
Az októberi hónap Békés megye telepü-
lési könyvtáraiban is elképzelhetetlen az
Országos könyvtári napok rendezvényso-
rozat nélkül. 2014-ben a Békés Megyei
Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) és az Informatikai és Könyvtári
Szövetség támogatásával másfél millió
forintos támogatást nyert a megyei ren-
dezvényekre.

A programok lebonyolítását mindig
lázas tervezés és gondos elõkészítés elõ-
zi meg a megye települési könyvtáraiban
és a megyei könyvtárban. Általában már
március hónapban egyeztetünk a terve-
zett elõadókkal. A projekt ezen része
mindig örömmel tölti el a szervezõket,
hiszen izgalmas dolog új embereket, író-
kat, elõadókat elõbb telefonon, e-mail-
ben, késõbb személyesen is megismerni,
illetve színes, változatos és érdekes prog-
ramokat szervezni. Az elmúlt néhány év
során többnyire jó tapasztalatokat sike-
rült összegyûjteni, csak igazán ritkán for-
dult elõ „váratlan akadály”. A programok
véglegesítése (idõpont, helyszín, elõadó)
általában augusztus hónapban történik,
amikorra már kiderül, hogy milyen mér-
tékben nyert támogatást a pályázat. Pár-
huzamosan folynak az elõkészületek a
megyei könyvtárban és a csatlakozó te-
lepülési könyvtárakban. Az idei évben
Békés megyében több mint harminc tele-
pülési könyvtárban és KSZR-szolgál-
tatóhelyen valósult meg a közel másfél-
száz program.

Érdemes a programok közül ízelítõül
néhányat kiemelni, így az orosházi Justh

Zsigmond Városi Könyvtárban megvaló-
sult, KönyvesBlogger elnevezésû találko-
zót. A rendezvény igazán friss, fiatalos és
lendületes volt. A résztvevõk között vol-
tak egri, kaposvári és szegedi könyvtá-
rosok is. Indításképpen Buzai Csaba
igazgató arról beszélt, hogy miért szere-
tünk olvasni, hogyan olvasunk, és mikép-
pen lehet népszerûsíteni az olvasást.

A fiatalabb korosztály számára feled-
hetetlen program volt a népszerû írókkal
való találkozás: Békésszentadráson Varró
Dániel, Békéscsabán és Mezõhegyesen
Kiss Ottó volt a könyvtárak vendége.
Szinte minden korosztály talált érdekes-
séget, könyvet, ajánlót, új receptet a Bé-
kés Megyei Könyvtár Egészségnap a
könyvtárban címû programján. A könyv-
tár aulájában felállított standoknál lehe-
tett ismerkedni az egészséges életmóddal
és az egészséges ételekkel. Az egész na-
pos kiállítás és vásár tanácsadással, szû-
résekkel, mérésekkel, hallás- és látás-
vizsgálattal, elõadásokkal egészült ki.
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Találkozzunk a könyvtárban! 
Az Országos könyvtári napok Békés megyei rendezvényei

✒✒    Lukoviczki Anna

Egészségnap 
(Fotók: Vincze Andrea, BMK)



A megyei könyvtár immár negyedik
alkalommal hirdetett meg autóbuszos
helyismereti túrát: az elsõ alkalommal,
2011-ben, a dobozi kollégák fogadták a
résztvevõket. A rendezvény az idõsebb és
a fiatalabb generációnak egyaránt színes
és érdekes program volt, amelynek során
a résztvevõk megismerték a közeli tele-
pülések könyvtárainak tevékenységét,
szolgáltatásait, a nevezetes helyi épülete-
ket, kastélyokat és parkokat. A korábbi
években a Mogyoróssy János Városi
Könyvtár és a Nagy Miklós Városi
Könyvtár és Sárréti Közérdekû Muzeális
Gyûjtemény látta vendégül a rendhagyó
séta résztvevõit. Ebben az évben az ér-
deklõdõk a program során a hatvanöt
éves Békés Városi Püski Sándor Könyv-
tárba látogattak el, megismerték a város
nevezetes épületeit, és végül a tarhosi
kastély kertjében tettek egy hatalmas sé-
tát, igazán vadregényes környezetben.
A program egyik érdekessége a kastély-
kertben található „akusztikus gödör”,
ahol a régi idõkben hangversenyeket tar-
tottak.

A könyves vasárnapon Békés megye
számos településén rendhagyó nyitva tar-
tással, kedvezményekkel, és megbocsá-
tás napjával várták az olvasni vágyókat.
A megyei könyvtárban hagyományosan
családi programokkal készültek a szerve-
zõk. Az Állati jó nap a könyvtárban!
program során többek között állatsimo-
gatóval, mozgásos játékokkal és a könyv-
tár udvarán a Bise kutyaiskola bemutató-
jával találkozhattak az érdeklõdõk.

A Békés Megyei Könyvtárban október
13. és 19. között 363 fõ hosszabbította
meg a könyvtári tagságát, az új beiratko-
zottak száma 113 fõ. A következõ évek-
ben szeretnénk a csatlakozó könyvtárak
és a programok számát is növelni. Terve-
ink között szerepel számos új ötlet és
még több színes program, amelyek meg-
valósításához továbbra is bízunk az NKA
támogatásában. Addig is: Találkozzunk a
könyvtárban! ■
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A helyismereti séta résztvevõi a tarhosi kastélykertben 

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban 

Munka közben a Bise Kutyaiskola „növendékei"


