoz. Gyakran 

szolgáltatunk adatokat helyi eseményekről, érdekképviseleti szervezetek, közigazgatási 

szervek működéséről, egészségügyi, szociális, oktatási intézmények szolgáltatásairól, 

információkat a térségben működő cégekről. 

Kiemelten figyelünk a munkanélküliek támogatására. Személyre szólóan segítünk: e-

ügyintézés elsajátításában, pályázatok figyelésében, álláskeresésekben, önéletrajzminták 

prezentálásában, e-tanulási lehetőségek felkutatásában, e-kormányzati portál szolgáltatásainak 

megismerésében, elektronikus adatlapok kitöltésében, segélykérő lapok elérésében, 

kitöltésében, nyomtatványok elküldésében, adatbázisok használatában, törvények, rendeletek, 

jogsegély megismertetésében. 

Intézményünk e-Magyarország Pontként is működik. Rendszeresen foglalkozunk az e-

közszolgáltatások használatának bemutatásával pl. elektronikus adóbevallás készítése, 

ügyfélkapu regisztráció elindítása.  

 

4.4 Gyermekkönyvtár 

A kutatások és saját könyvtárosi tapasztalataink is azt mutatják, hogy ha valaki 

gyermekkorában könyvtárba jár, az jó eséllyel felnőttként is könyvtárhasználó lesz. 

A legfontosabb célunk a könyvtárt használó gyermekek körének bővítése. A fogyatkozó 

gyermeklétszám, a megváltozott információszerzési szokások miatt nehéz biztosítania 

növekedést. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúsági és a gyermek korosztályok számára 

nyújtandó szolgáltatások fejlesztésére, hiszen az olvasó, a könyvtárat használó gyermekből 

lesz a könyvtárat tudatosan használó felnőtt. Ennek érdekében könyvtárhasználati órákat 

tartunk óvodai és iskolás osztályoknak, és az állomány bővítésénél igyekeztünk a gyerekek 
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számára, olyan műveket választani, melyek ebben a felgyorsult és számítógépek által körbe 

font világban felkelti érdeklődésüket. 

A 2013. novemberben elnyert pályázatunk lehetőséget adott arra, hogy bővítsük a 

gyermekeknek szánt programjainkat körét, és ezekre a foglalkozásokra minél több gyermeket, 

fiatalt meghívjunk. A KönyvTár – InfoTár  c. projektünk 20.118.769 Fttámogatást kapott. A 

projekt keretében könyvtárunk a résztvevők számára fejlesztő, élményszerző foglalkozásokat, 

programokat szervezett a nevelési, oktatási intézményekkel együttműködve. 

A projekt címével is utaltunk arra, hogy a könyvtár fontosnak tartja az információszerzés 

mindkét típusát, így a nyomtatott és digitális írástudás fejlesztését, megerősítését is. 

A megvalósult gyermekfoglalkozások elősegítették a könyvtár oktatást támogató társadalmi 

szerepének erősödését, valamint lehetővé tették az olvasásnépszerűsítés különféle formáinak 

megvalósítását. 

A megvalósítási időszak ért véget. Az együttműködés azonban tovább folytatódik, hiszen a 

fenntartási időszakban tanévenként legalább egy program erejéig kell kötelezettséget kell 

vállalnunk a partner intézmények felé. Úgy vélem, hogy ez nem fog nehézséget jelenteni, 

hiszen a könyvtár a tanévenkénti egy programnál jóval többet kínál a gyermekek, fiatalok 

számára. 

A fenntartási időszakban a hét együttműködő partner intézmény tanulói vetélkedőkön 

vehettek részt. A hét intézményben 310 fő vett részt a programokon. 

2015-ben két alkalommal rendeztük meg Családi délután c. programunkat húsvéthoz és 

adventhez kötődően. A programokon résztvevő családoknak több tevékenységre is lehetősége 

nyílt: közös társasjátékozás, manuális tevékenység, „kifestőzés”, nyuszi simogatás stb. A 

látogatók magas száma arra utalt, hogy igény mutatkozik az ilyen jellegű családi közös 

rendezvényekre  

 

4.5 Helyismeret 

A könyvtár nyomtatott dokumentumokból álló helyismereti gyűjteménye folyamatosan bővül 

papír és elektronikus formában is. A Békési helyismereti adatbázisból bárki tájékozódhat a 

településen található emlékművekről, köztéri szobrokról a honlapon. Folyamatban van a 

Jantyik Mátyás Múzeum által kiadott Békési Téka sorozat digitalizálása, amelynek 

eredményeként a könyvtár honlapján elérhető lesz a helyismereti témákat feldolgozó sorozat 

egyes köteteinek szövege és képanyaga. 
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5. A könyvtárhasználat bemutatása 

A társadalmi, szociológiai és könyvtárszakmai trendeket is figyelembe véve a könyvtári 

statisztikai adatok összességében nem jelentenek komoly visszaesést, de mindenképpen azt 

jelzik, hogy komolyan, tervezetten kell a könyvtárhasználatot népszerűsíteni. 

Jelentős mértékben megváltoztak a használók olvasási, könyvtárhasználati szokásai és ebből 

adódóan a könyvtár, a könyvtárosok feladatai is. Új eljárásokat tanulunk meg, új 

szolgáltatásokat vezetünk be, újabb olvasói rétegek felé nyitunk, azaz alkalmazkodunk a 

társadalmi változásokhoz, a változó felhasználói igényekhez. 

Az igények feltérképezése érdekében májusban kérdőíves felmérést végeztünk olvasóink 

körében. A felmérés tükrözte munkánk eredményeit, de rámutatott a hiányosságokra, a 

javításra váró feladatokra. 

 

A könyvtárhasználattal kapcsolatos adatok: 

 2013 2014 2015 

Regisztrált használó (fő) 3461 3509 3775 

- ebből 14 éven aluli gyermek 1108 935 1061 

Személyes használat (db) 29083 22975 21978 

- ebből internethasználat 3142 2233 1754 

Távhasználat (honlap, katalógus, telefon) (db) 38086 37816 19283 

Kölcsönzött dokumentum (db) 33914 27809 26348 

Helyben használt dokumentum (db) 17281 15958 15803 

Referensz kérdés (db) 962 833 994 

 

2012-ben vezettük be a „Könyvet házhoz” elnevezésű szolgáltatást, amelyet az időskorú és a 

mozgásukban korlátozott emberek igényelhetnek térítésmentesen. 
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6. Informatikai infrastruktúra – Online szolgáltatá sok- Honlap  

A könyvtár igyekszik lépést tartani a számítástechnika fejlődésével. A munkánk szerves 

részévé vált a számítógép, az internet és az elektronikus adatbázisok használata, a digitális és 

az informatikai kultúra széleskörű terjesztése, népszerűsítése. 

Az informatikai szolgáltatások területe folyamatos fejlesztést igényel, hiszen a modern 

technika jobb minőségű szolgáltatást tesz lehetővé a könyvtárhasználók felé. 

A könyvtár online szolgáltatásai (katalógus, hosszabbítás, előjegyzés, olvasói állapot) egyre 

népszerűbbek. 

Pályázati forrásból 2011-ban megújítottuk honlapunkat, egységes arculattal rendelkező 

felületen teszünk elérhetővé a könyvtárról szóló minden információt, a katalógust, az 

olvasóink számára elérhető online felületet. Híreink napi frissítéssel jelennek meg a könyvtár 

weboldalán, saját rendezvényeinkről tájékoztatjuk a közönséget. Honlapunkon bárki számára 

elérhető a helyismereti adatbázisunk. 

A könyvtár szolgáltatásairól, azok igénybevételének feltételeiről folyamatos tájékoztatást 

nyújt a város lakosságának a honlapon (www.bekesikonyvtar.hu): 

 

� a használat szabályairól, az érvényben lévő térítési díjakról, a kedvezményezettek 

köréről,  

� az elérhető és igénybe vehető szolgáltatásokról, 

� az aktuális rendezvényekről 

� fotókkal illusztrált híradás a már megvalósult eseményekről  

� könyvajánló összeállításával hívjuk fel a figyelmet az új könyvekre 

 

A honlapon kívül a helyi nyomtatott és elektronikus média közvetítésével is tájékozódhatnak 

a város lakosai. A rendezvényekről és szolgáltatásokról is információt nyújtunk a helyi média 

segítségével. 

 

7. Pályázatok 

2015-ben a két Uniós projekt szakmai megvalósítása befejeződött. A projektek zárása, 

elszámolása az év első negyedében megtörtént. 
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Békésen a Körösökön 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által támogatott PRO-RENO-14D-0155 sz., Békésen 

a Körösökön c. program megvalósítása és elszámolása megtörtént. 

A programmal elsődleges célunk volt, hogy bemutassuk a diákoknak, milyen lehetett az élet a 

régmúlt időkben Békésen és környékén. Milyen mindennapi kapcsolata volt a hagyományos 

kultúráknak a vízzel és az a körül kialakult ma már ismeretlen természeti csodával, a vízi 

élettel. A békési vagy békési érdekeltségű civil szervezetek bemutatkozása által a tanulók 

megismerhették a különböző közösségek tevékenységét, szabadidős tevékenységeinek 

kínálatát. 

A pályázattal kapcsolatban született egy kiadvány is, amely Szalkai Józsefről, az utolsó békési 

halászról szól. Szerzője Pikó Imre könyvtáros kolléga, a kötet a Békési Téka sorozatban jelent 

meg. 

2015-ben két pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. 

 

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár kötészeti műhelye tevékenységéhez szükséges 

szakmai anyagok beszerzése 

A szakmai anyagok beszerzése, a könyvtár kötészeti műhelyének fejlesztésére 269.500,- Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. A támogatással a gyűjteménybe tartozó könyvek 

állagának megóvását, élettartamának meghosszabbítását tűztük ki célul, valamint kötészeti 

anyagok beszerzésére is jelentős összeget fordítottunk. A kötészeti szolgáltatást a lakosság 

felé is tudjuk nyújtani, amely bevételi forrást is jelent. 

 

Szakmai felkészülés a Minősített Könyvtár Cím megszerzéséért a Békés Városi Püski 

Sándor Könyvtárban 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a témában benyújtott pályázatunkra 

441.350,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.  

A könyvtárunk további fejlődése, fejlesztése szempontjából szükségessé vált a teljes körű 

minőségirányítás bevezetése, alkalmazása. A minőségügyi tevékenység csak akkor lehet 

eredményes, ha a könyvtár szakmai tevékenységének minden területén megjelenik. 

A könyvtárunk munkatársai elméleti szinten már 2012. évtől el kezdtek ismerkedni a 

minőségmenedzsment szemlélettel, technikákkal: a hét fő szakmai dolgozó közül hárman 

elvégezték a Minőségmenedzsment tanfolyam négy modulját Kecskeméten. Az intézményi 
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elköteleződés mellett a módosított 1997. CXI. tv., a 12/2010.(III.11.) OKM rendelet és a 

120/2014. (IV.8.) Korm. rendelet is számos kötelezettséget ír elő a nyilvános könyvtárakra. 

A minőségügyi ismeretek elsajátítása, a rendszer kialakításához külső szakértőt kértünk fel. 

Az előadások, foglalkozások és a csoportos munka segítették az ismeretek elsajátítását, az 

elköteleződés kialakítását. 

Fontos cél volta tréning során: a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer szakmai 

szempontjainak kidolgozása és alkalmazása könyvtárunkban. Ez által feltárhatjuk 

szervezetünk erős és gyenge pontjait, kijelölhetjük a fejlesztendő területeket, irányokat. 

Az NKA pályázata lehetőséget teremtett arra, hogy minél szakszerűbben tudjuk elvégezni a 

ránk váró munkát. A Minősített Könyvtár Címre 2017-ben nyújtjuk be a pályázatot.  

 

9. Rendezvények 

Az elmúlt évben is legfontosabb feladatunk volt a szakpolitikai célokhoz igazodva a könyvtár 

kultúraközvetítő, közösségépítő funkciójának megőrzése, fejlesztése. A már hagyományossá 

vált programjainkat 2015-ben is megrendezzük. A jól bevált közösségi programokat újakkal 

bővítjük, próbálunk mindig újabb s újabb csoportokat megcélozni. 

Az intézmény jó kapcsolatot ápolt a megyei és városi intézményekkel, civil szervezetekkel. A 

jó együttműködés a számos közös program szervezésében is megnyilvánult. 

A 2015. évi rendezvények felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

2015. évi rendezvények számokban: 

 

 Rendezvények száma Résztvevők száma 

Kiállítások 21 458 

Kulturális, közösségi rendezvények 32 1591 

Olvasáskultúra fejlesztő programok 27 1052 

A használóképzést szolgáló 
rendezvények 

30 625 

Digitális kompetenciafejlesztő 
programok 

7 162 

Egyéb rendezvények 9 309 

Összesen 126 4197 
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Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is igyekszünk erősíteni, 

támogatókat nyerni. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves 

kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Kiemelt könyves és könyvtári rendezvényünk: az Ünnepi 

Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok.  

Törekszünk arra, hogy a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, 

változatos és igényes irodalmi, zenei, ismeretterjesztő és egyéb témájú rendezvényeket 

kínáljunk nemcsak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára. 

 

Békés, 2016. május 17. 

 

Erdősné Sági Mária 

könyvtárigazgató 
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  1. sz. melléklet  
Rendezvények, 2015 
 
2015. január 21. 
Irodalmi svédasztal (22.) - háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes 
Téma: Polcz Alaine 
 
2015. február 13. 
"Cigánykerék" Roma Kulturális Napok  a Békés Megyei Könyvtár szervezésében 4 
településen 
Békési helyszín programja 

− Banyamesék - ördögi históriák. Vadász Gábor és Czitor Attila színművészek 
irodalmi műsora. 

− Berta János vándorkomédiás gyermekfoglalkozása 
− Nomád ősök vándorútján Rostás -Farkas György József Attila díjas író, költő 

előadásában. 
− Romkelepen - roma táncház. A talpalávalót a szegedi Rozsdamaró Zenekar húzza. 
− A muzsika szárnyán. Bodoczki Ernő és Varga Tivadar zenés műsora. 
− Ízes ízek, avagy a roma gasztronómia sajátosságai.  A kóstolóval egybekötött 

beszélgetést Ásós Géza, a Kira Vendéglő tulajdonosa vezeti. 
 
2015. február 18. 
Irodalmi svédasztal (23.) - háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes 
Téma: Bartis Attila: A páva, és A vámos és azúristen című művei. 
 
2015. március 6.  
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel – rendőrségi rajzkiállítás és eredményhirdetés 
 
2015. március 18. 
Irodalmi svédasztal (24.) - háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes  
Téma: Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel 
 
2015. március 24. 
Békésen a Körösökön. A könyvtár azonos című nyertes pályázatának egyik programja, 
melyben az alábbi szervezetek mutatkoztak be. 
Köszöntőt mondott: Izsó Gábor a Békési Helyi Értéktár elnöke, Békés város polgármestere 

Bemutatkozó szervezetek:  

• Békési Horgász Egyesület  
• A Békési Kishajó Kikötő 
• Békési Kajak – Kenu Club  
• Százlábú Egyesület  
• Fenntartható Térségért Alapítvány 
• Körös Régió Természetjáró Egyesület 
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2015.március 19-26-ig. 
INTERNET FIESTA 
Békési programok: 

− 2015. március 24 "KÜTYÜ-SHOW" E-book olvasó, tablet, tablet-kids, okos telefon 
eszközök bemutatója 

− 2015. március 25. Netezz biztonságosan! Szamos Péter, a Békés Városi 
Rendőrkapitányság munkatársa tartott előadást az internet biztonságos használatáról a 
gyermekeknek. 

− 2015. március 26. Őseink nyomában. Családfakutatás hagyományos és modern 
módszerekkel. Előadó Gurzó Klára segédlevéltáros, a Békési Fióklevéltár munkatársa 
volt, aki megosztotta több éves tapasztalatát és bíztatott mindenkit saját családfájának 
elkészítésére. 

− 2015. március 23-26 között Helyismereti TOTÓ kitöltésére volt lehetőség. A 
Békéssel kapcsolatos TOTÓ online beküldhető volt honlapunkról vagy 
hagyományosan a könyvtárban is meg lehetett oldani. 

 
2015. április 3 
Úton vagyunk mindannyian. Kovács Anikó költőnő és Zsibrita Bálint békési énekes, 
zeneszerző lemezbemutatója. 
 
2015. április 4. 
Húsvéti játékos délután a gyermekkönyvtárban. Program: játszóház, nyuszi simogató, 
kézműves foglalkozás és társasozás. 
 
2015. április 13. 
Versszerető óvodások találkozója 
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával. 
 
2015. április 14. 
Városi szavalóverseny általános iskolásoknak. 
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával 
 
2014. április 16.  
III. Békési Versünnep 
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával. Versszerető békésiek mondták el a 
számukra legkedvesebb verset, válogatva a magyar és világirodalom legszebb alkotásai közül. 
 
2014. április 22. 
Irodalmi svédasztal (25.) - háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes 
Téma: Esterházy Péter: Egy nő című alkotása. 
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2015. május 11. 
Továbbra is őseink nyomában. Családfakutatás kezdőknek és haladóknak. A résztvevők 
mormon önkéntesek és a Family Search hivatalos fordítója segítségével megismerkedhettek a 
mormon családfakutatás hagyományaival, majd bepillantást nyerhettek a Family Search 
használatába. 
 
2015. május 13. 
Két hét egy mese, Két hét egy novella szövegértési játékos vetélkedő eredményhirdetése. A 
város általános iskolásai közül Két hét egy mesében 135 gyerek, a Két hét egy novellában 28 
tanuló, a Könyvbarátok vetélkedőn pedig 38 három fős csapat vett részt. 
 
2015. május 20. 
Irodalmi svédasztal (26.)- háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes 
Téma: Örkény István egypercesek 
 
2015. június 1-től a nyár folyamán 
Angol nyelvtanfolyam ingyen, amerikai önkéntes diákok segítségével. Heti 1 alkalommal 
kezdő és 1 alkalommal haladó csoportban. 
 
2015. június 4-8. 
86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok 
„Könyvsátor”- kedvezményes könyvárusítás 

− 2014. június 4 
Harencsár László Mese és valóság című könyvének bemutatója a 

 gyermekkönyvtárban 
Vendég: Horváth Hajnalka alkotóművész 

− 2014. június 4. 
Harencsár László Egy híján húsz című novelláskötetének bemutatója, a szerzővel 

 beszélget Tinkó Máté.  Vendég: Horváth Hajnalka alkotóművész 
 

− 2013. június 5. 
 Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak a gyermekkönyvtárban. 

Szeverényi Barnabás Holdkeringő című kötetét dedikálja a könyvsátorban. 
 

− 2014. június 8. 
 A Püski Kiadó két új könyvének bemutatója. 

° Cey-Bert Róbert Gyula: Koppánya Fény harcosa 
° Püski István, Gulay István: "Ismertemaz írók körüli mágneses teret" 

Püski Sándor élete hagyatékának tükrében 1. (1929-1945) 
 
2015. június 17. 
Irodalmi svédasztal (27.)- háziasszony - Szilágyiné Szabó Ágnes 
Téma: Bodor Ádám Állatkert című novellája 
2015. június 24. 
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BÉTAZEN "Szép magyar beszéd" kerekező olvasótábora egyik kiemelt előadásának adott 
helyet könyvtárunk. 
Ősnyomtatványaink címmel dr. Bíró Csilla, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa 
tartott előadást. 
 
2015/2016-os tanév 1. félévében 
A KönyvTár – InfoTár  c. projekt fenntartási időszakának I. évében a vetélkedőkön 310 fő 
fiatal (óvodás, általános iskolás és középiskolás) vett részt. 
 
2015. szeptember30 
A Népmese napja – Nagymamák, Nagypapák meséltek a gyerekeknek 
 
2015. október 5-10. 
Könyvtári Napok 
 

− 2015. október 6 és 8. 
Alkotó-meseterápiás foglalkozások a gyermekkönyvtárban. A foglalkozásokat 
vezette: Károlyi Gitta meseterapeuta. 

− 2014. október 6. 
Találkozás Tóth Krisztina József Attila-díjas költővel. Beszélgetőpartner: 
Szilágyiné Szabó Ágnes író 

− 2015. október 7. 
EGÉSZségben nevelés a családban. Dr Csótó-Kecskeméti Éva gyógyszerész, 
természetgyógyász előadása. 

− 2015. október 9. 
Félsz? Ne tedd! Bemutató és néhány gondolat az önvédelemhez. Elmondták, 
bemutatták Puskás István és Prágai Endre Wing Chun mesterek. 

− 2015. október 10. 
° Könyvjelző készítő pályázat eredményhirdetése a gyermekkönyvtárban.  
° 7. Süti-party és receptcsere. A Süti sütő verseny eredményhirdetése sz 

olvasóteremben. 
 
2015. október hónaptól havonta egy alkalommal 
Családfakutató klub. Vezeti: Gurzó Klára segédlevéltáros, a Békési Fióklevéltár 
munkatársa. A tagok az alkalmak során megismerkedtek a családfakutatás módszereivel és 
minden alkalommal, minden résztvevő személyes segítséget, útbaigazítást kap a saját 
családfájának minél részletesebb elkészítéséhez. Tervezzük, hogy ősztől tematikus előadások 
is kapcsolódnak majd a klubfoglalkozásokhoz, pl. kutatott időszakok néprajza, történelme 
 
2015.október 21. 
Irodalmi svédasztal (28.)- háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes 
Téma: Bodor Ádám Állatkert című novellája. 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

2015. október 30. 
Alakformálás felsőfokon, testi és lelki szinten. Mi mindent tehet egy magyar család az 
egészségért. Előadó:Dr. Molnár Csaba orvostanár, természetgyógyász szakértő. 
 
2015. november, december hónapban 
Helyet adtunk a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat „Kedvenc népmesém„ címmel  
megrendezett rajzpályázatának. 
 
2015. november 4. 
Velencétől Isonzóig térben és időben. Történelmi emlékek Olaszországban. Sós Sándor 
tanár képes útiélmény-beszámolója. 
 
2015.november 10 
A békési vár története kezdetektől a török kori palánkvárig . Előadó: Sápiné Turcsányi 
Ildikó muzeológus 
 
2014. november 18. 
Irodalmi Svédasztal (29.)- háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes 
Téma: Költ ők, ide! Szeverényi Barnabás, Surman László, Lakatos Gyula békési költők 
bemutatkozása. 
 
2015. november 24. 
Békés vármegye újratelepülése és újraalakulása. Előadó: Dr Seres István turkológus 
 
2015. november25. 
Áfra János Két akarat című verseskötetének bemutatója. Az estet moderálta: Tinkó Máté, 
gitáron játszott Palágyi László. 
 
2015. november 28. 
Családi nap. Ezen a délutánon a legújabb társasjátékok várták a kicsiket és nagyokat. A 
békéscsabai VÁR-JÁTÉK Játék - és kreatív hobbi áruház játékait próbálhatták ki az 
érdeklődők. 
 
2015. december 1. 
Puszirablók. Víg Balázs kötetbemutató foglalkozása kisiskolásoknak, mókás mesebeli 
kalandokkal. 
 
2015.  december 8. 
5. Helyismereti vetélkedő középiskolásoknak 
Békés vármegye újraalakulásának 300. évfordulója alkalmából rendezett program, 
A Békési Könyvtárért Alapítvánnyal, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettel és a Békés 
Városi Jantyik Mátyás Múzeummal közös szervezésben. A vetélkedőn 18 három fős csapat 
vett részt.  
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

 
2014. december 16. 
Irodalmi Svédasztal (30.)- házigazda: Szilágyiné Szabó Ágnes 
Téma: Karácsony. "Élő könyvtár"játék, kézműves karácsony. 


