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I.  AZ EMBERI ER ŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELEL ŐS 
ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KA PCSOLÓDÓ 
INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA  

 
 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár minőségfilozófiája: 
olyan korszerű technológián alapuló, mindenki számára könnyen hozzáférhető, a 
dokumentumok különféle formáit tartalmazó tudásbázis működtetése, amellyel 
hozzájárulhatunk a térség humán erőforrásának megtartásához és fejlesztéséhez. 
 
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, képzettségi szintjük emelése. 
 
Célunkat az alábbi alapértékek következetes érvényesítésével valósítottuk meg: 

• a változó igényekhez igazított, magas minőségi színvonalú szolgáltatási struktúra; 
• jól felkészült, korszerű ismeretekkel rendelkező, tájékozott szakemberek; 
• rugalmas hozzáférés 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. 
 
a) a „kulturális alapellátás” tejesítése: 

- a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez 
szükséges értékekhez való hozzáférés biztosítása; kapcsolatok ápolása; 2015-
ben a szlovákiai Szepsi Városi Könyvtárban és Kassán a Városi Ifjúsági 
Könyvtárban a 2005-ben, immár 10 éve kötött „3 könyvtár – 300 könyv – 3000 
olvasó” megállapodás keretében folytatódott a letéti állomány cseréje. 
 

b) a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés: 
- használóink elvárásainak megfelelő minőségi közszolgáltató könyvtári ellátást 

biztosítottunk, valamint az oktatási és a közösségi igényeket figyelembe vevő, 
hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és értékteremtő 
szolgáltatásokat, programokat nyújtottuk az esélyegyenlőség elvének 
figyelembe vételével. 

- Olvasásnépszerűsítő programokat szerveztünk, aktívan részt vettünk a város 
rendezvényeiben, ilyen volt az Ünnepi Könyvhét és a Vidor Fesztivál.  
 

 
A fenntartó által meghatározott feladatok: 

- aktívan részt vettünk a Digitális Nyíregyháza programban.  
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A 2015. évi főbb munkatervi pontok teljesülése 
 

• Gazdasági szervezet kiszervezése miatt a Szervezeti és Működési Szabályzat és az 
intézményi organogram módosításra került. 

• Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetbe foglalása a gazdálkodási feladatok 
vonatkozásában megtörtént, mely Nyíregyháza közgyűlése a 83/2015. (IV.27.) számú 
határozatával elfogadásra került.  

• A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Nyíregyháza közgyűlése 167/2015. 
(IX.18.) számú határozatával elfogadásra került.  

• Sikeres minőségügyi felügyeleti audit 

• Szolgáltatási palettánk bővült, a terveknek megfelelően bevezetésre került 
Biblioterápia szolgáltatásunk, melynek keretében csoportos, kiscsoportos és egyéni 
foglalkozásokra is lehetőség nyílik szakképzett biblioterapeuta segítségével.  

Egy fő munkatárs elvégezte a Biblioterapeuta képzést egy TÁMOP program 
keretében. Az 1 éves képzés után, kísérleti jelleggel történt a biblioterápia bevezetése, 
melyet a könyvtár reklám és hirdetés útján népszerűsített. A ráfordított humánerő- és 
anyagi forrás 2015-ben mérhető eredményeket ért el. 

2015-ben 36 csoportos foglalkozáson, 360 fő vett részt. Középiskolákba az 
irodalomórákon is részt vesz a biblioterapeuta, az órákon is használva a biblioterápia 
hatásos módszereit. Egyéni foglalkozásokat heti 4-szer tartunk, az adott igényeknek 
megfelelően. 2015-ben 208 egyéni foglalkozást volt.  

• a KSZR rendszer további bővítése történt, a megye fehér foltjai felszámolásra 
kerültek, a Sz.-Sz.-B. Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer további 22 
településsel bővült, így az ellátott települések száma 162-re nőtt. 

• 2015. április 22-24 között megrendezésre került az I. Pécsi Könyvtárbusz 
világtalálkozó, melyen könyvtárunk Guruló könyvtára is bemutatkozott. 

• a TIOP 1.2.3-08/1 és a TÁMOP 3.2.4.08/1 pályázat fenntartási időszakában elvárt 
feladatokkal kapcsolatos tevékenységek koordinálása 

• a TIOP 1.2.3-11/1 pályázat fenntartási időszakában elvárt feladatokkal kapcsolatos 
tevékenységek koordinálása 

• a TÁMOP 3.2.12-12/1 konzorciumi pályázat Közreműködő Szervezet általi záró 
ellenőrzése megtörtént, az ellenőrzés minden rendben talált. 

• A digitalizált dokumentumok számának növekedése valósult meg. 
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II.  SZERVEZETI KÉRDÉSEK : 
 
 

Az év során történt meghatározó jelentőségű változások  
 

 
2015 több jelentős szervezeti változást hozott a könyvtár életében, önálló gazdasági 
egységét (2011. évi CXCV törvény értelmében) a fenntartó március 31. nappal 
megszüntette. 2015. 04. 01-tól a Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató 
Intézmény (KEGSZI), majd ennek megszűnését követően 10. 01-től a Középfokú 
Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (KÖZIM) látja el a gazdasági feladatokat.  
 
A gazdasági szervezet átalakulása mellett változott a könyvtárvezető személye is, 2015. 11. 27-
től 2018. 11. 26-ig Tomasovszki Anita kapott vezetői megbízást.  
 
Az osztályvezetők és az igazgatóhelyettes megbízása 2016. március 31-ig került 
meghosszabbításra. 
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Az intézmény szervezeti felépítése 2015. április 1-től 
 
 

  
  
  

2014. tény 2015. terv 2015. évi 
tény 

Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 62 62 57 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 4 4 4 

Könyvtáros 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 36 36 36 
átszámítva teljes munkaidőre 36 36 36 

Egyéb  összesen 11 11 11 
átszámítva teljes munkaidőre 11 11 11 

Mindösszesen összesen  47 47 47 
átszámítva teljes munkaidőre 47 47 47 

az Egyébből 
felsőfokú 

összesen 3 3 3 
átszámítva teljes munkaidőre 3 3 3 

Egyéb alkalmazott 15 15 10 
Önkéntesek száma  0 0 0 
Közfoglalkoztatottak száma 6 6 11 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 0,8 0,8 0,8 

 
Az intézmény engedélyezett létszáma 2015. január 1-én 62 fő volt. A fenntartó döntése 
értelmében a gazdasági feladatok kiszervezését követően 2015. április 1 napjával az 
engedélyezett létszám 5 álláshellyel csökkent, így az intézmény munkajogi állományi 
létszáma 57 lett. 2015 júniusában egy kolléga távozott az intézményből, az álláshely 
betöltetlen maradt az év végéig. 
 
Az intézmény feladatai az elmúlt években jelentősen növekedtek: a KSZR keretében ellátott 
települések számának dinamikus növekedésével, a jogszabályokban előírt megyei feladatok 
bővülésével. A feladatellátás zavartalan működését munkaerő-átcsoportosítással oldottuk 
meg.  

 
2015. január és december között a közmunkaprogram keretében 11 fő foglalkoztatásra került 
sor, akik jelzetezés, vonalkódozás, adminisztrációs, könyvek visszasorolás, raktározási és 
ruhatári, feladatok végzésével valamint fiókkönyvtári és játéktári kisegítőként járultak hozzá 
az intézmény zökkenőmentes működéséhez. A kulturális közmunkaprogram keretében 
további 2 fő foglalkoztatását biztosítottuk, rövid betanítás után a MaNDA programhoz 
kapcsolódó kép, hang és szöveg digitalizálási feladatait látták el. 
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III.  SZAKMAI M ŰKÖDÉS: 

 
1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése  

Az önálló gazdasági szervezet megszűnése miatt és a hatékony működés érdekében a 
fenntartó kezdeményezte az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását, melyet a közgyűlés 2015. április 27-én elfogadott. 
  

2) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
 

3) Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  
A Vécsey utcai fiókkönyvtár tetőszerkezete évek óta beázott, az év során a tetőszigetelés 
megtörtént, a beázás miatti festés folyamatban van. A fiókkönyvtár kirakati portálja az 
intézmény arculatának megfelelő módon fóliázásra került. 
 

3.1  Jelentősebb eszközbeszerzések:  
 
Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű 0 0  
ebből személygépkocsi 0 0  

Számítógép 50 8 458 000  
ebből olvasói 30 5 074 800  
ebből szerver 20 3 383 200 munkatársi gépek 

Laptop 10 895 020  
Fénymásoló 0 0  
Szkenner 1 405 410  
Multifunkciónális nyomtató (fénymásol, nyomtat, 
szkenner) 

30 883 200 
 

Hangosító rendszer 
15 616 275 

KönyvtárMozi 
szolgáltatáshoz 

Projektor 
15 1 645 875 

KönyvtárMozi 
szolgáltatáshoz 

Vetítővászon 
15 472 500 

KönyvtárMozi 
szolgáltatáshoz 

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban) 

0 0 
 

IKR fejlesztés 0 0  
egyéb: Fényképezőgép 

20 744 000 
települési 

rendezvények 
dokumentálásához  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  14 120 280  
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3.2 Pályázatok, projektek 

 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 

(Ft-ban) 
Felelős Indulás ideje 

Befejezés 
ideje 

Magyar Holokauszt 
Emlékév – 2014. 

 
20 025 000 1 500 000 

Dr. Vraukóné 
Lukács Ilona 

2014.01.01. 2015. 02. 28 

Program az olvasás 
öröméért! 

Olvasásnépszerűsítő 
program a Móricz 

Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtárban 

2 300 000 800.000,- 
Dr. Bihari 
Albertné 

2014.06.12. 2015. 04. 07. 

86. Ünnepi Könyvhét 
és 14. 

Gyermekkönyvnapok 
Nyíregyházán 

2 072 575 1.500.000,- 
Dr. Bihari 
Albertné 

2014.06.04 2015.06.06 

29. Szomszédoló 
Gyermek-olvasótábor 1 004 800 700.000,- 

Ignácz 
Lászlóné 

2015.07.20 2015.07.25 

„Irodalom, Zene és 
Lélek” 

Olvasásnépszerűsítő 
programok 

1 500 000 1.000.000,- 
Dr. Bihari 
Albertné 

2015.03.09. 2015.09.07 

Roma kulturális 
események 

megvalósításának, …. 
támogatására 

700 000 600 000 
Dr. Vraukóné 
Lukács Ilona 

2015.04.15. 2016.02.28. 

A történelmi Szatmár-
megye lapjainak 

digitalizálása 1920-ig 
7 620 000 7 620 000 

Dr. László 
Gézáné 

2015.12.01 2016.01.31 

Legyen az olvasás 
mindenkié! – 

Olvasásnépszerűsítő 
programok 

2 587 600 800 000 
Dr. Bihari 
Albertné 

2015.12.11.  2016. 06. 04. 

Rosszcsont Zénó jó 
szeretne lenni c. 
gyermekműsor 

bemutatására Sz-Sz-
Bereg megyében 

 

800.000,- 400.000,- 

Zorkóczy 
Zenóbia 

Támogató 
közreműködés 

2015.04.11. 2015.06.25 

„Könyvtárba mentem, 
gyere utánam” – Őszi 

Könyvtári Napok 
 

3.308.650,- 1.500.000,- 
Gosztonyi 

Enikő 
2015.10.05. 2015.12.11. 

A MZSMVK  kötészeti 
műhelyének 

tevékenységéhez 
szükséges szakmai 

anyagok beszerzésére 
 

1.428.680,- 800.000,- Polák Péter 2015.04.15. 2016.01.31. 

„Az olvasás öröm” 
Olvasásnépszerűsítő 

programok 
 

1.845.000,- 600.000,- Gonda Ágnes 2015.08.21. 2016.03.31. 

Sz.-Sz.-Bereg megye 
könyvtáros 

szakembereinek 
továbbképzésére 

 

967.000,- 800.000,- 
Gosztonyi 

Enikő 
2015.09.01. 2015.03.31. 
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Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Felelős Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

TÁMOP 3.2.12-12 
„Kulturális szakemberek 

továbbképzése” 
 

11.870.679,- 11.870.679,- Gosztonyi 
Enikő 

2012.10.01. 2015.02.28 

ODR 2015 650.000,- 300.000,- Gosztonyi 
Enikő 

2015.07.01. 2016.03.31 

 
Egyéb, nem hazai 
forrásokra épülő 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Felelős Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

      
      
  
 
TÁJÉKOZTATÓSZOLGÁLAT, TÁJÉKOZTATÓ ESZKÖZÖK 
 
Olvasóterem – Helyismeret - Általános tájékoztatás - Fiókkönyvtár 
 

Olvasóterem FELNŐTT GYERMEK 

2014 2015 Eltérés 
%-ban 

2014 2015 Eltérés 
%-ban 

Olvasótermi látogatók 
száma (fő) 

közp.kvt 20 325 24 135 +18,7% 14 605 14 995 +2,6% 

Helyben használt 
könyvek száma (db) 

közp.kvt 5 887 6 262 +6,3% 6 008 7 397 +23,1% 

Helyben használt 
folyóiratok száma db 

közp.kvt 27 267 26 524 -2,8% n.a n.a 
 
 

Referensz kérdések 
száma 

közp.kvt 25 587 31 705 +23,9% 4 512 4 680 +3,7% 

 
Az Olvasóterem látogatóinak létszáma 2014-ben 20.325 fő volt, míg 2015-ben 24.135 fő. Ez 
3810 fős, 18,7%-os emelkedést jelent. Sok látogatónk vette igénybe az Olvasóteremben 
működő eMagyarország Pontot is. Még több használót vonzott az egyre népszerűbb 
„Születésnapi csomag” szolgáltatásunk, valamint az olvasótermi könyvállomány körültekintő 
beszerzése, az olvasók igényeihez mindinkább való közelítése is. További látogatókat vonzott 
a Folyóiratolvasó állományának további megújulása, a használói igények figyelembevétele, 
valamint az újként megjelenő folyóiratok naprakész figyelése, amelyek megrendelésével az 
olvasói igények elé szándékoztunk menni. 
 
Központi Könyvtárunk olvasóterme eMagyarország Pontként működik. Nagyon sokan 
keresik fel ügyintézés céljából munkatársainkat: Erzsébet-program, mosógép-csere, 
földhivatali ügyintézés. 
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Az Olvasóteremben 2015-ben az összes referensz és technikai referensz kérdések száma 
15.272 db volt. Az Általános tájékoztatásban megválaszolt referensz kérdések száma 16.433 
db volt. Látható, hogy a két részleg kihasználtsága közel azonos. 
 
Az Olvasóteremben, helyben használt dokumentumok száma: 
Könyvek:     6262 db 
Bekötött folyóiratok:   2076 db 
Összesen:     8338 db dokumentum. 
A kurrens folyóiratok használata:    26524 db 
 
Irodalomkutatások száma 2015-ben 3 db, ez további visszaesést jelent, 2014-ben 5 db-ot 
készítettünk. Már nem így kérik az olvasók az irodalmat, hanem azonnal keressük meg 
számukra, ezt jelzi a referensz kérdések számának növekedése is. 
 
A 2015-ös évben az összes fiókkönyvtár statisztikai adatszolgáltatása megfelelő, ugyanis 
mind a 6 fiókkönyvtár, a két önálló és a négy kettősfunkciójú könyvtár munkatársa az 
intézményünk állományába tartozik.  
A mutatók jóval nagyobb arányú növekedése a Központi Könyvtárhoz képest a fent leírt 
tényezőnek köszönhető. 
 
 
Gyermek olvasóterem 
 

Gyermekkönyvtár olvasóterem 2014 2015 változás 

Látogatók száma 14 605 14 995 +2% 

Helyben használt dokumentum 6 008  7 397 +23% 

Technikai referensz 4 069 4 154 +2% 

Referensz  443 526 +18% 

Rendezvények száma: 29 31 +6% 

Rendezvényen résztvevők száma: 2 280 2 309 +1% 
Csoportos foglalkozások száma összesen: 

� Óvodás csoportok száma 
� Alsó tagozatos csoportok száma 
� Felső tagozatos és középiskolás csoportok száma 
� Felnőtt csoportok száma 

           99 
33 
48 
15 
3 

102 
25 
52 
22 
3 

+3% 
-25% 
+8% 

+46% 
0 

Csoportos foglalkozáson résztvevők  száma 2 450 2 493 +1% 
 
 
Pozitív tendencia, hogy 12%-kal nőtt a könyvtárba látogató gyerekek száma. A szombati 
napokon továbbra is magas a könyvtárhasználók száma, mivel a családok leginkább ilyenkor 
érnek rá a könyvtárlátogatásra. 
Az olvasói létszám növelése érdekében igyekeztünk megkönnyíteni a beiratkozást, és 
folytatjuk a kitelepülést az általános iskolákba. Ebben az évben a rendezvények és csoportos 
foglalkozások lekötötték szabad kapacitásunkat, ezért 2016-ban folytatjuk az informatika és a 
kölcsönzés segítségével az általános iskolába szervezett kitelepüléseket. 
Ismét nőtt a csoportos foglalkozások és az azon résztvevők száma. A jövőben a foglalkozások 
tervezéséhez témaajánlatot kérünk a pedagógusoktól. 
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Az előző évhez képest kismértékű emelkedést mutat a rendezvények száma, melynek a 
tavalyihoz hasonló volt a látogatottsága. Bíztató a következő évekre, hogy a rendezvényekről 
érkező visszajelzések továbbra is pozitívak. 
 
A 2014/2015-ös tanévre több mint 48 különböző témát ajánlottunk városunk óvodáinak és 
általános iskoláinak. Az általunk vezetett 102 csoportos foglalkozáson 2.493 fő vett részt. 
(Átlagosan 24 fő/alkalom) 
A foglalkozások megoszlása:  

− tematikus, oktató-nevelő munkához kapcsolódó: 31 
− könyvtárbemutató, könyvtárhasználat: 47  
− egyéb: 24 

Ebben az évben kis mértékben emelkedett a könyvtárbemutató foglalkozások száma, amely 
megalapozza a csoportok későbbi, a tematikus foglalkozásokon való részvételét is. 
Reményeink szerint ezek a gyerekek jó eséllyel válnak rendszeres könyvtárhasználóvá.  
Csoportos foglalkozásainkon az alsó tagozatos tanulók vesznek részt a legnagyobb arányban, 
ami emelkedett az előző évhez képest. Örömünkre szolgál, hogy a tanult biblioterápiás 
módszereket beépíthettük a foglalkozások menetébe, mely találkozott a pedagógusok 
elvárásaival is. 
 
Játéktár 
 
Könyvtárunk Csiriptanyája 2013 októberében nyitotta meg ismételten kapuit az olvasók előtt. 
Újranyitásának fő célja, hogy az iskolás korosztály mellett már a pici babák, bölcsődések és 
óvodások is kapcsolatba kerüljenek a könyvtárral. A gyermekek olvasóvá nevelését már 
egészen pici korban el kell kezdeni. Ezért a Csiriptanya játszóház részét úgy alakítottuk ki, 
hogy a sok fejlesztő játék mellett a leporellók, népszerű mesekönyvek is helyet kapjanak. A 
Játszóház igénybevételéhez nem elegendő a gyerekeket beíratni, legalább az egyik szülőnek 
könyvtári tagsággal kell rendelkezni. Ezzel próbáljuk növelni a beiratkozott olvasók számát. 
A játéktárba külön csoportos és egyéni foglakozásokat szervezünk a gyerekek, illetve óvodás 
csoportok, valamint iskolások részére. Ezeket a szempontokat maximálisan figyelembe véve 
szerveztük a 2015-ös év programjait. 
 
A Csiriptanya lehetőséget biztosít a középiskolások számára a kötelező 50 órás közösségi 
szolgálat teljesítésére. Részt vehetnek a kreatív foglalkozások előkészületi munkáiban és a 
foglalkozásokon is. Jelenleg 12 iskolával állunk kapcsolatban és fogadunk diákokat, idén 73 
tanuló vett részt.  
 
 

Csiriptanya Játéktár 2014 2015 Változás % 

Gyermeklátogatók száma 763 2 189 +286% 

Felnőtt látogatók száma 596 1 757 +294% 

Összesen 1 359 3 946 +290% 

Foglalkozások száma n.a 51 - 
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Helyismeret 
 
A helyismereti információ, a helyismereti gyűjtemény továbbra is népszerű könyvtárunkban. 
A helyismeret iránt érdeklődő olvasók nem minden esetben jutnak el a gyűjteménybe. 
Amennyiben kölcsönözhető könyvet keresnek, már a kölcsönzési tájékoztatásnál megoldást 
találnak kérésükre, amennyiben a Kelet-Magyarország című napilapot kérik, sok esetben az 
általános tájékoztatók közvetítik kérésüket a raktáros kollégák felé. 
 
 
Helyismereti részleg 2014 2015 Változás 
Látogatók száma /fő 925 942 +1,8% 
Csoport  16 18 +0,8% 
Referensz kérdés  228 110 -51,8% 
Telefonos kérdés  86 53 -38,4% 
Technikai referensz  452 399 -11,8% 
Könyv /db  906  567 -37,5% 
Folyóirat, napilap /db  471 282 -40,2% 
Mikrofilm /tekercs 96 26 -73,0% 
Születésnapi újságkérés  78  173 +222% 
Távhasználati kérés 5 53 +1060% 
Elektronikus dokumentum /db 111 290 +261% 
Jadox cikkbevitel /db 2779 2156 -22,5% 
 
A látogatottság növekedése magyarázható a „Születésnapi csomag” igényének növekedésével, 
valamint az elektronikus dokumentumok használatának sokszorozódásával. 
 
A JaDox adatbázissal kapcsolatos problémák (elírt, vagy hibásan megválasztott tárgyszavak 
javíthatatlansága, keresési- és lista nyomtatási probléma, stb.) megoldásra várnak. A 
fejlesztések és karbantartások miatt egész március hónapban nem lehetett dolgozni az 
adatbázisban és még mindig nem oldódott meg minden probléma. Ennek eredményeképpen 
csökkent a JaDox adatbázisba felvitt cikkek száma.  
 
A gyűjteményben a napi tájékoztató munka mellett végzett feldolgozó, cikk-feltáró és 
adatbeviteli munka a megyei napilapra, a Kelet-Magyarországra a Nyíregyházi Napló 
hetilapra és a megyei folyóiratokra (Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, stb.) terjed ki. A napi 
tájékoztatás, a születésnapi újságokkal és egyéb digitalizálási kérésekkel kapcsolatos 
feladatok, a gyűjtemény munkatársaira háruló helyismereti és más jellegű feladatok pl. az 
olvasóteremben történő helyettesítések, születésnapi újság, Nyíregyháza könyve – lassították 
a feltáró munkát. Így van ez annak ellenére, hogy az országos hetilapok és folyóiratok, 
valamint az országos napilapok helyismereti szempontú figyelése, más tájékoztatási pontokon 
történik. 
 
Könyvaukciókon ritka nyíregyházi képeslapokra licitáltunk, így azok száma is lényegesen 
emelkedett. 
 
A nyomdák kötelespéldány-szolgáltatási fegyelme nagyon sok kívánni valót hagy maga után. 
Több nyomdától is csak nagy késéssel kaptuk meg a csomagokat. 
A társintézmények ajándékként továbbra is eljuttatták hozzánk kiadványaikat. 
 
A hagyományos állománygyarapítás mellett a gyűjtemény számottevő digitalizált 
dokumentummal gyarapodott. Ezek az állományvédelem mellett a dokumentumok széles körű 
hozzáférését is segítik a MaNDA adatbázisban. 
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A digitalizálási pályázat megvalósításához folyamatosan kerültek leválogatásra a 
digitalizálásra érdemes helyismereti periodikumok (Szabolcsi Szemle, Pedagógiai Műhely, 
Szabolcs-Szatmári Szemle, Határ-Szél, stb), és iskolai értesítők. 2015-ben az Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnázium iskolai értesítőinek a digitalizálása teljes körűen megtörtént. 
Tovább folytatódott a leggyakrabban keresett, csak eredeti formában elérhető, rossz állapotú 
Kelet-Magyarország című napilap digitalizálása 1976-tól az 1980-as évek elejéig. 
 
A történelmi Szatmár megye lapjainak digitalizálása című, a NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma által kiírt pályázat keretében a gyűjtőkörünkbe tartozó történelmi Szatmár 
megyében 1890 és 1919 között megjelent 38 periodikum digitalizálására kerül sor 120 ezer 
oldal terjedelemben.  
 
 
Médiatár 
 

2014 2015 Változás 

Látogatók száma /fő 2888 3269 +13,1% 
Referensz kérdés  849 943 +11,0% 
Technikai referensz  580 452 -22,1% 
Könyv /db  776  435 -44,0% 
Folyóirat /db  480 291 -39,6% 
Zenei összeállítás 168 179 +6,5% 
Videó összeállítás 65  88 +35,3% 
 
A Médiatárba 2015 elején helyeztük üzembe a még 2014-ben vásárolt 6 db All in One, Lenovo 
számítógépeket. Így korszerűsödött részlegünk és a zenei szerverünk egyre nagyobb teret kapott, 
jóval többen kerestek elektronikusan a már digitalizált állományunkban, mint az előző években. A 
NAVA hozzáférés is népszerű volt az előző évben, főleg a régi filmarchívumot keresték fel az 
olvasóink.    
 
Digitalizálás 
Bedigitalizáltuk Szabolcs-Szatmári Szemle és a Pedagógia Műhely összes számát. (Összesen 382 
dokumentum – 56 555 oldal). A dokumentumok közül a Szabolcsi Szemle irodalmi folyóirat 
1934-től 1990-ig terjedő számait körül vágva, OCR-ezve, metaadatokkal ellátva, 
tartalomjegyzékkel feltöltöttük a MaNDA tárhelyére. Továbbá bedigitalizáltuk a Határszél hetilap 
összes (113 szám) példányszámát.  
A dokumentumok digitalizálása döntően a MaNDA program keretén belül valósult meg.                
A közfoglalkoztatottak, a területen dolgozó szakemberek munkájukat nagy szakértelemmel, 
precízen végzik. A feltöltött dokumentumok minőségileg és esztétikailag jól illeszkednek a 
MaNDA más dokumentumainak színvonalához  A program rendkívül hasznos a megye kulturális 
értékeinek közkincsé tétele szempontjából. 
Folytattuk a hagyományos bakelitlemezek (63 db) és magnókazetták digitalizálását és feltárását, 
így már 1472 digitalizált bakelit található meg digitális archívumunkban. A zeneszerveren 
található CD-kkel együtt a digitalizált albumok száma 3828 db.   
Több mint százhúsz rendezvénynek biztosítottuk a technikai feltételeit, 40 rendezvényről 
készítetünk videofelvételt. A két előadóterem és a stúdió technikai berendezéseinek a javítása is 
folyamatos volt, a tolmácsrendszer teljes átvizsgáláson esett át, a régi akkumulátortelepek egy 
részének a cseréje megoldódott, de a következő évben a maradék cseréjére is szükség lesz.  
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4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2015-ben, a megyei 
könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása 
 
Marketing, menedzsment  
 
Sajtómegjelenések 
 
2015-ben168 sajtó megjelenésünk volt (nyomtatott, online, elektronikus), melyek elsősorban 
a rendezvényeinkről, programjainkról szólt. 
 
Ebből: 

• 36 nyomtatott sajtó formájában (21,4%), 2 sajtóorgánumban  
• 7 televíziós a két helyi televízióban (4,2%) 
• 14 rádiós, két helyi rádióban (8,3) 
• 111 online megjelenés (66,1%), 3 online felületen 

Részletesen az 1. sz. mellékletben 

2015-ben 500 ezer Forint állt rendelkezésre reklámra és propagandaanyagra. Többször 
előfizettünk két műsorfüzetben való megjelenésre (összesen 6 alkalommal), ilyen volt többek 
között a 86. Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok programsorozatunk és a 10. Országos 
Könyvtári Napok keretében rendezett programjaink. Továbbá nagyobb rendezvényeink 
propagálására, meghívó és plakát készítésére egy grafikus szakembert bíztunk meg.  
 
 
Kiadványok 

 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 
2015-ben a 48. évfolyamában lépő Szabolcs-szatmár-beregi Szemle eredeti célkitűzéseinek 
megfelelően a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a Kárpátalján, valamint a partiumi 
Szatmár megyében élő magyarság társadalmi, történelmi, kulturális kérdéseivel foglalkozik. 
Könyvtárunk felelős kiadója a Szabolcs-szatmár-beregi Szemlének. A szerkesztőség 
munkájában egyik munkatársunk, Babosi László aktívan részt vesz, de több munkatársnak 
jelent meg benne publikációja is.  

 
Szakmai publikációk: 

 
A könyvtár 8 munkatársa összesen 47 alkalommal publikált különböző szakmai lapokban, 
elektronikus felületen. A cikkeket helyismereti részlegünk teljes körűen gyűjti és 
visszakereshetővé teszi. 
 
 



13 
 

2 2
1

1

10

20
16

2

15 16

10

21 17

27

0

44

0

10

20

30

40

50

köny, könyvrészlet cikk előadás elektronikus

publikáció

Szakmai publikációk

2012

2013

2014

2015

 
 
Min őségirányítás 

 
Az intézményünk, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár ISO 9001 szabvány szerinti 
Minőségirányítási Rendszert működtet, amelynek vezetőségi átvizsgálását az érvényes 
szabályozás szerint évente egy alkalommal kell elvégezni. Az aktuális átvizsgálásra 2015. 
november 09-én, a CERTOP Tanúsító Kft. által végzett felügyeleti auditot megelőzően került sor.  
A 2014-es évben bekövetkezett Szervezeti és Működési Szabályzat változásait – ez 2014. 
december 1-jén lépett életbe, a 2014-es évi felügyeleti audit után – átvezettük a MIR 
dokumentáción. A legtöbb változás a Minőségirányítási Kézikönyvben történt, de a folyamatokat 
is aktualizáltuk ennek megfelelően. A Minőségpolitika példányainak cseréje is megtörtént.  
 
A könyvtár azonban a 2015-ös év során is több átalakuláson, köztük újabb szervezeti változáson 
ment keresztül. A szakmai tevékenység végzését 3 osztályba szervezték (Városi Szolgáltatási 
Osztály, Gyűjteményszervezési Osztály és Megyei Szolgáltatási Osztály). A gazdasági feladatokat 
a fenntartó önkormányzat egy gazdasági szolgáltató szervezet (előbb KEGSZI, jelenleg KÖZIM 
néven) végzi a város kulturális intézményei, köztük a Könyvtár számára is. Ezeket a változásokat 
a MIR rendszer dokumentumain is át kellett vezetni, ami megtörtént. 
 
A változások érintették a Kézikönyvet és a folyamatokat is, részben a feladatok tartalmi változása, 
vagy más szervezeti egységhez kerülése miatt, részben csak a szervezeti egységek nevének 
változása miatt. A legjelentősebb változást az jelentette, hogy a városi fiókhálózat (a 
„hagyományos” fiókokat és az egyéb szolgáltatási helyeket, telephelyeket is beleértve) átkerült a 
Városi Szolgáltatási Osztályhoz, és így ezt a tevékenységet az F-04 Hálózati szolgáltatás 
folyamatból átcsoportosítottuk az F-01 Könyvtári alapszolgáltatások főfolyamatba. A gazdasági 
tevékenységeket érintő folyamatokban (főként a V-01, V-02, T-02 folyamatok) a hatásköri 
módosulást a folyamatleírásokban megfelelően átvezettük. Mivel a külső szolgáltató szervezetre a 
MIR hatálya nem terjed ki, számukra a rendszer csak közreműködői feladatokat határoz meg, a 
felelősséget az intézmény vezetője (a könyvtár mindenkori igazgatója) viseli. 
 
A rendszer átvizsgálása során a belső auditorok áttekintették az előző évi eltérések és javaslatok 
sorsát. Ezekre a következő megállapításokat tették: 
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Eltérések: 
 

Nem megfelelőség Eredmény Megjegyzés 
F-01: Könyvtári Alapszolgáltatások 
A „Szolgáltatásaink” tájékoztató táblán olyan 
szolgáltatások is szerepelnek még, amelyek 
már nincsenek a könyvtárban 
(játékkölcsönzés, Braille-nyomtatás, vakok- és 
gyengén látók számára speciális szoftverek 
használata) 

� 

• Az állandó szervezeti, szolgáltatási 
változások miatt nehéz az aktualizálás  

F-01: Könyvtári alapszolgáltatások 
A Játéktárban nem az FD-18 - Forgalmi 
statisztika űrlapot használják. 

� 
• Még nem készült el, de részletes 

statisztikát vezetnek a Játéktárban 

F-03: Programok szervezése 
Az „FD-30 Vendég adatlap rendezvényekhez 
űrlapot” nem használják  � 

• egyáltalán nem vezetik – ez 2014 óta 
nem változott, de a Megbízási 
szerződés és /vagy vállalkozási 
szerződés rovatai kiváltják 

 
F-04: Hálózati támogatások 
FD-50 Kiszállási naplót és FD-51 Tanácsadási 
napló és teljesítésigazolást csak az 
osztályvezető használja, a többiek nem vezetik 

� 

• az FD-50 vezetése történik, az FD-51-
es dokumentumot kivezettük a 
rendszerből 

T-04: Létesítményüzemeltetés 
Internetes tartalomszűrés nem megfelelő  
 

� 

• A Könyvtárban az olvasók által 
használt számítógépeken 18+ 
korosztályos tartalmak szűrésére csak 
beépített, ingyenes szűrőt használ. Az 
anyagi lehetőségek hiánya miatt a 
hatékonyabb, de drága programokat 
nem tudja megvenni. 
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A vezetőség által támogatott javaslatok: 
 

Javaslat Döntés Megjegyzés 
A MIR m űködését érintő javaslatok: 
Az irodalomkutatásért az olvasónak fizetnie kell, ezért a 
kérőlapon (FD-11) szerepelnie kell ennek a rovatnak is 
 

� 
� előző évről áthúzódó 
� 2015-ben alig volt ilyen kérés 
� 2016-ban megoldandó 

A biblioterápiás foglalkozások nyilvántartására 
szükséges egy külön formanyomtatvány elkészítése 
 

� 
� az új szolgáltatás folyamatát 

szabályozni kell 2016-ban 

A terembérleti szerződés MIR-es dokumentummá 
alakítása, amely kiterjed a bérbe adott helyiségek 
használat utáni állapotának vizsgálatára és rögzítésére 

� 
� megoldódott 

FD-50 Kiszállási napló kivezetése 
 

� 
� használják a formadokumentumot 

Átadás-átvétel napló készítése a területi ellátáshoz 
 � 

� HunTékából nyomtatott egyedi 
átadólistát használnak 

Külső informatikai hibabejelentő készítése (a megyei 
hálózat számára) 
 

� 
� 2016-ban újra gondolandó 

A Gyermekkönyvtárban készüljön külön 
formanyomtatvány a csoportos foglalkozásokról és a 
gyermekkönyvtári rendezvényekről 

� 
� a Gyerekkönyvtár tegyen javaslatot a 

nyomtatványra 

A Minőségirányítási Portál nyújtotta lehetőségek 
(feljegyzések, dokumentumok elektronikus kezelése) 
bevezetése, alkalmazása 

 

� előző évről áthúzódó probléma, 
amelyben érdemi előrelépés eddig 
nem történt 

� tisztázni kell, hogy mi van vele 
(intranet, honlap, arculat) 

� az akadályok és lehetőségek 
áttekintése  

Szakmai tevékenységet érintő javaslatok: 
Folyóiratok gépi kölcsönzése (HUNTÉKA) 

 
� nem várható ilyen fejlesztés a 

HUNTÉKA (vagy utódja) részéről 
Az előjegyzéssel kapcsolatos problémát a HUNTÉKA 
szakembereivel meg kell oldani.  

� nem várható ilyen fejlesztés a 
HUNTÉKA (vagy utódja) részéről 

A CD, DVD, hangoskönyv kínálatról is fontos az 
olvasókat tájékoztatni. A honlapunkat, illetve a Plazma 
tv-t is lehet erre a célra használni 

� 
� a HunTéka fejlesztések miatt 2016-ra 

áthúzódik 

A hangoskönyvek esetében szükséges egy 
állományellenőrzés. A katalógusban egy részük a felnőtt 
kölcsönzőbe, másik részük a hangoskönyvtárba van 
irányítva, így nem lehet pontos listát készíteni, mert 
nincsenek egy helyen. Egységesíteni kellene a 
gyűjtemény szempontjából, valamint a bibliográfiai 
tételnél a hangoskönyv formai tárgyszót hozzárendelni 
(MARC 655) 

� 

� áthúzódik 2016-ra 

A hangoskönyvek állományellenőrzésekor a CD-ROM 
állományt ki lehet vonni az állományból 
 

� 
� áthúzódik 2016-ra 

Le kell zárni az Olvasóterem állományellenőrzését (ami 
közel egy éve tart) és folytatni kell a Felnőtt 
kölcsönzőben elkezdett szépirodalmi állományt 

� 
� rendben megtörtént 

A 0 lelőhelyes könyvek keresését az 
állományellenőrzéssel együtt tovább kell folytatni 

� 
� folyamatosan történik 

 
Az Olvasóteremben használt könyvek forgásának 
mérése a beszerzés szempontjából is fontos, mert a 
behasonlításkor egy jó támpont arra, hogy milyen 
könyveket érdemes ide gyarapítani 

� 

� nem várható ilyen jellegű HunTéka 
fejlesztés 
 

Készüljön el a gyerekkönyvtárral kapcsolatos specifikus 
elégedettségi felmérés, ami nyomtatott változatban is és 
a honlapon is elérhető legyen. 

� 
� előző évről áthúzódó 
� 2016. évi feladat 
� a felmérés tartalmára a 
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 gyerekkönyvtár munkatársai 
tegyenek javaslatot  

Hálózati elégedettségi, illetve igényfelmérés elvégzése, 
minősítés módszertanának kidolgozása. 

� 
� 

� készült egy elégedettségi kérdőív, de 
a sok változás miatt 2014-ben nem 
volt célszerű elvégezni 

� 2015-ben megvalósult a felmérés, de 
kevés kérdőív került vissza (20%) 

� 2016-ban újabb felmérés szükséges 
Az olvasók tájékoztatására készült ismertetők 
félrevezetik az olvasókat a nem létező szolgáltatásokról, 
minél előbb ki kell cserélni ezeket a kiírásokat 

� 
� mindenképpen szükséges az 

ismertetők aktualizálása 2016-ban 
megoldandó 

A Feldolgozóban a plusz munkaerő folyamatos 
biztosítása az elért szint megtartásához � 

� megoldott a plusz létszám a 
közfoglalkoztatottakkal 

A törlésért felelős munkatárs megnevezése, a feladat 
átvezetése a munkaköri leíráson � 

� a munkatársat kijelölték, a feladat 
belekerült a munkaköri leírásába 

A közbeszerzési pályázatok hamarabbi kiírása, hogy a 
szerződés hiánya ne okozzon rendelési szünetet � 

� ez évben időben megtörtént 

Egyéb javaslatok: 
A CD-DVD tárolóba több világítótest beszerelése, mert 
az alsó polcokat már alig lehet látni 

� 
� megoldódott 

A helyismereti részlegben a kisebb méretű bekötött 
folyóiratok nem töltik ki teljesen a polcmagasságot. A 
polcok magasságának felezése (közbülső polcok 
berakásával) a tárolásra használható hely növelése 
érdekében 

� 

� a plusz polcok elkészültek 

A raktárban is szükség van jól működő számítógépre és 
nyomtatóra: Szükséges a raktárban és egyéb 
részlegekben lévő számítógép és nyomtató javítása vagy 
cseréje 

� 

� előző évről áthúzódó javaslat 
� indokolt 

A személyi lapokat 6 évig kell megőrizni. Nincs elég 
hely a tárolásra, ezért át kell gondolni a megőrzési időt 
vagy valamilyen tároló helyet keresni. A 2015-ös 
beiratkozásnál a 2012-es lapokat már nem fogják tudni 
tárolni. 

� 

� megoldódott 
 

A kölcsönző térben csak három számítógép található. Ha 
nem tervez a vezetőség oda több gépet, a harmadik és 
negyedik sor végéről el lehet venni az asztalokat és be 
lehet polcozni (jobb helykihasználás). 

� 

� megoldódott 

A kölcsönzőpult világítása még mindig hiányos, 
különösen az év eleji beiratkozásnál a személyi lapok 
keresése nehézkes, ezért szükség van egy 
pluszvilágításra (állólámpa, falikar) 

� 

� megoldódott 

A Játéktár emeleti lejáratához egy ajtót kell csinálni, a 
gyerekek védelmére � 

� még mindig nem készült el, a 
probléma továbbra is fennáll 

A Hírlapolvasó polcain a szakadt feliratokat le kell 
cserélni � 

� folyamatosan történik 

A gördülőállványt meg kell javíttatni, ill. néhány új 
kocsi beszerzése szükséges � 

� a javítás megtörtént 

Informatikai rendszer folyamatos ellenőrzése, 
karbantartása  
Az olvasótermi gépek működésére az informatikusoknak 
jobban oda kell figyelni, többször átnézni a gépeket és 
javítani az esetleges hibákat, az olvasók 
elégedetlenségének megelőzése érdekében 

� 

� még  mindig nem teljes körű az 
ellenőrzés  

Biztonsági berendezések felülvizsgálata � � továbbra is fennálló probléma 
A Szervezeti és Működési Szabályzat aláírása után minél 
hamarabb egyértelműsíteni a munkaköri leírásokat. 
Egyértelművé kell tenni a képzésért felelős személy, 
személyek jogköreit,  

� 

� újabb módosítások miatt még nem 
történt meg teljes körűen 
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Az év során több továbbképzésre is sor került: 
- 2015. október 26-án a belső auditoroknak tartottunk továbbképzést. 
- Az intézmény dolgozóinak pedig 2015. október 19-én tartott az intézmény MIR vezetője 

ismétlő oktatást, melyen felhívta a változásokra a munkatársak figyelmét. 
 

Elégedettségmérés: 
 

Könyvtárunkban az olvasók és más könyvtárhasználók elégedettségének mérését 2015-ben is 
elvégeztük. A korábbiakhoz képest ennek során a következő változtatást hajtottuk végre: 
 

• az előző évi e-mailes kiküldések nyomán több észrevétel érkezett a spam-ek 
megnövekedése miatt, ezért az idén csak a honlapon, illetve a Könyvtár Facebook oldalán 
tettük közzé a kérdőívet (illetve a linket) 

A felmérés során, a kitöltött, értékelhető kérdőívek száma összesen 112 db volt, amely lényegesen 
alacsonyabb az előző évinél, amit a felmérés módszerének változása okozott. Az értékelés külön 
dokumentumban rendelkezésre áll. 
 
2015-ben sem végeztünk külön folyóiratokkal kapcsolatos elégedettségi felmérést. A folyóiratok 
esetében a korábbi évek felmérései nem mutattak szignifikáns különbséget, és az érintett olvasók 
köre is viszonylag szűk és állandó, ezért nem tartották indokoltnak a felmérés gyakori ismétlését. 
A megyei hálózat az utóbbi években jelentős átalakuláson ment, illetve megy keresztül, így – bár 
megkíséreltek egy elégedettségi felmérést végezni az érintett önkormányzatok körében – ez, 
sajnos, nem hozott értékelhető eredményt, kevés kérdőív visszaküldése történt. Jó lenne az 
eddigiektől eltérő módszerrel, és valóban hasznosítható eredményt hozó felmérés elvégzése (pl. 
közvetlen, személyes megkeresésen alapuló, interjús lekérdezéssel). 
 
A felnőttképzésben részt vevők elégedettségének mérése az F-05 folyamat keretében, képzési 
modulonként történik. Az előző tanfolyam lezárult, annak eredményei rendelkezésre állnak. A 
jelenlegi képzés esetében is elkezdődött az elégedettség mérés. Az értékelés külön 
dokumentumban áll rendelkezésre. 

 
Az év harmadik negyedében elérkezett a működés felülvizsgálatának ideje, azaz az auditálás. Ez 
egy hosszú, több részből álló, egymásra épülő folyamat, melynek során a rendszer átvizsgálása 
több szempontból és több szinten történt meg. Először is a Könyvtár saját, kiképzett belső 
auditorai , a külső tanácsadó – Kakukné Katona Ágnes - közreműködésével elvégezték a 
folyamatok áttekintését, a tényleges működésnek az előírásokkal való összehasonlítását. Ennek 
során eltéréseket és potenciális hibalehetőségeket tártak fel, amelyek kiküszöbölésére vagy 
megelőzésére javaslatokat tettek. Ezt követően a vezetőség – az auditorok jelentései és egyéb 
információk alapján – részletesen, a szabványban megadott szempontrendszer szerint elvégezte a 
minőségirányítási rendszer átvizsgálását. Ennek során – többek között – értékelte az auditorok 
javaslatait és döntött azok jövőbeni megvalósításáról, ezzel megszabva a következő éves ciklus 
fejlesztési irányait. 

 
A vezetőség az átvizsgálás tapasztalatai alapján összességében megfelelőnek ítélte meg a 
minőségirányítási rendszer működését, úgy találta, hogy az alkalmas a tanúsító cég által végzett 
felügyeleti audit problémamentes lebonyolítására. Erre 2015. november 13-án került sor. Ezúttal 
is a CERTOP Kft.-t végezte a tanúsítást. Béres Emese és Serbán Dániel auditorok alaposan 
átvizsgálták Minőségirányítási Rendszerünket, most is mindent rendben találtak, kedvező 
véleményt fogalmaztak meg a Könyvtár MIR rendszerével, és annak működésével kapcsolatban. 
Ezt bizonyítja a 2015 decemberében részünkre postázott Auditjelentés miszerint 2016. 11. 22-ig 
érvényes Tanúsítványunk fenntartható. 

 
Összességében elmondhatjuk, hogy a Minőségirányítási Rendszer tekintetében sikeres évet 
zártunk. 
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5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 
 

Szolgáltatás 2015-ös 
fejlesztése  

I/N 

Részletek 

Honlap I Látogatottság mérése a Google Analitics-el. Új aloldal a 
Segédkönyvtáros képzés távoktatási felülete, amit már 
használnak is a jelszót ismerő hallgatóink 

OPAC N Nagy valószínűséggel csak a 2.0-ás Huntékával fogunk 
mobilra optimalizált OPAC-ot kapni a fejlesztőktől! 

Adatbázisok I Digitális kurrens adatbázisaink: az OPTEN Kft-től 
rendelt jogtár, melyhez online hozzáférésünk is van, az 
Arcanum Kiadótól vásárolt, számítógépre telepített 
adatbázisok: Vasárnapi újság 1854-1921, Hadtörténelmi 
közlemények 1954-2009, Néprajzi értesítő 1900-2008, 
Századok 1867-2007, s a Nyírvidék most már teljes 
egészében (interneten is elérhetően), és Kelet-
Magyarország 1945-1960 közötti évfolyamai.Online 
hozzáféréseink: Opten, Pressdok, Hundok, Digitális 
Kelet, Munkaügyi Szemle,  Arcanum digitális 
tudománytár, EISZ.MTAK.hu (akadémiai folyóiratok és 
szótárak) 

Referensz 
szolgáltatás 

N Viberes tájékoztatás megszervezése a következő évre 
maradt. 

Közösségi oldalak  I 1660 fő kedveli a Facebook oldalunkat, követi a könyvtár 
oldalunkat. Júliusban Mémkampányba kezdtünk, 
melynek eredményeképpen 19 904 Facebook 
használónak tetszett ötletes könyvtárnépszerűsítő 
kampányunk 

Hírlevél I Havi rendszerességgel frissült az olvasópont 
RSS N  
Digitalizálás I Bedigitalizáltuk Szabolcs-Szatmári Szemle és a 

Pedagógia Műhely összes számát. (Összesen 382 
dokumentum-56 555 oldal) A dokumentumok közül a 
Szabolcsi Szemle irodalmi folyóirat 1934-től 1990-ig 
terjedő számait körül vágva, OCR-ezve, metaadatokkal 
ellátva, tartalomjegyzékkel feltöltöttük a MaNDA 
tárhelyére. Továbbá bedigitalizáltuk a Határszél hetilap 
összes (113 szám) példányszámát. 

 
Az informatikai területen a szerverek és a közel félezer számítástechnikai eszköz biztonságos 
üzemeltetése volt a legfőbb feladat. 
Jelentős feladat volt az új fájlszerver beüzemelése, a régi tárhely nagyobb mappáinak az 
áthelyezése. Az új fájlszerver beszerzésével megoldódott a krónikus tároló hely hiány, azonban a 
szünetmentes akkumulátorok egy részének a cseréje még várat magára! Teljesen kiiktattuk, a régi, 
gyakran hibásan működő zeneszervert, annak teljes tartalma átkerült az új szerverre.  
( \\192.168.101.15\zene) 
Az új szerverekhez pedig csak felhasználónév/jelszó ismeretével lehet hozzáférni. Így 
megoldódott a jogosultságkezelés is, négy felhasználóval működünk egyelőre (gazdasagi, 
konyvtaros, media, it) 
 
A legjelentősebb informatikai feladat az MZSK Mokka csatlakozása volt, 13 991 duplikációt 
szüntettünk meg, több ezer rekordot javítottunk. A csatlakozás kapcsán átvizsgálásra került a 
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teljes adatbázisunk. Egy év alatt 104 168 rekord került fel a MOKKÁ-ba, ennek köszönhetően 
jelentősen növekedett intézményünk könyvtárközi forgalma. 
A honlapunk látogatottságát 2015-től a Google Analitics segítségével mérjük. A tavalyi évben 97 
996 alkalommal keresték fel a honlapunkat. Egyre több online megkeresés érkezik, ezért is fontos, 
hogy a honlapunk naprakész legyen és továbbra is elérhető legyen mobileszközökön is. 
Honlapunk látogatóinak nagyobbik része a 18-38 éves korosztályból kerül ki, így a fiatalokat 
tudjuk megcélozni híreinkkel. Havi rendszerességgel frissült az Olvasópont, a Holokauszt 
emlékévhez kapcsolódó aloldal is, a főoldal pedig naponta többször is új információval bővült. 
Kialakításra került a segédkönyvtáros képzés távoktatási felülete, amit jelszó ismeretében 
használhatnak a hallgatók. A Facebook oldalunk 1660 fővel zárta az évet, már félévkor elértük a 
megcélzott 1500 főt, köszönhető a naprakészségnek, folyamatos online jelenlétnek. A nyári 
mémkampányunk kapcsán 19 904 organikus elérést mértünk, fizetett hirdetés nélkül, ami 
országosan is rekordnak számít! 
Mivel az Internet Fiesta kiemelt témája a közösségi háló és a digitális tartalomszolgáltatás volt, 
Kollégáink jelentős szerepet vállaltak lebonyolításában. Az elmúlt évben, 10 előadást és 
bemutatót tartottak kollégáink az internethasználattal kapcsolatban, ebből hét előadás KSZR 
településeken zajlott.  
 
eTanácsadás: 
Az elmúlt évben 14 eTanácsadó szerzett intézményünkben tanúsítványt. Mivel az intézményünk 
Megyei eMagyarország Pont is jelentős szerepet vállalunk a megye lakosságának informatikai 
képzésében és a Digitális Nyíregyháza programban. Az elmúlt év végén elindult lakossági 
eszközbiztosítási programban eTanácsadóink, nem csak a program népszerűsítésében, hanem a 
program lebonyolításában is részt vesznek.  Az elmúlt időszakban 750 pályázat csomagot 
jutattunk el a pályázni kívánókhoz, és több mint 1200 főt tájékoztattunk a pályázattal kapcsolatos 
tennivalókról.  
 
6.) Innovatív megoldások, újítások:  

 
Megnevezés Leírás, ismertető 
Hangos könyvek 
népszerűsítése 

Az előző évben elkezdett saját készítésű hangoskönyvek mellé további 
felvételeket terveztünk. Váci versekből készítettünk hangoskönyvet, 
elkezdődött egy Déry Tibor hangoskönyv felvétele is. 

Mozgó eMagyarország 
Pont kialakítása 

A meglévő könyvtárbuszhoz szakképzett eTanácsadókkal és ingyenesen 
használható számítógépekkel kívánunk mozgó e-Magyarország pontot 
létrehozni a legelmaradottabb megyei területeken. 

 
 
 
7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) 

 
7.1 Kötelespéldány szolgáltatás 
A kötelespéldány-szolgáltatást a 60/1998. (III.27.) Korm. rendelet a sajtótermékek köteles 
példányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló jogszabály írja elő. 
Ennek értelmében: 
„3.§ (1) Kötelespéldányokat kell szolgáltatni a legalább 50 példányban sokszorosított 

a) Magyarországon előállított, vagy 
b) külföldön előállított és belföldön kiadott sajtótermékből. 

5.§ (2) A szolgáltatók a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárnak (a továbbiakban: FSZEK) a helyi vonatkozású sajtótermékből – az 
OSZK-nak küldött kötelespéldányokon felül – 1 példányt kötelesek ingyenesen szolgáltatni. 
8.§ (1) A kötelespéldányokat szállítólevéllel -…- legkésőbb az előállítás hónapját követő 
hónap 15. napjáig kell szolgáltatni.” 
 



20 
 

A megyében lévő szolgáltatók általában nem tartják be a rendeletben előírtakat, állandó 
figyelemmel kísérést, folyamatos kapcsolattartást igényelnek. Sok esetben a szállításról is a 
könyvtárunknak kell gondoskodni annak ellenére, hogy a jogszabály a következőképpen 
rendelkezik: 
„4.§ 
(5) A kötelespéldányok és a 10. § (1) bekezdése szerint felajánlott példányok szállítási 
költsége a szolgáltatót terheli. A postán vagy fuvarozó útján továbbított kötelespéldány-
küldeményt a feladónak teljes mértékben díjmentesítenie kell.” 
 
2015-ben kötelespéldányként beérkezett dokumentumok: 
 

Szolgáltatók száma 15 
Dokumentumok száma (gyarapodás összesen) 350 

� periodika 117 
� brosúra 5 
� szórólap 46 
� meghívó 0 
� plakát 2 
� egyéb (könyv, katalógus, naptár) 117 

 
A társintézményekkel továbbra is jó az együttműködés, kapjuk tőlük az ajándékköteteket. 

 
7.2 ODR tevékenység 
 
Intézményünkben 2015-ben a könyvtárközi kérések száma emelkedést mutat. Gyors és 
gördülékeny lebonyolítása miatt az olvasók körében egyre népszerűbb ez a szolgáltatás. 
2014-ben az összes kérések száma 1 058 db volt, 2015-ben már 1196 db-ra emelkedett. Ez a 
szám 13%-os emelkedést jelent. 
 
A 2015-es év forgalma a következőképpen alakult: 

Összes kérés: 1 196 Más könyvtárnak adott Más könyvtártól kapott 
 Befutott kérések: 482 Elküldött kérések: 714 

Teljesített kérések 
Eredeti Másolat Elektr. Eredeti Másolat Elektr. 

465 1 16 590 2 102 
Összesen 482 694 

 
A táblázat elemzéséből megállapíthatjuk, hogy a könyvtárunkhoz befutott kéréseket 100 %-
ban tudtuk teljesíteni.  
A más könyvtárakhoz elküldött kérések pedig 97 %-ban teljesültek. 
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7.3 Területi ellátó munka  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek könyvtárellátási helyzete 2015. évben, 
számokban 

Könyvtárak 
könyvtárak 
száma (db) 

nyilvános 
könyvtárak 
jegyzékén 

szerepel (db) 

Lakosságszám 
összesen 

 

Települési 
könyvtárak 

megyei könyvtár 1 1 118 125 
megyei könyvtár KSZR 

szolgáltató helyeinek száma 
összesen 

0 - 500 lakosú településen 

32 0 9 304 

megyei könyvtár KSZR 
szolgáltató helyeinek száma 

összesen 
501 - 1000 lakosú településen 

51 0 36 695 

megyei könyvtár KSZR 
szolgáltató helyeinek száma 

összesen 
1001 - 1500 lakosú településen 

21 0 24 934 

megyei könyvtár KSZR 
szolgáltató helyeinek száma 

összesen 
1501 - 5000 lakosú településen 

36 0 80 130 

városi könyvtár (NYKJ) 26 26 182 354 
községi könyvtár (NYKJ 49 49 77 706 

A településen nem volt nyilvános könyvtári 
ellátás 

13 0 33 109 

Összesen 229 76 562 357 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2015. január 1-én 229 településéből 216 településen 
működött, 13 településen pedig nem volt megoldott a nyilvános könyvtári ellátás. A 13 
ellátatlan település közül 7 településen működött ugyan a könyvtár, de nem szerepelnek a 
nyilvános könyvtári jegyzéken és nem csatlakoztak a KSZR rendszerhez sem, így az ellátás 
nem a törvényi előírásoknak megfelelően történt. A fennmaradó 6 településen régóta nincs 
könyvtári ellátás, illetve van köztük olyan is akik korábban a kistérségi ellátás keretében 
csatlakoztak a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz, de 2013-tól amikor a megyei könyvtár 
feladatkörébe került a KSZR ellátás, nem kötöttek szerződést a megyei könyvtárral.  A 
települések többsége aprófalvas kistelepülés, ahol a könyvtári szolgáltató hely működtetése is 
jelentős anyagi megterhelést jelent a fenntartó önkormányzatok számára. Ezen települések 
KSZR rendszerbe történő csatolása folyamatos kihívást jelentett ebben az évben, de sikerült 
valamennyi településsel megállapodni, így örömünkre szolgál, hogy 2016-tól az ellátatlan 
települések száma 13-ról 0-ra csökken, azaz valamennyi ellátatlan település csatlakozott a 
KSZR-hez. Egyetlen település volt csak kérdéses, a közel 7 ezer lakosú Balkány város évek 
óta nem került fel a nyilvános könyvtárak jegyzékére. Bár 2015 februárjában elküldte 
kérelmét a Nyilvános Könyvtár Jegyzékébe való felvételre, melynek elbírálása novemberig 
nem történt meg. Jelzésünknek köszönhetően az EMMI soron kívüli szakértői vizsgálat 
lefolytatására kérte fel intézményünk igazgatóhelyettesét, Gosztonyi Enikő könyvtári 
szakértőt, aki lefolytatva a helyszíni vizsgálatot, az alapdokumentumok módosítására tett 
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javaslatot a fenntartónak, aki rendkívüli testületi ülésén módosította az Alapító Okiratot és az 
SZMSZ-t. Így a december közepén az EMMI-hez eljuttatott dokumentumok már megfelelőek 
voltak ahhoz, hogy a könyvtár 2016-ban felkerüljön a jegyzékre. Ezzel válik teljesen lefedetté 
Szabolcs- Szatmár- Beregben a könyvtári ellátás 

 

2015. évi települési könyvtári ellátás
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Egyéb könyvtártípusok közül 3 felsőoktatási, 4 orvosi szakkönyvtár, 3 egyéb szakkönyvtár, 2 
BV Intézeti könyvtár és 2 egyéb (alapítványi) típusú könyvtár működött a megyében. 
 
Az érdekeltségnövelő támogatás igénylőlapjainak ellenőrzése 2015-től már nem a megyei 
könyvtár feladata, az önkormányzatok közvetlenül az Államkincstárhoz nyújtják be 
támogatási igényeiket. A megyei könyvtár nem részesült érdekeltségnövelő támogatásban, 
mert saját bevétel terhére nem történt állománygyarapítás 2015-ben sem, csak az állami 
támogatás kötelezően előírt 10%-os dokumentum-beszerzése valósult meg. 
 
A megyei könyvtár növekvő arányú tanácsadó tevékenységet folytat. 2015-ben az FD-13 
Hálózati tanácsadó naplóban rögzítettek szerint 214 esetben kerestek meg bennünket, kértek 
segítséget személyesen, telefonon és e-mailben. A kérések, kérdések jelentős része az 
alapdokumentumok módosításával (SZMSZ, Alapító okirat), a 2015-ben két ütemben 
lefolytatott szakértői vizsgálatokkal, a statisztikával, minőségbiztosítással, könyvtári 
önértékeléssel, KSZR-el, a kettős funkciót ellátó könyvtárak iskolákat érintő átszervezésével, 
valamint pályázatokkal kapcsolatban merült fel, melyekre minden esetben sikerült választ 
adni, megoldást találni. 265 esetben helyszíni tanácsadás valósult meg a Nyilvános és KSZR 
könyvtárakban. 
 
Az országos könyvtár és olvasásnépszerűsítő programokba a KSZR szolgáltató helyeken 
kívül igyekeztünk valamennyi nyilvános könyvtárat is bevonni. Az NKA támogatásának 
köszönhetően a könyvtárak rendezvényeit anyagilag is tudtuk támogatni. 
Az Internet Fiesta programsorozat keretében 31 településen 56 rendezvény került 
megszervezésre, az Őszi Könyvtári Napokon 148 településen 341 rendezvénnyel vettünk 
részt, s további 11 településen elindítottuk a KönyvtárMozi szolgáltatást is. 
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2015-ben, két ütemben történt a nyilvános könyvtárak szakértői vizsgálata a megyében, 
összesen 36 nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtár szakértői vizsgálatát rendelte 
el a minisztérium. Két ütemben a megadott határidőig, február 28-ig 16 település, december 
20-ig pedig újabb 19 település szakértői vizsgálat lefolytatására került sor. A vizsgálatoknak 
köszönhetően több olyan települést sikerült a KSZR-be bevonni, akik eddig vonakodtak a 
szolgáltató rendszerhez csatlakozni. A megyei könyvtári ellátás a megváltozott jogszabályi 
környezethez alkalmazkodva újul meg. A folyamat következtében a megyei szerveződés 
erősödését, a KSZR megállapodást kötött települések és a szükséges konzultációk számának 
növekedését tapasztaljuk.  

 
 

7.4A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
 
A Megyei Szolgáltató Osztály 2015-ben teljesen új alapokra helyeződött. 2014 
szeptemberétől személyi változás történt az osztály vezetésében, melynek eredményeképpen a 
KSZR csoport 2015 januárjától új struktúrában kezdte meg a munkát. Az év jelentős részében 
létszámhiánnyal küzdve teljesítettük a megyei feladatokat. A megye 229 településének 
ellátását, ezt a nagyon összetett és felelősségteljes feladatot 3 KSZR referens, az 
igazgatóhelyettes/osztályvezető koordinálásával látta el. 
 
Az osztályhoz tartoznak a könyvtárbusz szolgáltatását végző munkatársak is. 1 fő 
gépkocsivezető teljes munkaidőben, 0,5 fő könyvtáros létszám a nyíregyházi, 0,5 fő 
könyvtáros a fehérgyarmati térségben szolgáltat. Így a könyvtárbusszal kapcsolatos 
háttérmunkára kevesebb kapacitás áll rendelkezésre. A fehérgyarmati régióban és a 
nyíregyháza környéki bokortanyákon 2014-ben indult könyvtárbuszos szolgáltatás 2015-ben 
is néhány nehézségbe ütközött, amit az elkötelezett kollégák segítségével megoldottunk. 
Januártól könyvtárbusz feladatainak koordinálását nagy tapasztalattal rendelkező kolléga vette 
át, melynek eredményeképpen sikerült zökkenőmentessé tenni a szolgáltatást. Áprilisban részt 
vettünk az I. Pécsi Könyvtárbusz világtalálkozón, melyen büszkén mutattuk be a 
megszépített, újragondolt arculatú guruló könyvtárunkat.   
2015. januártól, a bibliobuszos szolgáltatást igénybevevő települések száma 8 kistelepüléssel 
nőtt, így menetrendet ennek megfelelően kellett újragondolni. A könyvtárbusz kétheti 
menetrendje szerint 3 a napot nyíregyházi térségben, 7 napot pedig a fehérgyarmati térségben 
szolgáltat. 
 
A KSZR csoportunknak júniusig volt egy segítsége, aki a KSZR honlap szerkesztését, 
feltöltését, a rendezvények szervezését végezte, de szülési szabadságra ment. Mindezek 
ellenére, az erőfeszítésünknek, igyekezetünknek köszönhetően a megye könyvtárai nem 
tapasztalhattak csökkentett szolgáltatást, sem a módszertani tanácsadó szolgálat, sem a 
statisztikai szolgáltatás, sem a KSZR ellátás területén.  
2015-ös évben 110-ről 140 településre bővült megyei KSZR-hez csatlakozó települések 
száma, a feladat ellátásába ebben az évben is a Várday István Városi Könyvtárat, a Balázs 
József Városi Könyvtárat és a Képes Géza Városi Könyvtárat vonta be a megyei könyvtár. A 
három városi könyvtár 62 település ellátására kapott megbízást 2015-ben.  
 
Szeptemberben 30 települést kerestünk fel azzal a szándékkal, hogy az október 15-i 
határidőig, együttműködési megállapodást megkötve, 2016-tól bevonjuk a KSZR rendszerbe. 
Erőfeszítéseinket siker koronázta, s ennek eredményeképpen további 22 településsel sikerült 
szerződést kötnünk, így 2016-ban 162-re emelkedik megyei KSZR ellátásra szerződést kötött 
települések száma. 
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A megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben résztvevő települések száma 2014 óta 52 
új településsel bővült. A városoktól átvett plusz három ellátási körzet 62 településének 
átvételével járó többletmunkához szükséges tapasztalt humánerőforrás biztosítása lesz az 
egyik legnagyobb kihívás számunkra 2016-ban. 
 
KSZR-be vont települések száma 
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2015. évben 688 színvonalas rendezvényt – kézműves foglalkozások, Márton napi 
népszokások, Adventi rendezvények, kisebb színházi produkciók, falu napi rendezvények stb. 
– valósítottunk meg a szolgáltató helyek számára, mintegy 19 632 eFt értékben.  
Jelentős beruházással, sikeres közbeszerzési eljárást követően fejlesztettük a szolgáltató 
helyeken rendelkezésre álló gépparkot több mint 14 MFt értékben. (50 db számítógép, 30 db 
multi funkciós nyomtató, szkenner, 15 db projektor, fényképező, 10 db laptop) 
Állománygyarapításra közel 33 213 eFt-ot fordítottunk, melynek során közel 16 ezer 
dokumentum került beszerzésre. A települési önkormányzatokkal együttműködve 14 könyvtár 
újult meg részlegesen, vagy teljes egészében, a bútorzat beszerzésénél figyelembe vettük a 
KSZR Ajánlásban szereplő paramétereket, s további 27 településen alakítottunk ki 
gyermeksarkot célbútorokkal. A bútorok beszerzésére mintegy 8 707 eFt-ot fordítottunk. 
 
A szállítási feladatokra a KSZR normatíva terhére 2014-ben beszerzett két gépkocsi, egy 8 
személyes Opel Vivaro és egy Skoda Oktavia combi állt rendelkezésre. Április 1-től a Skoda 
Oktavia Combi átadásra került a fenntartó számára. Az év hátralévő részében az intézmény 13 
éves Opel Combo gépkocsija segítette a KSZR feladatellátást. 

 
 

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás  
 
Az Országos Idegen nyelvű könyvtár támogatásával 150 000,- Ft értékben tudtuk gyarapítani 
a településekre kihelyezett nemzetiségi gyűjteményünket. Ebben az évben német nemzetiségi 
gyűjteményünk gyarapítása élvezett prioritást, így Mérk és Rakamaz német nemzetiségi 
ellátását segítettük elsősorban a nyelvtanulást és nyelvhasználat fejlesztését elősegítő 
dokumentumokkal. Hodász, Kántorjánosi, Nyírmada, Nyírpilis, Tiszaeszlár, Pátroha 
települések gyűjteménye bővült cigány tematikájú, cigány nyelvű, illetve cigány szerző 
tollából származó dokumentumokkal. 
Az EMMI Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatala pályázatot írt ki A roma 
képzőművészet, zene, film és irodalom népszerűsítésére. 
A pályázaton 600.000.- Ft támogatást kaptunk, a teljes összeget, amit megpályáztunk. Ennek 
keretében tizenhárom programot valósítottunk meg Nyíregyháza városban és a megye hat 
településén. 
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7.6 Statisztikai adatszolgáltatás:  
 
2015-ben a megadott határidőre 205 statisztikai adatlapot küldtek be a megyéből, melyet a 
Kultstat elektronikus rendszerben rögzítettünk. Az adatokból a megyei Településeink 
Könyvtári Ellátása című kiadványt elkészítettük és honlapunkon közzé tettük. 

 
 

8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 
8.2 Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) 

 
Az intézmény engedélyezett létszáma 2015. január 1-én 62 fő volt. A fenntartó döntése 
értelmében a gazdasági feladatok kiszervezését követően 2015. április 1 napjával az 
engedélyezett létszám 5 álláshellyel csökkent, így az intézmény munkajogi állományi 
létszáma 57 lett. 2015 júniusában egy kolléga távozott az intézményből, az álláshely 
betöltetlen maradt az év végéig. A bértömeg változás ebből adódik, valamint csak a 
minimálbér, a garantált bérminimum és a soros lépések miatti változásokból. 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2014. évi 
tény 

 
2015. 

évi terv 
 

2015. évi 
tény 

eltérés %-
ban 2014-
hez képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele  15 285 13 503 15 747 103% 
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 

3 412 4 310 4 490 131,6% 

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 885 0 1 102 124,5% 
-ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)  2 527 2 900 3 388 134% 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 465 839 348 967 360 853 77,5% 
         – ebből fenntartói támogatás 322 113 53 111 336 551 104,5% 

– ebből központi költségvetési támogatás 286 460 309 358 309 358 108% 
- ebből kistelepülési 

kiegészítő(KSZR) támogatás 
90 660 113 558 113 558 125,3% 

– ebből pályázati támogatás 110 186 5 600 16 536 155% 
– a Pályázati támogatásból EU-
támogatás 

103 593 0 1 391 1,3% 

Egyéb bevétel összesen  197 0 182 92,4% 
Bevétel összesen  481 321 362 470 376 782 78,3% 

Kiadás 

Személyi juttatás 146 839 143 419 143 074 97,4% 
Munkaadókat terhelő összes járulék 40 080 39 198 38 748 96,7% 
Dologi kiadás     148 985 178 803 106 821 71,7% 
Egyéb kiadás 138 101 1 050 73 073 52,6% 
Kiadás összesen  473 555 362 470 361 716 76,4% 
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9.) Partnerség és önkéntesség  
 
Könyvtárunk 2013-ban csatlakozott a közösségi szolgálat programhoz és fogadó intézményként 
2015-ben 12 középiskolával kötött együttműködési megállapodást. Az önkéntes munkát végző 
diákok munkáját szakképzett munkatárs segíti, koordinálja, s értékeli az elvégzett munkát.  
 

 
Mutatók  2015. évi terv 2015. tény 
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0 0 
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők 
tervezett számának   

230 73 

A köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 
tervezett száma 

15 12 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon 
túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 11 12 

 
Partnerség: 
Intenzív szakmai kapcsolatot tartunk: 

• a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központtal,  
• a Jósa András Múzeummal,  
• a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárával,  
• hazai és határon túli szakmai és kulturális szervezetekkel, úgymint: 

• Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 
• Informatikai és Könyvtári Szövetség, 
• HUNRA Olvasástársaság 
• Publika kör,  
• Kassai Városi Ifjúsági Könyvtár 
• Szepsi Városi Könyvtár 
• MATARKA,  
• Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete,  
• SINOSZ – Siketek és nagyothallók Országos Szövetsége 
• Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület,  
• Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány 
• Oktatási Hivatal – Sz.-Sz. B. megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 
Számos helyi vállalkozás támogatását sikerült megszereznünk. 2013-ban megalakult a megyei 
középiskolai könyvtárosok munkaközössége, két megyei könyvtári munkatárs aktív 
közreműködésével a munkaközösség rendszeres szakmai találkozóinak a könyvtár ad otthont. 
A munkaközösség tagjai közül ketten iskolai könyvtári szaktanácsadó tevékenységet 
végeznek, így a jó kapcsolatnak köszönhetően 3 vidéki kettősfunkciójú könyvtárban segítették 
a módszertani tanácsadó tevékenységünket.  
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Határon túli partnerkapcsolatok 
 
A Könyvtári Intézet által az NKA-hoz határon túli könyvtárosok továbbképzésére benyújtott 
pályázat megvalósításához 2015. évre ketten kaptak megbízást: Vaczóné Antal Erika és  
Vraukóné Lukács Ilona 
A biblioterápia alkalmazási lehetőségei a könyvtárban c. egynapos tréninget tartottunk a 
Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjai számára Beregszászban.  
A képzés helyszíne: Európa Magyar Ház (Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet)  
 
2015-ben a szlovákiai Szepsi Városi Könyvtárban és Kassán a Városi Ifjúsági Könyvtárban a 
2005-ben, immár 10 éve kötött „3 könyvtár – 300 könyv – 3000 olvasó” megállapodás 
keretében folytatódott a letéti állomány cseréje.  
Jelenleg a 2 helyszínen összesen 1 057 kötet van kihelyezve. 
 
 
 
10.) Mutatók  
 
SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  

 
Nyitva tartás  
 

 
Mutatók 

 
2014. 
tény 

 
2015. terv 

 
2015. tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Heti nyitvatartási órák száma 
(a könyvtár székhelyén) (óra) 

45 45 45 0 

Hétvégi nyitva tartás (óra) 4 4 4 0 
Munkaidőn túli nyitva tartás 
(óra) 

0 0 0 0 

Nyári zárva tartási idő 
(munkanap) 

10 15 15 +150% 

Szolgáltató helyek, fiókok 
száma 

6 6 6 0 

 
 
Fiókkönyvtárak 
 
2008-tól együttműködési megállapodás alapján 4 szolgáltató helyen (Kertváros, Sóstóhegy, 
Nyírszőlős, Oros) biztosítottuk a nyilvános gyűjtemény szakszerű gyarapítását. 2014. március 
1-jétől ezeken a szolgáltató helyeken, amelyek már kettős funkciójú fiókkönyvtárakként 
működnek, nemcsak az állományt, hanem a könyvtáros szakembert is mi biztosítjuk. 
 
Két nagy fiókkönyvtárunk (Örökösföldi és Vécsey utcai) nyitvatartási ideje heti 34,5 óra. 
 
Hétfő:    13:00 – 17:30 
Kedd - Péntek:   10:00 – 17:30 
Szombat - Vasárnap:   zárva 
Ebédidő:   12.00 – 12.30 
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Kettős funkciójú fiókkönyvtárak 
 
A négy kettősfunkciójú kis fiókkönyvtár nyitva tartása eltérő. 
 
A Kertvárosi, a Nyírszőlősi és a Sóstóhegyi fiókkönyvtár heti 36 órában. az Orosi 
fiókkönyvtár pedig heti 36,5 órát tart nyitva a következőképpen: 
 
Kertvárosi fiókkönyvtár: 
Hétfő:    13.00-17.00 
Kedd - Péntek:  09.00-17.00 
Szombat - Vasárnap:  zárva 
Ebédidő:   12.00 – 12.30 
 
Nyírszőlősi fiókkönyvtár: 
Hétfő:    13.00-17.00 
Kedd - Péntek:  09.00-17.00 
Szombat - Vasárnap:  zárva 
Ebédidő:   12.00 – 12.30 
 
Orosi fiókkönyvtár: 
Hétfő:    13.00-17.30 
Kedd:    08.00-16.00 
Szerda:   09.30-17.30 
Csütörtök – Péntek:  08.00-16.00 
Szombat - Vasárnap:  zárva 
Ebédidő:   12.00 – 12.30 
 
Sóstóhegyi fiókkönyvtár: 
Hétfő:    13.00-17.00 
Kedd – Péntek:  08.30-16.30 
Ebédidő:   12.00-12.30 
 
Ezekben a fiókkönyvtárakban a gyűjteményt és a humán erőforrást szolgáltatjuk, egyéb 
infrastruktúrát nem feladatunk biztosítani, az eszközök, berendezések nem a mi tulajdonunkat 
képezi. Az iskola szakmai munkáját a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, az iskola 
működtetését az Alapfokú Intézményeket Működtető Központ (ALIM) látja el. Így sokszor 
gondot okoznak a kisebb javítási, karbantartási munkák elvégzése, a szünidőkben történő 
nyitva tartás biztosítása. 
 
A fiókkönyvtárban biztosított az internetelérés. Híreiket, elérhetőségeiket, nyitvatartási 
idejüket a könyvtári honlapon keresztül érhetik el az érdeklődők. 
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Mutatók 2014. tény 2015. terv 2015. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Szolgáltatási feladatok – 
Könyvtárhasználat 
(KSZR nélkül) 

  

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
használók száma (fő) 

7446 8000 8366 +12,3 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 8585 8000 8646 +0.1% 

Személyes helybeni használat (látogatók 
száma) (fő) 102 074 120 000 148 023 +45,0% 

Helyben használt dokumentumok száma 
(db) 96 203 n.a 110 000 +14,3% 

Távhasználat (db) 90 955 n.a 139 119 +52,9% 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 162 124 170 000 199 237 +22,8% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db) 351 400 482 +37,3 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 
(db) 5 10 3 -40,0% 

A könyvtári honlap-látogatások száma 
(kattintás a honlapra) 

49 848 50 000 97 996 +96% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) 
hány nyelven érhető el 

3 3 3  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

42 42 42  

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 
száma összesen 

504 504 498 -1,2% 

A könyvtár által az Országos 
Dokumentumellátási Rendszerben 
szolgáltatott dokumentumok száma 

351 400 482 +37,3% 

A könyvtárban használható adatbázisok 
száma 

10 8 14  

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatások száma (db) 

2 3 2 -33,4% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatásokat igénybe vevő használók 
száma (fő) 

1276 1500 1660 +30% 

A könyvtári OPAC használatának 
gyakorisága (használat/év) (kattintás az 
OPAC-ra) 

3120 3120 3 895 +24,8% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 
hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 
dokumentumok száma 

14 20 21  

A kölcsönzések száma 
dokumentumtípusonként 

162 124 170 000 199 237  

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 5 10 3  
A megyei könyvtár által nyújtott, 
dokumentált szakmai (megyei, illetve 
országos szintű) tanácsadások száma 

163 170 214  

Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 
száma 

3 3 3  
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Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások száma 

4 4 4  

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzések száma 

0 3 0  

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken résztvevők száma 

0 75 0  

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzések száma 

3 3 1  

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzéseken résztvevők 
száma 

27 30 30  

A könyvtár által szervezett akkreditált 
képzések, továbbképzések száma 

1 2 1  

A könyvtár által szervezett akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken 
résztvevők száma 

14 30 23  

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások száma 

47 50 186  

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 
résztvevők száma 

1 175 1 500 4 389  

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programok 
száma 

0 0 8  

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programokon 
résztvevők száma 

0 0 327  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programok 
száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 
résztvevők száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

2 
 

2 
 

3 
 

 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 

30 40 45  
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könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma 
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon, 
képzéseken résztvevők száma, 

133 153 448  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programok, képzések 
száma, 

8 9 14  

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak 
száma 

0 0 0  

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének 
száma 

11 11 11  

A könyvtár megjelenésének száma a 
médiában 

343 360 168  

A használói elégedettség-mérések száma, 
a válaszadó használók száma/alkalom 
(átlag) 

1 1 1  

A használói elégedettség-mérések során a 
válaszadó használók száma/alkalom 
(átlag) 

334 200 112  

A megyei könyvtár koordinációjával 
minősítésre készülő települési könyvtárak 
száma 

0 2 2  

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 

200 230 73  

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására 
a köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

14 15 12  

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek 
száma 

0 0 0  

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 
civil, határon túli, vállalkozói, stb. 
partnerek száma 

11 13 12  

A megyei könyvtár szakember-
ellátottsága (könyvtárosok száma/megye 
lakosságának száma) 

0,08 0,08 0,08  

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést 
biztosító számítógéppel való ellátottsága 
(számítógépek száma/a megyeszékhely 
lakosságának száma) 

0,51 0,51 0,51  

A megyei könyvtár által biztosított 
nemzetiségi dokumentumok száma 

61 80 62  

A megyei könyvtár által a kistelepülési 
önkormányzattal kötött megállapodások 
számának aránya (a megyében lévő 
kistelepülések száma/megállapodást 
kötött települések száma) 

69,6 79,6 80,6  

A megyei könyvtár által beszerzett művek 
iránti érdeklődés (a beszerzett 
dokumentumok kikölcsönzésének aránya, 
kölcsönzési átlag, adott dokumentum 
kikölcsönzésének száma) 

n.a. n.a. n.a.  



32 
 

Beszerzett források 

Beszerzési források 
(ezer Ft) 2014. tény 2015. terv 2015. tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Költségvetés 16 413 000 17 000 000 17 000 000 +3,5% 
Érdekeltségnövelő 
támogatás 

- - - 
- 

ODR támogatás 
dokumentumok 
beszerzésére 

650 000 650 000 300 000 
-54% 

Egyéb (pl. TÁMOP 
pályázat, külföldi 
támogatás stb.) 

4 649 662 3 000 000 2 036 264 
-56% 

Források összesen 21 712 662 20 650 000 19 336 264 -11% 
Ajándék, 
kötelespéldány értéke 

2 276 552 2 500 000 3 085 323 
+35% 

Összesen 23 989 214 23 150 000 22 421 587 -6,5% 
 

 
 
Gyűjteményfejlesztés   

 
Mutatók 

 
2014. tény 

 
2015. terv 2015. tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Gyarapításra tervezett összeg (Ft) 18 770 678 25 000 000 18 557 783 -1,2% 

ebből folyóirat (Ft) 2 277 043 6 000 000 4 926 691 +116% 
ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (Ft) 
3 347 930 3 000 000 1 045 092 

-69% 

A könyvtári állomány éves 
gyarapodása 
dokumentumtípusonként (db és 
méter) 

13 416 db 
268 m 

10 000 db 
200 m 

8 993 db 
180 m 

-43% 

Kötelespéldányként kapott és 
nyilvántartásba vett dokumentumok 
száma (db) 

153 150 170 
+5% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 
bekerült dokumentumok száma (db) 

1 280 1 100 1 016 
-21% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

419 400 338 
-19% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

61 60 62 
+1% 

Zenei gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

118 100 59 
-50% 

A megyei könyvtár által 
digitalizálásra kerülő dokumentumok 
száma (könyvtári egység) 

1 576 1 500  1 158 
-26,5% 

A megyei könyvtár esetében a 
tárgyévben beszerzett egy lakosra 
jutó könyvtári dokumentumok száma 
(dokumentumok száma/megye 
lakossága) 

0,024 0,020 0,016 

-33% 
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Gyarapodás dokumentumtípusonként 
 

Dokumentumtípus Db Részarány Változás az előző 
évihez képest 

Könyv 
Bekötött folyóirat 
Nyomtatott dok. összesen 

8 471 
207 

8 678 96,6  % - 33 % 

Kartográfiai dok. 7 0,1 % - 86 % 
Nyomtatott zenei dok. 18 0,2 % + 260 % 
Zenei CD 
Hangoskönyv 
Hangdok. összesen 

25 
50 
75 

 
 

0,8  % - 46  % 
DVD 
Képeslap 
Vizuális dok. összesen 

121 
41 

162 

 
 

1,8 % + 15 % 
Elektron. dok. összesen - -  
Aprónyomtatvány  
Egyéb összesen 53 0,5 % - 52 % 

Mindösszesen 8 993 100 % - 33 % 
 
 
Gyűjteményfeltárás  

 
Mutatók 

 
2014. tény 

 
2015. terv 

 
2015. tény 

 
változás %-
ban előző 

évhez képest 
Gyűjteményfeltárás  
Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

8 520 8 000 6 296 -26% 

Magyarországi Közös Katalógusba 
(MOKKA) betöltött tételek száma 

- 7000 104 168 - 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 
betöltött rekordok száma 

396 420 438 +4,2 % 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve) 

1 óra 1 óra 1 óra 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók 
számára történő hozzáférhetővé válásának 
időtartama napokban kifejezve 

15 15 15 0 

A gyűjtemény elektronikus 
feldolgozottsága (az elektronikus 
katalógusban feltárt dokumentumok száma 
a gyűjtemény egészének %-ában) 

98 99 98 -1,1% 
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Állományapasztás 
 
8 323 dokumentumot töröltünk az állományból 2015-ben.  
Megoszlása: 
 
Dokumentumtípusok szerint (db) 
 

 
A természetes elhasználódás miatt szükséges az állományunkból a legtöbb dokumentumot 
törölni, de a tervszerű selejtezés miatt a fölöspéldányokat is kivontuk az állományunkból.  
2016-ban nagyobb mértékű selejtezést kell végeznünk az állományunkban, mivel ez egy 
fontos, munkaigényes területe a szakmai munkának, így ennek jól előkészítése, tervezése 
szükséges a következő évben.  
 
 

könyv 8 313 
térkép 3 
kotta 4 
video, DVD 3 
összesen 8 323 
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Tudományos kutatás 
 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 2015. évi tény 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

   
Kutatómunka éves 

időalapja (munkaóra/év) 
768 0 0 0 

Tudományos kutatások 
száma 

0 0 0 0 

A könyvtár összes 
publikációinak száma és 

ebből a könyvtár 
szakemberei által 

készített, nyomatott vagy 
elektronikus formában 
megjelent publikációk 

száma 

17 20 68 +300 % 

Idegen nyelvű 
publikációk száma 

1 1 0 -100% 

Nemzetiségi nyelvű 
kiadványok, publikációk 

száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott 
kiadványok száma 

2 1 4 +200% 

A könyvtár szakemberei 
által tartott előadások 

száma 
10 12 21 +75% 

A könyvtár szakemberei 
által elvégzett szakértői 
tevékenységek száma 

10 10 19 +90% 

A könyvtár által 
szervezett konferenciák 

száma 
1 1 0 -100% 

A könyvtár által 
szervezett 

konferenciákon 
résztvevők száma 

117 130 0 -117% 

A könyvtár 
szakembereinek 

konferencián való 
részvételének száma 

9 11 24 +118% 

A képzésben, 
továbbképzésen részt vett 

dolgozók száma 
13 4 5 +25% 
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Rendezvény, kiállítás  
 
 

Mutatók 2014. tény 2015. évi 
terv 2015. évi tény 

Változás %-ban 
az előző évhez 

képest 
   

A könyvtárban a 
tárgyévben szervezett 
helyi, megyei és országos 
szintű közösségi 
programok, 
rendezvények száma 
összesen 

238 230 215 -6,6% 

A könyvtárban a 
tárgyévben szervezett 
helyi, megyei és országos 
szintű közösségi 
programok, 
rendezvényeken 
résztvevők száma 

9 905 9 800 11 610 +18,4% 

Tárgyévben szervezett 
konferenciák száma 

1 1 0 -100% 

Tárgyévben szervezett 
konferenciákon 
résztvevők száma 

117 130 0 -117% 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások 
száma 

19 20 22 +15,7% 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

950 1000 1400 +47,4% 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvények száma 

10 12 14 +40% 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvényeken 
résztvevők száma 

230 260 252 +9,5% 

A megyei könyvtár 
esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken 
szervezett rendezvények 
száma 

383 450 688 +79,6% 

A megyei könyvtár 
esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken 
szervezett 
rendezvényeken 
résztvevők száma 

9 575 11 250 28 996 +202% 

Egyéb rendezvényeken 
résztvevők száma 

201 8 819 10 210 +507% 
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Rendezvények  
 
Sokszínű, a városlakók széles körét érintő programokkal csalogattuk látogatóinkat 
intézményünkbe. 215 rendezvényt szerveztünk, mely 11610 érdeklődőt vonzott. 
Kötetbemutatók, író-olvasó találkozók, kiállítások, történelmi valamint zenei előadások, és 
egyéb irodalomnépszerűsítő rendezvények színesítették a tabellát.  
 
190 külső rendezvénynek is helyet biztosítottunk könyvtárunkban, amelyeken összesen10.657 
fő fordult meg. 
 
2015-ben újragondoltuk rendezvényeink koncepcióját és célcsoportunkat. 
Rendezvénycéljaink: 

• olvasóvá nevelés 
• új olvasók megnyerése 
• olvasóink kulturális igényeinek kiszolgálása 
• közösségi térként való működés: a városi, megyei kulturális élet szereplőinek 

lehetőség biztosítása a bemutatkozásra, megjelenésre 
• nemzeti és városi ünnepekhez kapcsolódva kultúraközvetítés. 

 
Célcsoportjaink: 

• bölcsődés és óvodáskorú gyermekek 
• iskoláskorúak 
• aktív, felnőtt korosztály 
• kutatók 
• felnőttképzésben résztvevők 
• nyugdíjasok. 

 
Fő rendezvény-típusok: Kiállítás, kötetbemutató, előadás, foglalkozás író-olvasó találkozó, 
gyermekkönyvtári és játszóházi foglalkozás. 
A kötetbemutatók szervezésekor elsődleges szempont, hogy a helyi írók, költők műveit 
népszerűsítsük, ill. irodalmi értékeket mutassunk be. Könyvtárunkba neves emberek is meg 
fordultak: pl.: Csuja Imre, Bornai Tibor. 
A kiállítások rendezésénél a megyéhez, városhoz való kötődés volt a kiválasztás szempontja.  
 
Kiemelt rendezvények a Kultúra Napja, Női írók-írónők, Költészet Napja, Internet Fiesta, 
Gyermekkönyv hónap, az Ünnepi Könyvhét, Népmese Napja, és az Őszi Könyvtári Napok 
volt. 
Az idén, 2015-ben először nagyszabású ún. nyitott könyvtárral KÖNYV-TÉR programmal 
csatlakoztunk a hagyományosan szeptember első hetében megrendezett VIDOR fesztiválhoz. 
Ezeken a kiemelt rendezvényeken ingyenes beiratkozást és amnesztiát ajánlottunk 
olvasóinknak. 
Az Ünnepi Könyvhét programjait a hagyományostól eltérően a Váci Mihály Kulturális 
Központ előtti térre szerveztük. 
 
Gyermekkönyvtári rendezvények: 
 
Ebben az évben a már hagyományos, nagyszabású könyves ünnepek mellett több kisebb 
létszámú gyerekközönséget vonzó rendezvényt is szerveztünk. 
Folytattuk a CSEPEREDŐ MESEKLUB havi összejöveteleit, mely a bölcsődés és óvodás 
korú gyermekes családokat várja a Gyermekkönyvtárba. 
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Továbbra is havi rendszerességgel működik intézményünkben a Nyíregyházi Cimborák 
Klubja.  
Programjainkat, felhívásainkat rendszeresen elérhetővé tettük az intézményünk honlapján és a 
helyi médiában. 
Ebben az évben 29. alkalommal rendeztük meg NKA pályázati lehetőség felhasználásával 
„Szomszédoló” Olvasótáborunkat a tivadari Tiszaparti Szabadidőtáborban. A 22 résztvevő 
gyerek többsége a megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszerben velünk együttműködő 
könyvtárak, térségbeli iskolák hátrányos helyzetű, irodalmat kedvelő tanulói közül került ki. 
Nyíregyházáról a megyei könyvtárban már 8 éve működő Cimborák Klubjának aktív tagjai 
kapták meg a lehetőséget a részvételre.  
Programjainkra jellemző voltak az irányított játékos beszélgetések, a drámajáték, az 
ismeretterjesztő foglalkozások, a kirándulások. A napra lebontott tevékenységek nem 
jelentettek merev tematikát, a végső programot a gyerekek alakították. 
 
 
Rendezvényekhez kapcsolódó statisztikai adatok: 
 

2015-ös Ünnepi Könyvhét statisztikája 
 
2015. június 1-6. között ingyenes beiratkozást és késedelmes olvasóinknak amnesztiát 
hirdettünk meg. 
211 fő élt az amnesztia lehetőségével, 569 db késedelmes dokumentumot hoztak vissza. 34 fő 
első felszólításra, 30 fő második felszólításra és 46 fő harmadik figyelmeztetésre reagálva, a 
többi csak pár napos késés volt. 
417.760  Ft késedelmi díjtól, és 22.780 Ft postaköltségtől tekintettünk el. 
Az ingyenes beiratkozás lehetőségét a központi könyvtárban 437 fő használta ki, a Vécsey úti 
Fiókkönyvtárban 41, az Örökösföldi Fiókkönyvtárban 16 új olvasót regisztráltunk. A kis 
fiókkönyvtárakban 7 fő iratkozott be. Az összesen beiratkozott olvasók száma 501 fő. 
Megoszlásuk:  0-14 év: 61 olvasó  ebből 3 fő 3 éven aluli 

15-18 év: 40 olvasó 
19-50 év: 268 olvasó 
51-69 év: 124 olvasó 
70 év felül: 8 fő 

 
Beiratkozott 
olvasók (fő) 

Központi 
Könyvtár 

Örökösföldi 
Fiókkvt. 

Vécsey úti 
Fiókkvt. 

Kis 
Fiókkvtak  Összesen 

0-14 éves 48 - 6 7 61 
ebből 3 éven aluli 3 - -   
15-18 éves 36 2 2  40 
19-50 éves 229 11 28  268 
51-69 éves 116 3 5  124 
70 éven felüli 8 - -  8 
Összesen: 437 16 41 7 501 
      
Visszahozott 
dok-ok (db) 517 18 34  569 
Késedelmes 
olvasók (fő 188 9 14  211 
Késedelmi díj (Ft) 368 540 29 640 19 580  417760 
Postaköltség (Ft) 20 620 1 080 1080  22 780 
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Könyvbemutató  18 
Szerző (fő) 26 
Kiállító 1 
Koncert 4 
Könyvcsere (db) 852 
Érdeklődő, látogató (fő) 1990 
Ingyenes beiratkozás, kupon (db) 1100 

 
 

A 2015-ös VIDOR Fesztivál statisztikája 
 

A VIDOR Fesztivál keretén belül 2015. augusztus 29 - szeptember 5. között tartott ingyenes 
beiratkozás adatai: 
 
Újonnan regisztrált olvasó: 

• Központi Könyvtárban   292 fő  
• Vécsey úti Fiókkönyvtárban    19 fő 
• Örökösföldi Fiókkönyvtárban      1 fő 

• Összesen  312 fő. 
 
Megoszlásuk: 

• 0-14 éves:   48 fő  ebből 8 fő 3 éven aluli 
• 15-18 éves:  20 fő 
• 19-50 éves:           189 fő 
• 51-69 éves:  49 fő 
• 70 éven felüli:              6 fő 

 
A Központi Könyvtárban nyitvatartási időben 244 fő, nyitvatartási időn túl – 18.00-19.00 óra 
között - 48 fő iratkozott be. 
A KÖNYV-TÉR sikerkönyveiből 178 db felnőtt  és 98 db ifjúsági könyvet kölcsönöztek. 
 
Ingyenesen beiratkozók száma: 
 

Beiratkozott olvasók 
(fő) 

Központi 
Könyvtár 

Örökösföldi 
Fiókkönyvtár  

Vécsey úti 
Fiókkönyvtár  Összesen 

0-14 éves 46 - 2 48 

ebből 3 éven aluli 8 - -  
15-18 éves 20 - - 20 
19-50 éves 172 1 16 189 
51-69 éves 49 - - 49 
70 éven felüli 5 - 1 6 

Összesen: 292 1 19 312 
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Könyv-tér látogatóinak száma: 
 

Könyv-tér részlegei 08.29. 08.30. 08.31. 09.01. 09.02. 09.03. 09.04. 09.05. Összesen 
Sikerkönyvek 
látogatók száma (fő) 82 111 160 207 203 249 79 63 1 154 
Napilapok – 
magazinok olvasói (fő) 17 63 45 24 33 58 49 22 311 
Könyvcsere-bere 
látogatók száma (fő) 36 58 48 28 35 73 31 21 330 
Népi játékok használói 
(fő) 88 155 102 149 152 144 114 13 917 

Összesen: 223 387 355 408 423 524 273 119 2 712 
 
Országos Könyvtári Napok statisztikája 

 
Az Ünnepi Könyvhét keretén belül 2015. október 5-11. között tartott ingyenes beiratkozás és 
amnesztia hét adatai: 
194 fő élt az amnesztia lehetőségével, 550 db késedelmes dokumentumot hoztak vissza. 35 fő 
első felszólításra, 16 fő második felszólításra és 12 fő harmadik figyelmeztetésre reagálva, a 
többi csak pár napos késés volt. 
149.650, - Ft késedelmi díjtól, és 8.840, - Ft postaköltségtől tekintettünk el. 
Az ingyenes beiratkozás lehetőségét a központi könyvtárban 297 fő használta ki, a Vécsey úti 
Fiókkönyvtárban 13, az Örökösföldi Fiókkönyvtárban 26 fő új olvasót regisztráltunk.  
Összesen 336 új olvasót jelent. 
 

Beiratkozott 
olvasók 

Központi 
Könyvtár 

Örökösföldi 
Fiókkönyvtár 

Vécsey úti 
Fiókkönyvtár 

Összesen 

0-14 éves 70 2 - 72 
ebből 3 éven aluli 10 - - 10 
15-18 éves 17 2 1 20 
19-50 éves 152 17 9 178 
51-69 éves 41 5 3 49 
70 éven felüli 7 - - 7 
Összesen: 297 26 13 336 
 
Visszahozott 
dokumentumok 

425 62 63 550 db 

Késedelmes 
olvasók 

146 27 21 194 fő 

Késedelmi díj 128 290, - Ft 2 920, - Ft 18 440, - Ft 149 650, - Ft 
Postaköltség 8 120, - Ft 0, - Ft 720, - Ft 8 840, - Ft 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  





1. sz. melléklet 
Sajtómegjelenések 2015 

 
Kelet Magyarország 
 

1. Magyar Kultúra Napja – Koszorúzás a Megyeháza előtt 2015.01.18. 
2. Kalandos utazás a könyvtárban. – 5 p. 2015. 01. 21. 
3. Kultúrsokk Washingtonból. – 12 p. 2015. 01.22. 
4. Kölcsey Ferenc az olvasókörben. – 12 p. 2015. 01. 22. 
5. Szép magyar verseket szavaltak a tanulók. – 14. p. 2015.01. 26. 
6. Ami sok, kultúrsokk az Amerikai Egyesült Államoktól Kínán át egészen Szenegálig. – 

11. p. 2015. 02.05. 
7. Kettős könyvbemutató. 2016. 02. 06.  
8. Kapcsolataink világa A Rotary Club. – 3. p. 2015.02.10. 
9. Szövetségben önmagammal. – 12. p. 2015.02.11. 
10. Politikusaink a festő-háziorvos szemével. – 12. p. 2015.03.12. 
11. Verseny Móriczról a megyei könyvtárban. – 7. p. 2015.02.17. 
12. A Móricz Zsigmond Olvasókör Bohumil Hrabal – Sörgyári capriccio 2015. 02. 23. 
13. Tíz éves a Almanach – Bessenyei Társaság. – 1. p. 2015.02.27. 
14.  Zenés irodalmi délután. – 4. p. 2015. 03. 07. 
15. Politikusaink a festő-háziorvos szemével. – 12. p. 2015. 03. 12. 
16.  Közelebb a tündérkerthez. – 12. p. 2015.03.13. 
17. Kitárulnak a megyei könyvtárak. – 12. p. 2015. 04. 14. 
18. Ninivétől Mátészalkáig – 11. p. 2015. 04. 16. 
19. Amatőr írókat, költőket karol fel az új magazin. 2015. 04. 28. 
20. Életműdíj a példás munkáért. – 1. p. 2015. 05. 05. 
21. Mesék az anyai szeretetről. 2015. 05. 06. 
22.  Zenés mesedélután. 2015. 05. 08. 
23.  Kassovitcz László rímfaragó a könyvtárban. 2015. 05. 20. 
24.  Koncert amnesztia – Ünnepi Könyvhét Vámos Miklós, Bornai Tibor. 2015. 06.05. 
25.  Ma kezdődik a könyvhét. 2015. 06. 04. 
26. A könyvek szerelmesei. – 5. p. 2015. 06. 05. 
27. Költők és írók a Tiszán. 2015. 06. 11. 
28. Könyvtármozi a vidéknek : beszélgetés Gosztonyi Enikővel. – 12. p. 2015. 07. 01.  
29. Egymást váltják az olvasók a Könyv-téren. – 8. p. 2015. 09. 02. 
30. Berg Judittal is találkozhatnak… + Könyvtárak ünnepe. – p. 1, 12. 2015. 10. 06. 



Kelet.hu 
1. Játékos kötetbemutató a megyei könyvtárban. In: http://www.kelet.hu/megyei-

korkep/2015/01/22/jatekos-kotetbemutato-a-megyei-konyvtarban.kelet, 2015. 01. 23.  
2. Egy égre írt könyv és pergamenre rótt versek. In: 

http://www.kelet.hu/kultura/2015/01/30/egy-egre-irt-konyv-es-pergamenre-rott-
versek.kelet, 2015. 01. 31.  

3. Tájképek a könyvtárban. In: http://www.kelet.hu/megyei-korkep/2015/02/11/tajkepek-
a-konyvtarban.kelet, 2015. 02. 11. 

4. Háziorvos és festőművész. In: 
http://www.kelet.hu/uncategorized/2015/03/05/haziorvos-es-festomuvesz.kelet, 2015. 
03. 06.  

5. „Kitárulnak” a megyei könyvtárak. In: 
http://www.kelet.hu/programajanlo/2015/04/13/kitarulnak-a-megyei-konyvtarak.kelet, 
2015. 04. 14.  

6. A belső hang mutatja az irányt. In: http://www.kelet.hu/cimlap/2015/04/15/a-belso-
hang-mutatja-az-iranyt.kelet, 2015. 04. 16. 

7. Biblioterápiás teadélután. In: http://www.kelet.hu/megyei-
korkep/2015/04/28/biblioterapias-teadelutan.kelet, 2015. 04. 29.  

8. Az apropó: a gyermeknap. In: http://www.kelet.hu/programajanlo/2015/05/27/az-
apropo-a-gyermeknap.kelet, 2015. 05. 28.  

9. Előre elkönyvelhetik a sikert. In: http://www.kelet.hu/megyei-
korkep/2015/05/29/elore-elkonyvelhetik-a-sikert.kelet, 2015. 05. 30.  

10. A legnépszerűbb mémekkel szólítják meg a fiatalokat. In: 
http://www.kelet.hu/fiataloknak/2015/06/22/a-legnepszerubb-memekkel-szolitjak-
meg-a-fiatalokat.kelet, 2015. 06. 23.  

11. Orosz György tanácsa: Állj ki magadért! In: 
http://www.kelet.hu/egeszseg/2015/09/14/orosz-gyorgy-tanacsa-allj-ki-magadert.kelet, 
2015. 09. 15.  

12. Értékes tagot veszített a könyvtáros generáció. In: 
http://www.kelet.hu/szolaster/2015/09/24/ertekes-tagot-veszitett-a-konyvtaros-
generacio.kelet, 2015. 09. 25.  

13. Közösségépítés mozifilmekkel. In: 
http://www.kelet.hu/programajanlo/2015/10/05/kozossegepites-mozifilmekkel.kelet, 
2015. 10. 06.  

14. Országos Könyvtári Napok. In: 
http://www.kelet.hu/programajanlo/2015/10/06/orszagos-konyvtari-napok-3.kelet, 
2015. 10. 07.   

15. Új könyvtárigazgatót nevezett ki a közgyűlés. In: 
http://www.kelet.hu/helyi/2015/11/24/uj-konyvtarigazgatot-nevezett-ki-a-
kozgyules.kelet, 2015. 11 25.  

16. Tűzzománc a könyvtárban. In: 
http://www.kelet.hu/programajanlo/2015/11/24/tuzzomanc-a-konyvtarban.kelet, 2015. 
11. 25.  

17. Kis kézművesek a könyvtárban. In: 
http://www.kelet.hu/programajanlo/2015/12/14/kis-kezmuvesek-a-konyvtarban.kelet, 
2015. 12. 15.  

18. Csendes csodák a könyvtárban. In: 
http://www.kelet.hu/programajanlo/2015/12/15/csendes-csodak-a-konyvtarban.kelet, 
2015. 12. 16.  

19. Kötetbemutató a könyvtárban. In: http://www.kelet.hu/megyei-
korkep/2015/12/18/kotetbemutato-a-konyvtarban-2.kelet, 2015. 12. 19.  



Nyíregyházi Napló 
 
1. Idősügyi Tanács. – 17. sz. – 4. p. 2015.04.30. 
2. Könyvalakú virágágyás. - 20. sz. - 2. p. 2015. 05. 22.  
3. Egy hét a könyvek bűvöletében. – 23. sz. – 8. p. 2015.06. 12. 
4. Hetedhét országot bejártak. – 39. sz. – 1. p. 2015.10.02 
5. Népmese napja. – 39. sz. – 7. p. 2015.10.02 
6. Retro hangulat. – 40. sz. – 10. p. 2015. 10. 09 
7. Retro könyvtár. – 41. sz. – 8. p. 2015. 10.16. 

 
 
Nyíregyházi TV 
 
1. Új igazgató a Móricz Zsigmond könyvtárban. In: http://www.nyiregyhaza.hu/uj-igazgato-

a-moricz-zsigmond-konyvtarban-2015-12-02  
 
Nyíregyháza.hu 
 
 
1. Téma: Sörgyári Capriccio. In http://www.nyiregyhaza.hu/-tema-sorgyari-cappriccio-

2015-01-15 
2. Király Levente köteteit mutatták be Nyíregyházán. In: http://www.nyiregyhaza.hu/kiraly-

levente-koteteit-mutattak-be-nyiregyhazan-2015-02-05 
3. Balla Anna: Nyugi-nyögi ko(ó)r. In: http://www.nyiregyhaza.hu/balla-anna-nyugi-nyogi-

ko(o)r-2015-02-18 
4. 10 éves a Bessenyei Almanach. In: http://www.nyiregyhaza.hu/10-eves-a-bessenyei-

almanach-2015-02-26 
5. Női írók – írónők Nyíregyházán. In: http://www.nyiregyhaza.hu/noi-irok-ironok-2015-02-

27  
6. Női írók – írónők. In: http://www.nyiregyhaza.hu/noi-irokironok-2015-03-06  
7. Dr. Koháry György kiállítása. In: http://www.nyiregyhaza.hu/dr.-kohary-gyorgy-

kiallitasa-2015-03-09  
8. Nőnapi irodalmi délután Nyíregyházán. In: http://www.nyiregyhaza.hu/nonapi-irodalmi-

delutan-nyiregyhazan-2015-03-09  
9. Petőfi Sándor forradalmisága. In: http://www.nyiregyhaza.hu/petofi-sandor-

forradalmisaga-2015-03-10  
10. Nők a nőkről Nyíregyházán. In: http://www.nyiregyhaza.hu/nok-a-nokrol-nyiregyhazan-

2015-03-16  
11. Módszertani segítség a nemzeti értékek összegyűjtésére. In: 

http://www.nyiregyhaza.hu/modszertani-segitseg-a-nemzeti-ertekek-osszegyujtesere-
2015-03-16  

12. Szívemnek húrjain. In: http://www.nyiregyhaza.hu/szivemnek-hurjain-2015-03-18  
13. Szeifried Zoltán kiállítása. In: http://www.nyiregyhaza.hu/szeifried-zoltan-kiallitasa-

2015-03-25  
14. Ópályi írott forrásai. In: http://www.nyiregyhaza.hu/opalyi-irott-forrasai-2015-03-25  
15. Az új nő lényegisége a XXI. század elején. In: 

http://www.nyiregyhaza.hu/azujnolenyegisegea-xxiszazadelejen-2015-04-08  



16. Középpontban a gyermekkönyvek. In: http://www.nyiregyhaza.hu/kozeppontban-a-
gyermekkonyvek-2015-04-10  

17. Magyar költészet napja. In: http://www.nyiregyhaza.hu/magyar-kolteszet-napja-2015-04-
01  

18. Csuja Imre szavalt Nyíregyházán. In: http://www.nyiregyhaza.hu/csuja-imre-szavalt-
nyiregyhazan-2015-04-14  

19. Kirándul a Nyíregyházi könyvtárbusz. In: http://www.nyiregyhaza.hu/kirandul-a-
nyiregyhazi-konyvtarbusz-2015-04-23  

20. Irodalmi kávéház magazin. In: http://www.nyiregyhaza.hu/irodalmi-kavehaz-magazin-
2015-04-24  

21. „édesanyám rózsafája...”In: http://www.nyiregyhaza.hu/edesanyam-rozsafaja...  
22. Könyvtárosok világnapja. In: http://www.nyiregyhaza.hu/konyvtarosok-vilagnapja-2015-

05-04b  
23. Tavaszi filmhét. In: http://www.nyiregyhaza.hu/tavaszi-filmhet-2015-05-06  
24. Rímfaragó a könyvtárban. In: http://www.nyiregyhaza.hu/rimfarago-a-konyvtarban-2015-

05-13  
25. Kész a leltár. In: http://www.nyiregyhaza.hu/kesz-a-leltar-2015-05-13  
26. Könyv alakú virágágyás. In: http://www.nyiregyhaza.hu/konyv-alaku-viragagyas-2015-

05-24  
27. Laár-est a könyvtárban. In: http://www.nyiregyhaza.hu/laar-est-a-konyvtarban-2015-05-

26  
28. Móricz Zsigmond olvasókör: in: http://www.nyiregyhaza.hu/moricz-zsigmond-olvasokor-

2015-05-26  
29. Hiphop theater. In: http://www.nyiregyhaza.hu/hiphop-theater-2015-06-04  
30. Apák napja. In: http://www.nyiregyhaza.hu/apak-napja-2015-06-10  
31. Kötetbemutató és kiállítás. In: http://www.nyiregyhaza.hu/kotetbemutato-es-kiallitas-

2015-06-18  
32. Keresik a nyár könyvfalóját Nyíregyházán. In: http://www.nyiregyhaza.hu/keresik-a-

nyar-konyvfalojat-nyiregyhazan-2015-06-24  
33. Szomszédolók Tivadarban. In: http://www.nyiregyhaza.hu/szomszedolok-tivadarban-

2015-07-01  
34. Nyáron sem maradnak könyvek nélkül a nyíregyházi olvasók. In: 

http://www.nyiregyhaza.hu/nyaron-sem-maradnak-konyvek-nelkul-a-nyiregyhazi-
olvasok-2015-07-28  

35. Bibliai történetek. In: http://www.nyiregyhaza.hu/bibliai-tortenetek-2015-09-10  
36. A sci-firől dióhéjban. In: http://www.nyiregyhaza.hu/a-sci-firol-diohejban-2015-09-15  
37. A népmese napja a Móricz Zsigmond Könyvtárban. In: http://www.nyiregyhaza.hu/a-

nepmese-napja-a-moricz-zsigmond-konyvtarban-2015-09-15  
38. Alkotó tagtársak 21. In: http://www.nyiregyhaza.hu/alkoto-tagtarsak-21.-2015-09-16  
39. Napkeltétől napnyugtáig. In: http://www.nyiregyhaza.hu/napkeltetol-napnyugtaig-2015-

09-24  
40. 10. Országos könyvtári napok. In: http://www.nyiregyhaza.hu/10.-orszagos-konyvtari-

napok-2015-10-01  
41. Mesés programok gyerekeknek. In: http://www.nyiregyhaza.hu/meses-programok-

gyerekeknek-2015-10-01  



42. Előadás a roma irodalomról. In: http://www.nyiregyhaza.hu/eloadas-a-roma-irodalomrol-
2015-10-01  

43. Retro hangulat a nyíregyházi könyvtárban. In: http://www.nyiregyhaza.hu/retro-hangulat-
a-nyiregyhazi-konyvtarban-2015-10-05  

44. Nyíregyházán járt a repülő ember. In http://www.nyiregyhaza.hu/nyiregyhazan-jart-a-
repulo-ember-2015-10-06  

45. Szépkorúak kézimunkái. In: http://www.nyiregyhaza.hu/-szepkoruak-kezimunkai-2015-
10-07  

46. Miket hagyunk a kikölcsönzött könyvtári könyvekben?. In: 
http://www.nyiregyhaza.hu/miket-hagyunk-a-kikolcsonzott-konyvtari-konyvekben-2015-
10-08  

47. Beszélgetés az olvasásról. In: http://www.nyiregyhaza.hu/beszelgetes-az-olvasasrol-2015-
10-09  

48. Retro könyvtár. In: http://www.nyiregyhaza.hu/retro-konyvtar-2015-10-10  
49. Roma kultúra. In http://www.nyiregyhaza.hu/roma-kultura-2015-10-14  
50. Omnibuszos irodalmi túra. In: http://www.nyiregyhaza.hu/krudy-napok-2015-10-13  
51. Zene, kiállítás és színház a képernyőn. In: http://www.nyiregyhaza.hu/zene-kiallitas-es-

szinhaz-a-kepernyon-2015-10-14  
52. Minden kép egy történetet rejt. In: http://www.nyiregyhaza.hu/minden-kep-egy-

tortenetet-rejt-2015-10-14  
53. Krúdy-mesék. In: http://www.nyiregyhaza.hu/krudy-mesek-2015-10-20  
54. Zárva tart a hosszú hétvégén a könyvtár. In: http://www.nyiregyhaza.hu/zarva-tart-a-

hosszu-hetvegen-a-konyvtar-2015-10-20  
55. Képzeletből valóság. In: http://www.nyiregyhaza.hu/kepzeletbol-valosag-2015-11-03  
56. Tűzzománc kiállítás. In: http://www.nyiregyhaza.hu/tuzzomanc-kiallitas-2015-11-03  
57. Gyűjteményes kiállítás. In: http://www.nyiregyhaza.hu/gyujtemenyes-kiallitas-2015-11-

04  
58. Őszi filmnap. In: http://www.nyiregyhaza.hu/oszi-filmnap-2015-10-27  
59. Mózes elhívása. In: http://www.nyiregyhaza.hu/mozes-elhivasa-2015-11-06  
60. Csetelni és fészbukozni is megtanulnak a nyíregyházi nyugdíjasok. In 

http://www.nyiregyhaza.hu/csetelni-es-feszbukozni-is-megtanulnak-a-nyiregyhazi-
nyugdijasok-2015-11-06  

61. Kortársunk: Illyés Gyula. In: http://www.nyiregyhaza.hu/kortarsunk-illyes-gyula-2015-
11-13  

62. Túró rudi pálcikával. In: http://www.nyiregyhaza.hu/turo-rudi-palcikaval-2015-11-13  
63. A színek kémiája. In: http://www.nyiregyhaza.hu/a-szinek-kemiaja-2015-11-16  
64. Utazók a könyvtárban. In: http://www.nyiregyhaza.hu/utazok-a-konyvtarban-2015-11-27  
65. Életkedv – életed naplója 2016. In: http://www.nyiregyhaza.hu/eletkedv-eleted-naploja-

2016-2015-11-27  
66. Adventi ünnepváró. In: http://www.nyiregyhaza.hu/adventi-unnepvaro-2015-12-01 
67. Albánia, ahol ön sem járt. In: http://www.nyiregyhaza.hu/albania-ahol-on-sem-jart-2015-

12-02 
68. Csendes csodák városa. In: http://www.nyiregyhaza.hu/csendes-csodak-varosa-2015-12-

02  
69. Az advent jegyében. In: http://www.nyiregyhaza.hu/az-advent-jegyeben-2015-12-03  



70. Hol a haza? Menni vagy maradni?. In: http://www.nyiregyhaza.hu/hol-a-haza-menni-
vagy-maradni-2015-12-04 

71. Zenés irodalmi est. In: http://www.nyiregyhaza.hu/zenes-irodalmi-est-2015-12-07 
72. 50 éves a szemle. In: http://www.nyiregyhaza.hu/50-eves-a-szemle-2015-12-10  
73. Fiatal fogyatékkal élők karácsonya nyíregyházán. In: http://www.nyiregyhaza.hu/fiatal-

fogyatekkal-elok-karacsonya-nyiregyhazan-2015-12-11, 2015. 12. 11.  
74. Beszédes kezek. In: http://www.nyiregyhaza.hu/beszedes-kezek-2015-12-14 
75. Ötvenéves a szemle. In: http://www.nyiregyhaza.hu/otven-eves-a-szemle-2015-12-17 
 
 
Szon.hu 
 

1. Kölcseyről értekeztek az olvasóköri tagok. In: http://www.szon.hu/kolcseyrol-
ertekeztek-az-olvasokori-tagok/2748875, 2015. 1. 26.  

2. Az olvasók „fogságában”. In: http://www.szon.hu/az-olvasok-fogsagaban/2741937, 
2015. 01. 16.  

3. Szerintetek milyenek az állatok? Rajzoljátok le! In: http://www.szon.hu/szerintetek-
milyenek-az-allatok-rajzoljatok-le/2772777, 2015. 02. 26. 

4. Orvos-festő kiállítása a könyvtárban. In: http://www.szon.hu/orvos-festo-kiallitasa-a-
konyvtarban/2782406, 2015. 03. 10.  

5. Gyermekkönyvhónap kezdődik. In: http://www.szon.hu/gyermekkonyvhonap-
kezdodik/2806420, 2015. 04. 10.  

6. Közlemény – A Költészet Napját idén két programmal is ünnepelte a Mustárház. In: 
http://www.szon.hu/kozlemeny-a-kolteszet-napjat-iden-ket-programmal-is-unnepelte-
a-mustarhaz/2811198, 2015. 04. 16.  

7. Ma kezdődik a könyvhét – íme a program! In: http://www.szon.hu/ma-kezdodik-a-
konyvhet-ime-a-program/2848357, 2015. 06. 04.  

8. Megtaláltuk a legmenőbb könyvtárat széles e vidéken. In: 
http://www.szon.hu/konyvtarba-jarni-meg-sosem-volt-ilyen-meno/2859501, 2015. 06. 
19.  

9. Könyvtárbusszal jöhet házhoz a mozi. In: http://www.szon.hu/konyvtarbusszal-johet-
hazhoz-a-mozi/2867572, 2015. 07. 11.  

10. Csiriptanya a könyvtárban. In: http://www.szon.hu/csiriptanya-a-
konyvtarban/2881064, 2015. 07. 22. 

11. Továbbra is várja a látogatókat a Könyv-tér. In: http://www.szon.hu/tovabbra-is-varja-
a-latogatokat-a-konyv-ter/2906529, 2015. 08. 31.  

12. A népmese napja a könyvtárban. In: http://www.szon.hu/a-nepmese-napja-a-
konyvtarban/2915871, 2015. 09. 15.  

13. Lépjen be a Telekommal az internet világába! In: http://www.szon.hu/lepjen-be-a-
telekommal-az-internet-vilagaba/2947642, 2015. 11. 04.  

14. Önállóan szavalhattak az olvasókör tagjai. In: http://www.szon.hu/onalloan-
szavalhattak-az-olvasokor-tagjai/2956267, 2015. 11. 17.  

15. Kézzel formált szavak a megyei könyvtárban. In: http://www.szon.hu/kezzel-formalt-
szavak-a-megyei-konyvtarban/2970448, 2015. 12. 11.  

16. Hogy ne teljen unalmasan a hétvége: szuper programok a megyéből! In: 
http://www.szon.hu/hogy-ne-teljen-unalmasan-a-hetvege-szuper-programok-a-
megyebol/2973869, 2015. 12. 17. 

 
 
 



Retro Rádió 
 
 

1. A Móricz Zsigmond Könyvtár is csatlakozott a nagy olvasási kihíváshoz. In: 
http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=68907, 2015. 02. 21.  

2. A húsvét jegyében telt Nyíregyházán a Nemzetközi Gyermekkönyvnap. In: 
http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=69734, 2015. 04. 05.  

3. Nyíregyházán is költészet napi programokkal várják az érdeklődőket. In: 
http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=69920, 2015. 04. 10.  

4. Ma kezdődik a 86. Ünnepi Könyvhét és a 14. Gyermekkönyvnapok. In: 
http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=70747, 2015. 06. 04.  

5. Idén is elkészül Nyíregyháza könyve. In: 
http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=70835, 2015. 06. 14.  

6. Nyáron sem áll meg az élet a Móricz Zsigmond Könyvtárban. In: 
http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=71232, 2015. 08. 10.  

7. Egy hétre a szabadba költözik a Móricz Zsigmond Könyvtár. In: 
http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=71888, 2015. 08. 27.  

8. Napkeltétől napnyugtáig népmeséket hallgathat szerdán a könyvtárban. In: 
http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=72374, 2015. 09. 29. 

9. A nosztalgia jegyében zajlanak idén a Könyvtári Napok Nyíregyházán. In: 
http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=72466, 2015. 10. 09.  

10. Gyászfeldolgozó biblioterápiás foglalkozás indul januárban a Móricz Zsigmond 
Könyvtárban. In: http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=73676, 2015. 12. 31.  

 
 
Kölcsey TV 
 
 

1. Apák Napja. In: http://kolcseytv.hu/apak-napja/, 2015. 06. 22.  
2. Víg-Kend I. rész. In: http://kolcseytv.hu/2015-november-6-vig-kend-i-resz/, 2015. 11. 

06.  
3. Átadták a Ratkó-díjat. In: http://kolcseytv.hu/atadtak-a-ratko-dijat/, 2015. 11. 30.  
4. Turisztikai klub indult. In: http://kolcseytv.hu/turisztikai-klub-indult/, 2015. 12. 02.  
5. Elszakítva. In: http://kolcseytv.hu/elszakitva/, 2015. 12. 04.  
6. Zenés irodalmi est. In: http://kolcseytv.hu/zenes-irodalmi-est/, 2015. 12. 14.  

 
Sunshine Rádió 
 

1. Gyermekkönyvtári programokról. 2015. 03. 03. 
2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónapról. 2015. 04. 30. 
3. Az Ünnepi Könyvhét programjairól. 2015.06. 01. 
4. Az Országos Könyvtári Napokról. 2015. 09. 25. 


