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2017 február 1-jével megalakult a Szentes Városi Könyvtár önkormányzati 

költségvetési intézmény. A február és március hónap eltelt az intézmény bejelentésével, a 

közüzemi és egyéb – a működéshez szükséges – szerződések megkötésével. Márciusban 

megtörtént a dolgozók állásának pályáztatása. Április 1-jén vettük fel a dolgozókat. Mindenki 

megpályázta a munkahelyét, így senkitől nem kellett megválnunk. Kivétel a gazdasági vezető, 

mert a könyvtár gazdasági ügyeit a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete vette át, így 

csak egy gazdasági előadót kaptunk heti 20 órában. Ekkortól kaptunk pénzt is a működésre. 

Ez alatt a két hónap alatt is folyamatos volt a könyvtárban folyó szakmai munka, az olvasók 

nem vették észre az intézmény szerkezetében történő változást. 

2017-ben könyvtárunk a szervezeti változások mellett is teljesítette a stratégiájában 

megfogalmazott feladatait. 

Gyarapítás 

A gyűjtemény gyarapítása a könyvtár Gyűjtőköri szabályzata szerint történik. Mivel 

könyvtárunk közkönyvtár, ezért a széles olvasóréteg kiszolgálása az elsődleges feladatunk. 

Ebbe tartozik a szépirodalom, a nagyobb érdeklődésre számot tartó lektűr irodalom. A 

gyarapításra fordított összeg biztosítja, hogy meg tudtuk venni az év folyamán azokat a 

dokumentumokat, amik a szórakozásra vágyó olvasóinkat az igényeknek megfelelően 

kielégíti. A szakirodalomból igyekeztünk úgy válogatni, hogy mindenféle megjelenő témában 

találjon új kiadványt az, aki keres.  

2017-ben is vásároltunk hangzó és audiovizuális dokumentumokat is, a 

lehetőségekhez mérten. Aránylag nem sokan használják a hangos könyvtárunkat, ennek 

népszerűsítése még előttünk álló feladat. 

A Helyismereti állományba az elmúlt évben is bekerültek azok a dokumentumok, 

amik fontosak a város történetének kutatói számára. Helyi szerzők művei, helyi szerzőkről 

szólnak, vagy a városról íródtak.  

Digitalizálás, e-könyvtár 

Gyűjtjük, megőrizzük és közzétesszük a helyi értékeinket hagyományos és digitális 

formában. A feldolgozás folyamatos, a könyvtár helytörténeti anyaga, ill. a levéltár és 

múzeum egyes anyagrészei kerülnek digitalizálásra. Egy kollega koordinálja a munkát és teszi 

fel a kész anyagot a JaDoX integrált könyvtári rendszerbe, így kerül az elektronikus 

könyvtárunkba. A digitalizálásban részt vettek az 50 órás önkéntes munka keretében dolgozó 

diákok. Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény működtetésével, 
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gyarapításával intézményünk nem csak az internetes tartalom-megosztás egy korszerű 

megoldását biztosítja, hanem a helyi értékek megőrzése, közkinccsé tétele által a lokálpatrióta 

identitásunk erősítését is szolgálja. 

Rendezvények 

Az Internetfiesta c. rendezvényhetünk március hónapban került megrendezésre, 

melynek keretében előadást tartottak kollegáink – Tímár Ferenc és Vágvölgyi Zoltán 

„Wikipédia szócikkek Szentesről” címmel. A Retro számítógépek kiállításának is nagy sikere 

volt a felnőtt könyvtárban. 

A tavalyi tanév után idén is nagy érdeklődés mellett futott programozás tanfolyamunk, 

amelyet 10-15 éves gyerekek számára hirdettünk meg szakköri formában. Ez kétheti 

rendszerességgel, szombat délelőttönként az Internetteremben zajlott, felkért előadó 

közreműködésével. Októberben újra indult egy másik csoporttal a képzés, amely 2018 tavasz 

végéig tart. 

A gyermekkönyvtárban a kolleganők előadásokat tartottak kisgyermekeknek az 

internet veszélyeiről, óvodás kortól iskolás korig. Folyamatosan tartanak könyvtárhasználati 

órát az általános iskolásoknak. 

2017 évben 39 középiskolás diáknak volt lehetősége az 50 órás önkéntes munka 

teljesítésére könyvtárunkban, összesen 1031,5 munkaórát töltöttek el a két könyvtárban. 

Ennek megszervezése, lebonyolítása igen komoly feladat. Az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján azonban úgy látjuk, hogy szeretnek itt a diákok, jól érzik magukat nálunk. Mi is 

örömmel látjuk a dolgos, szorgos segítő kezeket. 

Mint a város meghatározó kulturális intézménye, közösségi térként szervezzük és 

támogatjuk az alkotói bemutatkozásokat, öntevékeny csoportok működését és különböző 

kulturális programokat. Ennek jegyében 15 kiállítás volt, 2-3 hetes megtekintési lehetőséggel. 

Megkötöttük az Együttműködési megállapodásokat, elsőként a 37. II. Rákóczi Ferenc 

Műszaki Ezreddel. A megállapodás értelmében, az ő előadásaiknak is helyet adunk a 

Könyvtár előadótermében, ill. a könyvtár is szervez számukra az általuk kért témában 

előadásokat. Segítséget adunk a Zsoldos Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola 

„katonasulis” tagozatának rendezvényeik szervezésében, lebonyolításában, igény szerint. 

Megkötésre kerültek az Együttműködési megállapodások a középiskolákkal is. De 

folyamatosan bővül azon intézmények száma, akik kérik velünk az együttműködést, ill. 

akikkel mi kérjük az együttműködést. 
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Állandó klubjaink folyamatosan működtek (Krúdy-kör, Filmklub, Gondolkodók 

klubja, Grafológia klub). A Szentes-Csongrád Rotary Club, az Együtt Szentesért Egyesület 

pedig együttműködési megállapodás keretében partnerünk a rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában. 

Poszler György történelmi előadásai megrendezésre kerültek, havi rendszerességgel. 

Ezen felül hívtunk vendégelőadókat. Hárs Gábor nyugalmazott nagykövet tartott előadást a 

holocauszt témában, Savanya István Kanadában élő zenész-pedagógus énekelt verseket adott 

elő, Simon Géza Gábor zenetörténész a Jazz történet, Dr. Varga Tibor jogtörténész Lándzsa 

és kehely címmel, Dr. Szele György író Egy Széchenyi varázsa című könyvét, míg Süli 

István író a Romok. c könyvét mutatta be. Szeptemberben Szabó Norbert Ádám tartotta 

meg előadását arról, hogyan kajakozta át az Atlanti óceán 86 nap alatt. Dr. Tóth Mariann 

filozófus a filozófia történetéről mesélt nekünk.  

 „Az április 11-i Költészet Napjára meghirdettünk egy rendezvényt, mely arról szólt, 

hogy aki beküldi, vagy behozza egy saját szerzeményű versét, az felolvashatja vagy 

felolvastathatja (drámais diákok közreműködésével) a könyvtár épülete előtti Olvasó nő 

szobra mellé ülve. Ezt az eseményt videokameránkkal rögzíteni fogjuk, és mindenki egy 

DVD-n megkapja az ünnepség utáni napokban.” Ez volt a terv, de sajnos nem talált nagy 

érdeklődést a város „irodalmárai” körében. Két verset kaptunk, amelyet felolvastak a drámais 

diákok – videofelvételnek nem láttuk értelmét –, és ezután kedvenc verseik felolvasásával 

ünnepeltek a fiúk.  

2017-ben az Ünnepi Könyvhét megrendezése nagyobb szabású lett, mint az elmúlt 

években. Polgármester Úr felkérésére a Kossuth téren június 8-12-ig könyvfesztivált 

szerveztünk az Önkormányzattal közösen. Felkértük a könyvesboltokat, hogy pavilonnal 

álljanak ki és árulják könyveiket. Csak a Babilon könyvesbolt volt partner ebben. A Könyvtár 

is kivonult a helyi kiadványok árusítására. A Gyermekkönyvtár mesesátrat alakított ki, ill. 

kézműves foglalkozásokat tartott. Június 8-án (csütörtök) este a Polgármester úr megnyitója 

után a Horváth Mihály Gimnázium 10. évfolyamos diákjainak előadása, 9-én pénteken a 

Seres Antal tanítványai lettek volna, de érdeklődés hiányában nem tartották meg előadásukat. 

10-én szombaton Beke Mária szentesi írónő dedikált, és a Zeneiskola zongora tanszékének 

diákjai adtak koncertet. 11-én vasárnap délután Zsapka Attila felvidéki előadóművész 

Radnóti műsorát hallgathattuk meg. 12-én hétfőn délelőtt Toldi Mária meseíró mesélt az 

óvódásoknak. A rendezvény alapvetően jól sikerült, de a tapasztalatok birtokában 2018-ban 

nagyobb érdeklődésre számítunk. 
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Az országos őszi Könyvtári hét keretében a VÍZ volt a fő téma, erről beszélgettünk 

több este a témában szakértők segédletével, mint ökológiai téma, mint természeti környezet, 

ill. mint irodalmi téma. A Reformáció 500 éves évfordulójának tiszteletére meghallgattuk 

Veres-Ravai Réka evangélikus lelkészt a reformáció történetéről, a Szent László év 

alkalmából pedig Pálinkó György gimnáziumi tanár tartott előadást jeles királyunkról. 

Adventben minden héten más oldalról közelítettük meg az ünnepi készülődést, egyik héten 

zenei estünk volt, a zeneiskolások adtak egy kis koncertet, majd Dr. Janes Zoltán katolikus 

pap tartott előadást Advent négy hetének magyarázatáról, és végül Dr. Fári Irén muzeológus 

mesélt nekünk a képeslapok történetéről, és mutatott be sok-sok érdekes régi karácsonyi 

képeslapot. 

Gyermekkönyvtár 

A könyvtárhasználat első intézményi állomása a Gyermekkönyvtár, ahol színvonalas 

és széleskörű szolgáltatással várjuk a hozzánk látogató gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A 

Gyermekkönyvtár felelősségteljesen végzi az olvasásnépszerűsítését, a könyvtárhasználatot, 

valamint segíti a szabadidő hasznos eltöltését, különös figyelemmel támogatja az új 

könyvtárhasználókat.  

A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és az olvasói 

igényekhez próbáljuk alakítani. A nyomtatott dokumentumok (könyvek, folyóiratok) mellett 

CD-kel, DVD-kel, hangoskönyvekkel, és társasjátékokkal színesítjük a kínálatot. 

Nyilvános Internet hozzáférést 7 számítógéppel biztosítunk a látogatóink számára. A 

gyerekek elsősorban játékra, de vannak, akik a kompetenciamérés előtt állnak és gyakorló 

feladatokat oldanak meg, illetve egyéb kutatómunkára használják. A felnőttek javarészt 

levelezésre, közösségi oldalak használatára, nyomtatásra veszik igénybe a szolgáltatást. 

Ugyanakkor vannak olyan főként idősebb felhasználók, akik hivatalos ügyintézéshez 

használják és kérik segítségünket. (ügyfélkapu regisztráció, Erzsébet program üdülési 

lehetőségei stb.) 

Az okos telefonok és Ipad-ek terjedésével szükségessé vált az ingyenes WIFI 

hozzáférés, mely egyre népszerűbb a Gyermekkönyvtárban is.  

Intézményünk kapcsolatot épít ki és tart fenn a város kulturális és oktatási 

intézményeivel (iskolákkal, óvodákkal) és a civil szervezetekkel.  

A Szitakötő Oktatási Program pályázatának nyerteseként a Szitakötő folyóiratból 35 

példányt kaptunk minden számból, így nagyon jól tudtuk használni pl. szövegértés fejlesztő 
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foglalkozásainkon, mivel minden tanuló önállóan tudott dolgozni a megfelelő 

példányszámnak köszönhetően. A Szitakötő programok elsősorban az értő olvasást segítik. A 

48 színes oldalon megjelenő lapban különböző műfajú és tematikájú írások teszik lehetővé a 

sokirányú alkalmazást. A kortárs irodalmi művek (vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesztő 

cikkek mellett a korosztálynak megfelelő, kreatív foglalkoztató feladatok segítik a befogadást. 

A könyvtárhasználati foglalkozások a hatékony információkeresést és feldolgozást 

támogatják, emellett praktikus és hasznos gyakorlati tanácsokat is kaphatnak a gyerekek arról, 

hogyan igazodjanak el a könyvtárban. Célunk, hogy minél jobban megismerjék és 

megtanulják önállóan használni a könyvtárat. 

Ezen felül célként fogalmazódik meg a könyvszeretetre nevelés és ezzel 

párhuzamosan az olvasás megszerettetése. Ezeket a célokat, akkor tudjuk megvalósítani, ha 

mi magunk is részesei vagyunk a foglalkozásoknak. 2017-ben 144 foglakozást tartottunk 

3720 fő látogatót tudtunk becsalogatni. A megtartott foglalkozások között vannak heti 

rendszerességűek, mint például az Alkotóka, mely szabadidős délutáni foglalkozás. Az adott 

évszaknak, vagy ünnephez, alkalomhoz illő apró tárgyak készülnek különböző kézműves 

technikákkal. Heti rendszerességgel tartottuk a Szitakötő pályázathoz kapcsolódó 

foglalkozásokat, mely az értőolvasást, az olvasóvá nevelést erősítette. Havi szinten fogadtunk 

óvodás csoportokat, akik egy-egy ünnepkör kapcsán vagy maga a könyvtár, a könyvek miatt 

látogattak el hozzánk. Minden hónapban tartottunk könyvtárhasználati foglalkozásokat a 

város általános iskolásai számára, ahol a könyvtárral, a könyvekkel és az olvasás 

fontosságával ismertettük meg a tanulókat. Minden hónapban készítünk rejtvényt a 

gyerekeknek, mely szintén az olvasás népszerűsítését szolgálja. A kitöltők motiválására 

minden hónapban apró ajándékokat sorsolunk ki. 

Az első negyedév nagyobb rendezvényei között említhetjük Vig Balázs és Kollár 

Árpád író-olvasótalálkozóját a MISZJE szervezésében. Járt nálunk Vértes Judit egy 

könyvbemutatón. Március 15-hez kötődően a Koszta József Általános Iskola diákjai itt a 

könyvtárban 3 helyszínen vettek részt programokban. Megtanulták a Palotást táncolni, 

kokárdát készítettek és megemlékeztünk március 15-e fontosabb eseményeiről és jeles 

személyeiről. 

A második negyedév nagyobb megmozdulásai a Gyermekkönyvtárban az Óvodások 

hete, melyen a város összes óvodája részt vett. Megismerkedtek a könyvtárral, interaktív 

mesefoglalkozásokon vettek részt majd a Hungerit Zrt. jóvoltából megkóstolhatták a 

panírozott finomságokat. 
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Az Európai Ifjúsági hét keretében Work Shop-ot tartottunk a Gyermekkönyvtárban. 

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és 

sport programja. Hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban, 

köztük a Fiatalok Lendületben Programot. A fórumon és az előadásokon az elmúlt év 

eredményeit, sikereit vázolták az előadók, melyen szép számmal voltak érdeklődők.  

Vendégünk volt Beke Mari író, aki a 77 magyar népi játék című könyvéről beszélt és 

utána kézműves foglalkozással várta az érdeklődőket. 

Már hagyományosan júniusban rendeztük meg a Szent Erzsébet Katolikus Általános 

Iskolának a könyvtári akadályversenyét, melyen az iskola felsős tanulói vettek részt. 

Az Ünnepi Könyvhét keretében pár napra kiköltöztünk a Kossuth térre, ahol a 

különböző programok mellett mi gyermekkönyvtárosok egész napos kézműveskedéssel 

vártuk az érdeklődőket. A program lezárásaként Toldi Zsuzsa meseíró kápráztatta el az 

ovisokat, történeteivel, meséivel. 

A nyári szünetben indult a Kötés-horgolás tanfolyam, ahol sok ügyes kezű anyuka 

sajátította el a kötés fortélyait. A szünetben táborozó gyerekeket is fogadtunk, akik 

megismerkedtek a könyvtárral és kézműves foglalkozáson vettek részt. 

Szeptemberben az Autómentes napon a Gyermekkönyvtár előtt felállított asztalok 

mellett kézműveskedtünk az óvodásokkal. (krumplinyomdáztunk, levéllenyomatot 

készítettünk, homokasztalon próbálhatták ki a gyerekek a kézügyességüket) 

A hónap végén rendeztük meg a Népmese napját, mely az idén rendhagyó volt. A 

mese felolvasások mellett vendégünk volt Kassovitz László író, aki nagy-nagy szeretettel és 

fáradhatatlanul mesélt egész nap a hozzánk érkező csoportoknak. A napot a rajzpályázat 

ünnepélyes díjátadásával zártuk. 

Az utolsó negyedévben sem szűkölködtünk a tennivalókban. Az Országos Könyvtári 

napok keretében különböző programokkal, játékokkal, rejtvényekkel vártuk a hozzánk 

érkezőket. 

A Védőnői Szolgálattal közösen indítottuk a Baba-Mama klubot, mely azóta is 

népszerű. Mindig aktuális, érdekes témákkal találkozhatnak az anyukák. (újraélesztés, 

karácsonyi hangolódás, mese meditáció) 
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Az év utolsó hónapjában rendeztük meg a Könyvtárhasználati vetélkedőt általános 

iskolásoknak 3 korcsoportban. Ezeknek a programoknak köszönhetően az új olvasóink száma 

285 fővel gyarapodott.  

Pályázatok 

Folyamatosan figyeljük a különböző pályázati lehetőségeket, és amire lehet, vagy 

érdemes, arra pályázunk. A DJP, azaz Digitális Jólét Program – melynek elődje az E-

Magyarország pont, ennek is részese voltunk – keretében pályázatot adtunk be informatikai 

eszközökre, ill. egy-egy kültéri Wi-Fi egységre a Kossuth térre a Gyermekkönyvtárból, és egy 

másikra az Apponyi térre a Felnőtt könyvtárból. 

2017-ben máshova nem sikerült pályázatot benyújtanunk, mert nincs jogelődje 

intézményünknek, ennél fogva a Kft. adatait nem használhatjuk fel. 

Minőségirányítás 

Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a minőségirányítási alapelvek mentén szervezzük 

munkánkat, szolgáltatásainkat, szem előtt tartva a partnerek igényeit, a folyamatos fejlesztés 

gyakorlatát, a munkatársak elkötelezettségét. A könyvtár hagyományos szerepeinek 

megtartása mellett olyan új szerepeket keresünk, amelyek elébe mennek a társadalmi 

változásoknak és indukálják azokat, figyelembe véve a mindenkori megfogalmazott és látens 

igényeket. Korszerű szolgáltatásokkal biztosítjuk az információkhoz való teljes körű 

hozzáférést hagyományos és digitális formában. Folyamatosan gyűjtjük, rendszerezzük, 

közzétesszük helyi értékeinket. Feladatainkat szakmai hozzáértéssel, elhivatottsággal és 

empátiával végezzük a társadalmi változásokat követve. Ennek egyik feltétele, hogy 

megszerezze a Könyvtár a Minősített Könyvtár-i címet. Ehhez a munkához szakmai 

segítséget kellett igénybe vennünk, előadókat hívtunk, akik útmutatást adtak a pályázati anyag 

elkészítéséhez. A munka dandárjával készen vagyunk, így 2018-ban amint megjelenik az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati kiírása, be tudjuk adni az elkészült pályázati 

anyagot.  

Ellenőrzés 

2017 decemberében belső ellenőr érkezett az intézményhez. A szabályzatokat és 

munkaköri leírásokat ellenőrizte. Nagyrészt rendben találta, amit pótolni kellett, az elkészült, 

várja a további ellenőrzést. 
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Összegzés 

A város meghatározó kulturális intézményeként Könyvtárunk távlati célja, hogy 

élménykönyvtárként korszerű szolgáltatásokat nyújtson a használók legszélesebb körének, 

tértől és időtől függetlenül. Szándékunk, hogy gazdaságosan működtetett, dinamikusan 

fejlődő, használóközpontú, információs és kulturális intézmény legyünk. A különböző 

korosztályok eltérő használói igényeihez alkalmazkodva ideális könyvtári környezetet 

alakítunk ki megfelelő technikai háttér biztosításával.  

 Hozzájárulunk az esélyegyenlőség és versenyképesség megteremtéséhez. 

A társadalmi változásokra és kihívásokra reagálva folyamatosan fejlesztjük 

szolgáltatásainkat és szakmai kompetenciáinkat, a könyvtárosok különböző szakmai 

továbbképzéseken vesznek részt anyagi lehetőségeinkhez mérten. 

 

Szentes, 2018. január 22. 

 

 

  Sallainé Gresó Klára 

  igazgató 

 

 


