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I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS 
ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ 
INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság által 
meghatározott szakpolitikai céljainkat 2016. évben a kulturális és közösségi innováció 21. 
századi igényei és elvárási szerint valósítottuk meg. 
Kiemelt célunk az eddig elért eredményeink minőségi szintjének növelése és kulturális 
innovációs elképzeléseink kidolgozása volt. 
 
Szakpolitikai céljaink megvalósítása 2016. évben: 
 
Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat 
alakítottunk ki, amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetővé a 
magyar kultúra írott emlékeit. 

Ennek érdekében:  
• fejlesztettük a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító 

könyvtáraink eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, részben a megyei 
kistelepülési könyvtárak eszközparkjának bővítésével; 

• digitalizált dokumentumaink távolról is elérhetőek, gyűjteményünk 
szervezésével arra törekedtünk, hogy az tartalmazza a legfrissebb és 
legpontosabb információkat; 

• szolgáltatásaink révén segítjük az esélyegyenlőség megteremtését, az 
elektronikus ügyintézést és az elemi állampolgári jogok gyakorlását; 
 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi főbb feladatai:  
• létrehoztuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Digitális Helytörténeti 

Gyűjteményt; 
• folyamatos digitalizálási tevékenységünk következtében a digitális 

dokumentumok száma nagy mértékben növekszik;  
• a városi könyvtárhálózatunk erősítése: a fiókkönyvtárak technikai 

felszerelésének folyamatos pótlása, dokumentumállományuk növelése, 
rendezvényekbe való bekapcsolása és népszerűsítésük valósult meg 2016-ban; 

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

• könyvtárunk az eMoP-ok megyei központjaként 2016-ban is folytatta mentori 
tevékenységét; 

• az elektronikus ügyintézést szolgáló tevékenységünket folytattuk, részt vettünk 
a különböző pályázatok segítésében; 

• rendezvényeinkkel aktív szerepet vállaltunk a közösségi innovációs programok 
megvalósításában, együttműködtünk a közművelődési intézményekkel. 

 
A fenntartó által meghatározott feladatok megvalósítása 2016-ban: 

• Nyíregyháza Megyei Jogú Város által meghatározott feladatait a Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár teljesítette. 2016-ban együttműködtünk 
a város többi kulturális intézményével; 

• Részt vettünk a város által szervezett kulturális, közösségi programokban; 
• Nyíregyháza városfejlesztési tervében a városkártya helyzetfelmérésen 

sikeresen részt vettünk, technikailag jól felszerelt intézményként ebben lehet 
szerepünk a jövőben.  



II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 
 
Az intézmény szervezeti ábrája: 
 

 
A három osztályvezető közül egy fő mind az osztályvezetői, mind az igazgatóhelyettesi 
feladatokat is ellátta 2016. március 31-ig. 2016. június 1-vel új kinevezett igazgatóhelyettes 
látja el a szakmai feladatokat.  
Az osztályvezetők megbízása 2017. március 31-ig, az igazgatóhelyettes megbízása 2017. május 
31-ig tart. Év közben két kolléga vonult nyugdíjba, a sofőr álláshelye csak január közepén került 
betöltésre.  
 

  
  
  

2015. tény 2016. terv 
2016. évi 

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

Könyvtári 
szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 36 36 35 

átszámítva teljes munkaidőre 36 36 34,75 

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) 

összesen 6 6 6 

átszámítva teljes munkaidőre 
 

6 6 6 

Egyéb felsőfokú 
összesen  5 5 5 

átszámítva teljes munkaidőre  5 5 5 

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 
 

összesen 47 47 46 
átszámítva teljes munkaidőre  47 47 45,75 

Egyéb 
alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen  - - - 

átszámítva teljes munkaidőre  - - - 

Egyéb alkalmazott 
középfokú 
 

összesen  10 10 12 

átszámítva teljes munkaidőre 10 10 11,25 

Mindösszesen egyéb alkalmazott összesen - - - 



átszámítva teljes munkaidőre  
- - - 

Összes létszám:  57 57 57 
Önkéntesek száma  0 0 1 
Közfoglalkoztatottak száma    14 14 12 
Kulturális közfoglakoztatottak száma 6 6 7 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)  47/562.357 47/562.35 46/562.357 

 
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban 2016. március elsején indult el a 
kulturális közfoglalkoztatási program. Ennek a programnak a háttérintézménye az Országos 
Széchényi Könyvtár. Az együttműködés 55 státusz bevonásával történt meg Szabolcs-
Szatmár- Bereg megyében. Közel 35 településen helyezkedtek el közfoglalkoztatottak, a 
megyei, fiók és települési könyvtárakban. Ez a szám fokozatosan nő, bármelyik vidéki 
könyvtárnak lehetősége van csatlakozni a programhoz. A programban, 3 munkakörben - 
adatrögzítő, könyvtári nyilvántartó, munkavezető – dolgoznak közfoglalkoztatottak ebben a 
térségben. A program 2017. február 28-ig biztosít átmeneti foglalkoztatást Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyében élő munkakeresők számára a kultúra és a művelődés területén.   
 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 
 

1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése  
 
Alapító okirat  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1. 
napján hatályba lépett módosítása indokolttá tette az intézményünk alapító okiratának teljes 
körű felülvizsgálatát. Az Áht. 8/A.§ (2) bekezdése és 111. § (26) bekezdése értelmében az 
alapító okiratot a Magyar Államkincstár által közzétett formanyomtatványnak megfelelően 
kellett elkészíteni. A hatályos jogi szabályozás alapján az alapító okirat nem tartalmazhatja a 
továbbiakban a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyont és a vagyon feletti rendelkezésre 
vonatkozó szabályokat, emiatt az alapító okirat ezen pontjainak elhagyása indokolt volt. Az 
alapító okiratot a fenntartóval együttműködve módosítottuk, melynek hatályba lépési idő- 
pontja: 2016. október 5. 
 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
2015 novemberében a Minisztériumtól kapott javaslatok alapján és a 2016. április 1-vel történt 
szervezeti átalakítás miatt átdolgozásra került az intézmény SZMSZ-e, melynek hatályba lépési 
időpontja: 2016. március 29.  
 
Stratégiai terv 
Elkészítettük intézményünk átfogó stratégiai tervét 2016-2020-ra, melyben meghatároztuk rövid 
és hosszú távú terveinket, valamint megfogalmaztuk küldetésnyilatkozatunkat, jövőképünket és 
minőségfilozófiánkat. Időpontja: 2016. november 11.   
 
Könyvtárhasználati szabályzat 
Belső szabályzataink aktualizálása folyamatosan történik, a változások értelmében módosítottuk 
intézményünk könyvtárhasználati szabályzatát is. Időpontja: 2016. szeptember 12.  
 
A dokumentumok bárki számára hozzáférhető intézményünk honlapján.  
 
 
 
 
 
 



2) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
 

3) Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  
 

A Vécsey Utcai Fiókkönyvtár tetőszerkezete beázott, a tetőszigetelés 2015-ben 
megtörtént, a beázás miatti festés ebben az évben elkészült. Az Örökösföldi 
Fiókkönyvtár tetőszerkezete is javítva lett. A központi könyvtárunk kamaratermét 
lefestettük és modern képfüggesztő-rendszerrel láttuk el, ami megkönnyíti az időszaki 
kiállítások rendezését és esztétikus is. A 3. emeleti társalgó falain régi beázás miatt 
keletkezett foltokat lefestettük. Kötészetünkbe légkondicionáló berendezést 
szereltettünk. A Helyismereti Gyűjteményben a fűtés nem volt megfelelő, ennek 
cseréjét év végén megtettük.  

 

3.1  Jelentősebb eszközbeszerzések:  
 
Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű 1 960.000 használt gépjármű 
ebből személygépkocsi 1 960.000 használt gépjármű 

Számítógép 10 2.006.600  
ebből olvasói 5 1.003.300  
ebből szerver    

ebből munkatársi 5 1.003.300  
Laptop 1 238.366  
Nyomtató (színes) 4 231.800  
Nyomtató  3 86.335  
Fénymásoló    
Szkenner (multifunkciós) 3 162.039  
Laminálógép 3 65.227  
Digitális fényképezőgép 3 266.433  
Videókamera 1 157.353  
Projektorlámpa 1 168.021  
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    
egyéb:………..    
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  4.342.174  
 
 
  3.2 Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

Nemzeti Kulturális 
Alap - A történelmi 
Szatmár- megye 
lapjainak digitalizálása 
1920-ig  

7.620.000 7.620.000 
Dr. László 

Gézáné 
2015.12.01. 

 
2016.03.31. 

 

Nemzeti Kulturális 
Alap 
Legyen az olvasás 
mindenkié! – 
olvasásnépszerűsítő 

2.587.600 800.000 
Dr. Bihari 
Albertné 

2015.12.11. 2016.06.04. 



programokra  
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 
Rendhagyó 
történelemórák a 
könyvtárban a málenkij 
robotról 

198.880 198.880 
Babosi 
László 

2016.07.15. 2017.02.25. 

Nemzeti Kulturális 
Alap 
A történeti Szatmár és 
Szabolcs megye 
sajtódokumentumainak 
digitalizálása 
 

2.184.400 2.184.400 
Dr. László 

Gézáné 
2016.12.01. 2017.03.01. 

Nemzeti Kulturális 
Alap 
Nagy könyvtári 
beavatás  
Országos Könyvtári 
Napok  

1.500.000 1.300.000 
Dr. Vaczóné 
Antal Erika 

2016.10.03. 
 

2016.10.09. 
 

Közép-és Kelet-európai 
Történelem és 
Társadalom Kutatásáért 
Alapítvány 
„Sinkovits Imre” 
pályázat  

1.537.810 1.537.810 
Babosi 
László 

2016.07.01. 2017.03.30. 

Nemzeti Kulturális 
Alap 
A Könyvtár Mozi 
szolgáltatás 
közösségfejlesztést 
szolgáló programjai 
Sz-Sz-Bereg megye 
kistelepülésein 

1.521.200 1.521.200 
Gosztonyi 

Enikő 
2016.10.01. 2017.12.31 

 
 

3.3. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 
 

Olvasóterem – Helyismeret - Tájékoztatás – Részlegeink - Fiókkönyvtáraink 
 

OLVASÓTEREM 
 
 
 
Felnőtt olvasóterem 2015 tény 2016 tény Változás 
Látogatók száma 24.135 14.266 -40,89% 
Helyben használt könyvek száma 6.262 2.529 -59.6% 
Helyben használt folyóiratok száma 26.524 5.848 -77,95% 
Referensz kérdések 492 543 +10,4% 
Technikai referensz kérdések 5.280 5.670 +7,38% 
Internetezők száma n. a. 5.247  
Telefon, e-mail 276 454 +64,49% 
 



 
Az év folyamán egységes statisztikai adatszolgáltatásra törekedtünk, ennek megfelelően 
végezzük a statisztikai méréseket. A kollégák több szakmai statisztikai programon részt 
vettek, hogy a jó gyakorlatokat elsajátítsuk, átültessük és a jövőben ezeket alkalmazva pontos 
és megbízható adatokat szolgáltassunk.   
 
A Folyóiratolvasó és a Hírlapolvasó népszerűségnek örvend, az állományát folyamatosan 
frissítettük új periodikákkal. A kölcsönözhető periodikákból 2.749-et kölcsönöztek ki. Az 
Olvasóteremből jó néhány könyvet átosztottunk a kölcsönzőbe. Folyamatosan figyeltük 
helyismereti szempontból a folyóiratokat és a napilapokat, összesen 492 cikk került be a 
JaDox-adatbázisba.  
Az Olvasóterem eMagyarország Pontként működik. Nagyon sokan keresik fel ügyintézés 
céljából munkatársainkat: Erzsébet-program, Otthon melege hűtőgépcsere-program, 
földhivatali ügyintézés, email-regisztráció, hivatalos iratok letöltése és nyomtatása. Az 
eMagyarország Pont Budapesten működő központjával Oláhné Gócza Krisztina tartja a 
kapcsolatot. Ő mentorálja a GINOP-6.-1.2-15 Digitális Szakadék Csökkentése és a Digitális 
Magyarország pályázatok nyerteseit is. 
Egy nyugdíjba vonuló tájékoztató könyvtáros helyét betöltöttük, aki a helyismeretbe került, az 
év folyamán pedig egy kolléga átkerült a feldolgozó osztályra.  
Az Olvasóteremben az irodalomkutatások száma minimálisra csökkent 10 db. A referensz 
kérdések száma nagyságrendileg a tavalyihoz hasonló. 
 
 

HELYISMERETI KÜLÖNGYŰJTEMÉNY 

Helyismeret 2015 tény 2016 tény Változás 
Látogatók száma 942 578 -38,64% 
Referensz kérdések 110 271 246,36% 
Technikai referensz 399 186 -53,38% 
Könyv 567 683 +20,45% 
Periodika 282 272 -3.54% 
Mikrofilm 26 69 265.38% 
Telefon, e-mail 53 40 -24,52% 
Születésnapi csomag 110 74 + (47)1 -32,72% 
 

1. Tárgyi és személyi feltételek 

A helyismereti információ, a helyismereti gyűjtemény továbbra is népszerű könyvtárunkban. 
A „helyi témák” iránt érdeklődő olvasók nem minden esetben jutnak el a gyűjteménybe. 
Amennyiben kölcsönözhető könyvet keresnek, már a kölcsönzési tájékoztatásnál választ 
kaphatnak kérdésükre, amennyiben Kelet-Magyarországot vagy más helyi lapot kérnek, sok 
esetben az általános tájékoztatók kérik fel a raktárból a szükséges köteteket. 
2016-ban a létszámhiányból eredő helyismereti munka terén meglévő elmaradásokat 
pótololtuk - ami különösen a cikkfeldolgozás terén mutatható ki.   Az év folyamán 
alkalmanként helyettesíteni kellett az általános tájékoztatási ponton dolgozó kollégákat, 
júliustól a születésnapi újságkészítés, a megyei és országos lapokra vonatkozó digitalizálási 
kérések teljesítése is átkerült ebbe a részlegbe. A helyismereti anyag egyik munkaszobából a 
másikba való átpakolása, az anyag rendezése újabb időveszteséget jelentett.  
2016 júniusától ismét 2 főre emelkedett a gyűjtemény munkatársainak létszáma. 
 
 
                                                 
1 Az olvasó csak a születésnapi periodikák másolatát vitte el digitális formátumban, magát a teljes születésnapi 
csomagot, a bekötést nem kérte. 



2. Állománygyarapítás 

A gyűjtemény 2016-ban 418 kötelespéldánnyal gyarapodott (ebből 237 könyv, 181 
aprónyomtatvány). A kötelespéldányként beérkezett helyismereti periodikák száma: 304. A 
kötelespéldányok átvétele, bevételezése mellett körlevélben kerestük meg a megyében és 
Nyíregyházán működő nyomdavezetőket, kérve őket a kötelespéldány rendelet betartására. 
A hagyományos állománygyarapítás mellett a gyűjtemény számottevő digitalizált 
dokumentummal gyarapodott. Ezek az állományvédelem mellett a dokumentumok széles körű 
hozzáférését is segítik. 
2016 tavaszán a több mint 1000 kötetből álló Margócsy-hagyatékot tételesen átadtuk a 
feldolgozó osztály munkatársának. 
 

3. Feldolgozó munka 

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. Az 
országos napilapok figyelése, feltárása, a bibliográfiai adatok rögzítése is a gyűjteményben 
dolgozók feladatává vált. Az országos hetilapok és folyóiratok helyismereti szempontú 
figyelése, a bibliográfiai adatok rögzítése a továbbiakban is az általános tájékoztatási ponton 
történik. 
Cikkbevitel a JaDox adatbázisba: 357 valid és 512 nem valid tétel (ezek között nem 
szerepelnek az olvasótermi szaktájékoztatók által bevitt cikkek; a valid tételek az országos 
napilapokból, hetilapokból, valamint az országos és megyei folyóiratokból feltárt cikkek; a 
nem valid tételek a KM és a Nyíregyházi Napló feltárt számainak cikkei, ezek mögé nincs 
digitálisan cikk feltöltve, viszont a digitalizált lapszámok könnyen az olvasók rendelkezésére 
bocsáthatók.) 
Munkánk során a JaDox adatbázissal kapcsolatban kezdetektől számos probléma merült fel, 
amit igyekeztünk mindig jelezni az adatbázis üzemeltetője felé. 2016 őszén érdemi változás 
következett be. Intézményen belül is tartottunk egy megbeszélést az érintett kollégákkal, 
azokkal, akik kompetensek a JaDox-szal kapcsolatos problémák észrevételezésében. Jó 
alkalom volt ez arra, hogy a szakmai vitát a megfelelő mederbe terelve láthassuk, milyen 
megoldások is szükségesek ahhoz, hogy végre igazán hatékony, könyvtáros- és 
felhasználóbarát helyismereti cikkadatbázisként funkcionálhasson a JaDox.    
 

4. Tájékoztatás 

A gyűjteményt 2016-ban havonként általában 46 olvasó kereste fel. Havonként 20 referensz 
kérdésre és 16 technikai referensz kérdésre adtunk választ. Az előzőek alapján elmondhatjuk, 
hogy a helyismereti gyűjtemény még mindig népszerű az olvasók körében, annak ellenére, 
hogy számos tartalom vált elérhetővé a világhálón. Az előzőekben leírtak korántsem 
nyújtanak teljes képet a könyvtárban jelentkező helyismereti igényekről, hiszen amint azt már 
korábban leírtuk, az olvasók más tájékoztatási pontokon is kaphatnak segítséget. 
A születésnapi újság megrendelésének leadása átkerült ebbe a részlegbe, az anyag 
összeállításával kapcsolatos teendők, továbbá a helyi lapunkból vagy az Arcanum ADT-ből 
történő szkennelési kérések. 2016-ban az olvasók kérésére 74 születésnapi újságot 
készítettünk (amihez informatikai, nyomtatási és kötészeti munka is tartozik). Ezen felül 
megnőtt azoknak a száma, akik csak a születésnapi újság összeállítását kérik, de a kötészeti 
munkát nem veszik igénybe.  
 
 
 



5. Pályázatok - Helyismereti mikrofilmek digitalizálása, digitalizált hírlap OCR-
ezése 

A történelmi Szatmár megye lapjainak digitalizálása c. 2015-ben benyújtott NKA pályázat 
beszámolójának elkészítése (az elnyert pályázat 7.6 millió Ft.) 2016. március 31-ig 
megtörtént.  
2016 decemberében a történelmi Szabolcs és Szatmár megye lapjainak digitalizálása c. 
NKA pályázat (a Tiszántúli Református, Egyházkerületi Könyvtár munkatársával való 
egyeztetés, a pályázat elkészítése) az elnyert pályázat 2,18 millió Ft. 
Nyíregyházi és Szabolcs megyei lapok mikrofilm-másolatainak digitalizálása (tervkészítés, 
árajánlat-kérés, megrendelő elkészítése) 
Közfoglalkoztatottak által digitalizált Kelet-Magyarország (1961-től 1965-ig) OCR-ezése 
(múzeumi példányok kölcsönkérése, OCR-re való előkészítés, árajánlatkérés, megrendelő 
elkészítése, szállítás megszervezése) 
 

6. Rendezvények 

� Helytörténeti esték c. rendezvénysorozat (április 13-tól) 

Virtuális látogatás Nyíregyháza kutatóműhelyeibe címmel rendezvénysorozatot indítottunk. 
Ennek keretében havi rendszerességgel a város helyismereti és helytörténeti gyűjteményeinek 
bemutatására kívánunk lehetőséget biztosítani. (Meghívott intézmények: Nyíregyházi 
Evangélikus Levéltár, Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Jósa 
András Múzeum, Kállay Gyűjtemény, Görög katolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyházi 
Egyetem, Szent Atanáz Hittudományi Főiskola Könyvtára, Vízügytörténeti Gyűjtemény) 
Az intézmények vezetőit arra kértük, hogy szánjanak kiemelt figyelmet a Nyíregyházára 
vonatkozó forrásoknak. Ismereteink szerint az érintett köz- és egyházi gyűjteményekben, 
oktatási intézményekben őrzött „nyíregyházi” dokumentumok egymást kiegészítve, együtt 
képezik a város történetének kútfőit, amire rendezvénysorozatunkkal is szeretnénk 
rávilágítani. Fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők a kutatás lehetőségeiről és a rendelkezésre 
álló segédletekről is tájékoztatást kapjanak. Az előadássorozatra a Nyíregyháza múltja iránt 
érdeklődőket, a lokálpatriótákat, jelenlegi és jövőbeni olvasóinkat, pedagógusokat, a 
középiskolák, felsőoktatási intézmények diákjait, és a kutatókat várjuk. 
 
 
április 13. Helytörténeti esték 1. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és 

Helyismereti Gyűjteménye 
május 19. Helytörténeti esték 2. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára 
június 28. Helytörténeti esték 3. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Levéltára 
szeptember 21. Helytörténeti esték 4. A Jósa András Múzeum 
október 21. Helytörténeti esték 5. A Görögkatolikus Püspöki Levéltár 
november 21. Helytörténeti Esték 6. A Nyíregyházi Egyetem Könyvtára 

 
 

� Nemzetközi konferencia 

Június 20.: Hungaricana, a közgyűjteményi portál c. konferencia, amelyre a határon túli 
szatmári könyvtárosokat, a kárpátaljai levéltárosokat, a megye könyvtárosait és az érdeklődő 
közönséget hívtuk. A konferencia magas színvonalát a portált üzemeltető Arcanum Kft, az 
Országgyűlési Könyvtár és Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója biztosította. Az 
előadások az elérhető tartalmakat mutatták be.  
 
 



� Kiállítások, megemlékezések 

január 22. Magyar Kultúra Napja rendezvényhez kapcsolódva: Kölcsey-kiállítás 
március 15. Dokumentumkiállítás az 1848/1849. évi forradalom és szabadságharc Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei és nyíregyházi eseményeiről 
április 13. Kiállítás a Helytörténeti esték rendezvényeihez 
május 19. Kiállítás a Helytörténeti esték rendezvényeihez 
június 28. Kiállítás a Helytörténeti esték rendezvényeihez 
szeptember 16. Képeslap-kiállítás a Nyitott Városháza programon belül a Városháza Bencs 

termében 
szeptember 20. Képeslap-kiállítás a Könyvtár hírlapolvasójában 
október 6. Paulinyi Zoltán emléktábla-avatás az Őszi könyvtári napok programsorozat 

keretében 
 

7. Egyéb helyismereti munka 
A levéltárral, múzeummal, főiskolával közösen kiírt közös helytörténeti pályázatra érkezett 11 
dolgozat értékelése. 
 

8. Továbbképzés, előadás, a helyismerethez kapcsolódó külső munka 
március 11. MKE Bibliográfiai Szekció taggyűlés és szakmai rendezvény Budapest, OSZK 
június 1. Luby-emléknapok előadás: Szatmári lapok a világhálón 1899-től 1920-ig 
folyamatos A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság tagjaként az üléseken 

való részvétel.  Szavazás az Értéktár Bizottsághoz benyújtott javaslatokról. 
folyamatos A Nyíregyházi Városvédő Egyesület tagjaként az egyesület munkájának a 

segítése. 
 

MÉDIATÁR 
 

Médiatár 2015 tény 2016 tény Változás 

Látogatók száma /fő  3.269 3.808 +16% 
Referensz kérdés  943 1.156 +22% 
Helyben használat  726 985 +35% 
Internetezők száma n.a 3098  
Zenei összeállítás 179 103 -43% 
Videó összeállítás 88 120 +36% 
 
Az utóbbi félévben a zenei szerverünk egyre nagyobb teret kapott, jóval többen kerestek 
elektronikusan a már digitalizált állományunkban, mint az előző években. Egyre több a 
távhasználat is, mindennapos az e-mailes zenei tájékoztatás. A NAVA hozzáférés is népszerű 
volt, főleg a régi filmarchívumot keresték fel az olvasóink.  Több mint 150 rendezvénynek 
biztosítottuk a technikai feltételeit, 27 rendezvényről készítetünk videofelvételt. A két 
előadóterem és a stúdió technikai berendezéseinek a javítása is folyamatos volt. A 
hangtechnikai berendezésünket két vezeték nélküli mikrofonnal gyarapítottuk. Az Ünnepi 
Könyvhét teljes technikai biztosításának a felügyelete (színpad, hangosítás, sátor) szintén a 
médiatár munkatársainak feladata volt. Folytattuk a hagyományos bakelitlemezek (47 db) és 
magnókazetták digitalizálását és feltárását, így már 1.519 digitalizált bakelit található meg 
digitális archívumunkban. A zeneszerveren található CD-kkel együtt a digitalizált albumok 
száma 3.888 db. 
2016. szeptember 5-én megnyitottuk állandó kiállításunkat a Médiatárban „Shulcz Sarock” 
néven. A megnyitóra közel 280 ember volt kíváncsi. Farkas Shulcz Tibor hagyatékát lehet 
megtekinteni részlegünkben. Több mint 100 könyvvel, 27 VHS-sel és 73 db DVD-el 
gazdagodott gyűjteményünk. A kiállítás nagy sikernek örvend, sok olvasó jön nap mint nap 
megtekinteni a gyűjteményt. 



 
KÖLCSÖNZÉS – ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

 
A központi könyvtárban beiratkozott olvasók száma 2016-ban:  
7115 fő, a fiókkönyvtárakkal együtt: 9118 fő. 
A kölcsönző tér látogató száma: 12.330 fő. 
 
Az év folyamán többször hirdettünk meg ingyenes beiratkozást, tekintve a térség és régió 
társadalmi megoszlását.  
 
A Magyar Kultúra Napján, 2016. január 22-én a Központi Könyvtárba 233 fő iratkozott 
be.  
Megoszlásuk:   0-14 éves:       44 olvasó             ebből 8 fő 3 éven aluli 
                        15-18 éves:       19 olvasó 
                        19-50 éves:     127 olvasó 
                        51-69 éves:       32 olvasó        
                        70 éven felüli:   11 olvasó 
 
A „Helló Nyíregyháza!” napján, 2016. április 22-én a Központi Könyvtárba 169 fő 
iratkozott be ingyen. 
Megoszlásuk:   0-14 éves:       31 olvasó             ebből 6 fő 3 éven aluli 
                        15-18 éves:       12 olvasó 
                        19-50 éves:       92 olvasó 
                        51-69 éves:       33 olvasó        
                        70 éven felüli:    1 olvasó 
 
 
Ünnepi Könyvhét 2016. 06-09-06.13. Központi Könyvtár 

 
A Népmese Napján, 2016. szeptember 30-án a Központi Könyvtárba 30 fő iratkozott be 
ingyen. 
Megoszlásuk:   0-14 éves:        6 olvasó              
                        15-18 éves:        5 olvasó 
                        19-50 éves:      17 olvasó 
                        51-69 éves:        2 olvasó        
                        70 éven felüli:   0 olvasó 
 
Az Országos Könyvtári Napok keretén belül 2016. október 3–9. között tartott ingyenes 
beiratkozás és amnesztia hét adatai: 
112 fő élt az amnesztia lehetőségével, 282 db késedelmes dokumentumot hoztak vissza.       
28 fő első felszólításra, 6 fő második felszólításra és 14 fő harmadik figyelmeztetésre 
reagálva, a többi csak pár napos késés volt. 

   06.09.       06.10. 06.11. 06.13. 
 Közp.Könyvtár Kossuth 

Tér 
Közp.Könyvtár Kossuth 

Tér 
Közp.Könyv

tár 
Közp.K
önyvtár 

    0-3 év   1    
  4-14 év 9 3 11 6 8 5 
15-18 év 5 2 4 16 1 2 
19-50 év 32 9 29 7 36 26 
51-69 év 17 13 8 1 14 4 
70 feletti 1 1    2 
Össz. 64 28 53 30 59 39 



115.770 Ft késedelmi díjtól és 8420 Ft postaköltségtől tekintettünk el. 
Az ingyenes beiratkozás lehetőségét a központi könyvtárban 159 fő használta ki, a Vécsey úti 
Fiókkönyvtárban 11 fő, az Örökösföldi Fiókkönyvtárban 15 fő új olvasót regisztráltunk.  
Megoszlásuk:   0-14 éves:       29 olvasó              
                        15-18 éves:       16 olvasó 
                        19-50 éves:       93 olvasó 
                        51-69 éves:       17 olvasó        
                        70 éven felüli:      4 fő 
 

 
Beiratkozott 

olvasók 
 

 
Központi 
Könyvtár 

 
Örökösföldi 

Fiókkönyvtár 

 
Vécsey úti 

Fiókkönyvtár 

 
Összesen 

0-14 éves 29 2  31 
ebből 3 éven aluli    - 
15-18 éves 16 5  21 
19-50 éves 93 6 7 106 
51-69 éves 17 1 4 22 
70 éven felüli 4 1  5 
Összesen 159 15 11 185 
Visszahozott 
dokumentumok 

289 38 28 355 db 

Késedelmes 
olvasók 

114 11 14 139 fő 

Késedelmi díj 116.840 Ft 2.120 Ft 3.490 Ft 122.450 Ft 
Postaköltség     8.420 Ft  240 Ft 480 Ft  9.140 Ft 
 
A mindennapi kölcsönzéssel kapcsolatos teendőinkön túl a csoport részt vett az Ünnepi 
Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok rendezvényein. A raktárban a bekötött 
folyóiratokat átlazítottuk, a könyvállományt teljesen átrendeztük. 
Az olvasóteremből a 2005 előtti bekötött folyóiratokat levittük a raktárba. 
A raktár előterében lévő polcokon elhelyezett könyvek helyhiány miatt újra és újra 
átrendezésre kerülnek. 
A DVD-lemezeket népszerűsítési kampányának és a külön kölcsönzési díj eltörlésének 
köszönhetően, jóval többet kölcsönöztek belőlük. 
A könyvek állományellenőrzését M betűkben előkészítettük. 
Az olvasók által felajánlott könyvek átválogatása és az ingyenes polcra való kihelyezése 
folyamatos. 
A napilapok, folyóiratok, könyvek kötészetre való előkészítése, leadása, visszavétele 
folyamatosan megtörtént. 
Júliusban a Sóstói-Parkfürdőben megnyitottuk strandkönyvtárunkat, ahol könyvtáros kollégák 
és közösségi szolgálatot teljesítő diákok várták az olvasókat. Könyveket, heti- és napilapokat 
kínáltunk olvasásra, összesen 444 fő látogatta meg a pultunkat és 107 db kölcsönzés történt.   
 
A Könyvet házhoz szolgáltatásunkat is folyamatosan biztosítottuk, év végén a sofőr nyugdíjba 
vonulása után is eljutottunk minden beteg és időskorú olvasóhoz. Részt vettünk az összes 
fiókkönyvtár és a könyvtárbuszon való helyettesítésben. 
Hajasné Rebák Andrea, mint koordinátor, a fiókkönyvtárakkal folyamatosan tartja a 
kapcsolatot és végzi a könyvek kiszállítását. 
Zöldi Andrásné a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos összes teendőt ellátja. 
 



 
 

GYEREKKÖNYVTÁR 

Gyerek olvasóterem 2015 tény 2016 tény Változás 
Látogatók száma 14.995 14.161 -5,6% 
Helyben használt dokumentumok száma 7.397 23.397 316,3% 
Rendezvények száma 31 25 -19,3% 
Rendezvényeken résztvevők száma: 1.154 1.776 53,9% 
Referensz kérdések 4.680 4.669 -0,23% 
 

Az év folyamán nehezítette a feladatok ellátását, hogy felmondott egy kolleganő, akinek a 
helyét csak 2017. január 1-vel tudtuk betölteni.  
 
Állománygondozás: 

Egész évben folyamatos az állománygondozói munka a Gyermekkönyvtár földszinti tereiben 
és raktárában. Szaktájékoztatói feladataink mellett a raktárosi feladatokat is ellátjuk. 
 
Forgalmi adatok elemzése: 
Örvendetes, hogy lényegében nem változott a könyvtárba látogató gyerekek és felnőttek 
száma, noha gyenge csökkenést tapasztalhatunk. A szombati napokon továbbra is magas a 
könyvtárhasználók száma, mivel a családok leginkább ilyenkor érnek rá a 
könyvtárlátogatásra. 

2016. 1. félév 2. félév Összesen 

 Előj. e-mail 1.065 1.021 2.086 
 Előj. levél 43 29 72 
1. felsz. e-mail 902 735 1.637 
1. felsz. levél 336 308 644 
2. felsz. levél 167 105 272 
3. felsz. levél 92 77 169 
Olvasói levél 149 134 283 
Beiratkozott olvasó 5.491 1.624 7.115 
Kötészet könyv 250 300 550 
 - II - folyóirat 60 62 122 
 - II - napilap 28 14 42 
CD  70 70 
DVD 58 304 362 
Hangoskönyv 49 34 83 
Video  - - 

Raktári kérés 
258 kérés 
444 újság  

187 könyv 

253 kérés 
337 újság 

213 könyv 

511 kérés 
781 újság 

400 könyv 

Gyerek folyóirat  
60 fő 

118 újság 
48 fő 

86 újság 
108 fő 

204 újság 
Telefonos  
hosszabbítás 

644 olvasó  
2286 dok. 

637 olvasó 
2.289 dok. 

1.281olvasó                               
4.575 dok. 

Hosszabbítások száma 
összesen 

35.541 alkalom 

Könyvet házhoz  
szolg. 

9 alkalom 
212 könyv  

10 hangoskönyv 

12 alkalom 
263 könyv 

14 hangoskönyv 

21 alkalom 
475 könyv 

24 hangoskönyv 



A rendezvények és csoportos foglalkozások lekötötték szabad kapacitásunkat, ezért 2017-ben 
tervezzük folytatni az informatika és a kölcsönzés segítségével az általános iskolába 
szervezett kitelepüléseket. 
A csoportos foglalkozások és az azon résztvevők száma nem változott, az alsó tagozatos 
osztályok továbbra is nagyobb számban érdeklődnek a foglalkozások iránt. Minden évben a 
témaajánlatok tervezéséhez kérjük a pedagógusok segítségét és ötleteit, hogy a felső tagozatos 
osztályokat is jobban bevonjuk a könyvtárlátogatók közé.  
Az előző évhez képest kismértékű csökkenést mutat a rendezvények száma, melynek a 
tavalyihoz hasonló volt a látogatottsága, ez magyarázható a Kerekítő foglalkozások 
szüneteltetésével.  Bíztató azonban a következő évre, hogy a rendezvényekről érkező 
visszajelzések továbbra is pozitívak. 
 

Csoportos foglalkozások: 
A 2015/2016-os tanévre 48 különböző témát ajánlottunk városunk óvodáinak és általános 
iskoláinak. Az általunk vezetett 106 csoportos foglalkozáson 2.437 fő vett részt. (Átlagosan 
23 fő/alkalom) 
A foglalkozások megoszlása:  
 - tematikus, oktató-nevelő munkához kapcsolódó: 46 
 - könyvtárbemutató, könyvtárhasználat: 44 
 - egyéb: 16 
Ebben az évben nem változott a könyvtárbemutató foglalkozások száma, amely azért fontos, 
mert megalapozza a csoportok későbbi, tematikus foglalkozásokon való részvételét is. 
Reményeink szerint ezek a gyerekek nagyobb eséllyel válnak rendszeres könyvtárhasználóvá.  
Örömünkre szolgál, hogy a tanult biblioterápiás módszereket beépíthettük a foglalkozások 
menetébe, amely találkozott a pedagógusok elvárásaival is. 
 
Rendezvények: 
Idén is 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. A programokat szeptemberig 
tartottuk, havi rendszerességgel. Idén reményeink szerint újra indulhat a program, mivel új 
munkatársunk óvodapedagógus tapasztalatokkal rendelkezik. 
Továbbra is működik intézményünkben a Nyíregyházi Cimborák Klubja. Idén tervezzük új 
tagok toborzását, mivel több régi Cimboránk már középiskolás lett. 
Programjainkat, felhívásainkat rendszeresen elérhetővé tettük az intézményünk honlapján és a 
helyi médiában. 
 
A rendezvények részletezése: 
 
Nemzetközi Könyvajándék Nap (február 15.) 
Negyedik alkalommal rendeztük meg könyvtárunkban a Nemzetközi Könyvajándék Napot, 
(International Bookgiving Day) amely egy önkéntes kezdeményezés azzal a céllal, hogy 
növelje a gyerekek hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez, hogy még nagyobb kedvet 
kapjanak az olvasáshoz. Felhívásunkra húsz olvasó hozott be közel 100 új és használt 
könyvet, hogy azt felajánlja a rászoruló gyermekeknek. Az összegyűlt könyveket a Szent 
József Védőotthonba, a Huszár-lakótelepi óvodába és a RIDENS Szakképző iskolába juttattuk 
el. 
Ez alkalommal egy különleges találkozóra hívtunk egy nyolcadikos osztályt. Dóka Péter: A 
kék hajú lány című ifjúsági regényének könyvbemutatójára invitáltuk őket, amit a szerző 
maga mutatott be és dolgozott fel együtt a gyerekekkel. A különleges hangulatú kórházregény 
biblioterápiás módszerekkel feldolgozva nagy sikert aratott a tanulók körében. 
 



Nemzetközi Gyermekkönyvnap (április 02.) 
2016-ban egy könyvkiállítással készültünk Hans Christian Andersen születésének emléket 
állító Nemzetközi Gyermekkönyvnap alkalmából.  
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap (04. 18 – 05. 20.) 
A hagyományos programsorozatot immár 43. alkalommal rendeztük meg.  Ebben az évben 18 
városi és 9 megyei rendezvényt szerveztünk.   
Az április 18-tól május 20-ig tartó rendezvénysorozat célja az idén is az volt, hogy színes 
programokkal hívja fel a gyerekek figyelmét az olvasásra és lehetőséget nyújtson a 
gyermekírókkal való személyes találkozásra. A gazdag programcsokorban a kisiskolásoktól a 
kamaszokig mindenki találhatott kedvére valót.   
 A könyvünnep keretében 37 rendezvényt szerveztünk, közülük 29 Nyíregyházán, 8 program 
pedig a települési könyvtárakban zajlott Pusztadobostól Újfehértón át Tiszavasváriig.  .  
A rendezvénysorozatot dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere 
nyitotta meg. Ekkor került sor a Lázár Ervin író születésének 80. évfordulója alkalmából 
meghirdetett Mikkamakka és a többiek című megyei rajzpályázat ünnepélyes 
eredményhirdetésére és díjkiosztójára. A rajzpályázatra megyénk 21 általános iskolájából 208 
pályamunka érkezett be. A legtöbb rajzot a Tiszadadai Holló László Általános iskolából 
küldték. A szakértő zsűri 56 gyermek munkáját javasolta kiállításra. 
A díjátadás után a gyerekek megtekinthették a könyvtárban működő Nyíregyházi Cimborák 
Klubja előadásában Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm című vidám jelenetét. A műsort 
az N-Joy együttes zenés programja zárta. 
Hitből és homokból címmel rendhagyó honismereti órán ismerkedhettek meg a gyerekek 
Nyíregyháza történetével, majd egy irodalmi séta keretében a belváros irodalmi emlékhelyeit 
és emlékjeleit látogatták meg dr. Bihari Albertné főkönyvtáros kalauzolásával. A programot 
szellemi vetélkedő zárta. 
Cseperedő meseklubunk áprilisi találkozóján Lázár Ervin műveiből szerkesztett 
mesedélutánra vártuk a legkisebbeket és szüleiket, amit kézműves foglalkozás zárt. 
Szikora Csilla, a Kerekítő program játékmestere irányításával, ölbeli játékokkal 
ismerkedtek meg az érdeklődő szülők és tipegő gyerekek. 
Bessenyei Gábor író, a Könyvmolyképző Kiadó Aranymosás pályázatának fiatal felfedezettje 
mutatta be első könyvét. A jövő harcosai – Az Olimposz legyőzése című urbán fantasy című 
kötetének bemutatójára a szerző egykori középiskolájából érkezett nagy számú érdeklődő 
közönség.  
A Mesefáról szakítottam címmel tartottunk meseposztós foglalkozást óvodásoknak, ahol a 
gyerekek megismerték Fésűs Éva: Szélfiúcska mindenkinél okosabb és Lázár Ervin: A fába 
szorult hernyó című műveit. A mesés délelőtt emlékeként minden gyermek hazavihetett egy 
vidám, erre az alkalomra készített könyvjelzőt. 
A könyvtárunkban működő Nyíregyházi Cimborák Klubja tíz éves működését ünnepelte. 
Ebből az alkalomból felelevenítettük az elmúlt évek emlékezetes pillanatait, majd torával és 
vidám közösségi játékokkal zártuk a délelőttöt. 
Csukás István író születésének 80. évfordulója alkalmából Keménykalap és krumpliorr 
címmel városi hangosolvasás versenyt hirdetettünk 4. osztályos tanulók részére. A város 10 
általános iskolájából 44 kisiskolás mérte össze tudását. A feladat két perces kifejező hangos 
olvasás volt, amire a versenyzők 10 perc felkészülési időt kaptak. A három tagú zsűri 
értékelte az előadás folyamatosságát, tempóját, kifejező eszközeit és a helyes hangsúlyozást. 
Madarak és Fák Napja kapcsán egy játékos vetélkedőre vártuk a második osztályos 
tanulókat. A feladatok közt szerepelt madárhang-felismerés, totó, Most mutasd meg! és 
fabatka gyűjtő feladat is.  
Évek óta visszatérő íróvendégünk Bosnyák Viktória írónő, aki mindig nagy örömmel látogat 
el Nyíregyházára. Az üdvözlésére összegyűlt 150 gyerek és felnőtt remekül érezte magát most 
is az interaktív beszélgetésen.  



Kassovitz László meseíró, mesemondó, népi rímfaragó Magyar népmesék rímbe és ráncba 
szedve című programja a fiatalabb korosztályt célozta meg. Új köntösben hallhattuk a Kacor 
király és a Kisgömböc meséjét, valamint megismertük mesehőse, Pamacs legújabb kalandjait 
is.  
Ismeretterjesztő programunkon a Pusztadoktor magazin szerkesztőségével találkoztak a 
gyerekek. Dr. Déri János intézményvezető állatorvos és Kiss Balázs kuratóriumi tag beszélt a 
Hortobágyi Madárkórház munkájáról és közelebbről is megismerhettük Katinkát, a kissé félős 
egerészölyvet is. 
Az egy hónapon át tartó programsorozatot egy rendhagyó csoportos foglalkozás zárta. A 
Négyszögletű Kerek Erdő lakói mutatkoztak be az érdeklődő gyerekeknek. A biblioterápia és 
drámapedagógia módszereit ötvöző beszélgetés során a részvevők felismerték azt, hogy 
mindannyian a varázslatos erdő közösségének tagjai vagyunk. 
 
A könyvtárban megrendezett programokon közel 700 gyermek vett részt. 
 
86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok (június 9-12.) 
2016-ban egy író-olvasó találkozóval és egy kötetbemutatóval vártuk az Ünnepi Könyvhét és 
Gyermekkönyvnapok keretében az érdeklődő gyerekeket.  
Darvasi László már régóta ismert a gyermekolvasók körében. A Pálcika és Tratpiti című 
találkozón az újabb és a már ismert műveinek születéséről mesélt a gyerekeknek és szakértő 
tolmácsolásában meghallgathattuk a művek részleteit is.  
Víg Balázs Todó kitálal az oviról című mesekönyve az Ünnepi Könyvhétre jelent meg, így a 
lelkes közönség, felnőttek és gyerekek együtt egy ősbemutatón vehettek részt a 
Gyermekkönyvtár olvasótermében. A rendhagyó találkozón, mely a Hangoskodjunk a 
könyvtárban! mottót kapta,  nemcsak a művel ismerkedtünk meg, hanem felidéztük-
megidéztük az óvodai emlékeinket is, természetesen sok játékkal.  
 
Autómentes Világnap (szeptember 22.) 
Közreműködőként részt vettünk a Zöld Kerék Alapítvány által szervezett Autómentes 
Világnap rendezvényén. Az egész napos programon Tóthné Szomolya Ágnes vezetésével az 
érdeklődők kézműves tárgyakat készíthettek a kerékpározás jegyében. Nagy sikere volt az 
ingyen elvihető könyveknek, melyek sok érdeklődőt vonzottak a könyvtár asztalához. 
 
Népmese Napja (szeptember 28.) 
Tizenkettedik alkalommal szerveztük meg a „Napkeltétől Napnyugtáig” tartó non-stop 
népmese felolvasó napot. A folyamatos meseolvasások közé kísérő programokat is 
szerveztünk. Ismét nagy sikert aratott a Görömbő Kompánia műsora, akik az interaktív 
játékkal, népzenével és tánccal kísért színes előadásukkal most is magával ragadták a 
közönséget. Vendégünk volt még Fábián Éva népmesemondó, aki vidám meséivel nevettette 
meg a gyerekeket. 
Egész nap népi játszótér várta az érdeklődőket a könyvtár előtti téren. 
A gyerekeket és felnőtteket megmozgató egész napos programot 660 fő látogatta meg. Idén is, 
mint minden évben, minden lelkes meseolvasónak könyvjelzővel kedveskedtünk. 
 
Országos Könyvtári Napok (október 3-9.) 
 
„Én szőke városom” – vetélkedővel egybekötött irodalmi séta Nyíregyházán 
 Dr. Bihari Albertné vezetésével Nyíregyháza jeles irodalmi személyiségei-Bessenyei György, 
Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Váci Mihály - emlékhelyeivel és emlékjeleivel ismerkedtek 
meg az érdeklődő általános iskolások. 
 
 
 



Mindennapi szemétségeink 
Rendhagyó könyvtári foglalkozás keretében beszélgettünk a gyerekekkel a hulladék-kezelés 
feladatairól és problémáiról. 
 
Én olvastam – olvasd el Te is! 
A Nyíregyházi Cimborák Klubja tagjai könyvajánlóval készültek a könyvtárba látogató 
gyerekek számára. Saját kedvenc olvasmányaikat mutatták be, felolvasott részletekkel 
színesítve, amivel nagyon nagy sikert arattak a negyedikes tanulók körében. 
 
Legjobb hely a könyvtár! – könyvtár-népszerűsítő flashmob 
A Bem József Általános iskola 3. a osztálya és tanítónője nagyon lelkes látogatóink. Őket 
kértük fel egy szokatlan feladatra: egy könyvdominó építésével segítsenek egy könyvtár-
népszerűsítő rövidfilm elkészítésében. A filmet Kazai Béla fotóival kiegészítve Márföldi 
István készítette el, melyet a könyvtár Facebook oldalán megosztottunk az olvasókkal. 
 
Családi vetélkedő 
Kezdetektől hagyomány, hogy a Könyves Vasárnapon játékos családi vetélkedőt szervezünk. 
2016-ben öt család nevezett be a megmérettetésre. A csapatok különböző műveltségi 
területekről összeállított kérdésekre válaszoltak, játszottak mesét, kerestek könyveket a 
polcon. Minden család értékes nyereményekkel (társasjáték könyvjutalom) tért haza. 

 
Keressük a nyár Könyvfalóját!- Díjátadás 
2008-ban indítottuk útjára – nagy sikerrel – Ignácz Lászlóné kezdeményezésére a nyári 
szünidő hasznos eltöltését célozó olvasópályázatot. Az olvasásra ajánlott műveket a 
klasszikus és kortárs magyar és külföldi ifjúsági irodalomból választottuk, melyet a nyári 
szünidőben kölcsönözhettek és olvashattak el a gyerekek. A pályázatra összesen 75 
pályamunka érkezett be.  
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Könyves Vasárnapon került sor. A pályázaton résztvevő 
gyerekeknek Tomasovszki Anita igazgató oklevelet és a könyvjutalmat adott át. 
 
A programokon összesen 294 gyerek vett részt. 
 
Janikovszky Éva Emlékkiállítás (október 13-november 4.) 
A Móra Könyvkiadó két éve indította útjára vándor-kiállítását, amely három hétig 
könyvtárunkban vendégeskedett. A szép kiállítású anyag alapján az érdeklődők 
megismerhették az ismert ifjúsági író életét, műveit, személyes tárgyait, valamint az írásai 
alapján készült színdarabok világát, hangulatát is, maketteken és bábokon keresztül. Az 
ünnepélyes megnyitón olyan filmanyagot vetítettünk le a közel 100 gyermeknek, amelyen az 
írónő maga beszél életéről és arról, hogyan is választotta ezt a foglalkozást. A vendégkönyvbe 
pedig sok kedves bejegyzés került. 
 
Mindentudás Könyvtára – Gyerekeknek (november 21.) 
Új rendezvény-sorozatot indítottunk útjára az NKA pályázatának köszönhetően. Az 
ismeretterjesztő irodalom nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, szívesebben 
olvasnak a gyerekek a különböző tudományterületeket bemutató írásokat. Ezt felhasználva a 
könyvtárhasználóvá nevelés munkájában, első előadásunkon a csillagászatról beszélt az 
Univerzum titkai címmel Rozman Béla csillagász. A rendkívül sikeres, érdekes előadáson 
145 fő vett részt. 
  
Ünnepváró (december 01. – 23.) 
2016-ben az adventi várakozás heteiben a Csiriptanya Játéktárral közösen 22 programot 
szerveztünk. Népszerűek voltak a mesés, zenés és a kézműves foglalkozások. Idén a 
fiókkönyvtárak programjait is ajánlottuk az olvasóknak, amelyek nagy sikert arattak. 



A gyermekkönyvtár adventi házikójából meglepetés-ajándékokkal kedveskedtünk azoknak a 
gyerekeknek, akik az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatokat helyesen válaszolták meg.  
December 6-án hozzánk is eljöttek Szent Miklós követei, a könyvtáros Mikulás-hölgyek 
személyében, akiktől minden betérő olvasónk szaloncukrot kapott. 
Vendégünk volt File Mónika és File Miklós, akik karácsonyi kézműves foglalkozást 
tartottak, és Boldika Karácsonya című zenés-mesés programjukkal igazi ünnepi hangulatot 
varázsoltak a kamarateremben összegyűlt érdeklődőknek. Kazainé Gégény Máriával 
angyalkákat készíthettek a gyerekek. Adventi Ringató foglalkozáson Ferenczné Endresz 
Klára a legkisebbeket és családjukat látta vendégül karácsonyi foglalkozásán. A Kép-más 
zenekar színvonalas műsorában karácsonyi dalokat és kórusműveket hallhattak az 
érdeklődők. 

 
Az Ünnepváró-programokon közel 250 fő vett részt. 
 
Cimborák Klubja 
A 2006-ban alapított klubnak idén nyolc összejövetele volt.  A programok között játékos 
műveltségi vetélkedő, természetismereti séta, kreatív kézműves foglalkozás, beszélgetés 
népszokásokról és olvasmányajánló foglalkozás volt. Tagjaink közül ketten lehetőséget 
kaptak arra, hogy részt vegyenek a dunaújvárosi Cimborák Klubja által szervezett nyári 
olvasótáborban.  
Külön öröm számunkra, hogy a lelkes tagok vállalták a feladatot és Lázár Ervin mesejátékát 
megtanulták és előadták a Gyermekkönyvhónap megnyitóján. 
A továbbiakban is arra törekszünk, hogy minél több olvasni szerető gyereket toborozzunk 
tagjaink közé. 2017-től személyi változások miatt a klub vezetését Tóthné Szomolya Ágnes 
folytatja. 
 
Az iskolákkal, társintézményekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, 
együttműködés 
Az iskolákkal, a társintézményeinkkel, civil szervezetekkel való jó kapcsolatunknak, 
együttműködésünknek köszönhetően a város iskoláinak rendezvényein, versenyein 
lebonyolításában, zsűrizési munkálataiban is részt vettünk.  
 
Konferenciák, továbbképzések, szakmai gyakorlat, felnőttképzés, minőségbiztosítás, 
egyéb 
Az intézményünkben akkreditált segédkönyvtáros képzés keretén belül Ignácz Lászlóné 

tartott előadást és bemutató foglalkozást a hallgatóknak „A gyermekek könyvtári ellátása” 
címmel. 
Április 24-én a Könyvfesztiválon az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójának programján 
Ignácz Lászlóné szekció elnök képviselte a gyermekkönyvtárosokat. 
Négy alkalommal vettünk részt Szentendrén a Magyar Biblioterápiás Társaság szakmai 
műhelynapjain, melynek mindhárman tagjai vagyunk. Az ott elsajátított módszereket, 
ötleteket napi munkánkban hasznosítjuk. 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. szolnoki vándorgyűlésén Dr. Bihari Albertné és 
Ignácz Lászlóné vett részt. A Gyermekkönyvtáros Szekció az Iskolai Könyvtárosok 
Szekciójával közösen nagy sikerű műhelynapot tartott, melynek munkájáról a plenáris ülésen 
Ignácz Lászlóné számolt be. 
 
Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója:  
2016-ban négy alkalommal került sorvezetőségi ülés összehívására, melyeken lehetőség 
szerint mindannyian részt vettünk. Székesfehérváron tartottuk szakmai napunkat, melyen 
Tóthné Szomolya Ágnes képviselte a szekció vezetőséget. 
 
 



CSIRIPTANYA 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 játéktárba külön csoportos és egyéni foglakozásokat szervezünk a gyerekek, illetve óvodás 
csoportok, valamint iskolások részére. Az év során több városi rendezvényre is kitelepültünk 
(Fuss a fény felé, Közösségszolgálati Börze, Gyermeknap, Helló Nyíregyháza, Európai 
Autómentes Nap). Elindítottuk a Baba-Mama angol című játékos, angolul tartott 
foglalkozásunkat. 
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, 249 tanuló vett részt közösségi 
szolgálaton. 
 

Csiriptanya Játéktár 2015 tény 2016 tény Változás 
Látogatók száma 
  Gyerek 
  Felnőtt 

3.846 
2.089 
1.757 

4.012 
2.062 
1.950 

+4,3% 
-1,3% 

+10,9% 
 

 

FIÓKKÖNYVTÁRAK 

 
2016-ban a fiókkönyvtárakra nagyobb hangsúlyt fektettünk, „erősítettük”, és fejlesztettük 
szolgáltatásaikat. Az Ünnepi Könyvhétre minden fiókról a legfontosabb információkat 
tartalmazó szórólapot készítettünk. Örökösföldre és Sóstóhegyre az olvasók által használható 
számítógép került. Szeretnénk az elkövetkezendő években a fiókkönyvtárainkat fejleszteni, 
ahol felhasználói igény van további számítógépeket kihelyezni. Az Országos Könyvtári 
Napok keretében mindegyik fiókunkban rendezvényeket szerveztünk. 
 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 2015 tény 2016 terv 2016 tény Változás 
Beiratkozók száma 619 600 703 +13,6% 
Könyvtári látogató 16.280  18.000 19.714 +21% 
Rendezvények száma 25 25 64 +156% 
Rendezvényen résztvevő 785 900   1.059 +34,9% 
Helyben használt dokumentumok száma 3.545   2.500  3.705 +4,5% 
Helyben használt folyóiratok száma 12.816 10.000  15.817 +23,4% 
Referensz kérdések 5.830  5.000  8.535 +13,5% 
Internetezők száma -  -  -  - 
 
A munkatervben vállalt célkitűzések teljesültek, sikerült a 2015-ben beiratkozott olvasói 
létszámot megtartani és tovább növelni. A 2016-os évre tervezett Minden korosztály fontos 
program jól sikerült, kialakult egy rendszeresen könyvtárba járó réteg, köztük egyre nő a 
családok száma, akik együtt (családosan) keresik fel a könyvtárat.  Amíg a szülők válogatnak, 
a gyerekek valamilyen foglalkozáson vesznek részt.  
  



A fiókkönyvtárban egy fő egyetemi, szakirányú végzettségű könyvtáros dolgozik. 2016-ban, 
kulturális közfoglalkoztatás program keretében 1 fő adminisztratív munkaerő dolgozott a 
könyvtárban. 
 
A fiókkönyvtár állománygyarapítása 2016-ban tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatnak 
megfelelően, a könyvtárhasználók igényeinek maximális figyelembe vételével valósult meg.  
 
A gyűjtőkörnek megfelelően, kizárólag hagyományos dokumentumok kerültek beszerzésre, 
mindösszesen az év során 1.162 db kötet. Ennek 20%-a szakirodalom, 60 %-a szépirodalom 
és 20%-a gyermekkönyv volt. 2015 decemberében 18.529 kötettel, míg 2016 decemberében 
19.180 dokumentummal rendelkeztünk. 511 dokumentum került apasztásra, és 311 kötet 
került a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár raktárába. 
 
Az időszaki kiadványok fontos részét képezik a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár állományának. 
2016-ban 47 folyóiratot és 7 napilapot érhettek el az olvasók. Jelentős számú törzsolvasó 
olvassa helyben nap, mint nap a napilapokat, és ugyancsak jelentős értéket képvisel 
szolgáltatásaink között a folyóiratok, hetilapok kölcsönzése.  
 
A könyvtáros kolléga tavasszal és ősszel interjús elégedettségi felmérést végezett az olvasók 
között. A visszajelzések alapján az olvasók nagyon elégedettek a könyvtári szolgáltatásokkal. 
Kiemelték a folyóirat választékot és a rengeteg új könyvet és programot, mint pozitívumot.  
Korábban 2 főállású könyvtáros teljesített szolgálatot ebben a könyvtárban, amely sokkal több 
lehetőséget kínált minden szolgáltatási területen. 
 
2016-ban 703 beiratkozott olvasója volt a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárnak, melynek 71%-át a 
hölgyek, 29%-át az urak tették ki. A beiratkozott olvasók életkori megoszlása jól mutatja azt a 
korosztályt, akinek még vagy már ingyenes a beiratkozás a könyvtárba. 
 
2016-ban is folytatódott a könyvtárbemutató és könyvtárhasználati órák tartása a könyvtárban. 
A közeli óvoda és általános iskola tanulói elsősorban ünnepkörökhöz, szokásokhoz 
kapcsolódó könyvtárhasználati foglalkozásokon vettek részt, melyek tematikáját a 
pedagógusokkal egyeztetjük, hogy illeszkedjen az iskola oktatási programjába és a 
könyvtárhasználati tanmenethez. 
  
2016-ban elindult a Szöszmötölő programsorozat óvodásoknak és kisiskolásoknak, ahol 
könyvtári foglalkozás keretében a dokumentumhasználat és a könyvtári tájékozódás 
fejlesztése volt az elsődleges cél. Összesen 50 alkalommal volt könyvtári óra és Szöszmötölő, 
1.059 gyerek részvételével. 
 
A Vécsey Olvasóklub 8 alkalommal tartott találkozót, ahol könyvajánlások, recenziók, műfaj 
és színházi előadás elemzések hangzottak el, illetve egy alkalommal író-olvasó találkozót is 
tartottak a klubfoglalkozás keretében. 
 
Ebben az évben 5 kamara kiállítást készült, amelyek szintén sikeresek voltak: 
gyermekrajzokból, Olvasólétrás beszámolókból, gróf Vécsey Károly életéről, adventi 
versekből, kreatív olvasóink alkotásaiból készült összeállításainkat több száz olvasó látogatta. 
 
Az „új könyveink” polcon rendszeresen speciális témákhoz kötődő kötetekből válogathattak 
az olvasók, pl. a Móricz Zsigmond Színházban bemutatott darabok könyvváltozatait, az 
Ünnepi Könyvhéten dedikáló írók munkáit, vagy az Országos Könyvtári Napok vendégeinek 
írásait. 
 



Rendezvényekkel kapcsolódtunk az Ünnepi Könyvhéthez, a Népmese Napjához és az 
Országos Könyvtári Napok programsorozatához is. Gyermeknapon bábszínházi előadással 
kedveskedtünk az ifjú olvasóknak, amelynek óriási sikere volt. 
 
2016 januárjában elindult az Olvasólétra Program, amelyen 22 diák vett részt, összesen több 
mint 180 könyvet olvastak el. Hangos-olvasási versenyt tartottunk az alsó tagozatos 
diákoknak Berg Judit Rumini c. regényéhez kötődően. 
 
A programokat, rendezvényeket a fiókkönyvtár Facebook oldalán is közzétettük, amely aktív 
kommunikációs felületként működött a 2016-os évben is. 
 

Örökösföldi Fiókkönyvtár 

 

Örökösföldi Fiókkönyvtár 2015 tény 2016 terv 2016 tény Változás 
Beiratkozók száma 619 620 674 + 9 % 
Látogatók száma 13.313 13.320 13.005  -2,31% 
Rendezvények száma 13 20 43 +30,8% 
Rendezvényen résztvevő 392 1.500 2.341 +195,5% 
Helyben használt dokumentumok száma 3.412 3.500 3.587 +  2 % 
Helyben használt folyóiratok száma 10.702 10.700 10.996  + 3 % 
Referensz kérdések 944 900 10.58  + 18 % 
Internetezők száma - - 796  + 796 % 
 
Beiratkozás: 
Örvendetes, hogy a beiratkozott olvasók száma – az elmúlt évek csökkenő tendenciájával 
szemben – az utóbbi két évben emelkedett. 2014-hez képest 2015-ben 78 fővel, 2016-ban 
pedig 133 fővel többen iratkoztak be fiókkönyvtárunkba. Az év folyamán 155 fő használta ki 
az ingyenes beiratkozás lehetőségét. 126 fő a Központi Könyvtár és/vagy a Vécsey Utcai 
Fiókkönyvtár szolgáltatásait is igénybe vette. 
 
Könyvtárhasználat tekintetében a személyes használat, továbbá a kölcsönzött és helyben 
használt dokumentumok száma emelkedést mutat a 2015. évhez képest, sok olvasó hozza 
vissza jóval a lejárati határidő előtt a kölcsönzött dokumentumokat, így rövidebb időn belül 
többször is kölcsönöznek.  
2015 novemberében a periodika-kínálat frissítése, bővítése, továbbá az olvasói igények minél 
teljesebb kielégítése céljából felmérést végeztünk látogatóink körében. Mindennek 
köszönhetően az olvasók 2016-ben a meglévők mellett 12 új címből is választhattak. 
 
A könyvtárunkban olvasható 56-féle periodika nagy népszerűségnek örvend mind a 
kölcsönzés, mind a helyben használat tekintetében. Több könyvtárlátogató - elsősorban 
nyugdíjas, ill. munkanélküli – rendszeres olvasója a napilapoknak. 
Némi emelkedést mutat a telefonon segítséget kérők száma (hosszabbítás, rendezvényeinkről 
tájékoztatás stb.).  
Az év folyamán látogatóink örömmel vették az internetezés lehetőségét, és egyre többen, 
egyre többször élnek a lehetőséggel. 
 
Fiókkönyvtárunk több éve helyhiánnyal küszködik. Ezen a rongált, ill. fölösleges könyvek 
folyamatos leválogatásával és beküldésével igyekeztünk az év folyamán enyhíteni. Mindezek 
ellenére örömmel fogadtuk az érdeklődésre számot tartó új könyveket, mert csak ezekkel lehet 
mind a beiratkozott olvasói létszámot, mind a látogatók számát növelni. 
Közel 300 könyvet kaptunk ajándékba olvasóinktól.  



Foglalkozások, rendezvények, kiállítások: 
Fiókkönyvtárunk kapcsolódott a központi könyvtár rendezvényeihez – Ünnepi Könyvhét, 
Népmese napja, Országos Könyvtári Napok. Változatos programokat kínáltunk 
látogatóinknak. 
Ügyeskedő kreatív foglakozásainkat ünnepekhez, nagyobb események kapcsolódva hirdettük 
meg: pl. farsang, Húsvét, Föld napja, Anyák napja, Márton nap stb. Könyvhódító című 
olvasásnépszerűsítő játékunkban – mely júniustól szeptember közepéig tartott - általános- és 
középiskolás tanulók vettek részt. 
A 2016. 06. 28-tól 07. 08-ig tartó Szünidei foglalkoztatónk minden nap más-más témával 
várta az általános iskolásokat, de a résztvevők között voltak óvodások is. 
Kapcsolatban álltunk a Margaréta óvoda és a Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusaival, 
akik szívesen hozták el a gyermekeket egy-egy foglalkozásra. 
Az év folyamán 4 kiállítást rendeztünk: Ünnepi Könyvhéthez, Népmese napjához 
kapcsolódóan, továbbá Könyvsikerből filmsiker címmel kölcsönzéssel egybekötött könyv- és 
DVD-kiállítást, valamint Kreatív olvasóink címmel gobelin kiállítást. 
 

Nyírszőlősi Fiókkönyvtár 

  
 Nyírszőlősi Fiókkönyvtár 2015 tény 2016 terv 2016 tény Változás 
Beiratkozók száma 153  200 222  +45% 
Látogatók száma 11.189 11.200 10.260 -8,3% 
Rendezvények száma 37 35 38 +2,7% 
Rendezvényen résztvevő 1.099 1.300 987 -10,27% 
Helyben használt dokumentumok száma 23.984  22.000 29.289  +22,1% 
Helyben használt folyóiratok száma 8.702 8.000  8.726  +0,28% 
Referensz kérdések 393  300 324  -17,5% 
Internetezők száma 2.060  1000 1.257   -39% 
 

A 2016-os évet farsangi készülődéssel, manuális foglalkozásokkal és farsangi vetélkedővel 
nyitottuk meg. Tavasszal a könyvtári informatika órák lettek megtartva minden osztály 
számára kolléganő vezénylésével. Áprilisban a Tündérbál volt a következő nagy program. 
Ráhangolódásképp varázslatos filmvetítéseket tartottunk a gyerekek részére, és az aulát 
szépen kidekoráltuk. A nagy napon 100-an gyűltünk össze, jó pár versenyző megküzdött a 
jelmezszépségverseny zsűrijének kegyeiért. Hastáncos fellépés, filmvetítés, mesefelolvasás 
következett. Abonyiné Antal Anna elfogadta meghívásunkat, interaktív előadást tartott a 
gyerekeknek a könyvtárban. Ezután kreatív foglalkozásokat tartottunk: tavaszi pillangós 
függődíszt készítettünk, népszerű volt a gyerekek körében. A képek megtekinthetők a 
Nyírszőlősi Fiókkönyvtár facebook oldalán. 
Könyvtári órákat tartottunk és helyt adtunk szavalóversenynek és felolvasó versenynek is.  
Májusban és júniusban, a tanév vége felé közeledve készülhettek a gyerekek a könyvtári 
vetélkedőkre. Játékos kérdések, feladatok vártak a versenyzőkre.  
Ősszel az iskolai állományból a megrongált, elavult köteteket kiselejteztük, amik még 
használhatók voltak, de már kevésbé forgott, azokat az erdélyi gyerekek számára 
felajánlottuk.  
Októberben megkezdtük az iskolai állományú könyvek felvitelét a Szirén programba. ehhez 
intézményünk dolgozói és közfoglalkoztatottak nyújtottak segítséget. Az Országos Könyvtári 
Napok programsorozat keretén belül nálunk került megrendezésre Molnár Ibolya 
festménykiállítása és kötetbemutatója, amire meghívtuk a nyugdíjas klubot, jó hangulatú 
délelőtt kerekedett az eseményből. Aznap délután Abonyiné Antal Anna, drámapedagógus 
várta a gyerekeket az iskola aulájában interaktív műsorával. Teltházas volt az aula, mindenki 
élvezte a produkciót. 



OKN alkalmából kihirdetettük a „Kedvenc állatom, kedvenc állatos mesém” c. rajzpályázat 
nyerteseit.  
Beiratkoztak az első osztály tanulói. Nagy érdeklődéssel forgatták a könyveket, szemlátomást 
tetszett nekik a könyvtár hangulata. Hónap végén helyet biztosítottunk az iskola angol 
szóbetűző verseny résztvevőinek. 
November közepére a halloween-i rajzpályázat eredményét hirdettük ki, szép művek érkeztek, 
melynek témája: „Minden, ami Halloween!”. A rajzokat kiállítottuk az aulában. November 
vége felé megkezdtük az Adventi készülődést. Adventi koszorúkat készítettünk a 
gyerekekkel, minden osztályból 3-3 diák érkezett, így minden osztálynak készült 1-1 koszorú, 
amit kitehettek a teremajtóra. Az iskolások mellett a kis óvodások is részt vettek az adventi 
készülődésben. Nagy létszámmal érkeztek. Téli szünet közeledtével karácsonyi 
foglalkozásokat tartottunk, többet közt képeslapokat készítettek kicsik és nagyok, szokás 
szerint jó hangulatban és ezzel lezártuk az évet kreatív tevékenység téren. 
 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 

 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 2015 tény 2016 terv 2016 tény Változás 
Beiratkozók száma 340  460 +35% 
Látogatók száma 6.737 6.750 6.763 +0,38% 
Rendezvények száma 9 12 18 +100% 
Rendezvényen résztvevő 485 500 570 +18% 
Helyben használt dokumentumok száma 48.816 50.000 50.649 +3,8% 
Helyben használt folyóiratok száma 409 500 810 +99% 
Referensz kérdések 246 300 97 -60% 
Internetezők száma -  -  
 
A tanév során az osztályok könyvtárhasználati órákon vettek részt. 8 órát tartottunk idén az 
iskolai könyvtárossal 202 gyerek vett részt a foglalkozásokon. Sokszor folyt gyűjtőmunka, 
melyet aktívan segítettünk, és gyakran néztek a tanulók tananyaghoz kapcsolódó filmeket és 
kötelező olvasmányokat dvd-n.  
  
A 2016-os évben is elsődleges célunk volt a tanulók olvasóvá és könyvtárhasználóvá 
nevelése. A gyermekek örömmel használták a könyvtárat, sokan olvastak, kölcsönöztek. Az 
olvasók számából is látszik, hogy egyre több szülő és egyre több kertvárosi lakos megismeri a 
könyvtárat és be is iratkozik. 
 
Megvalósult programok 
Január: 2016. január 26-án a Magyar Kultúra Napja és a Himnusz születésnapja alkalmából 
iskolai versmondó versenyt rendeztünk 70 résztvevővel  
Február: az első osztályos gyerekek olvasóvá avatása az iskolai könyvtárossal  
Március: Megemlékezés az 1848/49 – es forradalom és szabadságharcról  
Április: a magyar költészet napja alkalmából versmondó verseny 60 résztvevővel  
Május vége és június eleje: tartozások beszedése megtörtént  
Július második hetétől augusztus 31-ig az iskola felújítása miatt a könyvtár zárva tartott.  
Szeptember: a Magyar Népmese Napja alkalmából rajzkiállítás és maratoni meseolvasás 
került megrendezésre közel 200 résztvevővel  
Október 4.: „Kő, papír, olló” címmel kézműves foglalkozás volt az OKN keretében 27 fővel 
Október 6.: az aradi vértanúk napja – megemlékezés az iskola tanulóival, ünnepi műsorral   
Október 23.:  az ’56 – os forradalom és szabadságharc – megemlékezés az iskola tanulóival, 
ünnepi műsorral  



November: a Népköltészet hetéről is megemlékeztünk. Amivel nevezni lehetett: népmese 
vagy népmonda felolvasása, népdal eléneklése vagy egy népballada (részlet) elmondása  
December:  Két alkalommal szerveztem kézműves foglalkozást a könyvtárban az adventi 
időszakban 45 fő vett részt rajtuk. 
 

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 

 Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 2015 tény 2016 terv 2016 tény Változás 
Beiratkozók száma 210  220  236 +12,4% 
Látogatók száma 7.535  8.000 9.290  +23,3% 
Rendezvények száma 9 12 13 +44,4% 
Rendezvényen résztvevő 161 200 270 +68,7% 
Helyben használt dokumentumok száma 7.032  7.500  8.616  +22,5% 
Helyben használt folyóiratok száma 2.516  2.700  2.934 +16,6% 
Referensz kérdések 1.871  2.000  2.328  +24,4 % 
Internetezők száma -    815 +815% 
 
Januárban megkezdődött az olvasók átírása a 2016-os évre a HUNTÉKA rendszerbe. 
Február 10-én elindult könyvtárunk facebook oldala, ahová eleinte csak az olvasással, 
könyvekkel, könyvtárakkal kapcsolatos idézeteket töltöttük fel, illetve osztottuk meg, 
valamint híres írók, költők évfordulóit, ünnepekhez kapcsolódó cikkeket. Az újonnan érkezett 
könyvekről fényképek készültek, ezzel is tájékoztatva az olvasókat. Miután sikerült a tanulók 
részéről a szülői beleegyező nyilatkozatot megkapni a fotók feltöltéséhez, már a könyvtári 
foglalkozások képei is felkerültek az oldalra a gyerekek nagy örömére. 
Az előző évhez hasonlóan a könyvtári állomány folyamatos gyarapodása szükségessé tette a 
könyvek ismételt átrendezését.  
2016-ban is olvasói igényeke szerint történt a gyarapítás. Ennek köszönhetően egyetlen 
korosztály sem maradt olvasnivaló nélkül, az óvodástól a nyugdíjasig mindenki élvezhette a 
folyamatos állománynövekedés előnyeit.  
Márciusban a gyerekekkel közösen készítettük el a könyvtár ablakának dekorációját. A színes 
papírvirágokból még osztályuk ablakába is jutott. 
Folyamatos volt a gyerekek részére a havonta cserélődő faliújság, az aktuális jeles napok 
felsorolásával, a hónaphoz tartozó versekkel és kézműves ötletekkel. Az előző évekhez 
hasonlóan anyák napja előtt könyvtári totó készült a gyerekeknek, a könyvtárhasználati 
szabályokra vonatkozóan, a totót helyesen kitöltők pedig részt vehettek egy kézműves 
foglalkozáson a könyvtárban, ahol anyák napi ajándékot készítettek. Tanév végén a négy 
legtöbbször kölcsönző diák jutalomkönyvet kapott, egy különdíjazott, aki sokat segített a 
többiek könyvtárhasználatra tanításában, szintén könyvet kapott ajándékba. 
A nyár folyamán a fiókkönyvtári állomány mellett az iskolai állomány nagy részére is új 
raktári jelzet került.  
Augusztus 12-től könyvtárunk új szolgáltatással bővült: két nagy teljesítményű MSI 
számítógépen internetezhetnek ingyenesen beiratkozott olvasóink. Nemcsak a résztvevők, 
hanem a lakosság is értesült a helyi média kapcsán az eseményről, hiszen a rádióban, tévében 
és a nyomtatott sajtóban is szerepeltünk. 
Szeptemberben a 2. és 3. osztály könyvtárhasználati foglalkozáson vett részt a könyvtárban. 
2016-ban fiókkönyvtárunk is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez két 
programmal. Az október 4-én megtartott kézműves foglalkozásunk az újrahasznosítás 
jegyében telt. Újságpapír és konzervdoboz segítségével készítettünk írószertartót és a 
papírfonás rejtelmeibe is bepillanthattak az érdeklődők Dévényi Sarolta tanárnő 
kalauzolásával. Október 8-án (szombaton) a "Bringával a könyvtárba" című program utolsó 
állomása volt könyvtárunk. A rövid könyvtárbemutatót követően a vetélkedőt tartottunk. 
A beiratkozott olvasók számának emelkedésére hatott a intézményünk által készített szórólap 
is. Házról-házra járva postáztuk könyvtárunk színes ismertetőjét, így nagyon sokan most 



értesültek arról, hogy ezen a településrészen is működik könyvtár, szolgáltatások széles 
körével.  
Decemberben karácsonyi kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek, ahol tobozmanót 
és tobozdíszeket készítettek közösen, karácsonyi dalokat hallgatva, énekelve. 
Elkészült könyvtárunk könyves karácsonyfája, lelkes és kreatív olvasók segítségével, ami 
nagy sikert aratott.  

Összességében el lehet mondani, hogy a tavalyi évhez képest nőtt a könyvtár 
látogatottsága, a beiratkozott olvasók száma, a gyerekek helyben használata. Kezdenek régi 
olvasók visszatérni, néhány olvasó pedig a központi könyvtár tagjaként ide is beiratkozott.  
 

Orosi Fiókkönyvtár 

 

Orosi Fiókkönyvtár 2015 tény 2016 terv 2016 tény Változás 
Beiratkozók száma 131 150 123 -6,1% 
Látogatók száma 2.055 2.500 6.881 +334,8% 
Rendezvények száma 8 10 13 +62,5% 
Rendezvényeken résztvevők száma n.a. n.a. 556  
Helyben használt dokumentumok száma 779 1.000 7.008 +899,6% 
Helyben használt folyóiratok száma 503 1.000 2.497 +496,4% 
Referensz kérdések n.a.  1.548  
Internetezők száma -  -  
 
 
Könyvtárunk kettős funkciójú nyilvános könyvtár, iskolai és közkönyvtári feladatokat lát el, 
rendezvényeket és kiállításokat szervez, gyermekfoglalkozásokat tart, amivel a könyvtár 
szolgáltatásait népszerűsíti és könyvtárhasználatra neveli a tanulókat. Az év folyamán több 
személyi változás volt a könyvtárban, a belső átszervezések miatt jelenleg az állandó helyettes 
látja el a fiókkönyvtári feladatokat.  
Az állomány két részből áll: az egyik a városi könyvtár állománya (számítógépen), a másik, 
ami leltárilag az iskola tulajdona, papír alapon van nyilvántartva.  
 Iskolai könyvtárként segítjük az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Az iskolában jelenleg 
1-4. osztályok tanulnak, de 2017-ben lehetséges, hogy 1-8-ra fejlesztik, mert az iskoláskorúak 
száma növekedett. Az iskola dokumentumait külön helyiségben tároljuk, külön tartjuk nyilván 
a kölcsönzésüket. Az iskolai állomány nagy része elavult. Olvasósarkot alakítottunk ki, így 
többen olvassák a folyóiratokat és kézikönyveket helyben. A foglalkozásokat az iskolai 
könyvtári részben, vagy csak osztályteremben tudunk tartani helyhiány és technikai eszközök 
hiánya miatt. 2016-ban az Orosi Hírmondó gyűjtése, őrzése-megvalósult.  
A könyvtár állandó programokkal igyekszik népszerűsíteni a szolgáltatásait. A novemberben 
bevezetett „Indul a mesevonat” című foglalkozás sorozat lényege, hogy a gyerekek az 
olvasott könyvből kiragadnak egy meghatározó részt, amit lerajzolnak, és a többieknek kell 
kitalálni miről szól a könyv. Minden hónapban egy író vagy költő művét ismerhetik meg a 
gyerekek könyvtári foglalkozás formájában. Mesemondó versenyt, szavalóversenyt 
szerveztünk a gyerekeknek korosztályi bontásban. Havonta egy alkalommal játékdélutánt 
tartunk a könyvtárban (Tetris, sudoku, sakk legó.) Népszerűek a kézműves foglalkozások, 
főleg az origami. A pedagógusokkal és az iskola vezetésével egyeztetve és együtt működve a 
könyvtár kiegészíti és segíti az oktatást. Az új könyveket külön polcon reklámozzuk. 
Foglalkozások november - december hónapban:  
2016. november 2. Indul a mesevonat! Ki mit olvasott, írja körül, vagy rajzolja le és mi 
kitaláljuk. Kötetlen beszélgetés a könyvtárban, játékos formában. 
2016. november 4. Halloween jelmezbál (boszorkányok, szellemek, vámpírok a könyvtárban) 
2016. november 7.  Keresztrejtvény fejtő verseny a könyvtárban! 



2016. november 8. Bábszínház az iskolában 
2016. november 10.  Szent Márton napja Márton-napi népszokások (1-4 osztály) 
2016. november 11. Hetedhét határon mesemondó verseny a könyvtárban (Óvodásoknak) 
2016. november 12. Hetedhét határon mesemondó verseny a könyvtárban (Alsótagozat) 
2016. november 13. A Magyar Nyelv Napja Hogyan változik meg egy szöveg jelentése, 
tartalma csupán attól, ha más és más hangsúllyal adják elő. Hogyan beszéljünk szépen 
érthetően? Kötetlen beszélgetés a könyvtárban (4. osztály) 
2016. november 14. Luca napi népszokások. Ki tud többet? Izgalmas TOTÓ mindenkinek.  
2016. november 17. Füstmentes Nap A dohányzás káros hatása az emberi szervezetre! 
Passzív dohányzás. A Könyvtári foglalkozás az osztályban volt. 
2016. november 22. Ady Endre születésnapja: Az ősz jelei, Rejtvényfejtés a könyvtárban! 
2016. december 5. Hogyan viselkedjünk a könyvtárban? Könyvtári foglalkozás. 
2016. december 8. Mikulás napra készülődés a könyvtárban! A könyvtár feldíszítése. 
2016. december 9.  Mikulás járt a könyvtárban! 
2016. december 12. Információ keresés a könyvtárban (Színcsíkok jelentősége) könyvtári 
foglalkozás 4. osztályosoknak. 
2016. december 21. Karácsonyi népszokások; Betlehemezés, kántálás, regölés. Könyvtári 
foglalkozás az osztályteremben vetítéssel. 
2016. december 23. Origami kézműves foglakozás a könyvtárban. Karácsonyfa hajtogatás 
papírból. 
A sok foglakozásnak köszönhetően, sikerült visszacsalogatni az iskola olvasóit a könyvtárba, 
ami 60-70 főt jelent naponta. 
 
 
4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2016-ban, a megyei 
könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása Sajtómegjelenések 
 
2016-ban 237 sajtó megjelenésünk volt (nyomtatott, online, elektronikus), melyek elsősorban 
a rendezvényeinkről, programjainkról szóltak. 
 
Ebből: 

• 68 nyomtatott sajtóban (28,8%), 2 sajtóorgánumban (Nyíregyházi Napló, Kelet-
Magyarország) 

• 20 televíziós a két helyi televízióban (8,5%) (Nyíregyházi TV, Kölcsey TV) 
• 22 rádiós, három helyi rádióban (8,9) (Retró Rádió, Sunshine Rádió, Mustár Rádió) 
• 127 online megjelenés (53,8%), 18 online felületen (két legnagyobb online felület: 

nyiregyhaza.hu (55), szon.hu (40) 

Részletesen az 1. sz. mellékletben 

2016-ban csekély összeg állt rendelkezésre reklámra és propagandaanyagra, többnyire 
pályázati forrásból tudtuk fedezni ezeket az kiadásokat.  A Nyírműsor programfüzetben 
szponzori megjelenés révén minden hónapban megjelentek programjaink. A helyi média a 
programajánlóinkat rendszeresen megjelentette. Éves nagyrendezvényeinket többször is 
kiemelték és a tévés szereplésünk duplájára nőtt a tavalyi évhez képest.  
 
 
 
 
 
 
 



Kiadványok 
 

Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 
2016-ban a 49. 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.  
Minőségirányítás 
A 2016-os évi beszámoló készítésekor még ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási 
Rendszert működtettünk. A Tanúsítványunk 2016. november 22-ig volt érvényes. 
 
Éppen ezért 2016 év elején a Minőségmenedzsment feladatait a következőkben határoztuk meg: 

• az új ISO szabványnak megfelelően a MIR dokumentáció folyamatos átdolgozása, 
• folyamatleírások aktualizálása, 
• minőségcélok meghatározása, 
• a nem megfelelőségek alapján minőségfejlesztési projektek elkészítése, 
• egyéb minőségfejlesztési projektek meghatározása, 
• olvasói elégedettség mérése, elemzése, 
• olvasói igények felmérése, 
• feljegyzések elektronikus változatának továbbfejlesztése, 
• dokumentáció folyamatos karbantartása, biztonsági mentése, 
• belső auditorok továbbképzése, 
• belső auditok lebonyolítása, 
• felkészülés a tanúsító auditra, vezetőségi átvizsgálás, tanúsító audit lebonyolítása 
• felkészülés a Minősített Könyvtári cím pályázat benyújtására 

 
A szakmai trendek és elvárások megkövetelik, hogy áttérjünk a költséghatékonyabb és a 
könyvtári szolgáltatásokhoz jobban illeszkedő TQM alapú minőségirányítási rendszerre, ezért 
Oláhné Gócza Krisztina, Gonda Ágnes, Dr. Vaczóné Antal Erika minőségirányítás (TQM) 
tanfolyamra jár Kecskemétre. 
Az ISO rendszer tizedik éve működött, dokumentációját 2016-ban használtuk, ezek mentén 
végeztük feladatainkat.  
 
 
5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.   
 
Szolgáltatás 2016-ban megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I A fiókkönyvtárak aloldalai elkészültek az év 
folyamán! A segédkönyvtáros képzés 
távoktatási felületét már élesben is használtuk, 
folyamatosan fejlesztettük az oldalunkat, 
kialakítottuk a Rólunk írták menüpontot, 
valamint felkerült a honlapra az Értékes Esték 
menüpont melyen a települési értéktár 
rendezvényeit népszerűsítjük.  

OPAC N A mobilra optimalizált OPAC továbbra sem 
valósult meg, a következő években sem várható 
fejlesztés ilyen irányban a Monguz részéről. 

Adatbázisok I Könyvtáraink számítógépein biztosítottuk a 
különböző on-line adatbázisok elérését 



(NAVA, MNB, MATARKA, HUMANUS 
MTMT, PAD, Magyar Szociológiai 
Bibliográfia, MOB, PressDok, HunDok) 
Saját építésű adatbázisunk a helyismereti 
adatbázis. A távoli elérést is biztosító 
Digitális Könyvtár (JaDoX) feltöltését a 
MaNDA program keretében 2016-ban is 
folytattuk. 
Az eddig is használt adatbázisokon túl 
előfizettünk az EBSCO adatbázisra, ami 
elérhető a search.ebscohost.com címen 

Referensz szolgáltatás I Egyre erősödött az online tájékoztatás, egyre 
több emailt és egyéb elektronikus megkeresést 
kapunk. 

Közösségi oldalak  I A helyismereti témájú napi megjelenésű 
ajánlóknak köszönhetően nagyon 
megemelkedett a facebook oldalunk lájkolóinak 
száma, félévre elértük és meg is haladtunk a 
betervezett 1800 főt, félévkor pontosan 2134-en 
követték oldalunkat, év végére 2372-re 
növekedett a létszám. 

Hírlevél I Havonta frissülő Olvasópont blogunk továbbra 
is megjelent, játékokkal, ajánlókkal, 
programjaink beszámolóival. 

RSS N  
Digitalizálás I lásd lentebb 
 
Digitalizálás 
 
Nyomtatott dokumentumok: 

Az év során digitalizáltuk, metaadatoltuk és feltöltöttük 1223 dokumentumot. Többek közt a 
Határszél, (a rendszerváltás éveiben 1989-1991) működő hetilap minden számát (113 
lapszám, 2932 oldal. A Nyíregyházi Műsorkalauz összes számát (253). Ma már mindkét 
kiadvány elérhető elektronikus gyűjteményünkben (JaDox). Folyamatosan bővítjük a cikk 
adatbázisunkat, amelyben a város és a megye legfontosabb eseményeiről, történéseiről szóló 
cikkek kapnak helyet. Az eltelt időszakban 758 cikket töltöttünk fel. Tovább folytattuk a nagy 
értékű helytörténeti dokumentumok (könyvek, periodikumok, értesítők) digitalizálását, 
közzétételét a MaNDA rendszerében. Az elmúlt időszakban digitalizáltuk, metaadatoltuk és 
feltöltöttük a Szabolcsi-Szatmári Szemle 99 számát (13 524 oldal) a MANDA archívumába.  
 
Képek: 

Elkészült a városi digitálisképtár, amelyben jelenleg 259 képeslap található, metaadatokkal 
ellátva. Egyébként folyamatosan zajlik a digitalizálás jelenleg 840 megyei képeslap vár 
feltöltésre.   
 
Technikai változtatások: 

A jelentősen átalakítottuk a JaDox rendszer kereső és gyűjteményi részét. Olyan tematikus 
gyűjteményeket hoztunk létre, amelyben önálló gyűjteményként jelenik meg a Határszél, a 
Nyíregyházi Műsoraluz, a Nyíregyházi képeslapok, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi 
Rádió archív anyagai. 
 
 



6.) Innovatív megoldások, újítások:  
 
Megnevezés Leírás, ismertető 
Digitális archívum 
népszerűsítése 
 

Nagyon fontos része munkánknak az archívum népszerűsítése, ezért az 
országos és nemzetközi érdeklődésre számot tartó archív anyagainkat 
elhelyezzük a MaNDA és az EUROPENA felületén. 
A helyi médiában folytatott intenzív kampánynak köszönhetően 
archívumunk látogatottsága az elmúlt időszakban megtízszereződött. 
Jelenleg átlagosan naponta 100-an keresik fel gyűjteményünket és 
átlagosan 5476 oldalletöltést kezdeményeznek. 
Nagyon fontos lépése volt a gyűjteményünk népszerűsítésének az, 
hogy naponta helyezünk el új dokumentumokat (döntően képeslapokat) 
az intézmény a facebook oldalán. 
Köszönhetően a tradicionális nyíregyházi helyismereti facebook 
oldalakkal történő együttműködésnek (Élet a Régi Nyíregyházán, A 
Régi Nyíregyháza) ma átlagosan 3000-en tekintik meg képeslapjainkat, 
de volt olyan bejegyzés, amelyet 25 000 tekintettek meg. 
Május óta a Nyíregyházi Városkép Kft-vel kötött megállapodás 
alapján, hetente többször jelenik meg egy-egy képeslap vagy videó 
archívumunkból, ami rendkívüli módon növeli helyismereti 
gyűjteményünk ismertségét. Az együttműködés mindkét fél számára 
rendkívül előnyös, hiszen az általunk szolgáltatott tartalom, 
rendszeresen vezeti a nyiregyhaza.hu Top 24–es hírfolyamát. Ennek 
köszönhetően az általunk közzétett dokumentumok önálló rovatott 
kaptak a hírfolyamban így azok ott utólagosan is bármikor 
megtekinthetők. 

’56 szelleme 
fotókiállítás 

Másik sikeres kezdeményezése volt intézményünknek az, hogy egy 
1956-al kapcsolatos fotópályázatot hirdetett elsősorban a fiatalok 
számára. A pályázat lényege, hogy a különböző archívumokban meg 
található 1956-os nyíregyházi eseményeket rögzítő fényképet kellet 
művészi módon ötvözni a mai helyszín képével. A célunk a pályázattal 
az volt, hogy a mai fiatalok számára közelebb hozzuk 1956 
nyíregyházi történéseit.  A pályázatra 16 pályázó 62 pályaműve 
érkezett be. Egy hónapon keresztül kb. 5000 ember látta a kiállítást A 
kiállítás nagy médiavisszhangot is kiváltott, hiszen ott jelentek meg a 
felhívások a pályázati képek. A helyi médiában több mint tíz 
alkalommal jelentek meg tudósítások az eseményről. A közösségi 
oldalakon folyamatosan bemutattuk a pályaműveket és a nyertes 
pályázókat, volt olyan kép, amelyet több, mint tízezren tekintettek 
meg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
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.” 
 
 
Szolgáltatók száma 10 
Dokumentumok száma (gyarapodás összesen) 418 

könyv 237 
aprónyomtatvány 181 

periodika 304 
 

 
7.2 ODR tevékenység 

 
A 2016-ban beérkezett könyvtárközi kérések száma emelkedett 42,5%-kal, viszont az általunk 
elküldött kérések száma csökkent 15,4%-kal, a csökkenés azzal magyarázható, hogy 
állományunk évről-évre gazdagabb, így több dokumentumot tudunk szolgáltatni saját 
állományunkból.  
 
ODR 2015 évben teljesített 

kérések 
2016 évben teljesített 

kérések 
Változás 

Beérkezett kérések 482 db dokumentum 687 db dokumentum +42,5%
Elküldött kérések 714 db dokumentum 604 db dokumentum -15,4%
Összesen 1196 db dokumentum 1291 db dokumentum +7,94%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3 Területi ellátó munka 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek könyvtárellátási helyzete 2016. évben, 
számokban 

Könyvtárak 
könyvtárak 
száma (db) 

2016. 

nyilvános 
könyvtárak 
jegyzékén 

szerepel (db) 
2016.  

 

Lakosságszám 
összesen 

2016.  

Települési 
könyv-tárak 

megyei könyvtár 1 1 118 058 
megyei könyvtár KSZR 
szolgáltató helyeinek száma 
összesen 
0 - 500 lakosú településen 

35 0 10 636 

 ebből könyvtárbusszal 
ellátott település 17 0 4 217 

megyei könyvtár KSZR 
szolgáltató helyeinek száma 
összesen 
501 - 1000 lakosú településen 

55 0 41 529 

 ebből könyvtárbusszal 
ellátott település 10 0 7 579 

megyei könyvtár KSZR 
szolgáltató helyeinek száma 
összesen 
1001 - 1500 lakosú településen 

30 0 35 115 

 ebből könyvtárbusszal 
ellátott település 0 0 0 

megyei könyvtár KSZR 
szolgáltató helyeinek száma 
összesen 
1501 - 5000 lakosú településen 

42 0 89 977 

 ebből könyvtárbusszal 
ellátott település 0 0 0 

városi könyvtár 27 27 
185 127 

 
önálló községi könyvtár 39 39 82 633 

Összesen 229 67 563 075 
 
 

A megyei szolgáltatási osztály tevékenységére 2016-ban is a folyamatos változás, a feladatok 
bővülése volt jellemző.  
Az intézmény törekvését, miszerint a könyvtári ellátás „fehér foltjait” felszámoljuk siker 
koronázta, hiszen 2016-tól minden településen elérhető a nyilvános könyvtári szolgáltatás. 
Megyei könyvtár területi feladatellátása a Kult. tv. 66.§ alapján két nagy területre bontható. 
Egyik része a klasszikus módszertani feladatok ellátása, a területi ellátó munka, a másik pedig 
a kistelepülési ellátás megszervezése, azaz a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
működtetése. 
Települési könyvtárakon kívül más könyvtártípusok is megtalálhatóak a megyében. 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 iskolai könyvtárakkal való együttműködésünk keretében a Nyíregyházi Középiskolai 
Könyvtárostanárok Munkaközösségével a legaktívabb a kapcsolatunk. Rendszeresen, évi 
négy alkalommal részt veszünk az összejöveteleiken és helyet biztosítunk a rendezvényeik 
számára. 
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A két feladat egyrészt jól különválasztható tevékenységeket, ugyanakkor egymással 
összekapcsolódó nem elkülöníthető feladatokat jelent, melyekhez a szükséges humán 
erőforrás és infrastruktúra a következőképpen állt rendelkezésre: 
 
A megyei szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei 
A Megyei Szolgáltatási Osztály létszáma 2016-ban belső átcsoportosításnak köszönhetően 2 
fővel bővült, ami csak részben oldotta meg a megyei feladatellátáshoz szükséges 
humánerőforrás problémáját. Az osztály megyei feladatainak feladatkörök szerinti felosztása 
a következők szerint történt: 5 KSZR referens, 1 fő könyvtárbusz koordinátor és 
felnőttképzési felelős, 1 fő osztályvezető, módszertani tanácsadó, KSZR koordinátor, 1 fő 6 
órában és 1 fő 4 órában látja el a könyvtárbuszos feladatokat és az osztályhoz tartozik a 
könyvtárbusz sofőrje is.  
 
A szállítási feladatokra májustól három gépjármű állt rendelkezésünkre, egy Opel Vivaro, egy 
Opel Combo és egy Skoda Octavia. Decemberben vásároltunk egy Wolksvagen Passat 
gépjárműt, így teljes mértékben el tudjuk látni mind a megyei és mind a városi feladatainkat. 
 
Módszertani szaktanácsadás, segítségnyújtás 
A megyei könyvtár növekvő arányú tanácsadó tevékenységet folytat. 2016 első félévében az 
FD-13 Hálózati tanácsadó naplóban rögzítettek szerint 178 esetben kerestek meg bennünket, 
kértek segítséget személyesen, telefonon és e-mailben. A kérések, kérdések jelentős része az 
alapdokumentumok módosításával (SZMSZ, Alapító okirat), a statisztikával, 
minőségbiztosítással, a KSZR-el, valamint a pályázatokkal (pl. eszközfejlesztés) kapcsolatban 
merült fel, melyekre minden esetben sikerült választ adni, megoldást találni.  
A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a módszertani feladatokra, a nyilvános 
könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárakat felkeressük és folyamatosan segítjük 
munkájukat.  
 
 
 
 
 
Megyei feladatokhoz kapcsolódó pályázati tevékenység 



• A könyvtári eszközfejlesztési pályázatra 11 település jelentkezett, a pályázathoz 
benyújtandó szakértői vélemény elkészítéséhez a helyszíni egyeztetések megtörténtek, 
a szakértői vélemények határidőre elkészültek. Szakértői véleményt az alábbi 
településeknek készítettünk: Anarcs, Fehérgyarmat, Győröcske, Lövőpetri, 
Mátészalka, Nyírpazony, Tiszabezdéd. Négy település, Bököny, Fényeslitke, 
Pusztadobod és Tiszabecs bár szeretett volna pályázni, de jogviszonya nem felel meg 
az előírásoknak, ezért nem tudtunk támogató szakvéleményt elkészíteni számukra. 

• Az Országos Könyvtári napok pályázat benyújtásához elkészítettük a nyilvános 
könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak programjainak előzetes költségtervét. 

• Az NKA Közgyűjteményi kollégiumának felhívására elkészítettük és benyújtásra 
került a könyvtáros szakemberek továbbképzése témájú pályázat, melynek eredménye 
a közeljövőben várható. 
 

Felnőttképzési tevékenység (OKJ-s és akkreditált képzéseink) 

OKJ-s képzés: 
A Segédkönyvtáros képzés 6. évfolyamát zártuk és 7. évfolyamát indítottuk 2016-ban. 
A képzés szervezésének alapja: 

- 2013. évi 77. törvény a felnőttképzésről  
- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 
- 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
- 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól 
 
Egy év tapasztalat van mögöttünk az új képzési forma, ill. az új akkreditációs engedéllyel 
indított képzéssel kapcsolatban. Az új program az adminisztrációt és a személyi feltételeket 
illetően is nagyon sokat szigorodott. 
2016 júliusában, egy felnőttképzési szakértő átvizsgálta a képzési dokumentációt, hogy 
megfelelően felkészülhessünk az ellenőrzésre. Javaslatára, az év végén elkészített 
elégedettségi kérdőívek alapján egy oktatótól megváltunk, óráit részben intézményen belülről 
oldottuk meg, részben külső óraadóval. Utóbbi, Bíbor Máté (ELTE) nagy sikert aratott a 
résztvevők körében. A másik két kolléganő majd a 3. modulban lép be.  
 A megújult segédkönyvtáros képzés moduljai (a többször módosított 217/2012. (VIII. 9.) 
kormányrendelet szerint): 
1. modul: A könyvtári rendszer működése 
2. modul: Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás 
3. modul: Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás. 
 
Megtiszteltetés számunkra, hogy a Könyvtári Intézet az általa összeállított, illetve módosításra 
javasolt képzési anyagához a mi kollektívánk javaslatainak jelentős részét elfogadta, s a 
végleges változatba beépítette.  
Az új felnőttképzési törvény, valamint a szakmai- és vizsgakövetelményekről szóló EMMI 
rendeletnek megfelelően un. komplex vizsgát kellett tenniük a képzésben résztvevőknek. 
Az eddigi évfolyamok vizsgaeredményei átlagosan 85-95 %-osak voltak, s minden 
alkalommal vizsgaelnöki elismerést kaptak az oktatók és a képzésben résztvevők egyaránt. 
Komoly elismerés a képzésnek, hogy gyakorlatilag regionális képzőhellyé váltunk. Nem csak 
megyénkből, hanem a szomszédos megyékből (Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Szolnok) is jelentkeznek hozzánk kezdetektől fogva. Ebben az évben Heves Megyéből is 
érkezett két jelentkező.  
 
Akkreditált képzések: 



2016-ban 2, a D képzési körbe tartozó, 35-35 órás képzés engedélyeztetési eljárását 
kezdeményeztük, eredményesen. 
Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés 
Önállóan használom a digitális eszközeimet – IKER 2. szintű képzés 
 
Így, a Multimédiás archivátor képzéssel együtt már 4-féle képzés folytatására van 
engedélyünk 
 
Szakmai továbbképzés szervezése: 
2016-ban két NKA-s pályázatnak köszönhetően öt témában szerveztünk továbbképzést a 
megye könyvtárosai számára: 

• Első továbbképzési napunkon Minőségmenedzsment a könyvtárban címmel a 
minőségbiztosítás és a könyvtári önértékelés elméleti és gyakorlati kérdésével 
ismerkedtek meg a kollégák. 

• Második továbbképzési témánk a humáninformatikai alkalmazások gyakorlati 
elsajátítását szolgálta. A 25 férőhelyes oktatótermünkben, négy csoportban, négy 
egymást követő napon (2016. február 29. – március 3. között) került sor olyan 
számítógépes programok, alkalmazások használatának bemutatására, amelyeket a napi 
munkában is használhatunk.  

• Harmadik továbbképzési napunkon 2016. március 21-én a tájékoztatás és a digitális 
adatbázisok használatának kérdéseivel Babosi László ismertette meg a résztvevőket. 

• A negyedik továbbképzési nap (2016. március 31) az Olvasóvá nevelés a könyvtári 
gyakorlatban címmel Péterfi Rita közreműködésével az olvasóközpontú 
olvasásfejlesztésről szólt.  

• Az ötödik továbbképzési alkalommal (2016. december 08.) az olvasásfejlesztés 
témakörét pszichológiai, irodalomtudományi, kreativitás aspektusából jártuk körül. 
Előadóink voltak: Kádár Annamária, Gombos Péter és Sás Károly 
 

Továbbképzésen, konferencián való részvétel 
• Az NKA és az IKSZ támogatásával szervezett KSZR Műhelynapokon intézményünk 

KSZR-ben dolgozó munkatársai márciusban Szegeden 6 fő, júniusban Kecskeméten 4 
fő, szeptemberben Szekszárdon 5 fő és novemberben Miskolcon 8 fő vett részt a 
szervezett műhelynapokon. Az ott elhangzott jó gyakorlatok átvétele és továbbadása 
folyamatosan megjelenik a napi munkánkban. 

• Márciusban Kecskeméten a KönyvtárMozi szakmai napon 3 kolléga vett részt. 
• Áprilisban a FSZEK-ben rendezett Informálni, integrálni, inspirálni - Közkönyvtárak a 

XXI. században címmel rendezett konferencián osztályunk 6 munkatársa vett részt. 
• Statisztika adatfeldolgozás témában, májusban a Könyvtári Intézet által rendezett 

szakmai fórumon az osztály öt munkatársa vett részt, ahonnan hasznos 
tapasztalatokkal érkeztek haza. 

• Júniusban, a 10. alkalommal Csongrádon rendezett Kárpát-medencei Könyvtárosok 
Konferenciáján az osztály két munkatársa képviseltette magát. 

• Szeptemberben a határon átnyúló XII. Országos Népmese-konferencia első napján az 
osztály valamennyi munkatársa képviseltette magát, a konferencia második napján 
Beregszászban két munkatársunk vett részt. 

• Szintén statisztikai témában, októberben Békéscsabán a statisztikai adatgyűjtés 
gyakorlati kérdéseiről szóló konferencián az osztály 3 munkatársa vett részt. 

• 2016-ban Segédkönyvtáros tanfolyam keretében hat olyan kolléga képzése valósult 
meg, s tettek sikeres vizsgát, akik 1501-5000 lakosú település szolgáltató helyein 
dolgoznak. Számukra a képzést ingyenesen biztosítottuk. (Levelek, Hodász, 
Petneháza, Laskod, Terem, Rohod) 



• A 2016 augusztusában induló Segédkönyvtáros képzésünkbe 10 KSZR 
szolgáltatóhelyen dolgozó kolléga került beiskolázásra, a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően a képzést számukra ingyenesen biztosítjuk, de ennek fejében az 
önkormányzat vállalja, hogy legalább öt évig foglalkoztatja a könyvtárost. 
 

Előadások: 
• SZÍN-TÉR-TÁR /Gosztonyi Enikő. – Ukrajna, Tégás: 2016. március 23. 
• Könyvtárat könyvtárosáról / Vraukóné Lukács Ilona. - Ukrajna, Tégás: 2016. április 

07. 
• Könyvtárat könyvtárosáról / Vraukóné Lukács Ilona. - Ukrajna, Tégás: 2016. október 

17. 
• SZÍN-TÉR-TÁR /Gosztonyi Enikő. – Ukrajna, Tégás: 2016. október 18. 
•  Közösségépítés a kistelepülési könyvtárakban/ Gosztonyi Enikő. – Szentendre, Pest 

Megyei Könyvtár: 2016.december 07 
 
Olvasásnépszerűsítés: 

• Az Internet Fiesta programsorozat keretében 24 településen 40 rendezvény került 
megszervezésre. 

• Az Ünnepi Könyvhét programjaihoz 8 nyilvános könyvtár és 29 KSZR szolgáltató 
hely csatlakozott. 

• Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében a megyei könyvtáron 
kívül 164 településen összesen 338 program megvalósításában működtünk közre. 
 

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése – KSZR 
 

A megyei feladatellátás legnagyobb részét a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
keretében végzett tevékenységek adják. A legnagyobb feladatot a három városi könyvtár 
(Mátészalka, Kisvárda, Vásárosnamény) KSZR feladatellátásból történő kivonása 
jelentette. 
Célunk az volt, hogy az egységes és költséghatékony működés érdekében a városoktól 
teljes egészében átvegyük a településeket. Mindezt nem csak a költségek csökkentése, 
hanem az is indokolta, hogy az ellátott településeken sok esetben még az elégséges ellátás 
sem volt biztosított. 
 
A kiszervezésnek köszönhetően 2016-ban 162 település ellátását valósítottuk a megyei 
könyvtár irányításával, 27 településen könyvtárbusz segítségével, 135 településen 
szolgáltató helyen történt a könyvtári szolgáltatás. 
 
A feladatellátást belső átcsoportosítással oldottuk meg, januártól 1 fő, februártól újabb 1 
fő került az osztályra. A vásárosnaményi körzet ellátására, külső szakembert kértünk fel, 
aki megbízási szerződés keretében látta el a 23 településsel kapcsolatos szakmai 
feladatokat. Az egyenlő leterheltség és a hatékony ellátás érdekében a települések 
újraelosztására volt szükség így egy-egy referens 22-25 település könyvtári 
szolgáltatásának feladatait látja el.  
 
Az állománymenedzsment, dokumentumszolgáltatás és közösségi szolgáltatások mellett a 
városi könyvtáraktól átvett települések vonatkozásában a különböző adatbázisok közös 
integrált könyvtári rendszerbe való áttöltése volt az egyik legfontosabb feladatunk. Év 
végére sikerült az általunk használt Qulto IKR-be betölteni a könyvtárak állomány és 
kölcsönzési adatait. 
 



2016-ban 13 könyvtár újult meg, 10 településen volt ünnepélyes könyvtárátadó és 17 
könyvtárban történt meg a selejtezés.  
 
2017-től újabb 16 településsel kötöttünk együttműködési megállapodást, így az ellátandó 
települések száma 178-ra emelkedik. 
 

 
 

 
Könyvtárbuszos szolgáltatás 
A Guruló Könyvtárunk a fehérgyarmati járásban 27 települést és 12 Nyíregyháza környéki 
bokortanya lakosságának könyvtári ellátását biztosította. Tapasztalataink szerint egyre nagyobb az 
érdeklődés a szolgáltatás iránt a fehérgyarmati régióban, a bokortanyákon nem tapasztaltunk 
növekedést a könyvtárhasználatban. Januártól a LEGO-val kötött megállapodás alapján a gyár 
dolgozóinak is biztosítjuk a könyvtári ellátást.  
 
A könyvtárbusz garanciális javításait 2016. decemberében megkezdte a kivitelező. A könyvtári 
szolgáltatásokat minden településen az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján 2016-ban 
is teljesítettük.  
  
Elégedettség és igényfelmérés 
2016. év végén az MI-13 Kérdőív a KSZR szolgáltatások értékeléséhez című 
minőségirányítási dokumentum alapján online felmérést végeztünk az általunk ellátott 135 
szolgáltatóhely vonatkozásában. 
A kitöltési hajlandóság igen magas volt, 112 helyről kaptuk meg a választ. Az összesítés 
szerint 90%-os elégedettségről kaptunk visszajelzést 10 %-ban csak részben elégedettek a 
szolgáltatásunkkal. Az igényfelmérésre irányuló kérdések eredményét a 2017-es ellátási 
tervbe beépítésre kerülnek. Részletes elemzés a KSZR beszámolóban olvasható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás 
 

Az etnikai letétek működtetését a KSZR bővülése következtében át kellett gondolnunk. 
Eredetileg 10 településen roma, 3 településen német letéteket alakítottunk ki. 
A 10 településből 3 (Tisztaberek, Túrricse, Uszka) az első körben csatlakozott a KSZR-hez, 
azon belül is a könyvtárbuszos szolgáltatást veszik igénybe.  
 
2016 nyarán mindhárom településről visszavettük a letétbe kiadott könyveket, összesen 182 
kötetet. Ezek közül 87 kötetet átosztottunk a KSZR-települések könyvtáraiba a referensek 
igényeinek és a település lakosságának összetétele alapján. A maradék köteteket átadtuk a 
feldolgozó osztálynak a megyei könyvtár (és fiókkönyvtárai) állományába való átosztásra, 
illetve állapottól függően, törlésre. 
Kántorjánosi, Hodász, Nyírpilis, Tiszabecs 2015-től, ill. 2016-tól csatlakoztak az ellátó 
rendszerhez, ott meghagytuk a letétbe helyezett állományt. 
Két német letétbe (Rakamaz és Mérk) kiszállítottuk a 2015. évi támogatásból az OIK-tól 
vásárolt köteteket. 
Vállaj már csatlakozott az ellátási rendszerhez, ott meghagytuk a letétet.  
A KSZR-hez csatlakozott települések esetében a továbbiakban a referensek gondoskodnak az 
etnikai, illetve a német nyelvű dokumentumok beszerzéséről.  
A továbbra is nyilvánosként működő könyvtárak (Nyírmada, Pátroha, Tiszaeszlár és 
Rakamaz) ellátása, illetve az ellátás koordinálása, mint ahogy az OIK-kal való kapcsolattartás 
is, az eddigi referens feladata.  
 
A 2016-ban 130.000.- Ft támogatást kaptunk az OIK-on keresztül. Ebből még májusban 
megrendeltünk 41 kötetet. (ezek 2017. február 2-án érkeztek meg.) 
A Márai-program segítségével 67 kötet könyvet irányítottunk az etnikai letéti helyekre. 
 
Határon túli kapcsolatok ápolása 
A Könyvtári Intézet által az NKA-hoz határon túli könyvtárosok továbbképzésére benyújtott 
pályázat megvalósításához 2016. évre ketten kaptak megbízást: Gosztonyi Enikő és Vraukóné 
Lukács Ilona márciusban-áprilisban 2-2 napon az Ungvári Járás központjában, az ungvári, a 
munkácsi járásban dolgozó könyvtárosok részére, Tégláson, a Járási Könyvtárban, a Szín-Tér-
Tár, illetve a Könyvtárat könyvtárosáról…. c tréningek megtartására. 
2016 októberére és 2017 áprilisára ugyanezeket a tréningeket a Nagyszőlősi Járás 
könyvtárosainak tartottuk, illetve tartjuk majd meg. 
 
A Kárpátaljai Magyar Művelődési Ház, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok 
Egyesülete és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár együttműködési megállapodása 
2012-től aláírásra vár. Ennek alapján dr. Vaczóné Antal Erika igazgatóhelyettes és Gosztonyi 
Enikő akkori osztályvezető egyeztetésének megfelelően közel 600 kötetet az ungvári 
főkonzulátus autójával Beregszászba szállítottak. A megállapodás aláírása utána kerülnek a 
könyvek a megfelelő helyükre.  
 
A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) és a MZSMVK közös szervezésében 2016. szeptember 
29-30-án a 12. alkalommal megrendezésre kerülő Országos Népmese-konferenciának 
Nyíregyháza és Beregszász adott otthont, melynek fő témája az országos népmese-stratégia 
bemutatása volt. 
   

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás:  
2016. március 31-ig, a megadott határidőre 164 papír alapú statisztikai adatlapot küldtek be a 
megyéből, melyet a Kultstat elektronikus rendszerben mi rögzítettünk. A könyvtárak által a 
statisztikai rendszerben rögzített adatokat ellenőriztük, szükség esetén javítottuk, majd 
véglegesítettük.  Az adatszolgáltatók száma 2016-ban 234 könyvtár volt. 



 
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 2016. január 1-én 57 fő volt. Az év folyamán két 
kolléga vonult nyugdíjba, két kolléga felmondott, egy kolléga hosszabb ideig fizetés nélküli 
szabadságon volt. A nyugdíjba vonult sofőr álláshelyét 2017 január közepén töltötték be. A 
bértömeg változás ebből adódik, valamint csak a minimálbér, a garantált bérminimum és a 
soros lépések miatti változásokból.  
 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2015. évi 

tény 

 
2016 
terv 

 

2016. évi 
tény 

eltérés %-
ban 2015-
höz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 15.747 13.170 18.002 +14% 
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 

4.490 3.900 13.190  +193%

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1.102 1.200 864 -22%
-ebből beiratkozási díjbevétel (forint)  3.388 2.700 2.449 -28%

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 360.853 366.351 389.735 +8% 
         – ebből fenntartói támogatás 336.551 357.351 27.842 -92% 

– ebből központi költségvetési támogatás 309.358 329.873 195.800 -37% 
- ebből kistelepülési 

kiegészítő(KSZR) támogatás 
113.558 134.073 134.073 +18% 

– ebből pályázati támogatás 16.536 0 10.020 -40% 
– a Pályázati támogatásból EU-
támogatás 

1.391 0 0 
 

Egyéb bevétel összesen  182 800 0  
Bevétel összesen  376.782 380.140 407.741 +8% 

Kiadás 

Személyi juttatás 143.074 142.007 149.381 +4% 
Munkaadókat terhelő összes járulék 38.748 38.567 47.916 +23% 
Dologi kiadás     106.821 175.147 100.463 -6% 
Egyéb kiadás 73.073 15.600 105.214 +43% 
Kiadás összesen  361.716 371.321 402.974 +11% 



 
9.) Partnerség és önkéntesség  
 
Intenzív szakmai kapcsolatot tartunk  

• a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központtal,  
• a Jósa András Múzeummal,  
• Móricz Zsigmond Színházzal, 
• a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárával 
• a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság munkájában az igazgató elnökként vesz 
részt.  

 
Együttműködünk hazai és határon túli szakmai és kulturális szervezetekkel, úgymint: 

• Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 
• Informatikai és Könyvtári Szövetség, 
• Publika kör,  
• Kassai Városi Ifjúsági Könyvtár, 
• Szepsi Városi Könyvtár, 
• MATARKA,  
• Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete,  
• Fehér Bot Alapítvány,  
• SINOSZ – Siketek és nagyothallók Országos Szövetsége, 
• Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület,  
• Oktatási Hivatal – Sz.-Sz. B. megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 
• Bessenyei Társaság, 
• Kodály Társaság,  
• Dialóg Nyugdíjas Egyesület, 
• Nyugodt Élet Nyugdíjas Klub,  
• Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 
• Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., 
• Nyírség Könyvtár Alapítvány, 
• Rotary Club, 
• VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 
• LEGO, 
• Magyar Nemzeti Digitális Archívum, 
• Országos Széchenyi Könyvtár (kult. közf.), 
• Oltalom Szeretetszolgálat, 
• „Szeretethang” Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület. 

 
 
Iskolai Közösségi Szolgálat 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, 
hogy az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az ötven óra közösségi szolgálat 
elvégzésének igazolása. Az iskolai közösségi szolgálat valamennyi kulturális intézmény 
számára kiváló lehetőséget kínál a köznevelési területtel történő együttműködés révén a 
diákoknak az intézmény tevékenységeibe való bevonására. 
2016-ban is fogadtuk a diákokat, igyekeztünk a tanulókat kompetenciájuknak megfelelően 
bevonni a munkafolyamatokba. Célunk, hogy a könyvtár teljes hálózatát megismerjék, 
betekintést nyerjenek a könyvtáros/informatikus 
könyvtáros/informatikus/ruhatáros/takarító/karbantartó munkafolyamatokba.  
 



 
 

Iskolák Diákok száma 2016-ban 
Zrínyi Ilona Gimnázium 22 
Kölcsey Ferenc Gimnázium 20 
Vasvári Pál Gimnázium 17 
Krúdy Gyula Gimnázium 43 
Kossuth Lajos Gimnázium 25 
Lippai Szakközép isk. 17 
Széchenyi Szakközépiskola 27 
Vásárhelyi Szakközépiskola 8 
Wesselényi Szakközépiskola 17 
Sipkay Szakközépiskola 22 
Bánki Donát Szakközépiskola 15 
Szent István Gimnázium 16 
Összesen 249 
 
Mutatók 2015. tény 2016. terv 2016 tény 
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek 
száma 

0 15 1 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 
teljesítők száma   

73 110 249 

A köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

12 15 12 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 
határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 12 2 14 

 
 
10.) Mutatók 
 
SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  

 
Nyitva tartás 
 

 
Mutatók 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
terv 

2016. évi tény 
változás %-

ban előző 
évhez képest 

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

45 45 45  

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (óra) 

35.6 35.6  35.6  

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra)  

4 4 4  

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 2 2 2  

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

15 15 15  

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 0  

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

4 4 4  

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 0  



 
Nyitvatartási napok száma 2016-ban  

 
Központi 
Könyvtár 

Vécsey utcai 
fiók 

Örökösföldi 
fiók 

Kertvárosi 
fiók 

Sóstóhegyi 
fiók 

Nyírszőlősi 
fiók 

Orosi 
fiók 

281 251 251 240 240 240 240 

 
Központi könyvtár nyitva tartási ideje 
 
Hétfő:   13:00 – 18:00 
Kedd – péntek: 09:00 – 18:00 
Szombat:  09:00 – 13:00 
Vasárnap:    zárva 
 
Nyári nyitva tartás 2016. július 1 – 2016. augusztus 31.  
Hétfő:   13:00 – 17:00 
Kedd – péntek: 09:00 – 17:00 
Szombat:  09:00 – 13:00 
Vasárnap:    zárva 
 
Fiókkönyvtárak 
 
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 
 
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 
 
 

 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi 

terv 
2016. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 
(KSZR nélkül) 

 
 

Tárgyévben érvényes regisztrációval rendelkezők 
száma (fő)  

8.646 9.700 9.118 +5% 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 
(fő) 

8.366 8.500 7.429 -17% 

A könyvtári látogatások száma: 
ebből:  személyes: 
              

148.023 180.000 150.230 +1% 

 virtuális: 97.996 100.000 208.581 112% 
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven 
érhető el 

3 3 3  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

42 45 50  

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen 

498 500 607 +21% 

A könyvtár által az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 482 530 687 +42% 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 14 14 16  
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 
száma (db) 2 3 2  

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók száma (fő) 1.660 1.800 2.372 +42% 

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

895 4.000 8.228 +819% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok 
száma 

199.237 200.000 
2.782 

Összesen: 
202.019 

+1,4% 

A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   199.237 225.000 159.031  

Könyv  103.018 
220.000 

113.057  

Folyóirat 95.196 44.789  

hangzó (CD) 492 
1.900 

285  
hangzó (hangos könyv) 107 65  

AV (DVD) 308 2.200 704  
e-Book 116 600 127  

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 3 5 10 333% 
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 
szakmai (megyei, illetve országos szintű) 
tanácsadások száma 

214 230 178  



Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 
IKT eszközök száma 3 3 3  

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 
szolgáltatások száma 4 4 4  

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

3 10 3  

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

75 100 80 6,6% 

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

1 2 6 600% 

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

30 75 235 783,3% 

A könyvtár által szervezett engedélyezett 
képzések, továbbképzések száma 

1 1 1  

A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, 
továbbképzéseken résztvevők száma 

23 25 23  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma  

186 200 203 9,13% 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 

4.389 5.000 4.492 2,34% 

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

8 10 16 200% 

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

327 400 310 -5,19% 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programok száma 

0 1 1  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programokon résztvevők száma 

0 30 45  

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

3 4 5 66,66% 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma 

45 50 85 88,88% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 
szervezett programokon, képzéseken résztvevők 
száma, 

448 500 0  

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

14 16 0  

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak száma 

0 0 0  

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 11 11 0  



A könyvtár megjelenésének száma a médiában 168 200 236 32,73% 
A használói elégedettség-mérések száma, a 
válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

1 2 0  

A használói elégedettség-mérések során a 
válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 334 500 0  

A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre 
készülő települési könyvtárak száma 2 0 0 

 
 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 
teljesítők száma 73 100 249 341% 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 
száma 

12 15 12  

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma – 
nem pontos így, Jogszabály szerint aligha alkalmaz 
valaki önkéntest, amúgy természetesen előfordul 
önkéntes munka 

0 0 1  

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 
határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma 12 15 14 200% 

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

61/118 125 61/118 125 61/118 125  

A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi 
dokumentumok száma 62 62 62  

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

80,6 % 80,6 % 77,7 % 

 

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. 

 

 

 
Beszerzett források 

 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi tény 

Változás 2015-
2016 (%) 

Költségvetés 17.000.000 18.000.000 19.800.000 + 11% 

Érdekeltségnövelő 
támogatás 

- - - - 

ODR támogatás 
dokumentumok 
beszerzésére 

300.000 600.000 2.625.000 + 89% 

Egyéb   2.200.000   
Források összesen 17.300 000 20.800.000 22.425.000 + 23% 

Ajándék, 
kötelespéldány értéke 

5.121.587 3.200.000 5.899.991 + 14% 

Összesen 22.421.587 24.000.000 28.324.991 + 21% 

 



Gyűjteményfejlesztés   
 

 
Mutatók 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
terv 

2016. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Gyarapításra fordított összeg (Ft) 18.557.783 19.850.000 24.066.373 +30% 
ebből folyóirat (Ft) 4.926.691 6.000.000 5.075.015 + 3% 
ebből CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (Ft) 

1.045.092 1.500.000 1.062.496 + 1 % 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 
dokumentumtípusonként (db és méter) 

8.993 db 
180 m 

13.000  
300 m 

11.550 db 
231 m 

+ 29% 
+ 27% 

A gyűjteményből apasztott 
dokumentumok száma 
dokumentumtípusonként 

8 323   8 500 13 838 + 66% 

Kötelespéldányként kapott és 
nyilvántartásba vett dokumentumok 
száma (db) 

170 200 234 + 37% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

1.016 1.200 1.381 + 36% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

338 400 418 + 23% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

62 62 191 + 308% 

Zenei gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

59 65 202 + 342% 

A megyei könyvtár esetében a tárgyévben 
beszerzett egy lakosra jutó könyvtári 
dokumentumok száma (dokumentumok 
száma/megye lakossága) nem szerencsés 
ez a mutató, nagyon torz a megye 
lakosságához viszonyítani ezt az adatot 

16/1000 
lakos 

20/1000 
lakos 

20,4/1000 
lakos 

+ 2% 

 
Gyűjteményfeltárás  

 
Mutatók 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
terv 

2016. évi tény 

 
változás %-

ban előző 
évhez képest 

Gyűjteményfeltárás    
Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

2015-ben rögz.: 
6.296 

Összes rekord: 
179.286  

2016-ban rögz.: 

7.000 
Összes rekord: 

186 286 

2016-ban rögz.: 

5.741 
Összes rekord: 

185.027 
+9% 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 
betöltött tételek száma 

2015-ben került 

betöltésre.:  
104.168 

7.000 2.797  

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 
rekordok száma 

438  485 2.934 +569% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve) 

 1 óra 1 óra 1 óra - 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

 1-30 1-30 1-30 - 

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

 kb. 98 99 kb. 98 - 



Állományapasztás 
 
Törölt dokumentumok száma: 13 838 kötet 
Törölt dokumentumok értéke: 3 709 292 Ft 
Megoszlása: 

Dokumentumtípusok szerint (db) 
könyv 13.791 
térkép 31 
CD 2 
video, DVD 5 
 
A törlés oka szerint (db) 
fölöspéldány 9.296 
természetes elhasználódás 3.985 
elavult 109 
olvasó által megtérített 45 
megengedett hiány 403 
 
Lelőhely szerint (db) 
felnőtt kölcsönző 8.472 
olvasóterem 31 
gyermek kölcsönző 274 
gyermek olvasó 1 
szolgáltatásszerv. segédkönyvtára 26 
központi raktár 2 
játéktár segédkönyvtára 6 
feldolg. segédkönyvtára 2 
Vécsey úti fiók 146 
Örökösföldi fiók 1.002 
Orosi fiók 952 
Kertvárosi fiók 181 
Nyírszőlősi fiók 29 
Sóstóhegyi fiók 120 
fiókhálózati mozgó letét 928 
fiókhálózati raktár 1.161 
kistelepülési és megyei letét 387 
etnikai letét 118 
 

A szépirodalom raktári részéből sok fölös és elrongálódott példányt vontunk ki, az 
Örökösföldi és Orosi fiókkönyvtár szintén sokat selejtezett. Felszámoltuk a fiókhálózati 
mozgó letét még raktárban tárolt részét, és a fiókhálózati raktári példányok felét. 
A hiányzó 403 kötet az M betűs szépirodalmi kölcsönzési állomány ellenőrzése során derült 
ki, belefért a megengedett mértékbe. A fenntartó engedélyezte a törlések végrehajtását. 



 
Tudományos kutatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
   
Kutatómunka éves időalapja 
(munkaóra/év)   

0 0 0  

Tudományos kutatások száma 0 0 0  
A könyvtár összes publikációinak 
száma és ebből a könyvtár 
szakemberei által készített, 
nyomatott vagy elektronikus 
formában megjelent publikációk 
száma 

68 68 71 +4% 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 0 - 
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 
publikációk száma 

0 0 0 - 

A könyvtár által kiadott 
kiadványok száma 

4 4 4  

A könyvtár szakemberei által 
tartott előadások száma 

21 25 7 -66% 

A könyvtár szakemberei által 
elvégzett szakértői tevékenységek 
száma 

19 20 6 -68% 

A könyvtár által szervezett 
konferenciák száma  

0 1 5 500% 

A könyvtár által szervezett 
konferenciákon 
résztvevők száma 

0 75 160 +113% 

A könyvtár szakembereinek 
konferencián való részvételének 
száma 

24 25 27 12% 

A képzésben, továbbképzésen 
részt vett dolgozók száma 

5 5 8 20% 



Rendezvény, kiállítás  
 

Mutatók 2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 
Változás %-ban az 
előző évhez képest 

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

215 250 692 +321% 

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

11.610 12.500 16.348 40% 

Tárgyévben szervezett 
konferenciák száma  

0 1 5 500% 

Tárgyévben szervezett 
konferenciákon  
résztvevők száma 

0 75 415  

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások 
száma  

22 30 40 +82% 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

1.400 1.500 2.050 +46% 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvények száma  

14 20 15 +7% 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvényeken 
résztvevők száma 

252 360 141 -44% 

A megyei könyvtár 
esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken 
szervezett rendezvények 
száma  

688 700 708 +23% 

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

28 996 29 500 37 619 +29% 

Egyéb rendezvényeken 
résztvevők száma 

10.210 11.000 7.839 -23% 

 

 



A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár rendezvényei 

2016. január 2–december 23. 

 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA - 2016. január 22. 

Kölcsey Ferenc vers és prózamondó versenyt hirdettünk megyebeli és határon túli 
középiskolások részére a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ, a Nyíregyháza Város 
Középiskolai Könyvtárostanárok Munkaközösség, a Kárpátaljai Magyar Iskolai 
Könyvtárakért Alapítvány és a könyvtár szervezésében. Délután Himnusz haza címmel Torma 
Mária Radnóti- és Latinovits-díjas előadóművész és Cserna Csaba előadóművész 
pódiumműsorára vártuk az érdeklődőket.  
 
INTERNET FIESTA 
17. alkalommal került sor az Internet Fiestára a magyar könyvtárakban 2016. március 17. és 
24. között, az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával. 
Az idei Internet Fiesta célja az volt, hogy a világhálón megtalálható online kulturális 
tartalmakat, közkincseket a könyvtárak megosszák az érdeklődőkkel, érdekes, informatív 
vagy játékos formában hívják fel a figyelmet a web nyújtotta lehetőségekre. 
A programok során a könyvtárak bemutatták gyűjteményeiket, elektronikus adatbázisaikat, e-
könyvgyűjteményeiket, ismertették a nemzeti nagy projektek közül a Hungaricanát. Felhívták 
a figyelmet a helyi, megyei napilapok, folyóiratok digitális elérhetőségére.  
 
 Előadásaink: 

• Polák Péter: E-book olvasók kölcsönzése a könyvtárban 
Az előadás során betekintést nyújtottunk a könyvtár által kölcsönözhető Kindle e-book 
olvasók használatába. Közösen kikölcsönöztünk, feltöltöttünk, bekapcsoltunk egy 
készüléket és az internetről letöltött könyveket megjelenítettük rajta.  
Célcsoport: felnőtt/nyugdíjas, Téma: E-könyvek, e-folyóiratok az interneten 
Időpont: 2016.03.17 (csütörtök) 10:00 
 

• Babosi László: Elektronikus könyvtárak 
Az előadás alkalmával az interneten elérhető elektronikus könyvtárakkal, azok 
használatával ismerkedhettek meg a jelenlévők.  
Célcsoport: tini/felnőtt, Téma: E-könyvek, e-folyóiratok az interneten/ Magyar 
Elektronikus Könyvtár, Digitális Irodalmi Akadémia 
Időpont: 2016.03.18 (péntek) 10:00 
 

• „Idézők könyvtára” - League of Legends bajnokság  
Célcsoport: tini/felnőtt, Téma: Internetes játékok, totók 
Időpont: 2016.03.19 (szombat) 9:00-13:00 
 

• Márföldi István: Hogyan népszerűsítsük szolgáltatásainkat a facebookon? 
Az előadás első része fiatalok médiahasználatát (olvasás, tv nézés, internet használat) 
mutatta be. A második rész a közösségi portálok szociológiájáról szólt, hogyan 
használhatjuk ismerkedésre, kapcsolattartásra,  csoportképzésre, tanulásra a 
facebookot.  A befejező rész az intézmény facebook oldalát mutatta be. Hogyan 
működik a vírusmarketing? 
Célcsoport: tini/felnőtt, Téma: Közösségi fotógyűjtemények az interneten  
Időpont: 2016.03.22 (kedd) 10:00 
 



• Szilágyi Gábor: Biztonságos internetezés és online vásárlás 
Interaktív módon bemutatásra került az online vásárlás folyamata, lehetséges veszélyei 
és ezeknek az elkerülési módjai. Szót ejtettünk arról, hogyan vigyázzunk az adatainkra 
és miért fontos az online információink védelme.  
Célcsoport: tini/felnőtt 
Időpont: 2016.03.23 (szerda) 10:00 
 

• Szilágyi Gábor: Google szolgáltatások 
Az előadás a Google azon szolgáltatásait mutatta be, amelyek kevésbé ismertek. Az 
online keresés mellett, a Drive használatát, a levelező rendszert és egyéb hasznos 
alkalmazásokat ismerhettünk meg. 
Célcsoport: tini/felnőtt Időpont: 2016.03.24 (csütörtök) 10:00 

 

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 

A Magyar Költészet Napja megünnepléséhez már a kezdetektől, 1964 óta csatlakozunk. 
Évről-évre zenés irodalmi estekkel, felolvasásokkal, versenyekkel ünnepeljük a szép szót és a 
költőket. 
Vendégünk volt már többek között Karafiáth Orsolya, Falcsik Mari, Vas Tibor, Zalán 
Tibor, Háy János, Tóth Krisztina, Csuja Imre, Kürti László. 
Ez alkalommal a Hangraforgó együttes „Könny és nevetés közt árad az idő” c. műsorával, 
kortárs költők megzenésített verseinek előadásával szerzett örömöt a szép versek 
szerelmeseinek.  
 

87. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 15. GYERMEKKÖNYVNAPOK  

A könyvhét eseményei június 9-13. között zajlottak.  Az első három nap rendezvényeinek a 
helyszíne a Kossuth tér volt, a negyedik napon a Jósa András Múzeumban és a 
vásárosnaményi Tiszavirág tanyahajón találkozhattak az irodalombarátok. 
A megnyitó vendégeit Bajnay Kornél önkormányzati képviselő és Tomasovszki Anita 
könyvtárigazgató köszöntötte. A megnyitó beszédet Darvasi László József Attila-díjas író 
mondta, aki a gyerekekkel és a felnőtt érdeklődőkkel is találkozott. 
Antal Balázs irodalomtörténész faggatta az írót leginkább Taligás c. könyvheti regényéről, 
mely témájában, stílusában, szerkezetében A könnymutatványosok legendáját és a 
Virágzabálókat követi. Hasonló jelentős íróval, Péterfy Gergellyel folytatódott a találkozások 
sora, akinek szintén jelent meg könyvheti könyve, ám az még nem ért el a boltokba, ezért 
korábbi Aegon-díjas regényéről, A kitömött barbárról beszélgetett vele Gerliczki András 
irodalomtörténész. Mindkét bemutatott könyv a 18-19. századi Magyarországon és Bécsben 
játszódik a korabeli történelem árnyékában, s mindkét íróvendég beszélt az alkotás 
folyamatáról, mikéntjéről is. 
A rendezvénysorozat második napján kortárs témájú könyvek, írások kerültek terítékre: a 
nyíregyházi születésű, magánélete során világjáróvá lett Trembácz Éva Zsuzsa kulturális 
sokkjairól szóló könyvei, megyebéli szépírók tárcái, s a nyíregyházivá lett Nemere István írói 
munkássága.  
A harmadik nap kifejezetten a helyi szerzőké volt. Bemutatkozott Makara István, Budaházi 
István, V. Süle Ilona, Sipos László, a diák esszéista Trizner Laura, a fantasy-író Bessenyei 
Gábor. Bemutatta Móricz Zsigmond prügyi kötődéseiről és a prügyiek Móricz-emlékeiről 
szóló könyvét Szilágyi Péter. Szóhoz jutottak a helyi irodalmi lapok: a Szabolcs-Szatmár-
Beregi Szemle szerzői a legfrissebb lapszámot mutatták be, a Vörös postakocsi munkatársai 
Kováts Judit Elszakítva c. regényéről beszélgettek. 
A programokat sok zenei betét, koncert színesítette, Szvorák Katalin Kudlik Júliával készült 
Szeretet c. lemezét mutatta be, fellépett a nyíregyházi Artézis, Milord, N-JOY és Tüneth 
együttes. 



A könyvheti sátor a főtéren, majd a könyvtár előtti téren állott, jelen volt néhány helyi 
könyvesbolt (Lira, Libri, Babo), kivittük a gyerekek örömére fajátékainkat, volt könyv-
cserebere, ingyenes beiratkozás, s amnesztia a késedelmes olvasóknak.  
A könyvhétre készült el a könyvtárunkat bemutató színes szórólap is. 
 

2016. ÉVI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
A rendezvénysorozat első napján, október 3-án Versek és képek címmel kiállítással 
egybekötve mutattuk be Budaházi István: Az utolsó évszak hangjai c. verseskötetét. 
A költővel Gerliczki András irodalomtörténész beszélgetett. A bemutatót követően a 
versekhez Mihálka György által készített illusztrációit tekintették meg az érdeklődő 
irodalombarátok, majd a festőművésszel folytatott bensőséges beszélgetés zárta az irodalmi 
délutánt. 
A Könyvválasztó témanapon, október 5-én mutattuk be az Anarcson élő irodalmár-tanár, 
Deák Takács-Szilvia: Tintabogyó c. novelláskötetét és Czóbel Minka, az anarcsi költőnő 
Nyírfa lombok c. reprint kötetét. A szerző beszélgetőpartnere Kertész Zoltánné, az anarcsi 
Általános Iskola igazgatója volt. Mindkét kötetből hallhattunk novellákat, verseket – Deák-
Takács Szilvia előadásában. A jó hangulatú bemutatót kérdések, hozzászólások fűszerezték. 
A Múltidéző témanaphoz kapcsolódva „Én szőke városom” címmel Nyíregyháza belvárosa 
irodalmi emlékhelyeit és emlékjeleit kereste fel 42 általános iskolás gyerek Krúdy Gyula, 
Bessenyei György, Móricz Zsigmond és Váci Mihály nyomában - Bihari Albertné 
vezetésével. A vetélkedővel egybekötött sétán a helyes választ adó gyerekek ajándéktárgyakat 
kaptak. 
E napon mutattuk be népes közönség előtt Bolyán Sándor: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
templomai című, hét fotóalbumból álló sorozatát. A kiadványokat Zsírai László költő, 
Németh Péter történész, Kulcsár Attila építész mutatta be. A délután programját Nyeste Márta 
előadóművész és Berki Armand zongoraművész műsora színesítette. 
Október 8-án a Mozdulj ki! témanapon kerékpártúrát szerveztünk a Zöld Kerék Alapítvánnyal 
közös rendezésben. A közel 30 fő – gyereket és felnőttet – érdeklődőt vonzó túra startjánál, a 
Kossuth téren néhány jellegzetes belvárosi épület, valamint szobor történetéről mesélt Bihari 
Albertné főkönyvtáros, majd a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárat mutatta be a 
pincétől a padlásig. A kultúra palotája után elbringáztak az Örökösföldi Fiókkönyvtárba, majd 
a Sóstóhegyi Fiókkönyvtárig, mely helyszíneken megtekintették a könyvek birodalmát és 
vidám vetélkedőn bizonyították műveltségüket. Az időjárás a kegyeibe fogadta a bringásokat, 
így egy vidám napot tölthettek a könyvek bűvöletében. 
Október 9-én a Könyves vasárnapon kiállítással egybekötve mutattuk be Sipos László 
Forster-emlékérmes fotóművész In memoriam Palmyra c. fotóalbumát. A nagy érdeklődés 
kísért rendezvényen a szerzővel Gerliczki András irodalomtörténész beszélgetett. Szintén 
ezen a napon került bemutatásra a Nyíregyháza könyve 2016 című könyv, amelyet 
könyvtárunk adott ki helyi szerzők műveiből.  
 
 
AZ „1956 EMLÉKEZETE” PROGRAMSOROZAT 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját a Sinkovits Imre-pályázat által 
támogatott 1956 emlékezete című programsorozatunk keretében ünnepeltünk meg. 
Karádi Zsolt főiskolai tanár, irodalomtörténész 2016. október 15-én „…csak a holtak igazára 
hallgass”. 1956 emléke a magyar lírában c. előadásában az 1956-os forradalomról és 
szabadságharcról írt legfontosabb verseket mutatta be részletesen elemezve, illetve azt, hogy a 
kommunista uralom alatt hogyan írtak a költők a sorok között 1956 tabujáról. Szintén Karádi 
Zsolt egyfelvonásos színdarabot írt a pesti srácokról: „és nekünk nem szabad feledNI”. A 
Nagy Gáspár emblematikus verssorát címébe emelő produkció a „pesti srácok” hősiességét 
állította a középpontba. A játék a túlélők emlékezései alapján elevenítette fel a forradalom 
drámai történéseit. A darabot 2016. október 19-én adták elő a Móricz Zsigmond Színház 
Művész Stúdiójában a színház fiatal színművészei, valamint a Nyíregyházi Egyetem hallgatói. 



Miska János író, bibliográfus, irodalomszervező, a kanadai magyarság és immáron a hazai 
szellemi élet jeles alakja 2016. október 20-án 1956 – Forradalom és szabadságharc címmel 
beszélt 1956-os élményeiről, Kanadába meneküléséről, valamint a kanadai társadalomba való 
beilleszkedéséről. 
2016. október 26-án nyílt meg a könyvtárunk előtti téren a nyíregyházi székhelyű Hadron 
Művészeti Egyesület „1956 – Kubus” című kiállítása, amely szintén az 1956-os 
forradalomnak és szabadságharcnak állított emléket 10 kortárs képzőművész szemén és kezén 
keresztül. 18 műalkotás a könyvtár homlokzatára volt felerősítve, egy pedig a könyvtár előtti 
téren felállítva. A rendhagyó kiállítást több ezer ember látta. 
Ilyés Gábor nyíregyházi helytörténész-pedagógus 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékezete Nyíregyházán címmel 2016. november 7-én tartott előadást. Mindegyik 
rendezvény több száz érdeklődőt vonzott, sikert aratott. 
 
 
A RATKÓ JÓZSEF-DÍJ ÁTADÁSA 
2016. november 25-én rendeztük meg a Hangsúly Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés 2017. évi Ratkó József-díjának átadását. A rangos díjat Oláh András 
mátészalkai költő kapta meg, a díjat a Hangsúly kuratórium elnöke, Karádi Zsolt főiskolai 
tanár, irodalomtörténész, az egyik kurátor, prof. dr. Jánosi Zoltán irodalomtörténész, valamint 
Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke adta át. A Hangraforgó 
együttes megzenésített verseket adott elő. Az átadóról hírt adott a helyi és az országos sajtó, a 
Kossuth Rádió. 
 

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE BEMUTATÓJA 

2016. december 14-én mutattuk be a könyvtárunk által kiadott Szabolcs-szatmár-beregi 
Szemle című folyóirat 2016/4-es, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról szóló 
tematikus számát. Az esten dr. Németh Péter, a lap volt főszerkesztője megemlékezett dr. 
Nagy Ferenc levéltárigazgatóról, a folyóirat nemrég elhunyt szerkesztőjéről, a vendégeket 
köszöntötte Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, és dr. 
Karádi Zsolt főszerkesztő összegezte a folyóirat 2016-os évét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Állományvédelem 
 
 

Mutatók 2015. évi tény 
2016. évi 

terv 
2016. évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Állományvédelem  
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 
javítás, restaurálás, savtalanítás 
vagy egyéb aktív állományvédelmi 
intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

971  1.000 1.180 +18% 

Muzeális dokumentumok száma 165 165 165 0 
Restaurált muzeális dokumentumok 
száma 

    

Az állományvédelmi célból 
digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 

60 65 85  

Biztonsági jellel ellátott 
dokumentumok száma 

30.197 30.500 0  

A könyvtári dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló gépek 
száma 

0  0 0 

 
 
 
Nyíregyháza, 2017. május 23.  
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