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I.  HELYZETKÉP 

 

Egy könyvtár, szerepét, céljait, feladatait az a hely határozza meg, ahol létrejött.  

Egy intézmény létrejöttének okai többfélék lehetnek. Ezek az okok eredeztethetők gazdasági, 

politikai, jogi, eszmei, szellemi, illetve a hely történelmi, társadalmi és szokáshagyományaiból.  

 

A könyvtárnak eddig nem volt stratégiai terve, a folytonos változások határozták meg a 

mindennapi feladatokat, de elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 

fiókkönyvtárai és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben ellátott települési könyvtárak 

meghatározóak a város és a megye kulturális életében.  

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár működését a hatályos jogszabályok, az országos 

könyvtári stratégiai folyamatok, illetve a szakminisztériumtól kapott feladatok határozzák meg. 

A 2016-2020-as stratégia célja, hogy mind városi, mind megyei vonatkozásban a kitűzött 

szakmai céljaink megvalósuljanak.  

 

II.  A 2016-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK STRATÉGIAI TERVEZÉSÉT ÉS 

FEJLESZTÉSEIT MEGHATÁROZÓ ALAPELVEK ÉS SZAKMAI TREN DEK 

 

A 2016-2020 közötti időszak stratégiai tervezése során a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár: 

• megismeri és elemzi a hazai- és nemzetközi könyvtári rendszerekben tapasztalható 

trendeket, azokat szükség esetén és lehetőség szerint alkalmazza az intézményben; 

• figyelembe veszi a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési tervét; 

• figyelembe veszi az Európai Unió 2020-ig megfogalmazott irányelveit; 

• figyelemmel kíséri az információs technológiai változásokat, ezeket lehetőség szerint 

felhasználja; 

• támogatja a minőségbiztosítás alkalmazását és kiterjesztését; 

• szervezetfejlesztési elképzeléseit könyvtárszakmai szempontok figyelembevételével 

fogalmazza meg. 



 

   

 

Az ágazati súlypontokat meghatározó PORTÁL Program 2013-ig ad iránymutatást a 

könyvtárügy számára. A Program alapvető iránymutatásai nyilvánvalóan továbbra is érvényben 

maradtak, különös tekintettel olyan kulcsfolyamatokra, mint: 

• együttműködés - a könyvtár a társadalom életének aktív szereplője, sokszínű, széles 

spektrumú, innovatív kapcsolódási pontokkal, kiemelt prioritással kezeli a digitális 

kompetenciafejlesztés és az olvasási kultúra népszerűsítésének feladatát együttműködve 

oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézményekkel, családokkal, civil 

szervezetekkel és a piaci szereplőkkel; 

• nyitottság – főleg innovatív megoldások területén, pl.: digitalizáció, üzleti alapú vagy 

gazdasági információs szolgáltatások, versenyszféra módszereinek átemelése, nem 

hagyományos információk és ismeretek közvetítése, az e-kultúra könyvtári adaptálása; 

• partnerség – partnerközpontú szervezet kialakítása és működtetése kölcsönösen előnyös 

hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, kiemelt prioritás az önkéntesség és 

közösségfejlesztés; 

• Life Long Learning, e-learning – távoktatási feladatok felvállalása a foglalkoztatottság 

növelése érdekében; 

• hangsúlyos és hatékony közönségkapcsolati munka, tervezetten hosszú távú, stratégiai 

célokat támogató eszközök bevetésével. 

 

Az Európai Unió által kiadott EURÓPA 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés stratégiája dokumentum szerint az Unió stratégiájának 2020-ig központi eleme lesz a 

tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása, a fenntartható növekedés és a 

foglalkoztatottság növelése. Ez a stratégia egyértelműen befolyásolja a nemzeti szinten 

megfogalmazott stratégiákat, így a magyar könyvtárügyben számolnunk kell olyan 

prioritásokkal, mint: 

• az oktatási rendszert hatékonyan támogató könyvtári szolgáltatások továbbfejlesztése, 

amely a fiatalok munka-erőpiacra lépését segíti, 

• digitális kultúra felhasználóinak aktív és hatékony képzése, online szolgáltatások 

szélesítése, 

• a foglalkoztatottság növelése érdekében az élethosszig tartó tanulás stratégiájának 

támogatása, a munkaerő piacra való visszatérés segítése. 



 

   

 

Az IFLA (International Federation of Library Associations = Könyvtári Egyesületek Nemzetközi 

Szövetsége) 2013-2014-es Trend-jelentése (IFLA Trend Reports) tágabb megközelítésben öt 

világméretű trendet azonosított, amelyek alapvetően alakítják át az információs társadalmat, az 

oktatáshoz való hozzáférést, a magánéletet és az állampolgári részvételt, amelyeket könyvtári 

stratégiánk megtervezésénél mindenképpen figyelembe kell vennünk: 

 

Trend 1 - Az új technológiák kiszélesítik, ugyanakkor szűkítik is azoknak a körét, akiknek 

hozzáférése van az információkhoz. 

Az állandóan bővülő digitális univerzumban egyre nagyobb értéke van a digitális írástudáshoz 

tartozó képességeknek (pl. digitális eszközök használata, olvasás). Azok az emberek, akik nem 

rendelkeznek ezekkel a képességekkel, folyamatosan akadályokba fognak ütközni az élet egyre 

több területén. Az információk mennyisége és sokfélesége, illetve az a forma, ahogy az emberek 

az információhoz hozzáférhetnek online, új kihívásokkal állítja szembe a könyvtárakat is.  

Nem alternatív szolgáltatásokat kell kidolgoznunk az emberek által leginkább használt 

egyablakos keresőmotorok mellé (pl. Google), sokkal inkább a digitális írástudás támogatásában, 

fejlesztésében kell vezető szerepet játszanunk. 

 

Trend 2 - Az online oktatás demokratizálja és átalakítja a globális tanulást 

Az online oktatás (virtuális képzés, tanulás) trendjei óriási hatással vannak a foglalkoztatásra, a 

kultúrára, a kommunikációra az egész világon. Az online oktatási források és eszközök gyors, 

globális elterjedése tartalmában bőségesebbé, a hozzáférés tekintetében pedig olcsóbbá és 

elérhetőbbé teszi a tanulási lehetőségeket. Az élethosszig tartó tanulás folyamatosan növekvő 

értéke, illetve a nem-formális és informális tanulási formák elismerése, megbecsülése alapjaiban 

változtatja meg a munkaerő-kiválasztás természetét és módját, s számos módon kiegyenlíti a 

foglalkoztatási, munkaerő-piaci egyenlőtlenségeket. Az online források számának növekedése, 

párhuzamosan a nyílt hozzáférés (Open Access) térhódításával, jelentős hatással van a 

könyvtárakra és szolgáltatásaikra is. 

 

 

 

 



 

   

 

Trend 3 – Újradefiniálódik a magánélet, magánszféra (privacy) és az adatvédelem fogalma 

A könyvtárak életében elsősorban a digitális könyvek, az e-kölcsönzések, az adatbázis-használat, 

a mobiltechnológiák és egyéb, hordozható elektronikai eszközök könyvtári alkalmazása 

tekintetében, illetve ezek adatvédelmi és személyiségi jogi vonatkozásaiban merülnek fel. 

 

Trend 4 - A hiper-kapcsolt társadalmak új hangok és csoportok megerősödését hozzák 

A mobiltechnológiák összekötik az embereket, s komoly hatással vannak a kommunikációra, az 

online részvételre és a társadalmi szerepvállalásra. A hiper-kapcsolt társadalomban minden 

eddiginél több alkalom nyílik közös, illetve közösségi tevékenységekre, cselekvésekre – lehetővé 

téve új hangok, társadalmi csoportok felbukkanását, megerősödését. A nyílt kormányzati 

kezdeményezések és az állami szektorból származó adatokhoz való hozzáférés nagyobb 

társadalmi átláthatóságot, illetve több állampolgár-centrikus szolgáltatást eredményeznek. 

 

Trend 5 - Az új technológiák átalakítják a globális információs környezetet 

A hiper-kapcsolt mobileszközök, a hálózati érzékelő berendezések és infrastruktúrák, a 3D 

nyomtatás és a nyelvi fordítási technológiák átalakítják a globális információs gazdaságot. Az 

automatikus nyelvfelismerő és fordító rendszerek csak egyik csoportja azoknak a fejlesztéseknek, 

amelyek jelentős hatást gyakorolnak az információhoz való hozzáférésre, a határokon átnyúló 

kommunikációra és a kulturális kapcsolatokra, de biztos, hogy alapjaiban változtatják meg az 

emberek közti kommunikációt. Még a zártabb közösségek, régiók lakói is képesek lesznek arra, 

hogy akár határokon, tengereken átnyúlva hozzáférjenek az információhoz, mégpedig azon a 

nyelven, amelyiken csak akarják.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Sinikka Sipilä: A könyvtárak és az átalakulás (Libraries and Transformation). -  Az MKE 80. jubileumi 
konferenciája, 2015. november 25. -  
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/files/2016/01/SinikkaSipila_ea_magyar.pdf, 2016. június 12.  



 

   

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 

Csatlakozva a fenntartó városfejlesztési stratégiájához fejlesztési folyamatainkba alapelvként 

beemeljük a közösségi szemléletet, a széles körű partnerség biztosítását. A település átfogó 

fejlesztését szolgáló célkitűzések a „Versenyképes város” - Versenyképes, nemzetközi 

színvonalú gazdaság, értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése, a „Gondoskodó város” 

- Javuló életminőség és a társadalmi különbségek csökkentése és a „Környezettudatos város” - 

energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás célok megvalósítását.  

A városfejlesztési tervben a kultúráról megfogalmazott stratégiai célok előtérbe helyezik a 

nyitottságot, a multifunkciós jelleget, a lakossági igényekhez igazodó rugalmas megoldásokat 

(nyitvatartás, online alkalmazások), az alulról jövő kulturális és szabadidős kezdeményezések 

ösztönzését.  

 

Összefoglalva: 

Könyvtárunk sikeres és eredményes működésének feltétele a fenntartó önkormányzat stratégiai 

célkitűzéseit támogató hosszú távú projektek mellett a felhasználó központú szolgáltatások fő 

prioritásként való kezelése. A fenntartható fejlődést olyan kulcsfolyamatok tudják biztosítani, 

mint: a magas szakmai és szolgáltatói színvonal elválaszthatatlanul együtt kezelt egysége, az 

együttműködés, a partnerség, a felhasználók elégedettségének tudatos középpontba állítása, az 

információs technológiák innovatív alkalmazása, valamint a digitális kompetenciafejlesztés 

stratégiai területként való kezelése. Mindezen kulcsfolyamatok előfeltételei egy másodlagos, ám 

könyvtárunk számára kiemelt fontossággal kezelt célnak: a könyvtárosi hivatásról kialakult 

általános image újrapozícionálásának.  

 



 

   

 

Mottónk: „Érték, élmény, inspiráció” 

 

III.  JÖVŐKÉP 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár célja, hogy Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye vezető információszolgáltató intézményévé váljon.  

Az intézmény célja, hogy a korszerű, folyamatosan fejlesztett, gondozott és több szempontból 

feltárt gyűjteményével a szabad információhoz jutás és korlátozás nélküli hozzáférést biztosító 

információs forrásközpontként működjön Nyíregyházán. Tudás-, információ- és kultúraközvetítő 

tevékenységével hozzájáruljon használói életminőségének javulásához. 

 

Minőségi és innovatív szolgáltatásaival, igazodva a folyamatosan változó használói elvárásokhoz 

kívánja kielégíteni a megye és a város lakosságának könyvtári és információs igényeit, 

támogatva az élethosszig tartó tanulást és önképzést, a szabadidő hasznos eltöltését, az olvasást 

és olvasástanulást-tanítást népszerűsítő kulturális programok biztosításával.    

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében elérendő 

célunk, hogy valamennyi településen elérhetővé tegyük a korszerű, helytől és időtől független 

könyvtári szolgáltatásokat modern szolgáltató helyek kialakításával vagy könyvtárbusz 

működtetésével. 

 

 

 

 



 

   

 

IV.  KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, mint városi és megyei feladatokat is ellátó 

könyvtár küldetésének tekinti, hogy a jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakói számára egységes, 

sokrétű, magas színvonalú, értékteremtő és értékközvetítő könyvtári közszolgáltatást biztosítson. 

Célja, hogy a tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon, a használói 

életminőségének javításához. 

 

A használói közösségek elérése és minőségi ellátása érdekében kiemelt figyelmet fordít a 

könyvtár folyamatos társadalmi szerepvállalására. Szolgáltatásaival elősegíti a társadalmi 

hátrányokkal küzdő csoportok kulturális integrációját. 

 

Használói számára egész életen át tartó élményt és inspirációt ad a tanuláshoz, a munkához és a 

szabadidő tartalmas eltöltéséhez.  Figyeli, felméri és támogatja az egyéni és közösségi igényeket 

és azok változásait. Szakmai tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja 

megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja használói minőségi 

kiszolgálását. 

 

Különös figyelmet fordít a helyi vonatkozású kulturális örökség gyűjteménybe rendezésére, 

megőrzésére, hozzáférhetővé tételére. 

 

Küldetésünk: olyan korszerű technológián alapuló, mindenki számára könnyen hozzáférhető, a 

dokumentumok különféle formáit tartalmazó tudásbázis működtetése, amellyel hozzájárulhatunk 

a térség humán erőforrásának megtartásához és fejlesztéséhez. 



 

   

 

V. MINŐSÉGFILOZÓFIÁNK 

 

A könyvtár elsődleges és alapvető célja a gyűjtőkörébe tartozó, különféle megjelenési formájú 

dokumentumok feltárása, gyűjtése, kezelése, illetve ezek, valamint az ODR keretében elérhető 

egyéb dokumentumok használatának biztosítása helyben vagy kölcsönzés keretében az olvasók 

számára. Emellett, közművelődési és felnőttképzési intézményként, feladatunk az 

alaptevékenységi körünkhöz kapcsolódó programok képzések szervezése, valamint egyéb, a 

dokumentumok használatát megkönnyítő, kiegészítő szolgáltatások nyújtása, illetve a térség 

kisebb könyvtárainak szakmai-módszertani támogatása, (az ott dolgozók képzettségi szintjének 

emelése).  

 

Célunkat az alábbi alapértékek következetes érvényesítésével valósítjuk meg: 

• A változó igényekhez igazított, magas minőségi színvonalú szolgáltatási struktúra 

• Jól felkészült, korszerű ismeretekkel rendelkező, tájékozott szakemberek 

• Rugalmas hozzáférés (forrásközpontúság) az információkhoz, illetve a 

dokumentumokhoz 

• Minőségi szolgáltatási infrastruktúra, munkakörnyezet és munkafeltételek 

• Esélyegyenlőség biztosítása a tudás elérhetőségében a hátrányos helyzetűek számára 

• Magas szakmai színvonalú, tartalmában korszerű és hiteles felnőttképzés 

 

Céljaink elérése érdekében, az olvasók és partnereink igényeire alapozva, folyamatosan 

fejlesztjük alap- és egyéb szolgáltatásaink tartalmát, infrastrukturális hátterét, hozzáférhetőségét.  

Törekszünk arra, hogy a könyvtárban felhalmozott tudás a térség fejlődése, versenyképességének 

javulása érdekében minél jobban hasznosulhasson. 

 

 



 

   

 

VI.  KÖNYVTÁRUNK M ŰKÖDÉSI KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZ ŐI 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország legkeletibb megyéje, keletről Ukrajnával és 

Romániával határos. Mindkét határos országrészben, Kárpátalján és a Partiumban a hajdani Ung 

és Ugocsa vármegyék területein sok magyar lakos is él, akikkel a megye és települései jó 

gazdasági és kulturális kapcsolatokat tartanak fenn. A megye területe 5933 km2, az ország 

területének 6,4 %-át teszi ki, ezzel közepes nagyságú megyének számítunk. Teljes népessége 562 

357 fő (2015. jan. 1.), az ország lakosságának 5,5 %-a, ennek kb. egynegyede él a 

megyeszékhelyen, Nyíregyházán.  A megyét 229 település alkotja - ezek közül 27 városi rangban 

– 13 járásra tagozódva. 

A gazdaságilag aktív népesség aránya 57,4 %, a foglalkoztatottsági arány 49,6 %, a 

munkanélküliségi ráta: 13,6 %. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi nettó átlagkeresete: 

111 726,- Ft, a nyugdíjasok havi átlagos ellátmánya: 87 401,- Ft, tehát a lakosság nagy része a 

létminimum peremén él. A lakásépítések száma drasztikusan csökken. A kommunális ellátás 

adatai viszont többnyire nőnek. 

Gazdasági fejlettség szempontjából az ország leghátrányosabb helyzetű területei közé tartozunk. 

(A megye a 19. az egy főre jutó GDP szerinti csökkenő rangsorban) 

A gazdasági struktúrában kb. 60 %-ot képviselnek az egyéni vállalkozások, melyek nagy része a 

mezőgazdaság területén működik, kisebb részük ipari- építőipari cég. Jelentős a megyében a 

zöldség- és gyümölcstermelés. 

A megyei területfejlesztési koncepció legfőbb célkitűzései: a gazdasági versenyképesség 

fokozása, emberközpontú élhető környezet megteremtése, a tradicionális, turizmusban 

hasznosítható értékek megóvása – párhuzamosan a települési értéktárak létrehozásával 

A megye közlekedési hálózata viszonylag jó, az M3-as autópálya Vásárosnaményig ér el. 

A megye természeti és épített értékei - a Krúdy Gyula által sokszor megírt nyírségi táj, a festői 

Felső-Tiszavidék, a Szatmári és Beregi síkság, az Ecsedi-láp, a Tisza és a gyógyvizek, a tiszaháti 

falvak és városok templomai (melyek közül több Europa-Nostra díjas), a máriapócsi kegyhely, a 

csengeri Makovecz-épületek -, megye történelmi és  irodalmi emlékhelyei   (Rákóczi, Esze  



 

   

 

Tamás, Bessenyei, Kölcsey, Móricz, Krúdy…) sok látogatót vonzanak. A megyeszékhely 

országosan jól jegyzett állatparkja, a sóstói gyógyfürdő és a múzeumfalu különösen nagy 

turistaforgalmat bonyolít.  

A kulturális és tudományos élet különböző intézményekben, egyesületekben zajlik: 20 muzeális 

intézmény, levéltár, egy kőszínház, 2 mozi, a városokban művelődési ház, további 55 településen 

integrált közösségi tér működik. A helyi történelmi és irodalmi nagyságok emlékét civil 

kulturális egyesületek őrzik. A népművészeti hagyományokat számos néptánccsoport, népzenei 

együttes és kismesterségek művelői ápolják. Színvonalas kulturális programok, fesztiválok és 

gasztronómiai rendezvények sokasága biztosítja a helyiek és vendégek művelődését, 

szórakozását (VIDOR fesztivál, Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, nyírbátori Szárnyas 

Sárkány Fesztivál, Ajaki Lakodalmas, Tarpai Szilvanapok, Napkori Böllérverseny, stb.). Több 

kulturális túraútvonal vezet át a megyén: Középkori templomok útja, Móricz-emléktúra, Mária-

út. 

Felsőoktatási intézmények a megyeszékhelyen működnek.  

Gimnáziumi oktatás 101, szakközépiskolai képzés 80 feladat-ellátási helyen történik, szakképzés 

61 intézményben folyik. Általános iskola 247 helyen működik, kettőben van német nemzetiségi 

nyelvoktatás, 7 iskolában két tanítási nyelvű oktatás (főképp angol). 54 intézmény lát el alapfokú 

művészeti oktatást. 

A települések száma a megyében: 229. Ezek közül 27 településen van városi könyvtár.  162 

kistelepülés könyvtári ellátását a megyei könyvtár szervezi a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 

keretében, a többi önálló nyilvános könyvtár. A KSZR ellátás keretében könyvtárbusz látja el a 

szolgáltatást a Fehérgyarmat környéki kistelepüléseken és a Nyíregyháza körüli bokortanyákon. 

2016-ban ellátatlan település már nincs a megyében.   

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyeszékhelye, megyei jogú város, mely 

infrastrukturálisan, esztétikailag és kulturális programok tekintetében évről évre vonzóbb képet 

mutat. 

 

 



 

   

 

Lakosainak száma: 118 125 fő (2015. jan. 1-én), ezzel az ország hetedik legnagyobb városa. 

Településszerkezetének egyedi jellegzetessége a hozzátartozó bokortanyák rendszere. 

A munkahelyteremtő beruházások száma – a földrajzi fekvésből adódó jó logisztikai 

környezetnek, az európai szintű infrastrukturális kapacitásoknak és a humánerőforrásoknak is 

köszönhetően – folyamatosan nő, melyeknek főként az Ipari Park ad helyet. A jelenlévő külföldi 

és magyar cégek által több ipari ágazat is jelen van a városban (gép- gumi-, játék-, műanyag-, 

élelmiszer-, papírgyártás stb.). Az egyik legnagyobb munkaerő-foglalkoztató a kereskedelem.  

Szak- és felsőoktatási könyvtárak a megyeszékhelyen működnek. 

Felsőoktatási intézményei:  

- Nyíregyházi Egyetem 

- Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara  

- Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 

 

A város könyvtárai: 

- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 6 fiókkönyvtárral, könyvtárbusszal a 

bokortanyák ellátására 

- Egyéb települési könyvtárak: Nyírség Könyvtár Alapítvány (Jósaváros),  

   VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Felsőoktatási intézmények könyvtárai: 

• Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtára (magában foglalja a volt tanárképző 

főiskolai és a régi mezőgazdasági főiskolai gyűjteményt) 

• Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára 

• Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtára 

 

Alap- és középfokú oktatási intézmények iskolai könyvtárai (köztük a Vikár Sándor 

Zeneiskola és a Művészeti Középiskola könyvtára) 

 

 



 

   

 

Szakkönyvtárak:  

• Jósa András Kórház Kállay Rudolf Orvosi Szakkönyvtára 

• Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató Központja Könyvtára 

• Jósa András Múzeum könyvtára 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár Könyvtára 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Könyvtára 

 

Könyvtárunk változatos és gazdag dokumentumállományával, különgyűjteményeivel, és 

differenciált szolgáltatásaival képes kielégíteni a hobbiolvasók, a tanulók, az információkeresők 

igényeit, rendezvényeivel, közösségeivel a művelődésre, szórakozásra, közösségi élményekre 

vágyók igényeit, barátságos, otthonos környezetével, centrumbeli fekvésével kedvelt 

találkozóhelye gyerekeknek, fiataloknak, idősebbeknek. 

VII.  PGTT – ELEMZÉS 

A stratégiaalkotást alapvetően a mikro- és makro környezeti körülmények és feltételek 

határozzák meg. A politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai tényezők, amelyek közt az 

intézménynek a tervezési időszakban működnie, fejlődnie kell.  

1. Politikai környezet 

• A könyvtári rendszer Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere; 

működését a mindenkori hatályos jogszabályok határozzák meg. 

• Az ágazati irányítás modernizációs stratégiája korszerű jövőképet és cselekvési 

programot határoz meg a könyvtárak számára (minőségfejlesztés, érdekeltségnövelő 

támogatás, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, ODR, akkreditált képzések kínálata 

stb.). 

• Az állam támogatja a digitális írástudás széleskörű terjesztését, az EU konform 

szolgáltatások kialakítását (eMagyarország Pontok, elektronikus ügyintézés, Digitális 

Jólét Program), az uniós gyakorlattal harmonizáló jogi szabályozást. 

• A mindenkori kisebbségpolitika helyi szintű alkalmazása. 

• A nemzeti érdekek előtérbe helyezése, erősítése. Megyénk három határ mentén fekszik, 

ezért kiemelten fontos a határon túli magyarság segítése. 



 

   

 

2. Gazdasági Környezet 

A könyvtár működéséhez, a szolgáltatások és a gyűjtemény finanszírozásához jelenleg a források 

több csatornán, változó mértékben állnak rendelkezésre. A forrásoknak csak egy részét garantálja 

jogszabály, más részét a fenntartó gazdasági helyzete határozza meg. 

• A költségvetésben biztosított keret csupán a működési költségeket fedezi, szakmai 

innovációra, szolgáltatásfejlesztésre csak a változó mértékű pályázati források 

nyújthatnak fedezetet. 

• Folyamatosan nő a pályázati lehetőségek, a többcsatornás finanszírozás jelentősége. Az 

európai uniós források alternatív finanszírozási, fejlesztési lehetőséget kínálnak. 

• A különböző dokumentumok és adathordozók ára befolyásolja az állománygyarapítást és 

szolgáltatást. 

• A lakosság munkaerő-piaci versenyképességének növelése megköveteli a szolgáltatások 

bővítését (képzések szervezése, eMagyarország Pontok működtetése), gazdasági helyzete 

azonban nem teszi lehetővé ezek piaci alapon történő finanszírozását. 

3. Társadalmi környezet 

• Megváltoztak, s folyamatosan változnak az olvasási szokások. Az Y és Z generációk 

eszközhasználati és információkeresési szokásai jelentősen eltérnek a korábbi 

korosztályok könyvtárhasználói szokásaitól, megjelentek a digitális bennszülöttek. 

• Egyre hangsúlyosabb a digitális írástudás, digitális műveltség elterjedésének elősegítése, 

az élethosszig tartó tanulás támogatása. 

• A helyi társadalmi helyzet (munkanélküliség, gazdaságilag elmaradott térség) újabb 

feladatok elé állítja a könyvtárakat, erősíti azok szociális funkcióját. 

• Felgyorsult az élet, az emberek folyamatos időzavarral küzdenek, erősödik az azonnali 

információhoz jutás igénye. 

• Folyamatosan bővülnek az otthoni hálózati szolgáltatások, lehetőségek. Erősödik a 

minőségi szolgáltatások iránti igény. 

• Egyre jelentősebb a speciális ismeretek és készségek megszerzésének igénye (munkaerő 

piaci szempontok). Felértékelődött a közösségi tanulás, munkavégzés, illetve a közösségi 

média szerepe. 

• A globalizáció folyamatában kiemelt szerepe van kulturális örökségünk, nemzeti 

értékeink megőrzésének, hagyományaink ápolásának, az anyanyelv identitásőrző 

szerepének. 



 

   

 

4. Technológiai környezet 

• Az információs-kommunikációs technológia fejlődése lehetővé teszi a kulturális javakhoz 

történő hozzáférést, a kulturális értékek és információk akadálymentes elérését. 

• A könyvtáraknak lépést kell tartaniuk az IKT gyors fejlődésével, amely a szakmai 

ismeretek és az eszközök folyamatos megújítását igényli. 

• Jelentős a mobil technológiai eszközök és alkalmazások előretörése. 

• Egyre szélesebb körben terjed az e-tartalmak (online adatbázisok, e-könyvek), az eleve 

digitálisan született tartalmak, illetve az e-olvasók használata. 

• Mind nagyobb teret hódítanak az integrált keresőeszközök és a szemantikus keresők, 

növekszik az igény az integrált és távszolgáltatások iránt. 

• A webináriumok, e-konferenciák, közösségi fórumok az (online) tanulás egyre 

elterjedtebb formái. Az információ- és tudásmegosztásban felértékelődött a közösségi 

háló súlya. 

• Az új információhordozók megjelenése a könyvtárak folyamatos fejlesztését, a 

technológia folyamatos követését, a könyvtárosok folyamatos továbbképzését igényli. 

 



 

   

VIII.  SWOT ANALÍZIS 

ERŐSSÉGEK (+) STRENGTHS GYENGESÉGEK (-) WEAKNESSES 

humán erőforrás 

• munkakörnek megfelelő szakirányú végzettség 

• folyamatos a szakmai továbbképzés 

• stabil kötődés az intézményhez 

• ismertség, elismertség 

• jelentős tapasztalati tőke 

• innovációs nyitottság  

 

szervezés, irányítás 

• dolgozókat szakmailag segítő, önálló 

kezdeményezéseket ösztönző demokratikus 

vezetési stílus 

• sokrétű, összetett feladatok gördülékeny 

szervezése 

• kiforrott munkarend alapján stabil üzemszerű 

működés 

• megyei ellátás jól megalapozott szakmai 

hagyományokra épül  

• kiterjedt belföldi és nemzetközi szakmai 

kapcsolatrendszer 

• erős társadalmi felelősségvállalás (szociális, 

oktatási, egészségügyi és civilszervezetekkel 

együttműködve) 

• eredményes hazai és uniós pályázati tevékenység 

• egységes arculat működtetése 

• innovatív szervezeti - vezetési szemlélet 

• vonzó és aktív közösségi szolgálati helyszín 

humán erőforrás 

• növekvő átlagéletkor 

• rugalmatlanság 

• belső kommunikáció hiánya 

• létszámstopból adódó egyéni 

többletfeladatok 

• nyelvtudás hiánya 

 

szervezés, irányítás 

• folyamatosan változó gazdasági és szakmai 

elvárások, követelmények nagy kihívást 

jelentenek a szervezet számára 

• pályázati források beszűkültek 

 

állomány 

• az állomány és információbiztonság hiányos 

 

szolgáltatás 

• empatikus, barátságos kommunikációt 

(mosolyt) hiányolják a felhasználók 

épület 

• elhasználódás, törvényszerű amortizáció 

• fiókkönyvtárak berendezése elavult, kopott, 

elhasználódott   

• rejtett műszaki problémák derülnek ki 

• karbantartásra, állagmegóvásra fordítható 

források beszűkültek 



 

   

 

állomány 

• tervszerű állománygondozás 

• sikeres helyismereti, zenei különgyűjtemények  

• digitális gyűjtemények: NAVA, JaDoX, 

Digitális Nemzet Fejlesztési Program archívuma, 

NYTV Archívum, Manda, e-book gyűjtemény 

• kisebbségi, határon túli letétek 

 

szolgáltatás 

• tradicionális és legkorszerűbb szolgáltatások 

egymás mellett (Könyvet házhoz!, könyvtárbusz) 

• egyedülálló korai fejlesztő részleg (Csiriptanya)  

• mobilitás a szolgáltatások nyújtásában: 

strandkönyvtár, kitelepülések 

• sikeres digitális kompetenciafejlesztő, 

olvasásnépszerűsítő és olvasásfejlesztő 

programok 

• sokszínű kulturális programkínálat 

• hátrányos helyzetű csoportok számára kínált 

szolgáltatások (biblioterápia) 

• helyi értékek megőrzése, közvetítése 

(Nyíregyháza Könyve, SZ-SZ-B Szemle) 

• jelentős hagyományokra épülő, erős városi 

hálózat 

• saját készítésű hangoskönyvek 

• stúdiószolgáltatások  

• Születésnapi Újság szolgáltatás 

• együttműködés a könyvtári rendszer civil 

szereplőivel (Nyírség Könyvtár Alapítvány) 

 

eszközök, tárgyi feltétele 

• gyorsan avuló IT eszközpark  

 



 

   

 

• magyar-idegennyelvű adatbázis hozzáférések 

• aktív közösségi média jelenlét, önálló rovat a 

nyiregyhaza.hu-n 

• igényes kötészeti szolgáltatások 

• felnőttképzési szolgáltatások 

• népszerű eMagyarország Pont-szolgáltatások 

 

épület 

• jól megközelíthető, központi elhelyezkedésű 

• kívül-belül felújított modern, barátságos külső 

• akadálymentesített 

• indukciós hurok, hangos térkép 

• stúdió, hangos szoba 

• modern konferenciaterem és oktatóterem 

 

eszközök, tárgyi feltétele  

• működési feltételek biztosítottak 

• jelentős vonzerőt képviselő mobilizálható népi 

játszótér  

• 3 gépkocsi, 1 könyvtárbusz 

• tolmácstechnikai berendezés 

• e-book olvasók 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

LEHETŐSÉGEK (+) OPPORTUNITIES 

 

VESZÉLYEK (-) THREATS 

humán erőforrás 

• önkéntesség bevezetése 

 

szervezés, irányítás 

• TQM módszer és vezetési szemlélet 

bevezetése 

• szolgáltatási színvonalat emelő 

együttműködési programok növelése (oktatási 

intézmények, közös kutatások, Smart City) 

• szervezeti kommunikáció fejlesztése, erős 

külső-belső PR tevékenység stratégiai és 

projektszintű megerősítése 

• dolgozói elégedettség mérések 

eredményeinek adoptálása a 

folyamatmenedzsmentbe  

• aktív pályázati tevékenység folytatása 

• szponzorációs stratégia kialakítása, fókuszban 

a megyei multinacionális cégek  

• együttműködés digitális szolgáltatókkal 

• partnerközpontúság, együttműködési előnyök 

további kiaknázása városi, országos és 

megyei szinten 

• energiatakarékos működési megoldások 

alkalmazása – zöld könyvtár program 

bevezetése  

• városi kulturális szolgáltató intézményekkel 

való még szorosabb, stratégiai együttműködés 

 

 

• túlszabályozott gazdasági, törvényi 

környezet okozta túlterheltség és 

folyamatlassulás 

• az elavuló IT és eszközpark a fejlődés 

gátjává válik 

• forráshiány okozta szolgáltatói 

minőségromlás 

• működési és fenntartási költségek 

forrásainak folyamatos csökkenése 

 



 

   

 

állomány 

• on-line hozzáférésű, teljes szövegű 

adatbázisok bővítése, hozzáférés biztosítása 

• digitális gyűjtemények továbbfejlesztése, 

platformfüggetlen kialakítás 

• integrált városi közgyűjteményi rendszer 

kialakítása 

 

szolgáltatás 

• távhasználati, e-learning, távoktatás 

szolgáltatások fejlesztése, bővítése 

• eMagyarország Pontok bővítése 

• térítéses szolgáltatások felülvizsgálata, 

fejlesztése 

• Bizalom Könyvtrezor kialakítása (bedobható 

lejárt vagy lejárat közeli könyvek számára) 

• társadalmi felelősségvállalás kiszélesítése 

(szemészeti szűrővizsgálat) 

• konferencia, stúdió- és tolmácstechnikai 

szolgáltatások népszerűsítése 

• online módszertani, szakmai időszaki 

kiadvány indítása (Könyvtári Kis Híradó) 

• városi hálózat bővítése 

• új helyi értékközvetítő programok 

meghirdetése (Nyíregyháza Mesekönyve) 

• digitális kompetenciafejlesztő programok 

folytatása 

 

 

 



 

   

 

épület 

• fogadótér belső átalakítása 

• pályázati forrásból fiókkönyvtárak felújítása 

• kávézó, büfé kialakítása külső 

megközelítéssel 

 

IX.   ERŐFORRÁS-ELEMZÉS  

A könyvtár erőforrásainak elemzése során azonosítottuk a rendelkezésre álló eszközöket. A 

vizsgálat célja könyvtárunk adottságainak, képességeinek, versenyelőnyének meghatározása. Az 

erőforrásainkat négy nagy csoportba sorolva vizsgáltuk:  

- infrastruktúra,  

- pénzügyi, gazdasági erőforrások,  

- humán erőforrások, 

- szolgáltatások.  

 

1. Az infrastruktúra: megállapítható, hogy a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a 

10 éve felújított központi épületével, 6 fiókkönyvtári szolgáltatóhelyeivel, folyamatosan 

gondozott, feltárt könyvtári gyűjteménnyel rendelkező, jelentős épített, tárgyi és 

informatikai eszköz infrastruktúrával gazdálkodó intézmény. A vizsgálat ugyanakkor azt 

is bebizonyította, hogy a tereink korszerűsége, raktári kapacitás, és informatikai 

eszközpark jelentős fejlesztéseket kíván a korszerű, minőségi szolgáltatások 

biztosításához. Fiókkönyvtárak infrastrukturális állapota pedig már nem megfelelő a mai 

kor követelményeinek.  

2. Pénzügyi, gazdasági erőforrások: az állam és a fenntartó önkormányzat határozza meg, 

valamint a különböző pályázati források nyújtotta lehetőségek. A megyei feladatokra 

kapott állami támogatás, melynek a törvény által előírt 10%-át dokumentum-beszerzésre 

kell fordítanunk, nehézséget okoz, tekintve a folyamatosan emelkedő dokumentum 

(nyomtatott és elektronikus dokumentumok) árakat. Rendezvények szervezésére, írók, 

költők, zenészek tiszteletdíjának kifizetése csak pályázati támogatásból lehetséges.  



 

   

 

Szolgáltatásaink (fénymásolás, nyomtatás, kötészet, stb.) magas színvonalú 

fenntarthatósága, a folyamatos irodaszer és szakmai anyagok (festékpatron, 

fénymásolópapír) beszerzése is az árak folyamatos növekedése és eszközeink 

amortizációja, meghibásodása miatt akadozik. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

(KSZR) keretében kapott állami támogatás viszont igazodik a folyamatosan növekvő 

feladatokhoz, újonnan belépő települési könyvtárak könyvtári ellátásához.  

3. Humán erőforrások: az utóbbi években jelentősen átalakultak a könyvtárak feladatai, s 

míg a hagyományosnak számító könyvtári tevékenységek elvégzésére is szükséges 

szakképzett munkaerőt biztosítani, addig új kompetenciákra is szükség van. Megyei 

könyvtárként pedig a Kulturális törvény által meghatározott megyei feladatok, a KSZR-

ben előírt feladataink és a városi feladatellátás minden évben növekednek. Ehhez 

alkalmazkodva szükséges biztosítani a megfelelő végzettségű és létszámú 

humánerőforrást, ehhez új státuszokra van szükség, valamint a nyugdíjba vonuló 

munkatársak helyett kreatív, elhivatott, lelkes fiatal munkaerő felvételét kell 

megteremteni.  

4. Szolgáltatások: számba vételükkor ki kell emelni azokat, amelyek versenyelőnybe hoznak 

a többi megyei könyvtárhoz, valamint a térség, a megye könyvtáraihoz képest. Vannak 

olyan szolgáltatásaink, amelyek más könyvtárakban még nem, vagy csak részlegesen 

vehetők igénybe. Ilyenek az e-book olvasó kölcsönzése, hang- és videófelvételek 

digitalizálása, gyermekkönyvtári és játéktári foglalkozások – pl. „Ringató” zenés 

foglalkozás szülőknek és három év alatti gyermekeiknek -, felnőttképzés stb. Saját 

könyvkötészettel rendelkezünk, így külső kötészeti munkákat is tudunk vállalni. 

Szolgáltatásaink népszerűsítéséhez, versenyelőnyünk megtartásához reklám- és marketing 

tevékenységet kell folytatnunk, amihez szintén anyagi források szükségesek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Célok:  

1. A fiókkönyvtárak korszerűsítésére Európai Uniós pályázatban való részvétel.  

2. Költséghatékonyság elvének betartása, meglévő források tervszerű felhasználása, a 

gazdaságosságra való törekvés. 

3. A változásokat kezelni tudó, megfelelően szakképzett humánerőforrás, szervezeti 

struktúra és kultúra létrehozása. Munkafolyamataink, szolgáltatásaink átgondolásával 

egymás mellett meg kell történnie a feladatkörök újradefiniálásának, korszerűsítésének. 

4.  Meglévő szolgáltatásaink minőségének fenntartása, új szolgáltatások bevezetése. 

 

Feladatok:  

1. Projektcsoport felállítása, projektvezetővel, szakmai vezetővel az uniós pályázatok 

benyújtásától kezdve a megvalósításig.  

2. Meglévő szerződéseink átvizsgálása, új lehetőségek feltérképezése (pl. 

internetszolgáltatók, biztonsági szolgálat, stb.). Dokumentum-beszerzés esetén nagyobb 

kedvezmények, támogatók, szponzorok keresése.  

3. Feladatkörök és kompetenciák egyeztetése a megújuló folyamatoknak és 

szolgáltatásoknak megfelelően. Kompetencia-térkép készítése, a még hiányzó 

képességekről és ennek megfelelően továbbképzéseken vesznek részt a munkatársak, így 

biztosítjuk számukra a szakmai fejlődést. 

4. Megfelelő szakember biztosítása (könyvkötők), igényfelmérés az új szolgáltatások iránt, 

annak bevezetésére hatékony marketing és PR kampány. 

 

Mindegyik erőforrás ugyanolyan fontossággal bír, ám külön-külön működésképtelenek. 

Eredmények csak ezek összekapcsolásával jöhetnek létre. Az erőforrások tervszerű, célirányos, 

összehangolt fejlesztésével érhető el a hatékony működés, a stratégia sikeres megvalósítása. 

 

 



 

   

 

X. A KÖNYVTÁR STARTÉGIAI CÉLJAI 2016-2020 KÖZÖTT 

Alapvető célok: 

Rövid távú: 

1. Szolgáltatásaink bővítése minőségi színvonaluk emelése. 

2. Felhasználó-központú szemlélet kialakítása, a megváltozott felhasználói rétegek 

kiszolgálása komplex szolgáltatásokkal a városban és a megyében egyaránt. 

3. Integrált városi közgyűjteményi rendszer kialakítása és működtetése. 

4. Az információs technológiák innovatív alkalmazása az értékmegőrzés és információ-

közvetítés érdekében. 

5. Az intézmény informatikai rendszerének továbbfejlesztése, biztonságának fokozása. 

6. A megye kistelepülésein élők könyvtári ellátásának további javítása, törekvés a teljes 

lefedettségre. A kialakított szolgáltatóhelyek színvonalának folyamatos fenntartása. 

7. PR tevékenység növelése, jelenlét a város, a megye és a könyvtáros szakma 

mindennapjaiban. 

 

Hosszú távú: 

1. Alkalmazkodni a folyamatosan változó felhasználói igényekhez, ezáltal könyvtárunkat 

megkerülhetetlen hellyé tenni. 

2. Könyvtárunk töltse be egy valódi közösségi tér szerepét. 

3. Digitalizációs terv 

4. Könyvtár Pontok létrehozása a város könyvtári szolgáltatásokkal eddig kevésbé ellátott 

területein. 

5. Minőségbiztosítási rendszerünk megváltoztatása, új TQM alapú minőségi szemlélet 

kialakítása. 

6. Zöld könyvtár-program bevezetése. 

 

 



 

   

 

Kulcsfontosságú területek: 

1. GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉS, ÁLLOMÁNYGAZDÁLKODÁS 

Az állományalakítás célja egy a felhasználói igényeket minél teljesebben kielégítő, élő, 

gyűjteménynek nevezhető állomány létrehozása, folyamatos alakítással való fenntartása. Az élő 

gyűjtemény azt is jelenti, hogy nem terhelik ballasztként a már nem keresett, elavult, fölös és 

elrongálódott dokumentumok a polcokat. Tehát az állományapasztás is folyamatos. Ezért 

célunk, hogy minden éven legalább annyi dokumentumot vonjunk ki, amennyit beszerzünk, 

illetve időközönként többet is, hogy kellően friss legyen az állomány. 

Ennek tartalmi, formai- és, mennyiségi kereteit a hosszútávra szóló, de részleteiben 

folyamatosan korrigált, aktualizált, a használók igényeihez igazított Gyűjtőköri szabályzat 

rögzíti. 

Célok:  

1. A minőségbiztosítás elveire épülő, korszerű, felhasználó-központú, tervszerűen és 

folyamatosan gondozott, minden típusú dokumentumra kiterjedő állománygyarapítás 

megvalósítása. A felhasználói, olvasói igényeket kielégítő állomány kialakítása, 

fenntartása. 

2. A fiókkönyvtárak és a KSZR keretében ellátott szolgáltatóhelyek állományának ezen 

elvek mentén való gyarapítása, kiemelt figyelmet fordítva az ottani olvasói igényeknek. 

3. A rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználása.  

4. Digitális Könyvtár, E-Könyvtár 

5. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben való részvétel, illetve az ehhez 

kapcsolódó feladatok érvényesítése a gyűjteményfejlesztésben. 

 

 

 



 

   

 

 

Feladatok:  

1. Felhasználó-központú állománygazdálkodás. Az olvasók és használók igényeinek 

felmérése, elemzése. Az olvasói igények tömegesen a könnyebb szórakoztató irodalomra 

és hobbi-jellegű ismeretterjesztő művekre irányulnak, de megyei könyvtárként a szűkebb 

rétegigényeket is ki kell elégítenünk, az igényes szépirodalmat és a színvonalasabb 

ismeretterjesztő és szakirodalmi műveket is be kell szereznünk. Kiemelt figyelem 

fordítása a különgyűjtemények gyarapítására, fejlesztésére, feltárására. 

2. Helyi igények gyűjtése, igényfelmérések és ezek mentén történő tervszerű gyarapítás 

biztosítása. 

3. A dokumentum-beszerzés folyamatos működtetése, a források felhasználásának nyomon 

követése, vásárlói kedvezmények felkutatása. A közbeszerzéses gyarapítás nem váltotta 

be a hozzáfűzött reményeket, mivel nincs olyan szállító a piacon, aki minden tekintetben 

a legolcsóbban és legteljesebben tudná kielégíteni az igényeket. 

4. Folytatjuk nyomtatott dokumentumaink átmentését a virtuális világba, digitalizálási 

stratégiánk által kijelölt menetrend szerint. Az e-dokumentumok gyűjtése, előállítása, 

tárolása és népszerűsítése. Az e-dokumentumok szolgáltatásához biztosítjuk a 

hozzáférést.  

5. Részvétel az országos metaadat- és dokumentumszolgáltató együttműködésekben.  

Kapcsolódó feladatok:   

1. Tervszerű állománygyarapítás és –apasztás: Munkánkban elsőbbséget kap mindig az új 

gyarapodás állományba vétele, hozzáférhetővé tétele, humán erőforrás hiányában sajnos 

az apasztás és az állományellenőrzés rendszerint második-harmadik helyre kerül. A 

munkafolyamatok átszervezése, munkacsoportok létrehozása, hogy az apasztást és az 

ellenőrzést is kellőképpen végezzük.  

2. Gyűjtőköri szabályzat aktualizálása, figyelembe véve az olvasói, használói igényeket.  

3. Gyarapítási, Állományapasztási, Katalogizálási, Átosztási szabályzatok aktualizálása. 

 

 

 



 

   

 

2. HUMÁN ERŐFORRÁS 

 

Célok:  

1. A megnövekedett feladatokhoz a megfelelő létszámú és végzettségű dolgozók biztosítása. 

2. Az önkéntesség bevezetése 

Feladatok: 

1. Új státuszok biztosítása, a fenntartó meggyőzése a humánerőforrás biztosításához. 

2. Az önkéntesség jogi hátterének tanulmányozása, az önkéntes munkaerő feltérképezése. 

 

3. SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

Célok: 

1. Olvasóinknak hozzáférést biztosítunk újabb magyar és idegen nyelvű adatbázisokhoz. 

2. Digitális Magyarország – Digitális Nyíregyháza céljaihoz való kapcsolódás 

felhasználóképzések, internet-tanfolyamok tartása, a lakosság megismertetése a 

különböző infokommunikációs eszközök használatával, az elektronikus ügyintézéssel. 

3. Helytörténeti gyűjteményünkre és előfizetett adatbázisainkra alapozva kiszolgáljuk a 

tudományos kutatók igényeit. 

4. „Bizalom Könyvtrezor” kialakítása, ahová az olvasóink nyitvatartási időn kívül is 

leadhatják a könyvtárunkból kölcsönzött dokumentumokat. 

5. eMagyarország Pontok bővítése. 

6. Már meglévő technikai adottságaink (stúdió, tolmácstechnika, konferenciaterem) jobb 

kihasználása. 

7. Felnőttképzésünk továbbfejlesztése. 

8. E-learning, távoktatás szolgáltatások bővítése. 

9. Online módszertani, szakmai kiadvány indítása (Könyvtári Kis Híradó). 

 

 

 



 

   

 

Feladatok: 

1. Új célcsoportok feltérképezése (vállalkozások, orvosok), meglévő és új adatbázisok 

beszerzése, ehhez a megfelelő anyagi forrás biztosítása. 

2. Új képzések engedélyeztetése, digitális írástudás növelése, informatikai tanfolyamok 

tartása. 

3. Tudományos kutatók kiszolgálása, helytörténeti gyűjteményünk és adatbázisunk 

fejlesztése, népszerűsítése. 

4. „Bizalom Könyvtrezor” kialakítása a könyvtár előtt. A lehetőségek megvizsgálása 

állománybiztonsági okok figyelembe vételével. 

5. Fiókkönyvtáraink szolgáltatásaink bővítése, Nyíregyháza peremterületein lakók ellátása 

az eMagyarország Pont szolgáltatásaival. 

6. Szolgáltatásfejlesztéssel és meglévő szolgáltatásaink népszerűsítésével jobb kihasználást 

érhetünk el.  

7. Új felnőttképzési tanfolyamok indítása, engedélyeztetése, ehhez szükséges humán- és 

pénzügyi feltételek megteremtése.  

8. Piackutatás, elemzés, informatikai lehetőségünk megvizsgálása.  

9. Megyénkben lévő szakmai-, tudományos munka serkentése, munkatársainknak 

publikálási lehetőség biztosítása, a „jó gyakorlatok” közzététele egy online szakmai 

módszertani kiadványban. Az online szakfolyóirat szerkesztéséhez humánerőforrás 

átcsoportosítás szükséges.  

 

 

4. MINŐSÉGFEJLESZTÉS 

 

Célok:  

1. Áttérés a TQM alapú könyvtári minőségirányítási rendszerre, ennek érdekében 

munkacsoport létrehozása. 

2. Tréningek, belső tanfolyamok szervezése, melyeken a munkatársak magukévá tehetik az 

új minőségirányítási rendszer filozófiáját. 

 



 

   

 

 

Feladatok: 

1. Munkacsoport kialakítása, minden osztályból, részlegből bevonva a munkatársakat.  

2. Minőségmenedzsment akkreditált felnőttképzésen való részvétel, az anyagi feltételének 

biztosítása a költségvetésből, külső előadók által minőségfejlesztés témakörben tartott 

tanfolyamok, melyeken a megye könyvtárosain kívül a Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár dolgozói is részt vesznek, hogy a TQM szemléletet elsajátítsák.  

3. AZ ISO 9000 rendszerben jól működő dokumentációk, folyamatok megtartása, átvétele, 

átültetése a TQM-re, felelős személyek kijelölésével.  

 

A TQM olyan vezetési módszer, filozófia, amelynek középpontjában a vevőközpontúság, a 

vezetőség és a munkatársak elkötelezettsége és a folyamatos javítás áll. Könyvtárunk vezetési 

szemléletét tökéletesen tükrözi a TQM filozófia. 

 

 

ISO 9000 TQM 

1. Főleg statikus követelmény (főleg az 

ISO 9000 1994) 

1. Dinamikus követelmény, folyamatszemlélet 

2. Biztosítja a megfelelőséget, de az üzleti 

kiválóságot és a versenyképességet nem 

feltétlenül 

2. Biztosítja a folyamatos javulást és a 

versenyképesség növelését 

3. A hibák előfordulásának a 

megelőzésére szolgál 

3. A vevői igények egyre magasabb szintű 

kielégítését célozza 

4. Minőségszabályozási és 

minőségbiztosítási módszereket alkalmaz 

4. A minőségszabályozási és minőségbiztosítási 

módszereken kívül a minőségfejlesztési módszerek 

széles körét tartalmazza 

5. A felhasználó időszakos belső auditja 

vezérli 

5. A vevő megelégedettségének folyamatos 

elemzése vezérli 

6. Elvárás a piac részéről 6. Növekvő piaci részesedést eredményez 

7. Az „auditokon” alapuló 

működésjavítás. Külső tanúsító igazolja 

7. Önértékelésen alapul 



 

   

 

5. INFORMATIKA , DIGITALIZÁLÁS  

 
Célok:  

1. Informatikai rendszerünk biztonságának fokozása és rendszeres ellenőrzése. 

2. A HUNTEKA integrált könyvtári rendszer fejlesztése, testre szabása, könyvtári 

adatbázisunk rendszeres revíziója. 

3. A JaDoX helyismereti archívum fejlesztése és folyamatos revíziója. 

4. Informatikai gépparkunk korszerűsítése 

5. Szerepvállalás egy integrált városi közgyűjteményi rendszer kialakításában és 

működtetésében és ennek érdekében együttműködés a város többi kulturális 

intézményével, közös városi digitalizációs terv megvalósítása érdekében 

6. Szerepvállalás a digitális írástudás népszerűsítésében és fejlesztésében. 

 

Feladatok:  

1. A hálózati kapcsolatok biztonságának javítása, megújítása, levelezőszerver folyamatos 

karbantartása, bővítése, megújítása. Szükséges a megfelelő biztonsági szoftverek 

(vírusirtó) beszerzése, a számítógépek tervszerű ellenőrzése.  

2. Szerződések megújítása a kivitelező céggel, átállás a HunTéka 2-es verziójára, 

konverzációs feladatok megoldása. 

3. Szerződés megújítása a kivitelező céggel, a JaDox cikkadatbázis hibáinak kijavítása, 

sajtófigyelés folyamatos biztosítása a megyében, rendszerese ellenőrzés. 

4.  Informatikai eszközparkunk tervszerűen ütemezett cseréje, pályázati források felkutatása. 

5. Kezdeményező szerep, hogy a városi kulturális intézmények egy együttműködés 

keretében közös integrált városi közgyűjteményi rendszert alakítson ki. A digitalizált 

tartalmak egyeztetése, ne keletkezzenek duplikációk. A feltöltött elektronikus 

dokumentumokat egy helyen érjék el a felhasználók.  

6. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal befogadott két képzési programunkat a 

GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése című kiemelt projekt keretében, így az 

elkövetkezendő években felnőttképzési intézményként a digitális írástudás és műveltség 

megszerzéséhez való lehetőségét biztosítjuk minden nyíregyházi lakos számára.   
 



 

   

 

Digitalizálás 

 

Célok:  

1. A digitális korszakváltás tudatosítása. Tudatosítani kell a társadalomban és a döntéshozók 

számára, hogy a digitális korszakban a könyvtár szerepe megváltozik, és feladatkörük 

kibővül. 

2. Finanszírozás biztosítása. A megyei kulturális örökség digitalizálására és megőrzésére 

megbízható, hosszú távú finanszírozást kell biztosítani a digitalizáláshoz szükséges 

erőforrások – személyi feltételek, hardver és szoftver eszközök, szerzői jogdíjak, kutatás-

fejlesztés stb. – megteremtéséhez és működtetéséhez. 

3. Összehangolt megyei könyvtári digitalizálási rendszer létrehozása. A digitalizálási 

tevékenységet és a digitális objektumok archiválását megyei szinten össze kell hangolni, 

és létre kell hozni szervezeti feltételeit. Ennek keretében ki kell alakítani a digitális 

tartalmak begyűjtésének, feldolgozásának és hosszú távú megőrzésének szervezett 

feltételeit. El kell készíteni, illetve alkalmazni kell a digitalizálásra, a feltárásra és a 

megőrzésre vonatkozó ajánlásokat és szabványokat. 

4. Esélyegyenlőség a felhasználók számára. A felhasználók számára – tartózkodási 

helyüktől és anyagi lehetőségeiktől függetlenül – egyenlő esélyt kell biztosítani a digitális 

kulturális örökség megismerésére és a megbízható információk megszerzésére. A digitális 

anyagok minél szélesebb körű használatának lehetővé tételéhez a szerzői jogi szabályozás 

működőképes átalakítására van szükség. 

5. Szakemberek képzése. Át-, illetve ki kell alakítani a képzési rendszert a digitalizálásban 

és a digitális objektumkezelésben jártas szakemberek számának növelése érdekében 

(képzés, akkreditált képzések, folyamatos tapasztalatcsere stb.). 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Felmérésekre alapozott helyzetelemzés 

1. Erőforrások felmérése: a könyvtárakban már meglévő eszközállomány és tudás 

számbavétele; 

2. A digitalizálandó dokumentumok hozzávetőleges mennyiségének és a digitalizálás 

becsült költségigényeinek felmérése; 

3. A digitálisan már létező könyvtári források feltárása (leíró adatok, szöveg-, kép- és 

hangobjektumok); 

4. Igényfelmérés: az elsődlegesen digitalizálandó állomány mennyiségi és minőségi 

feltérképezése. 

Digitalizálási projektek a 2016-2020-as tervezési ciklusban 

Az eddigiekben megfogalmazott elvek és célok alapján a különböző gyűjteménytípusokra és 

technológiákra alapozott modellértékű projekteket kell indítani. A projektek az alábbi prioritási 

szempontok alapján valósulhatnak meg. Folytatjuk az Országos Digitális Közfoglalkoztatási 

Programon (MANDA program) belül is a digitalizációt. 

1. Helyismereti dokumentumok digitalizálása és szolgáltatása 

A területi munkamegosztás miatt a helyismereti dokumentumok digitalizálása elsőrendűen a 

megyei és városi könyvtárak feladata. 

2. Periodikumok digitalizálása 

A legveszélyeztetettebb könyvtári dokumentumok közé tartoznak a történeti periodikumok. 

Ritkaságuk, állapotuk és történeti értékük miatt elodázhatatlan feladat digitalizálásuk. 

Megyei napi- és hetilapok (Határszél, Kelet-Magyarország).  

3. Nyomtatott dokumentumok  

A megyei és nyíregyházi monográfiák, egyháztörténeti-, családtörténeti leírások, 

szabályrendelet-gyűjtemények, és a kis példányszámban megjelent címtárak. A nagyon rossz 

állapotú iskolai értesítők, a Móricz Zsigmond kéziratok és régi (1920-as évek) nyíregyházi zenei 

rendezvényeket prezentáló meghívók, valamint műsorkalauzok, régi telefonkönyvek, mozi és 

színház-plakátok.  

 



 

   

 

4. Képi dokumentumok 

Nyomtatott dokumentumok mellett, intézményünk jelentős képeslap gyűjteménnyel is 

rendelkezik. Az elkövetkező időben szeretnénk ezt teljes mértékben digitalizálni. Folytatni 

szükséges a megye településeit bemutató képeslapok digitalizálását (kb.1000 db.). és a  

digitalizálási program későbbi szakaszában a lakosság tulajdonában lévő helytörténeti 

jelentőséggel bíró képeslapokkal.  

5. Videók 

Folytatni szeretnénk a Nyíregyházi Televízió archívumának feldolgozását és hozzáférhetővé 

tenni a rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklus videofelvételeit.  

 



 

   

 

6. REKLÁM , MARKETING: 

 

Könyvtári környezetben marketing tevékenység alatt klasszikusan az eladást, vagyis a fizetős 

szolgáltatások igénybevételét ösztönző promóciós technikákat, eszközöket értjük, míg a PR 

kifejezetten a non-profit szférában sokkal jobban értelmezhető bizalom és hírnévépítő 

tevékenységek csoportja. Könyvtárunk közönségkapcsolati tevékenysége során a két területet 

együtt és elválaszthatatlanul kezeljük, hiszen egyik sem lehet maradéktalanul sikeres a másik 

nélkül.  

Az egységes szervezeti kommunikáció legfontosabb, minden mást meghatározó alapeleme az 

arculat, amely akár marketingről, akár PR-ről beszélünk, a kommunikáció minőségének 

meghatározója, egyik sikertényezője. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

arculatának célcsoport orientált átdolgozása, rendszerszerű arculati kézikönyvének kidolgozása 

megtörtént. A városi kommunikációba illeszkedő arculati elemek tudatos használata továbbra is 

alapvető fontosságú marad a 2016-2020 ciklusban is. 

Marketing kampányok definiálása és ésszerűsítése érdekében elemzéseken alapuló marketing 

tervet készítünk és működtetünk. Portfolióelemzést készítünk, feltérképezzük a könyvtár 

„sztárszolgáltatásait”, „kérdőjeleit”, „fejős teheneit” és „döglött kutyáit”.  

Megjósolható, hogy a könyvtárnak fokozott erőfeszítéseket kell tennie a korai olvasásfejlesztés 

területén. Angliai gyakorlat, hogy a babák, születésük után néhány nappal, már a kórházban 

megkapják első ingyenes olvasójegyüket, amelyet az elkövetkezendő 7 évben bármikor 

beválthatnak. Kidolgozzuk és kommunikáljuk a módszer nyíregyházi adaptációját, belső 

programtervet készítünk a Babaolvasó kampány teljes folyamatára, amely a Csiriptanya – korai 

fejlesztő a folyamatközpontban kezdődik, majd átvezet a gyermekrészlegre, majd tovább az 

ifjúsági és felnőtt részlegre.   

További kiemelt célcsoportok, akik számára kommunikációs kampányt kívánunk kidolgozni: 

diákok teljes spektruma (általános, középiskola, felsőoktatás), aktív korú városlakók, 

nyugdíjasok. 

Tervezzük hűségprogram kialakítását, hiszen megismerve olvasóinkat számos kötődést generáló 

gesztust tehetünk. Pl.: törzsolvasóinknak speciális (más grafikájú, színű) olvasójegyet adhatunk, 

nyújthatunk neki bizonyos szolgáltatásokból kedvezményt, jubileumi ajándékot kaphatnak, 

örökös tagok lehetnek, ők lehetnek a könyvtár jószolgálati nagykövetei, arcai stb…  



 

   

 

Az ügyfélszolgálati tevékenységnek is az olvasó számára lehető legkényelmesebb, online 

technikák felé kell elmozdulnia, ezen a területen a könyvtár célja, egy egyedülálló virtuális 

olvasószolgálat működtetése lehet kidolgozása szintén az aktuális stratégiai ciklus feladata. 

Minden szervezet életében meghatározó jelentőségű a külső - belső kommunikáció minősége. A 

Public Relations-t olyan tevékenységként értelmezzük és alkalmazzuk, amely a megértés 

javítását szolgálja egy szervezet és mindazok között, akikkel kapcsolatba kerül a szervezet házon 

belül és kívül egyaránt.   

 

Belső PR – minden tevékenység Alfája és Omegája, hiszen jelentős mértékben meghatározza a 

külső PR tevékenységet, a hírnevet, a szervezet megítélését, működését.  Fejlesztendő területei: 

• Vezetői információs rendszer és menedzsmentkommunikáció hatékony kialakítása, a 

vezetői döntések differenciált publikálása. Ezen belül történik a vezetői – alkalmazotti, a 

vezetői – vezetői, a vezetői – érdekképviseleti kapcsolatok menedzselése.  Legalább 

ennyire fontos a dolgozói visszacsatolás lehetőségének biztosítása, a „nyitott ajtók” 

politika működtetése, vélemények eljuttatásának lehetősége, fogadóóra, „ötletdoboz” 

jellegű eszközök kialakítása, majd évente a hatékonyságuk felülvizsgálata. 

• Szervezeti egységek közötti információáramlás fejlesztése – szintén a hatékonyságot 

befolyásoló tényező, amely a team munkán keresztül lehet hatékony.  

• HR – kapcsolatok, a klasszikus személyügyi részleg munkájával átfedésben működő 

feladatcsoport. Ezen belül valósítható meg a jubileumi elismerések, csapatépítő 

rendezvények (pl.: karácsonyi évértékelő vacsora, családi nap, sport nap, challange day) 

közösségformáló, szervezeti kultúrát építő akciói, a könyvtár, mint szervezet által 

definiált, általa közvetíteni szánt értékek bevezetése, megismertetése a dolgozókkal. 

 

Külső PR – ezt a területet kívánjuk még erősebben megújítani a könyvtárban, tervszerűen 

folyamatossá és szervezetté tenni. A szervezet szempontjából fontos részterületei: 

• Corporate PR- szervezeti kapcsolatok – egyik legfontosabb és legátfogóbb PR terület, 

ahol a könyvtár jó hírnevének építése folyik a menedzsment formális és interperszonális 

kommunikációja segítségével. Ide tartozik az első számú vezető kommunikációs 

tevékenysége, amely a MZSMVK esetében is kiemelt fontosságú.  

 



 

   

 

• Szakmai és ágazati kapcsolatok – a magyar könyvtárügyben betöltött szerepéből adódóan 

az együttműködés, partnerség, közös szakmai programok, kétoldalú kommunikációs 

folyamatokat soroljuk ide. Ezen a területen emelném ki a benchmarking tevékenység 

fontosságát. Célunk, hogy az emberi erőforrás folyamatokra alkalmazva a benchmarking 

módszert segítse elő a folyamatos szakmai innovációt. Terveink szerint szakterületének 

megfelelően minden munkatársunk feladata a kitekintés, akár határon túl is, évente 

legalább egy társkönyvtár gyakorlatának megismerése, és saját könyvtári gyakorlatával 

való összehasonlítása természetesen a saját feladatkörét illetően.  

• Public Affairs – a kormányzati, önkormányzati és érdekképviseleti kapcsolatokat öleli át 

(fenntartói – vezetői, és a vezetői – külső érdekképviseleti kapcsolatok tartoznak ide). A 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárnak, mint meghatározó megyei 

szervezetnek stratégia célja a 2016-2020 időszakban a városi oktatási, kulturális, 

egészségügyi, szociális és civilszervezeteivel való folyamatos egyeztetés, közös 

programok működtetése, támogatása. Fontos feladatunk Nyíregyháza Smart City 

projektjeihez való aktív kapcsolódás és aktív kommunikálás. 

• CSR avagy Corporate Social Responsibility – társadalmi felelősségvállalás. Tervet 

dolgozunk arra vonatkozóan, hogy növeljük a könyvtár elköteleződését a fenntartható 

gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás területén.   

• Média kapcsolatok – helyi és szakmai médiumok képviselőivel kialakított szoros 

együttműködés, tervszerű és PR szakmai elvek alapján kialakított sajtómunka 

gyakorlatával a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nem egyszerűen eleget 

tehet a közfeladatok ellátásából adódó tájékoztatási kötelezettségének, de a 

sajtónyilvánosság segítségével jelentősen befolyásolhatjuk a könyvtárról kialakított képet 

is. A rendezvények tekintetében rendkívül széles programkínálatunkat folyamatosan 

elemezzük, monitorizáljuk és fejlesztjük, figyelembe véve felhasználóink igényeit és 

szokásait. 

 

 

 

 

 
 



 

   

 

Célok: 

1. A könyvtári felhasználók körének szélesítése, a könyvtár gyűjteményeit és szolgáltatásait 

rendszeresen igénybevevők számának növelése. 

2. A könyvtár, mint intézmény gyűjteményének, szolgáltatásainak és működésének 

hatékony bemutatása, megismertetése, használatának ösztönzése a nyíregyházi 

városlakók között. 

3. A könyvtár és a könyvtárosok pozitív társadalmi megítélésének erősítése a médiában, 

illetve a társadalomban. 

4. A könyvtár szakmai elismertségének növelése. 

5. A könyvtáron belüli belső kommunikációs tevékenység fejlesztése, az intézmény 

stratégiai céljaival és a célok eléréséhez szükséges lépések megtételével való munkatársi 

azonosulás elősegítése. 

 

Feladatok:  

1. A könyvtári szolgáltatások minőségét, új szolgáltatásaink iránti igényt feltáró kérdőív 

elkészítése, évente 2 alkalommal történő lekérdezéssel: 1 online kérdőív, és 1 

hagyományos papíralapú lekérdezés, annak érdekében, hogy minden réteget és 

célcsoportot el tudjunk érni. 

2. Kitelepülés a városi nagyrendezvényekre, társintézményeink, oktatási intézmények, 

egyesületek, alapítványok, civil szervezetek rendezvényein való megjelenés, 

szolgáltatásaink bemutatása személyesen, Power Point bemutatóval.  

3. Eredményeink, munkatársaink szakmai eredményeinek publikálása a helyi médiában, más 

szervezeteknél betöltött szerepük támogatása. 

4. Fokozott interperszonális kommunikáció és kapcsolattartás a városi, megyei és szakmai 

szervezetekkel, kijelölt kapcsolattartókon keresztül. „Jó gyakorlatok” bevezetése, 

mintaprojektek megvalósítása az intézményben és a megyében egyaránt.  

5. Az intézményen belüli belső kommunikáció javítása gyakori összmunka-értekezletek 

tartása (legalább negyedévente 1 alkalommal), vezetői értekezletek tartása (kéthetente), a 

belső hálózat fejlesztése, felhő alapú tárhely használatának bevezetése, munkacsoportok 

kialakítása.  

 



 

   

 

 

Kapcsolódó feladatok: 

1. A stratégiai ciklusra vonatkozó kommunikációs terv kialakítása, portfólió elemzés, 

célcsoporthoz rendelt kommunikációs kampányok kidolgozása:   

• Olvasóbarát, beiratkozást ösztönző, könyvtárhasználatot népszerűsítő akciók 

folytatása, megújítása. 

• Kampány az e-források, adatbázisok megismertetése, digitális gyűjtemények 

népszerűsítése érdekében. 

2. Alkalmazkodni kell a folyamatosan változó felhasználói igényekhez, ezáltal 

könyvtárunkat megkerülhetetlen hellyé tenni: a TQM szemlélet segítségével a 

felhasználói igények beépítése a szolgáltatási folyamatokba, konkrét feladatok 

meghatározása az éves munkatervekben. 

3. Honlapunk adattartalmának folyamatos frissítése. 

4. A könyvtár közösségi oldalakon való jelenlétének további fejlesztése, erősítése. A web2.0 

eszközök hatékonyabb kihasználása. 

5. A könyvtár jelenlétének erősítése a város közéletében. 

6. Széles körű rendezvényszervezési tevékenység folytatása. Kapcsolódás a városi 

rendezvényekhez. PR team kialakítása, a rendezvények hatékony összehangolása 

érdekében. 

7. A törzsolvasók, rendszeres könyvtárhasználók megbecsülésére irányuló program 

kidolgozása. Pártoló tagság, egyéni támogatók rendszerének kialakítása. 

8. Rendszeres felhasználói és munkatársi elégedettségi felmérések készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

7.INTÉZMÉNYMENEDZSMENT 

Célok: 

1. Szponzorációs stratégia kialakítása. 

2. Együttműködési programok növelése (oktatási, kulturális stb. intézményekkel). 

3. A szervezeti kommunikáció erősítése. 

 

Feladatok:  

1. Szponzorok keresése a városban és a megyében. A szponzorálás kiterjedhet egy 

eseményre, egy rendezvényre vagy az intézményünk egyszeri vagy hosszú távú 

folyamatos anyagi vagy természetbeni támogatására.  

2. Együttműködési lehetőségek felkutatása, megteremtése a város többi kulturális 

intézményével, oktatási intézményekkel, ezek írásba rögzítése együttműködési 

megállapodások keretében. 

3. A szervezeten belüli kommunikáció a vezetés alapvető eszköze, ez biztosítja a szervezet 

összehangolt működését. Ennek érdekében meg kell teremteni a lehetőséget, a struktúrát a belső 

kommunikációhoz, ami lehetőség szerint biztosítson állandóságot (negyedévente egy 

munkaértekezlet, ahol mindenki felvetheti a megoldandó problémákat). Szükséges kialakítani a 

szervezeti kultúrát, hogy egy közös értékrend szerint gondolkodjon a kollektíva. A kommunikáció 

legyen dinamikus, tájékoztató jellegű, többféle csatornát használó (személyes, szóbeli, írásbeli, 

elektronikus). A formális és informális kommunikációs alkalmak biztosításának 

megteremtése. 



 

   

 

8.”ZÖLD KÖNYVTÁR” 

A „zöld könyvtár” fogalma több területet is érint egyszerre:  

- az intézményt, az épületet,  

- szemléletmódot, működtetést 

- az állományt, 

- a szolgáltatást. 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2003-2005-ös átépítése és bővítése során az 

épületet a környezettudatos épületminősítési rendszerek előírásait figyelembe véve újították fel 

(hűtés-fűtés rendszer, világítás, víztakarékos mosdók). Az évek elteltével azonban már időszerű a 

javítás és a korszerűsítés. Tervezzük, hogy felkérünk egy tanúsított tervezőt, aki megvizsgálja, 

hogy a meglévő építészeti adottságok mellett miként lehet alkalmazni takarékosabb 

épületgépészeti, a környezeti terhelést és az energiafelhasználást csökkentő technológiai 

megoldásokat. (Például a könyvtár terasza adja a lehetőséget a napelemek felállítására, melyek 

használatával az energiaköltségek jelentősen csökkenthetők). Tervezzük a komfortérzetet, 

otthonosságot növelő, megfelelően kiválasztott dísznövényekből álló zöld-szigetek telepítését is. 

Ennek megvalósításához és karbantartásához folyamatosan követjük a korszerűsítésre vonatkozó 

pályázati lehetőségeket. 

 

Az intézmény működtetése során törekszünk a takarékos és ésszerű elvek követésére. A 

papírfelhasználás terén a nyomtatással szemben a digitális megoldásokat részesítjük előnyben, és 

minden olyan módszert, amely csökkenti a keletkező papírhulladék mennyiségét (kétoldalas 

nyomtatás alkalmazása, piszkozatpapír használata a kevésbé fontos anyagokhoz). Lehetőség 

szerint környezetbarát tisztítószereket alkalmazunk és a keletkező hulladékot nagyobb részben 

szelektíven kezeljük, tervezzük a hulladékgazdálkodás további korszerűsítését.  

 



 

   

 

Az állomány  

A könyvtár a gyűjtőkörén belül már rendelkezik egy kis arányú „zöld” állománnyal, azaz a 

humánökológiai szempontokat, valamint a fenntartható fejlődést és a környezettudatos 

gondolkodást, a környezetvédelmet szolgáló gyűjteménnyel. Emellett fokozott hangsúllyal 

szerepel a hosszú távú terveink között az ökológiai szakirodalom figyelemmel kísérése és 

gyűjtése. Kiemelés formájában tervezzük ajánlani gyűjteményünket az érdeklődő olvasók, 

pedagógusok és egyetemi hallgatók számára. (Nyíregyházán működő iskolák, óvodák és cégek 

ilyen jellegű kiadványaival, program-leírásaival is bővülhet a gyűjtemény.) 

 

Programok 

Könyvtárunk kulturális intézményként rengeteg tartalmas programot kínál az érdeklődő 

lakosoknak. Elsősorban irodalmi, művészeti és zenei programjaink jellemzőek, de az 

ismeretterjesztő programok tartásában és szervezésében is már hagyományokkal rendelkezünk. A 

kölcsönzési statisztikák is alátámasztják, hogy jelentős mértékben kölcsönöznek az olvasók 

ismeretterjesztő és szakirodalmat. Ezt nemcsak tanulás és munkavégzés, hanem szórakozás és 

önálló ismeretszerzés céljából is.  

 

2016-ban indítottuk el a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a „Mindentudás könyvtára” 

című tudományos ismeretterjesztő rendezvénysorozatunk, amelyben kiemelten 

természettudományos ismeretterjesztő programokat kínálunk az olvasóknak, kiváló szakemberek 

nagyközönségnek szóló előadásában. Ennek mintegy „előkészítőjeként” kifejezetten az általános 

és középiskolás korosztályt megcélzó előadásokat is szerveztünk A „Mindentudás könyvtára – 

gyerekeknek” címmel. Több tervezett téma is hangsúlyosan humánökológiai és a fenntartható 

”zöld” szemléletmódot hangsúlyozó előadás lesz. Ezt folytatnánk a jövőben is. Felvesszük a 

kapcsolatot a Nyíregyházán és a megyénkben működő olyan állami és oktatási intézményekkel 

és civil szervezetekkel, akik munkájukban kapcsolódnak a témához (FETIVÍZIG, Nyíregyházi 

Egyetem Környezettudományi Intézet, E-Misszió Egyesület, MME Monitoring Központ, nemzeti 

parkok, stb.) és egy együttműködés keretében lehetőséget biztosítunk számukra, hogy 

munkájukat, kutatási eredményeiket széles körben bemutassák. Az elhangzott előadásokat 

összefoglaló formájában Olvasópont blogunkon is közzétesszük. 

 



 

   

 

Nagy népszerűségnek örvend már Magyarországon is a Csináld Magad! – mozgalom (DIY – Do 

It Yourself!), melynek, különféle technikáiról már hosszabb ideje gyűjtjük a megjelenő 

szakirodalmat. A tevékenységek fő célja, hogy elősegítse és népszerűsítse a meglévő értékek 

megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének 

csökkentését. Terveink közt szerepel, hogy jól működő kapcsolatot alakítunk ki a városban 

működő barkács- és hobby-szakboltokkal, és egy műhelymunkán alapuló, a különféle 

technikákat bemutató programsorozatot indítunk a könyvtárban. 

 



 

   

 

Felhasználói csoportok és igények 

CSOPORTOK IGÉNYEK 
Babák korai fejlesztés, olvasóvá nevelés, 

közösségépítés 
Gyermekek (14 éven aluliak) 
 

korai fejlesztés, olvasóvá nevelés, 
olvasásfejlesztés, ismeretszerzés, 
könyvtárhasználati ismeretek, közösségépítés 

Tanulók 
 

olvasóvá nevelés, olvasásfejlesztés 
ismeretszerzés, könyvtárhasználati ismeretek, 
szabadidő hasznos felhasználása, 
közösségépítés 

Középiskola 
 

ismeretszerzés, nyelvtanulás, szabadidő 
hasznos felhasználása, közösségépítés 

Szakközépiskola szakismeretek bővítése, nyelvtanulás, 
szabadidő hasznos felhasználása, 
közösségépítés 

Felsőoktatás 
 

szakismeretek bővítése, nyelvtanulás 
irodalomkutatás, közösségépítés 

Felnőttoktatás új szakismeretek elsajátítása, továbbképzés, 
nyelvtanulás, közösségépítés 

Felnőtt lakosság 
 

ismeretszerzés, szabadidő hasznos 
felhasználása, közösségépítés 

 Nyugdíjasok, munkanélküliek Ismeretszerzés, szabadidő hasznos 
felhasználása, szociális funkció, közösségépítés 

Társintézmények, civil szervezetek 
 

együttműködés, munkájuk segítése 
profiljuknak megfelelő szakirodalommal, 
közösségépítés 

Külföldi használók magyar nyelv tanulása és helyismereti 
információ, közösségépítés 

Fogyatékkal élők speciális szolgáltatások, szociális funkció, 
közösségépítés 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a 2016-2020-as időszakra vonatkozó stratégiai 

tervét a fenti szakmai trendek és elemzések figyelembevételével állította össze. Az egyes 

stratégiai célokhoz és területekhez tartozó feladatokat a könyvtár éves munkatervei részletezik. 

 

A stratégiai célok megvalósításával a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Nyíregyháza, a megye és az ország versenyképes kulturális, információszolgáltató intézménye, 

jövő-fejlődés és olvasóorientált szemléletű szervezete lesz, amely folyamatos innovációs 

tevékenységgel, magas színvonalú könyvtári szolgáltatások nyújtásával, aktív multifunkcionális 

közösségi térként járul hozzá a társadalom fejlődéséhez, kulturális és információs igényeinek 

kielégítéséhez. 

 

 

„Amikor a változás szelei fújnak, 

A kétkedők falakat húznak föl, 

Az optimisták pedig vitorlákat.” 

(Ismeretlen szerző) 

 

 

 

Nyíregyháza, 2016. november 11. 

 


