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Terület Leírás 

Német Nemzetiség 
Önkormányzat  

Partneri megállapodást kötöttünk a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal. A könyvtár német nemzetiségi könyvtári ellátást 
vállalt fel 2018. január 1-től 
A könyvtár meghívók, plakátok készítésével, kiállítások 
megnyitásával és német nyelvű állományrész kialakításával segíti az 
a német nemzetiségi oktatást, valamint az önkormányzatot. 
2016. december 15-én a Blickpunkt című kiállítást Dinyáné Bánfi 
Ibolya nyitotta meg. 

Eredménye, hatása Partnerkapcsolatok erősítése. Helyi és nemzetiségi identitás erősítése. 

Célközönség felnőtt, 14 éven aluli 

Rózsahegyi Napok 

Partnerintézményünk a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola minden 
évben megrendezett Rózsahegyi Napok elnevezésű 
eseménysorozatához kapcsolódva, programot szervezünk.  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 

A Bogrács Napja A Rózsahegyi Ház szervezésben megvalósított program 
lebonyolításában való részvétel: zsűrizés, a zsűri munkájának 
segítése. 

Eredménye, hatása Partnerkapcsolat erősítése.  A könyvtár szerepének, hírnevének 
növelése. 

Célközönség felnőtt 

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 

Határ Győző emlékezete 
 

Budapesten, a Farkasréti temetőben Határ Győző sírjának 
megkoszorúzása minden évben, civil szervezetek képviselői és 
olvasók kíséretében. 

Eredménye, hatása A tisztelet és emlékezet folyamatos fenntartása, példamutatás. 

Célközönség felnőtt 

Határ Győző emlékezete 
2013-2014 

Határ Győzőről 100 Centenáriumi év programjaiban társrendezőként 
való közreműködés, illetve programok szervezése. 
Országos szavalóverseny döntője. Határ Győző munkásságát 
bemutató konferencia. Gála műsor a centenáriumi év alkalmából. 
Szoboravató ünnepség szervezése.  

Eredménye, hatása Partneri együttműködés. A könyvtár névadója emlékének és 
szellemiségének ápolása és megőrzése. A város kulturális életének 
színesítése. Határ Győző életművének népszerűsítése. 

Célközönség felnőtt, középiskolás 
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Határ Győző emlékezete 
2016 

Megemlékezés Határ Győzőről, szobrának megkoszorúzása 
halálának 10. évfordulóján a Kulturális Egyesülettel.  

Eredménye, hatása Partneri együttműködés. A könyvtár névadója emlékének és 
szellemiségének ápolása és megőrzése. 

Célközönség felnőtt 

Kapcsolattartás az 
elszármazottakkal 

A szülőföldhöz fűződő kapcsolat fenntartása, erősítése. Az 
Endrődiek Baráti Köre egyesület munkájának támogatása. 
Elszármazottak meghívása, könyvbemutatók, kiállítások szervezése a 
könyvtárban.  
Részvétel vidéki rendezvényeiken civil szervezetek és 
magánszemélyek kíséretében: 
Gergely Ágnes köszöntése 80. születésnapján – Petőfi Irodalmi 
Múzeum 
Kunkovács László kiállítása – Békéscsaba Munkácsy Mihály 
Múzeum, könyvbemutató Budapesten 
Színházlátogatások szervezése helyi kötődésű színművészek 
eladásaira: Mészáros Tibor – Csokonai Színház Debrecen,  
                    Balázs Andrea – Szarvas 

Eredménye, hatása Helytörténeti értékeink megismertetése, kapcsolatok ápolása az 
elszármazottakkal. Partnerkapcsolatok erősítése. Közösségépítés. 

Célközönség felnőtt 

Újságkiadás 
2013-tól 

A Gyomaendrődi Hírmondó, színes, közéleti havilap. Szerkesztése 
2013-tól, kiadása 2017-től. A város háztartásaiba eljutó, 6200 
példányban megjelenő ingyenes havilap igen nagy népszerűségnek 
örvend a felnőtt lakosság körében. Főként az önkormányzat híreire 
épül, de helyet kapnak benne a város intézményei, iskolái, 
egyesületei, civil szervezetei. 

Eredménye, hatása A lakosság tájékoztatása legfrissebb információikkal 
Célközönség felnőtt 

Internet Versfesztivál 
2013 

Társrendezőként az OMart Kulturális Egyesület támogatása 
rendezvények szervezésével. Az országos versfesztivál sikeres 
rendezvényei voltak a Gergely Ágnes és Határ Győző műsorok. 

Eredménye, hatása A könyvtár ismertségének és elismertségének növelése. 
Partnerkapcsolatok erősítése. Színvonalas kulturális programok 
biztosítása a város lakosságának, az idelátogatóknak. 

Célközönség felnőtt 

Kiállítások 
2014-től 

Helyi alkotók munkáinak bemutatása  
/Hinel Andrea, Beinschróth Károly, Gaál Lívia, Mahovics Erika, 
Pelyva Lajosné, Bátori Sándor, Tóth Imréné illetve olvasóink./ 

Eredménye, hatása A könyvtár ismertségének és elismertségének növelése. 
Bemutatkozási lehetőségének biztosítása, helyi alkotók, gyűjtők 
bemutatása. Egymás megismerése, a helyi közösséghez tartozás 
erősítése. 
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Célközönség életkortól független 

Egészségnap 
2014-től 

Az OKN-hez, vagy az InternetFiestához kapcsolódóan egészségnap, 
egészség délután szervezése. 

Eredménye, hatása A város kulturális életének színesítése. Határ Győző életművének 
megismertetése. 

Célközönség felnőtt, középiskolás 

 
Várostörténeti vetélkedő 

2014-től 

Többfordulós verseny megrendezése általános és középiskolás 
diákok számára. A feladatok megoldása kapcsán a település 
múltának és jelenének megismerése. A 3 korosztálynak szervezett 
levelező formában, projektfeladatok kiadásával megvalósított 
vetélkedő döntővel zárult. 
A vetélkedő 2017-ben ismét megrendezésre került Gyoma 
újratelepítésének 300 éves jubileuma alakalmából külső helyszínek 
bevonásával. Levelezős formában, projektfeladatokkal megvalósítva, 
döntővel zárult. 

Eredménye, hatása Helyi értékek megismertetése révén a lokálpatriotizmus erősítése a 
tanulókban. Kulturális alapokon szerezhető ismeretek bővítése. 
Partnerkapcsolatok erősítése. 

Célközönség általános és középiskolás diákok 

Díszpolgári és más 
kitüntető címek 

felterjesztése 
2014-től 

A különféle városi díjak és kitüntető címek: Díszpolgár cím, 
Gyomaendrődért Kitüntető Emlékérem, Gyomaendrőd Kultúrájáért 
Kitüntető Oklevél cím odaítéléséhez, felterjesztések,ajánlások 
készítése.  
Civilszervezetek és magánszemélyek részére segítségnyújtás az 
ajánlások elkészítésében. 

Eredménye, hatása Partneri kapcsolatok erősítése. A helyi közösség aktivitásának 
növelése, társadalmasítása. A könyvtár szerepének növelése. 

Célközönség felnőtt 

Rajzpályázat kiállítása 
2015-től 

Partneri megállapodást kötöttünk a Color Shop üzlettel. Az általuk 
meghirdetett gyermekrajzpályázatok eredményhirdetése és a 
beérkezett alkotásokból rendezett kiállítások a könyvtárban kerültek 
megrendezésre Ezzel párhuzamosan, a beérkezett gyermekrajzok 
digitalizált változatát a könyvtár honlapján, később a közösségi 
oldalon is közzétettük.  

Eredménye, hatása A könyvtár népszerűsítése. Partnerkapcsolatok erősítése. 
Célközönség 14 év alatti gyermek, felnőtt 

Digitális fotókiállítás 
2015-től 

Városunkban élő amatőr fotósok munkáinak bemutatása, valamilyen 
téma, vagy rendezvényhez kapcsolódóan./Országos Könyvtári 
Napok, Internet Fiesta/.  
A kiállítás megtekinthető volt a rendezvény ideje alatt a könyvtárban 
kivetítőn, a honlapunkon folyamatosan láthatók. 

Eredménye, hatása Változatos programok szervezése látogatóinknak. 
Helyi értékek bemutatása, őrzése. 
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Honlapunk népszerűsítése, digitális tartalmak bemutatása. 
Célközönség életkortól független 

Értéktár 2015-től A településünkön fellelhető értékek bemutatásával, az Értéktárba 
történő felvételhez ajánlások készítésével kívánjuk erősíteni a 
könyvtár szerepvállalását a helyi értékek felkutatásában, 
közzétételében, megismertetésében. Két alkalommal szerveztünk 
Települési Értéktár bemutató napot. 
2017-ben 5 db,  
2018-ban 10 db ajánlást készített a könyvtár. 
2016-ban, 2017-ben az értékeket bemutató roll plakátok kiállítása 
rendezvényünkön. 
2018-ban Értéktár kiállítás megnyitása a helyi művelődési házban. 

Eredménye, hatása A könyvtár szerepvállalásának erősítése a helyi értékek 
felkutatásában, közzétételében, megismertetésében. A helyi értékek 
és hagyományok szélesebb körben való megismertetése.  

Célközönség minden korosztály 

Részvétel az Állami 
Számvevőszék Integritás 

felmérésében 
2015-től 

A felkérésnek eleget téve, részt vettünk a felmérésben, ezzel is segítve 
az Állami Számvevőszék munkáját, 

Eredménye, hatása A könyvtár, mint együttműködő partner a részvétellel bizonyította, 
hogy együttműködésre képes, valamint határidőre teljesíti a felé 
intézett kéréseket. 

Célközönség nem releváns 

Kiállítások 2016 Helytörténeti kiállítása könyvtár állományából válogatott különböző, 
a Körös Látogató Központban az Aranka Babmúzeum megnyitása 
kapcsán. 
Fotókiállítás Juhos Sándor régi gyomai fotóiból /Internet Fiesta/ 

Eredménye, hatása A könyvtár népszerűsítése.  
Helyi értékek őrzése, szélesebb körben történő bemutatása. 

Célközönség életkortól független 

Városi ünnepségek 
2016-tól 

Rendszeressé vált, hogy az önkormányzat felkéri könyvtárunkat 
városi rendezvények megszervezésére, és lebonyolítására. 
„Találkozzunk a Kállainál”: Kállai Ferenc emlékév alkalmából 
rendezett szoboravató, és gálaműsor megszervezése és lebonyolítása. 
Részvétel az október 23-i városi ünnepség szervezésében /1956 a 
Magyar Szabadság éve/. 

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

Célközönség felnőtt 

Határ Győző emlékezete 
2016 

Megemlékezés Határ Győzőről és mellszobrának megkoszorúzása 
születésének és halálának évfordulója kapcsán a Kulturális 
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Egyesülettel.  
Eredménye, hatása Partneri együttműködés. A könyvtár névadója emlékének és 

szellemiségének ápolása és megőrzése. 
Célközönség felnőtt 

Gyoma 300  
jubileumi emlékév 

2017 

Gyoma 300 éves jubileuma tiszteletére rendezett eseménysorozat 
szervezése, rendezése: 

 Színes Lapok – előadások és könyvbemutatók 

 Várostörténeti vetélkedő  

 Gyoma 300 rajzpályázat 

 Gyomaendrődiek világtalálkozója – Megnyitó ünnepség 

 Gyomaendrődiek világtalálkozója - Színe-java gálaműsor 

 Gyomaendrődiek világtalálkozója – Nyitott könyvtár 

 Gyomaendrőd tortája 1500 szeletes torta 

 Helytörténeti kiállítás az Értéktár bemutatásával 

Eredménye, hatása Színvonalas program szervezésével városunk történetének, 
értékeinek megismerése, kulturális életének színesítése. 
Kapcsolatok erősítése az elszármazottakkal.  
A könyvtár népszerűsítése. 

Célközönség felnőtt, 14 év alatti 

Könyvkiadás 
2017-től 

Ki kicsoda Gyomaendrődön című 792 oldalas könyv kiadása.  
Gyoma 300 éves jubileuma alkalmából jelent könyvhöz kérdőíves 
adatgyűjtés, szerkesztése, kiadás, terjesztés. 

Gergely Ágnes: Egy urbánus főhajtása című az Endrődi füzetek 
sorozat összegző kötetének szerkesztése, kiadása (2018) 

Eredménye, hatása A könyvtár ismertségének és elismertségének növelése. 
Partnerkapcsolatok erősítése. Hagyományápolás. 

Célközönség felnőtt 

Gyomaendrőd tortája 
2017-től 

Lakossági kezdeményezésre megtervezett Torta-és süteménysütő 
verseny. A programot a város legnagyobb rendezvényéhez illesztve 
szerveztük meg. A süteményeket a szakmai zsűri értékelése után 
kiállítás formájában mutattuk 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 

Helytörténeti barangolás 
2017 

Kirándulás meghirdetése olvasóinkkal. /autóbusz; séta/ A 
kirándulás keretében bemutatásra kerültek olyan épületek, melyek 
valamilyen szempontból 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 könyvtár és a közösség 
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kapcsolatának erősítése. 
Közös program, közös élmény kötetlenebb találkozás olvasóinkkal 

Célközönség felnőtt 

 


