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Küldetés 
 
„A könyvtár a könyvtári rendszer részeként a településre és térségére kiterjedően információs 

központi szerepkör betöltésével lehetővé teszi az általa gyűjtött, feldolgozott és megőrzött 

dokumentumokhoz és információkhoz való idő- és térbeli korlátozás nélküli, egyenlő esélyű, 

szabad hozzáférést, mely által az egyének vagy közösségek fejlődéséhez is hozzájárul, 

valamint szolgáltatásaival, sokszínű programjaival és a helyismereti gyűjtemény 

gazdagításával, feltárásával és őrzésével erősíti a térség és a település lakossága kulturális 

identitását.” 

 
A stratégiai terv küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célok halmozottan érvényesek 
lesznek a 2018 évi tevékenységünk során. Mivel a pályázatok megnyerésével új 
szolgáltatások, új lehetőségek nyílnak meg a könyvtár és a látogatók számára. 
 
Pályázatok: 

� EFOP-3.3.2-16-2016-0019 – Könyvtár, ami összeköt 
 

A 2017-ben elkészített 3 darab EFOP-os pályázat közül egyben hirdettek eredményt, amin a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.  
 
Cél: 
 
EFOP-3.3.2-16-2016-0019 azonosító jelű pályázati konstrukciójában - melyet “Könyvtár, 
ami összeköt” címmel nyújtottunk be - a Kulturális intézmények és a köznevelés 
eredményessége a cél, tanórán kívüli foglalkozások segítségével. 
A márciusban induló projekt a Mezőkovácsházai Járás 6 településének (Almáskamarás, 
Kunágota, Nagybánhegyes, Mezőhegyes, Végegyháza, Mezőkovácsháza) 8 nevelési-oktatási 
intézményével, illetve azok telephelyeivel kötött együttműködési megállapodás alapján kerül 
megvalósításra. A különböző foglalkozási formák tevékenységei - 12 havi szakkör, 15 heti 
szakkör, 1 foglalkozássorozat, 4 témanap/témahét, 1 verseny/vetélkedő, 5 tábor, 4 művészeti 
csoport, 1 kulturális óra - 2018. március 01 - 2020. február 29. időszakban kerül 
megvalósításra közel ezer gyermek bevonásával. 
 

� GINOP 3.3.1. - Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése 
Az eMagyarország Pontok 2018-ban átalakulnak Digitális Jóléti Pontokká, melyek eszköz 
támogatására kiírt GINOP 3.3.1-es pályázaton a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár sikerrel 
szerepelt. A pályázatban elnyert eszközök a következők: 

• 3 db laptop és a szükséges szoftverek 
• 2 db tablet 
• 2 db okostelefon 
• 1 db projektor 
• 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló) 
• 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector 
• 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector 
• 1 db router 

 
Cél: 
Az elnyert eszközök segítségével a lakosság digitális kompetenciájának fejlesztése. 
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A pályázat keretében a következő bemutatókat/előadásokat terveztük:  
 
2018 I. negyedév 

- Bevezetés az okos eszközök világába  
Ismeretterjesztő bemutató  
Célcsoport 18 év feletti 
Tematika: Kapott eszközök bemutatása, lehetőségei 
 

- Álláskeresés a technika segítségével  
Szemléletformáló  
Célcsoport: Munkanélküliek 
Tematika: Milyen oldalakat keressünk, önéletrajz, motivációs levél készítése 
 

- Hol keressük? Keresési technikák az Interneten  
Ismeretterjesztő 
Célcsoport: 18 év felettiek 
Tematika: Keresési lehetőségek, mély web használata 

 
2018 II. negyedév 

- Veszélyek az Interneten Szemléletformáló  
Célcsoport: 12 éves kortól 
Tematika: Közösségi oldalak veszélyei, Adatok védelme 
 

- Ügyintézés a digitális világban Ismeretterjesztő bemutató 
Célcsoport: Munkavállalók 
Tematika: Ügyfélkapu használata, funkciói 

 
2018 III. negyedév 

- Álláskeresés a technika segítségével  
Szemléletformáló  
Célcsoport: Munkanélküliek 
Tematika: Milyen oldalakat keressünk, önéletrajz, motivációs levél készítése 
 

- Lehetőségek! Pályázatok, Munkalehetőségek  
Célcsoport Munkanélküliek, vállalkozók 
Tematika: Pályázat figyelés, mire figyeljünk, pályázati segítségek az Interneten 
 

- Bevezetés az okos eszközök világába Ismeretterjesztő bemutató  
Célcsoport 18 év feletti 
Tematika: Kapott eszközök bemutatása, lehetőségei 

 
2018. IV. negyedév 

-   Hogyan használjuk! Eszköz és keresési technikák  
  Célcsoport Nyugdíjasok, munkanélküliek 

Tematika: Keresési lehetőségek, mély web használata 
 

- Veszélyek az Interneten Szemléletformáló  
Célcsoport: 12 éves kortól 
Tematika: Közösségi oldalak veszélyei, Adatok védelme 

� GINOP 6.1.2 – Digitális Szakadék Csökkentése 
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A Digitális Szakadék Csökkentése pályázat mentori tevékenységére a járásban csak a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtárral hosszabbítottak szerződést. Így tovább folytatódnak az 
informatikai képzések. 
 
Cél: 
 
A 16 és 65 év közöttiek digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében 35 órás képzések 
tartására nyílt lehetőség. Az eddigi IKER 1 és IKER 2-es alapszintű képzésen kívül idén már 
az IKER 3 és IKER 4-es középszintű képzéseken vehetnek részt az érdeklődők. 
A tavalyi évben 12 képzést valósítottunk meg a Mezőkovácsházai Járásban és idén is már 
több érdeklődőt és tanfolyamkérést regisztrálhattunk. 
Jelentkezés folyamatos. 
 

� TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 azonosító számú Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár energetikai korszerűsítése  

 
A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által megnyert pályázatának köszönhetően az idei 
évben megújulhat a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár.  
A könyvtár dolgozóit is nagy feladat elé állítja a költözés és az ideiglenes helyen való munka 
megszervezése. Mert a felújítás ellenére a városi, az iskolai és a KSZR könyvtári feladatoknak 
zavartalanul kell folyniuk. 
 
Cél: 
 
A XXI. század követelményeinek megfelelő épület átalakítása, megújuló energiaforrások 
segítségével. 
Pályázati és önkormányzati támogatásból megvalósuló átalakítások: 

� Nyílászárók cseréje 
� Lábazati, homlokzati, tetőtéri szigetelés 
� Napelem 
� Hőszivattyú 
� Fűtéskorszerűsítés 
� Akadálymentes mosdó kialakítása 
� Villamoshálózat korszerűsítése 
� Meszelés 
� Parkettacsiszolás 

 
2018-ban várhatóan a következő pályázatok kerülnek beadásra 

� Digitális Jóléti Program a keretében a 65 felettiek informatikai képzésére 
� NKA A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár bútor cseréjére 
� NKA Országos Könyvtári Napok programjainak támogatására – Megyei Könyvtár 

keretein belül 
 
Elérendő szakmai célok 2018-ben  
 
Olvasásfejlesztés  
 
A könyvtári tevékenység alapját képezi az, hogy növeljük a könyvek iránti keresletet, 
népszerűsítsük az önművelődést. Ezt nem elég elkezdeni felnőtt korban, hiszen a szövegértési 
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kompetenciát már gyermekkorban is hatékony módszerekkel, eszközökkel kell fejleszteni, 
mert ez a sikeres tanulási folyamat alapját képezi.  
Ennek érdekében az EFOP-3.3.2-es pályázat keretében, több olyan programot is igyekszünk 
felkínálni, mely arra irányul, hogy az írott dokumentumokat mind szélesebb körben 
népszerűsítsük.  
 
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár iskolakönyvtári feladatokat is ellát, így a gyermekek 
aktív olvasóvá nevelése alaptevékenységével összefüggő elsődleges stratégiai feladat. A 
gyermekkönyvtárban megtartott író-olvasó találkozókat terveink szerint mindig megelőzi 
majd a vendégíró műveiből összeállított könyvajánló, melyet kiegészít egy rendhagyó 
irodalom óra, ami arra irányul, hogy a gyerekek megismerkedhessenek az író pályaképével, a 
rá jellemző egyéni hangvétellel. Ezen alkalmakkor mindig lehetőség van arra, hogy az adott 
művészt egy-egy írásán keresztül részletesen megismertessünk az ifjú olvasókkal, melynek 
hozadéka az lesz, - korábbi tapasztalatokból kiindulva - hogy megnő az író művei iránti 
olvasói érdeklődés.  
 
Az általános iskolás korosztály esetében törekedni fogunk arra, hogy havonta látogassanak 
el a könyvtárba csoportos formában, ezzel lehetőséget kaphatnának arra, hogy az 
érdeklődési körüknek megfelelően, szabadon búvárkodhassanak a gyermekkönyvtári 
állomány könyvei között, ezzel is elősegítve az önálló ismeretszerzés lehetőségének a 
megteremtését.  
 
Helytörténet, helyismeret  
 
A könyvtári stratégia 5. céljával összhangba fontos feladatunknak tekintjük, hogy teljességre 
törekvő módon gyűjtsük, feltárjuk és hozzáférhetővé tegyük Mezőkovácsháza és a térség 
helytörténeti és helyismereti dokumentumait.  
A 2014. szeptember 30-án átadott tájház tartalommal való feltöltése fontos feladata a 
könyvtárunknak, mellyel szeretné a tájházat élővé varázsolni. Interaktív foglalkozások 
keretében az érdeklődők megismerhetik városuk történelmét, szokásait, mindennapi életüket.  
 
Lakossági, olvasói igények megismerése  
 
2018-ban is fő célként fogalmazzuk meg azt, hogy intézményünk felhasználó központú, 
korszerű, minőségi szolgáltatásokkal álljon a lakosság rendelkezésére. Az előttünk álló 
esztendőben is tudatosan törekszünk arra, hogy alaposan megismerjük a használók elvárásait, 
s ezek alapján igyekszünk megfelelni a kihívásoknak. Az onlie formában olvasóink számára 
összeállított kérdőív is ezt hivatott szolgálni.  
Az igények pontos feltérképezése után a részletes helyzetelemzést, a kritikus pontokhoz 
készült megoldási javaslatok is követni fogják.  
 
Programok, rendezvények 2018 évben  
 
Igyekszünk a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és 
igényes rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden 
érdeklődő számára. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez, 
évfordulókhoz.  
 
Szolgáltatásaink röviden:  

� Tanfolyamok (internet használói, nyelv, stb.)  
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� Pódiumestek  

� Könyvbemutatóval egybekötött író-olvasó találkozók  

� Különböző témájú/tudományos, irodalmi, gyermek- és ifjúsági, művészeti/előadások  

� Kiállítások  

� Tájházi programok  

� Könyvtárhasználati órák  

 
Könyvtárhasználati órákat és csoportos foglalkozásokat tartunk óvodásoknak és általános 
iskolai, középiskolai csoportoknak előzetes téma- és időpont egyeztetéssel. A foglalkozások 
célja, hogy a gyermekek könnyebben eligazodhassanak a könyvtári dokumentumok között, és 
felkeltsük az érdeklődésüket az olvasás, valamint az egyéni könyvtárhasználat iránt. Kiemelt 
figyelmet fordítunk az óvodás csoportok beszoktatására a könyvtárba.  
 
Tervezett programok költségei a programok mögött találhatóak. 
 
Január:  

� Farsangi rendhagyó óra (0 Ft) 
� Időutazás Mezőkovácsházán rendhagyó óra (0 Ft) 
� Kultúra napi rendezvény segítése (rendezvény) 

 
Február: 

� Farsangi rendhagyó óra (0 Ft) 
� Télűzés a Mohácsi busókkal (30.000 Ft) 
� Informatikai tanfolyam (0 Ft) 

 
Március: 

� Informatikai tanfolyam (0 Ft) 
� Márciusi ifjakra emlékezünk 
� Húsvéti ünnepkör rendhagyó óra (0 Ft) 
� Internet fiesta – digitális jólét (Központi támogatás) (0 Ft) 

 
Április:  
 

� Költészet napi versmaraton (0 Ft) 
� Pódium est (250.000 Ft) 
� Gyermekek a holokauszt idején kiállítás (0 Ft) 

 
Május: 

� Könyvtári órák (0 Ft)  
� Helytörténeti előadások (0 Ft)  
� Arany János kiállítás Aranybusz (0 Ft) 
� Gyereknap a tájházban (450.000 Ft)  

 
Június:  

� Helytörténeti kincskereső QR kód segítésével (0 Ft) 
� 89. Ünnepi könyvhét és a 17. Gyermekkönyvnapok (200.000 Ft) 

 
Célunk, hogy kellemes kikapcsolódást kínáljunk az érdeklődőknek, ahol megismerkedhetnek 
a magyar irodalom és a magyar könyvkiadás legfrissebb darabjaival, személyes kapcsolatba 
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kerülhetnek írókkal, költőkkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a kulturális értékeink 
bemutatásának, népszerűsítésének.  
 
Július: 

� Olvasótábor (Pályázati támogatás 2.000.000 Ft)  
 
Augusztus:  

� Helyi értéktár kiállítása (0 Ft)  
� Kulturális kerékpártúra (0 Ft)  

 
Szeptember:  

� Népmese Napja – Mesevetélkedő (20.000 Ft)  
� Mátyás király emlékév rendhagyó óra (0 Ft)  

 
Október:  

� Vass Virág Könyvbemutató (NKA támogatás 80.000 Ft) 
� Családi társa játék nap (100.000 Ft) 
� Kulturális séta (0 Ft) 
� Kincskeresés a könyvtárban (0 Ft) 
� ’56 rendhagyóórák 

 
November:  

� Olvasókör indítása 
� Szabó Magda kiállítás 

 
December:  

� Ünnepvárás (0 Ft)  
(kézműves foglalkozással egybekötött csoportos foglalkozások)  

� Luca nap (december 13.) (Pódium est, gyerek műsor) (300.000 Ft)  
 
Egész évben folyamatosan rendhagyó, könyvtári és informatikai órákat tartunk. 
 
EFOP-3.3.2 pályázat keretében 2018-ban induló szakkörök: 
 

1 

Almáskamarás 
Károlyi Bernát 

Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi 

Általános Iskola 

Régi idők játékai Heti 

2 

Almáskamarás 
Károlyi Bernát 

Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi 

Általános Iskola 

Német nemz. 
gasztrokultúra 

nyomába 
Foglalkozássorozat 
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3 

Almáskamarás 
Károlyi Bernát 

Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi 

Általános Iskola 

„Lovagkor” 
történelmi 

olvasótábor 
Tábor 

4 

Almáskamarás 
Károlyi Bernát 

Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi 

Általános Iskola 

Kultúrára Anya! Kulturális óra 

5 
Kunágota Bereczki 

Máté Általános 
Iskola -  Újtelep 

„kiskönyvtáros” 
szakkör 

Heti 

6 
Kunágota Bereczki 

Máté Általános 
Iskola -  Újtelep 

Táblajáték Heti 

7 
Kunágota Bereczki 

Máté Általános 
Iskola -  Újtelep 

Varázskezek Heti 

8 
Kunágota Bereczki 

Máté Általános 
Iskola -  Nagyiskola 

Játszva tanulni, 
tanulva játszani” 

Heti 

9 
Kunágota Bereczki 

Máté Általános 
Iskola -  Nagyiskola 

Kalandra fel a 
Tisza-tó partján 

Tábor 

10 
Kunágota Bereczki 

Máté Általános 
Iskola -  Nagyiskola 

„Így tedd rá” Művészeti csoport 
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11 

Kunágota Bereczki 
Máté Általános 
Iskola -  Német 

iskola 

Bábszakkör Heti 

12 

Kunágota Bereczki 
Máté Általános 
Iskola -  Német 

iskola 

KalandoZOO Témanap, téma hét 

13 

Mezőhegyesi József 
Attila Általános 

Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Üss Entert Heti 

14 

Mezőhegyesi József 
Attila Általános 

Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Húsvétra 
hangólodva 

Témanap, téma hét 

15 

Mezőhegyesi József 
Attila Általános 

Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Kis Pom-Pomok Művészeti csoport 

16 

Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér 

Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti 

Intézmény 

„Múltunk a 
jelenben” 

Havi 

17 

Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér 

Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti 

Intézmény 

Thália kispapjai Heti 

18 

Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér 

Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti 

Intézmény 

Táblajátékok Heti 
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19 

Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér 

Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti 

Intézmény 

Rámás csizmát… Művészeti csoport 

20 

Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér 

Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti 

Intézmény 

„kiskönyvtáros” 
szakkör 

Heti 

21 

Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér 

Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti 

Intézmény 

„Játszva tanulni, 
tanulva játszani” 

Heti 

22 

Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér 

Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti 

Intézmény 

Egyszer volt… 
Mese tábor 

Tábor 

23 
Mezőkovácsházi 
Hunyadi János 
Középiskola 

Népmesemondó 
verseny 

Verseny, vetélkedő 

24 
Mezőkovácsházi 
Hunyadi János 
Középiskola 

Idegen nyelvi 
tábor 

Tábor 

25 
Mezőkovácsházi 

Négy Évszak Óvoda 
és Bölcsöde 1-es 

Vadászösvényen Havi 

26 
Mezőkovácsházi 

Négy Évszak Óvoda 
és Bölcsöde 2-es 

Hosszú-
kovácsházán 

Havi 
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27 
Mezőkovácsházi 

Négy Évszak Óvoda 
és Bölcsöde 4-es 

„Mozduljka” Havi 

28 

Nagybánhegyes 
Savio Szent 

Domonkos Katolikus 
Általános Iskola és 
Óvoda  telephelye 

Kirándulás 
Meserétre 

Heti 

29 

Nagybánhegyes 
Savio Szent 

Domonkos Katolikus 
Általános Iskola és 

Óvoda 

Ügyes kezek Heti 

30 

Nagybánhegyes 
Savio Szent 

Domonkos Katolikus 
Általános Iskola és 

Óvoda 

Ahogy a 
nagykönyvben.. 

Havi 

31 

Nagybánhegyes 
Savio Szent 

Domonkos Katolikus 
Általános Iskola és 

Óvoda 

Kis nyelv-észek Heti 

32 

Végegyháza Savio 
Szent Domonkos 

Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 

Képzőművészeti 
szakkör 

Havi 

33 

Végegyháza Savio 
Szent Domonkos 

Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 

Kulturális 
értékeink 
nyomába 

Témanap, téma hét 

34 

Végegyháza Savio 
Szent Domonkos 

Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 

Adventi 
készülődés 

Témanap, téma hét 

 


