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I. Társadalmi szerepvállalás 

Újságkiadás 

A Gyomaendrődi Hírmondó, színes, közéleti havilap. Szerkesztése 
2013-tól, kiadása 2017-től.  A város háztartásaiba eljutó, ingyenes 
havilap igen nagy népszerűségnek örvend a felnőtt lakosság körében. 
Főként az önkormányzat híreire épül, de helyt kapnak benne a város 
intézményei, iskolái, egyesületei, civil szervezetei. 

Eredménye, hatása A lakosság tájékoztatása legfrissebb információikkal 
Célközönség felnőtt 
Gyakoriság havonta 

Könyvkiadások 

Ki kicsoda Gyomaendrődön.  Gyoma 300 éves jubileuma alkalmából 
elkészült, 792 oldal terjedelmű könyv szerkesztése, megjelentetése. 

Gergely Ágnes: Egy urbánus főhajtása című az Endrődi füzetek 
sorozat összegző kötete 

Eredménye, hatása A könyvtár ismertségének és elismertségének növelése. 
Partnerkapcsolatok erősítése. A városi jó kezdeményezések 
folytatása. 

Célközönség felnőtt 

Gyakoriság alkalomszerű 

Rózsahegyi Napok 

Partnerintézményünk a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
ünnepségsorozatához kapcsolódva, rendezvény szervezésével 
támogatjuk a Rózsahegyi Napok elnevezésű eseménysorozatot. A 
rendezvény témája, célközönsége partnerünk igényei szerint változó. 

Eredménye, hatása Partnerkapcsolat erősítése. Színvonalas programmal a város 
kulturális életének gazdagítása 

Célközönség felnőtt, vagy 14 éven aluli 
Gyakoriság évente 

Városi ünnepségek 

Rendszeressé vált, hogy a város önkormányzata fölkéri 
könyvtárunkat városi rendezvények megszervezésére, és 
lebonyolítására. 
Határ Győző szoboravató ünnepség szervezése 
Kállai Ferenc emlékév alkalmából rendezett szoboravató, és 
gálaműsor megszervezése és lebonyolítása. 
1956 a Szabadság Éve ünnepség szervezése 
 Gyoma 300 éves jubileuma tiszteletére rendezett eseménysorozat 
szervezése, rendezése. 

Eredménye, hatása Színvonalas program szervezésével városunk kulturális életének 
színesítése. 
A könyvtár népszerűsítése. 

Célközönség felnőtt 

Gyakoriság alkalomszerű 

Gyomaendrőd tortája 

Lakossági kezdeményezésre megszervezett Torta-és süteménysütő 
verseny. A verseny egy városi rendezvénysorozat része /Sajt-és 
túrófesztivál/. A beérkezett sütemények a szakmai zsűri értékelése 
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után kiállítás formájában mutatkoznak be a város lakóinak. 
Gyomaendrőd tortáját a zsűri választja ki a beérkezett torták közül. 

Eredménye, hatása Aktív részvétel a város hagyományos, nagy rendezvényein. 
Használói igény kielégítése. Partnerkapcsolatok erősítése. 

Célközönség:  Nagyon népszerű, korosztálytól független rendezvény 

Gyakoriság évente 

Cseperedő 

Előadássorozat, mely tanácsadás, és tájékoztatás is egyben, 
kisgyermeket nevelő szülőknek, s a témában érdeklődőknek. 
Pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok 
előadásával, könyvtári környezetben, könyvajánlásokkal. 

Eredménye, hatása A könyvtár, mint közösségi tér és állománynak népszerűsítése. 
Partnerkapcsolatok erősítése, partneri együttműködés. 

Célközönség felnőtt 
Gyakoriság folyamatos 

Értéktár 
A településünkön fellelhető értékek bemutatásával, róluk ajánlók 
készítésével gazdagítjuk városunk történelmét, hagyományait. 

Célközönség felnőtt 

Gyakoriság évente 

Díszpolgári és más 
kitüntető címek 

felterjesztése 

Városi díjak, kitüntető címek adományozásához szükséges 
előterjesztésesek, ajánlások készítése és segítségnyújtás azok 
elkészítéséhez. 

Eredménye, hatása Partnerkapcsolatok erősítése. A város értékeinek, és azok 
elismerésének támogatása. Civilkapcsolatok támogatása. 

Célközönség felnőtt 

Gyakoriság évente 

Digitális fotókiállítás 
 

Városunkban élő amatőr fotósok munkáinak bemutatása, valamilyen 
téma, vagy rendezvényhez kapcsolódóan (Országos Könyvtári 
Napok, Internet Fiesta).  
A kiállítás megtekinthető honlapunkon állandóan, a könyvtárban 
kivetítőn a rendezvénysorozat idején. 

Eredménye, hatása Változatos programok szervezése látogatóinknak. 
Helyi értékek bemutatása, őrzése. 
Honlapunk népszerűsítése, digitális tartalmak bemutatása. Partneri 
kapcsolatok erősítése. Helyi értékek felkutatása, népszerűsítése. 

Célközönség életkortól független 

Gyakoriság alkalomszerű 

Rajzverseny 

Rajzverseny és kiállítás a beérkezett rajzokból. Nagyobb 
rendezvényekhez, évfordulókhoz, eseményekhez, különböző 
témákhoz köthetően. 

Eredménye, hatása A könyvtár, és családbarát programjainak népszerűsítése. 

Célközönség 14 éven aluliak 
Gyakoriság alkalmanként 
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Várostörténeti vetélkedő 

Többfordulós, a város történelmének, jelenének ismerésére, 
megismerésére szervezett verseny, felső tagozatosoknak, 
középiskolásoknak 

Eredménye, hatása Helytörténeti állományunk népszerűsítése. Városunk értékeinek 
bemutatása. 

Célközönség általános iskolások és középiskolások 
Gyakorisága kerek évfordulókhoz kapcsolódóan 

Egészségnap 

Az Országos Könyvtári Napok, vagy az Internet Fiesta 
rendezvénysorozat egyik eseménye. Ingyenes szűrővizsgálatok, 
előadások. Egészséggel kapcsolatos kiállítás, termékbemutató, 
ételkóstoló, vásárlási lehetőség. 

Eredménye, hatása A könyvtár népszerűsítése. Partnerkapcsolatok erősítése. Az 
egészségtudatos életmód népszerűsítése. 

Célközönség  felnőtt 
Gyakoriság évente 

Együtt kirándulunk Közös kirándulás olvasóinkkal. Különböző témákhoz kapcsolódóan. 
Eredménye, hatása Kötetlen találkozás olvasóinkkal. A könyvtár és a közösség 

kapcsolatának erősítése. 
Célközönség felnőtt 

Gyakoriság alkalomszerűen 

II. Állomány- és szolgáltatásnépszerűsítés 

Digitális helytörténeti 
anyagok a honlapon 

Az állomány védelmét szolgálja, ugyanakkor a dokumentumok 
hozzáférését széles körben teszi lehetővé.  Azok a dokumentumok, 
amelyek egyediségük, koruk, ritkaságuk, helytörténeti jelentőségük 
miatt nem kölcsönözhetők mindenki számára elérhetők 
honlapunkon. 

Eredménye, hatása A könyvtár, és a könyvtár honlapjának népszerűsítése. Olyan 
használók kiszolgálása, akik egyébként nem könyvtártagok. 
Korlátozástól mentes hozzáférés biztosítása. Állományvédelem. 

Célközönség felnőtt 
Gyakoriság: a feldolgozás folyamatos 

Jöjjön, megbocsátjuk! 

Az Országos Könyvtári Napok alkalmával bevezetett 
szolgáltatásunk. Azokat az olvasóinkat várjuk, akiknek régebbi 
dokumentumtartozása van. (megbocsátás = az adott héten késedelmi 
díj elengedése.) 

Eredménye, hatása A könyvtár és szolgáltatásainak népszerűsítése. 
A vissza nem hozott dokumentumok számának csökkentése 

Célközönség mindenki 
Gyakoriság évente egyszer 1 héten át  

Boldogság kék kosara 
 

Egy kék színű kosárka teli az olvasóknak szánt üzenetekkel. Az 
üzenetek esztétikus megjelenésű kis lapocskák, amelyek egyik 
oldalán a könyvtár színes fotója, a másikon az üzenet található. Az 
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üzenetek tartalma témánként, változtatható, de mindenképpen 
pozitív gondolatokat sugalló, vagy humoros. 

Eredménye, hatása A könyvtár számára fontosak a látogatók. A könyvtár dolgozói 
figyelnek a használókra. 

Célközönség felnőttek 

Gyakoriság évente, Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta 

Letéti könyvtár 

Letéti könyvtár működtetése a Rózsahegyi Házban. Könyvállomány 
és számítógépek kihelyezésével könyvtárunk hozzájárul a 
külterületen élők könyvtári ellátásához. 

Eredménye, hatása A könyvtár, és az olvasás népszerűsítése. 

Célközönség felnőtt, 14 éven aluli 

Gyakorisága folyamatos 

Témacsoportos kiemelés 

Többféle kiemelés. Szépirodalomból kiemelve a népszerű, 
szórakoztató irodalom (krimik, akcióregények, romantikus történetek). 
Fantasy irodalom külön polcokon elhelyezve. Sorozatok, többrészes 
könyvek külön jelöléssel, számozva, összegumizva a polcokon. Tini 
olvasóknak szóló kiemelés. Tudatos szülő - kisgyermekes szülőknek, 
gyermekneveléssel kapcsolatos könyvek. Ifjúsági ismeretterjesztő 
sorozatok külön polcokon. Ifjúsági kézműves füzetek 
témacsoportokban. 

Eredménye, hatása Olvasás –és állománynépszerűsítés. Könnyebb keresés, eligazodás az 
állományban. Figyelem fókuszálása az adott lehetőségekre, a 
használói igényekre. 

Célközönség felnőtt, tini korosztály 

Gyakoriság folyamatosan, a jelentkező igényekre figyelve 

Helytörténeti barangolás 

A városi kirándulás keretében bemutatásra kerülnek olyan épületek, 
melyek valamilyen, de egy témakörben nevezetesek (történelmi, 
irodalmi vonatkozásban, híres emberek).  
A város múltját, történelmét, értekeit mutatja be egy-egy kirándulás. 
A témája, a célközönség változtatható, városi, vagy egyéb 
évfordulókhoz köthető. 

Eredménye, hatása Városunk értékeinek bemutatása. Helytörténeti állományunk 
népszerűsítése. A könyvtár és a közösség kapcsolatának erősítése. 

Célközönség felnőtt 

Gyakoriság nagyobb évfordulókhoz kötött 

III. Olvasásnépszerűsítés 

Aranyfonál mesemondó 
verseny 

Évtizedes hagyománnyal bíró évente megrendezett mesemondó 
verseny általános iskolásoknak. A magyar vagy más népek meséiből 
választott mesék előadása korosztályonként. 

Eredménye, hatása Olvasásnépszerűsítés. 
A népmesék megismerése, a népmesemondás hagyományának 
őrzése. Szereplési lehetőség biztosítása a meséket kedvelő 
gyerekeknek. Közös élmény, a népmesék által.  
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Célközönség 6-14 évesek 
Gyakoriság évente 

Költészetnapi 
versmondó verseny 

A Költészet napja alkalmából megrendezett versmondó verseny 
általános iskolásoknak. 

Eredménye, hatása Olvasásnépszerűsítés. A Költészet Napjának megünneplése. 
Ismerkedés versekkel. Szereplési lehetőség biztosítása a verset 
kedvelő gyerekeknek. Közös élmény a versek által. 

Célközönség 6-14 évesek 
Gyakoriság évente 

SZÖVEGELŐ 
 

A szövegértő olvasás fejlesztésére indított feladatmegoldó verseny. 
Az 5 fordulós versenysorozat tanévkezdéssel indul, 2-8. osztályosok 
részvételével. Évfolyamonként egy-egy kiválasztott műből vett 
részletekhez kidolgozott feladatlapokkal, levelezős rendszerben.  A 
verseny egy a könyvtárban megrendezett, záró rendezvénnyel ér 
véget. 

Eredménye, hatása Az olvasás népszerűsítése. Értő olvasás fejlesztése. 
Partnerkapcsolatok erősítése. A könyvtár népszerűsítése.  

Célközönség 2-8. osztályosok 

Gyakoriság tanévenként 

Népmese napja 
 

Minden évben a népmese napján megrendezett, a népmesét 
népszerűsítő rendezvény. Formai része változtatható: több 
helyszínen egyszerre mesélés, a mesélő ugyanazzal a mesével jár 
iskolákba, óvodákba, intézményekbe, idősek otthonába, hivatalokba. 

Eredménye, hatása A könyvtár, a mese, az olvasás népszerűsítése. Közös élmény a 
népmesék által. 

Célközönség minden korosztály 
Gyakoriság évente 

Vakrandi 
 

Játékos könyvkölcsönzés. Az Országos Könyvtári Napokhoz, Internet 
Fiestához kötődik. A kölcsönző a becsomagolt könyvek közül, 
„vakon” választ, a csomagoláson lévő rövid ajánlás alapján. 

Eredménye, hatása Olvasás-és állománynépszerűsítés 
Célközönség felnőtt, tini korosztály 

Gyakoriság évente 

„Gyomaendrőd 
nagykönyve” 

Az olvasók szavazatai alapján kiválasztott, legtöbb szavazatot kapott 
könyv „Gyomaendrőd Nagykönyve” kitüntetést kapja. 
Szavazatgyűjtés a könyvtárban szavazatgyűjtő dobozban, vagy 
honlapunkon. 

Eredménye, hatása Olvasás- és honlap népszerűsítés. 

Célközönség felnőtt 

Gyakoriság 2-3 évente, valamilyen alkalomhoz kötve 

Könyvtári Leg-ek 

Legnagyobb, legkisebb, legvastagabb, legnehezebb, legrégibb, 
legújabb, legszebb kötésű, legtöbbet olvasott, leghangosabb felnőtt és 
ifjúsági könyveiből kiállítás rendezése. Szavazásos játék is köthető 
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hozzá. 
Eredménye, hatása Olvasás-és állomány, valamint könyvtár népszerűsítés. 

Célközönség minden korosztály 
Gyakoriság 4-5 évente, valamilyen alkalomhoz kötve 

Nemzetiségi könyvek 
 

A nemzetiségi identitás erősítését szolgáló állományrész, a 
nemzetiségi oktatás támogatása. Német és cigány nemzetiség. 

Eredménye, hatása Olvasás-és állománynépszerűsítés 

Célközönség 14 éven aluli 

Gyakoriság folyamatos 

Könyvtárhasználati 
foglalkozások 

Általános iskolásoknak, óvodásoknak szóló, könyvtár használatának 
tanulását segítő foglalkozások. 

Eredménye, hatása A könyvtár és állományának népszerűsítése. A könyvtárhasználat 
népszerűsítése, segítése. 

Célközönség 14 év alatti 
Gyakoriság a látogató csoportok igénye szerint 

Könyvcsomag 
kölcsönzés időseknek 

Könyvcsomag összeállítása, igényeknek megfelelően, idős, vagy 
tartósan beteg, hátrányokkal küzdő embereknek, betegeknek, akik 
személyesen nem tudnak eljönni, kölcsönözni.   

Eredménye, hatása A könyvtár népszerűsítése, kapcsolattartás olvasókkal. 
Célközönség idősek 

Gyakoriság igényeknek megfelelően 

IV. E-szolgáltatás 

Jeles napok 

Az adott hónap nevezetesebb napjait ismerteti. Témái: történelmi 
események, évfordulók, ünnepek, írók, költők városunk híres 
emberei. 

Eredménye, hatása A könyvtár és honlapunk népszerűsítése. Olvasásösztönzés. 

Célközönség 6-14 éves korosztály 

Gyakoriság havonta 

Hónap ajánlata 
A Jeles napokkal egyszerre megjelenő, tartalmában hozzá kapcsolódó 
kiemelés, ami valamilyen érdekességet mutat be részletesebben. 

Eredménye, hatása A könyvtár, és honlapunk népszerűsítése. Olvasásösztönzés. 
Célközönség 6-14 éves korosztály 

Gyakoriság havonta 

Könyvajánló 

Digitális könyvajánló a honlapon, valamint nyomtatott formában, a 
könyvtárban kifüggesztve. Az olvasók tájékoztatását szolgálja új 
könyveinkről. Rövid leírás a könyv témájáról, bemutatja a könyv 
borítóját, lelőhelyét. 

Eredmény, hatása A könyvtár, az állomány, az új beszerzések és a honlap 
népszerűsítése. Olvasásnépszerűsítés. 

Célközönség felnőtt, gyermek 

Gyakoriság folyamatos 

Tematikus előadások a Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta rendezvénysorozathoz 
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honlap tartalmának 
népszerűsítése. 

köthető előadások, melyek azt mutatják be, hogy milyen digitális 
tartalmak állnak az olvasók rendelkezésére honlapunkon, az adott 
témában. 

Eredménye, hatása A könyvtár, és honlapjának népszerűsítése. Olvasásnépszerűsítés 
Célközönség 6-14 éves korosztály 

Gyakoriság évente 2-szer 

Napi jó tanács 

Az Őszi Könyvtári Napokhoz, és a Könyvtári Fiestához kapcsolódó, a 
honlapon az adott héten naponta megjelenő cikksorozat. 
Érdekességekre, vagy elgondolkodtató dolgokra hívja fel a figyelmet, 
tanácsot ad. 

Eredménye, hatása A könyvtár, és honlapjának népszerűsítése. Olvasásnépszerűsítés. 
Célközönség felnőtt, gyerek 

Gyakorisága évente 2-szer 

Napi kérdés 

Az Őszi Könyvtári Napokhoz, és a Könyvtári Fiestához kapcsolódó 
játék. Minden nap az adott témában egy kérdés jelenik meg a 
honlapon. A helyes választ beküldők sorsoláson vesznek részt. 

Eredménye, hatása A könyvtár és honlapjának népszerűsítése.  

Célközönség felnőtt, gyerek 
Gyakoriság évente 2-szer 

TOTÓ 
 

Az Őszi Könyvtári Napokhoz, és a Könyvtári Fiestához kapcsolódó 
játék. Az adott témában egy 13+1 kérdéses TOTÓ jelenik meg 
honlapunkon. 

Eredménye, hatása A könyvtár és honlapjának népszerűsítése. 
Célközönség felnőtt, gyerek 

Gyakoriság évente 2-szer 

V. A könyvtár, mint közösségi tér 

Gyomaendrőd szülöttei 
Rendszeres találkozók szervezése híressé vált városlakókkal, vagy a 
városban élő emberekkel. 

Hatása, eredménye A könyvtár, és rendezvényeinek népszerűsítése. A város értékeinek 
bemutatása. 

Célközönség felnőtt 

Gyakorisága  évente 1-2 alkalom 

Tematikus kiállítások 
Tematikus kiállítások szervezése, rendezvényekhez, a várossal 
kapcsolatos évfordulókhoz, eseményekhez, aktuális témákhoz 
köthetően. 

Eredménye, hatása A könyvtár, és családbarát programjainak népszerűsítése.  

Célközönség felnőtt, gyerek 
Gyakoriság alkalmanként 

Olvasóink készítették 

Kiállítás rendezése olvasóink által készített tárgyakból, egy-egy 
választott témának megfelelően (kézimunkáktól a befőttekig, gyűjtött 
tárgyak) 

Eredménye, hatása A könyvtár népszerűsítése. Kötetlen találkozás olvasóinkkal. 
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Családbarát programok népszerűsítése. 
Célközönség kiállítás megtekintése korosztálytól független  

Gyakoriság alkalomszerűen 

Sakk- szerda 

Olvasói kérésre indult a szerda délutáni sakk. A könyvtár teret enged 
olyan olvasói elképzeléseknek, melyek a könyvtár életére is pozitívan 
hatnak.  

Hatása, eredménye A könyvtár népszerűsítése. Civil kezdeményezések támogatása. 

Célközönség  felnőtt 
Gyakorisága hetente 

 
 
 


