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I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS 

ÁLLAMTITKÁRSÁG 2017. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, 
TERVEZÉSRE KERÜLŐ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES 
BEMUTATÁSA 

 
 
A 2017. évi intézményi programjaink rövid bemutatása  

 
Szakpolitikai céljaink 2017-re vonatkozóan: 

 
• A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyházán és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében minden állampolgár számára hozzáférhető könyvtári 
szolgáltatások kialakítására törekszik. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár központi könyvtára, fiókkönyvtárai és a megyében a KSZR-ben ellátott 
könyvtárak a digitális szolgáltatásaik révén segítik az esélyegyenlőség 
megteremtését, az elektronikus ügyintézést, és az alapvető állampolgári jogok 
gyakorlását.  

 
• Kulturális és felnőttképzési intézményként feladatunk az alaptevékenységünkhöz 

kapcsolódó képzések szervezése, valamint egyéb, a dokumentumok használatát 
megkönnyítő, kiegészítő szolgáltatások nyújtása, illetve a megye valamennyi 
könyvtárának szakmai-módszertani támogatása, képzettségi szintjük emelése. 

 
• 2017-ben felnőttképzési intézményként csatlakozunk a GINOP-6.1.2- 15 – Digitális 

szakadék csökkentése című projekthez. A digitális kompetenciák fejlesztésével a 
lakosság munkaerő-piaci helyzetét kívánjuk javítani, támogatva a Digitális Nemzeti 
Fejlesztési Terv céljait.  

 
• Minden programunk kiemelt célja az olvasáskultúra fejlesztése és népszerűsítése, 

amelynek érdekében együttműködünk az oktatási, kulturális, szociális és 
egészségügyi intézményekkel, a családokkal, civil szervezetekkel, valamint a 
vállalkozói szférával és további együttműködési lehetőségeket keresünk.  

 
• Információközvetítés, platformtól független hozzáférés biztosítása. A különböző 

felhasználói rétegek információs igényének kielégítése, a mai elvárások szerint, az 
információt széles körben minél gyorsabban, közvetlenül és több változatban 
tegyük elérhetővé. Az intézménynek multifunkcionális térként kell támogatni a 
várost, a megyét, a gazdasági életet, közigazgatást, oktatást, tanulást és a kutatást.  

 
 

A fenntartó által meghatározott feladatok: 
 

• A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár figyelmet fordít a Digitális 
Magyarország stratégiai terveire és aktívan részt vesz a város Smart City 
programjaiban. A Digitális Nyíregyháza programon keresztül bevezetésre kerülő 
városkártya rendszerintegrációjában és a városkártya kibocsájtásában lehet 
meghatározó szerepünk az elkövetkező években.  
 
 
 



• A könyvtár Megyei eMagyaroszág Pontként is üzemel, a megyében koordináljuk 
az eMagyarország Pontokat és az eTanácsadók munkáját. A könyvtár aktívan részt 
vesz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. 
Az elektronikus ügyintézést szolgáló fejlesztések mellett ezekhez tartozó 
oktatásokat szervezünk, illetve mindezekhez informatikai hátteret biztosítunk. 
 

• A digitális kompetenciák fejlesztése kiemelt célunk, felnőttképzési intézményként 
két felnőttképzési programmal: Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű 
képzés, Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés 
csatlakozunk a GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése című projekthez, 
mellyel a lakosság munkaerő-piaci helyzetét kívánjuk javítani, a Digitális Nemzeti 
Fejlesztési Terv céljait támogatva. A megye és a város inaktív és hátrányos 
helyzetű lakosainak kívánunk képzéseket nyújtani.  

 
• Nyíregyháza Megyei Jogú Városának a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtárral szemben két elvárása van. Az első az, hogy hatékonyan működjünk 
együtt a város többi kulturális intézményével, míg a második az, hogy legyünk a 
kulturális informatikai fejlesztések helyi központja. 
Nyíregyháza fejlesztési tervében egy integrált közgyűjteményi rendszer 
kialakításában lesz meghatározó feladatunk, illetve különféle turisztikai 
szolgáltatások megtervezésében. 

 
Kiemelt feladataink 2017-ban: 
 

• a Minősített Könyvtár cím elnyerése érdekében a minőségfejlesztés és 
minőségirányítás hatékony módszereinek bevezetése, áttérés a TQM-re (Total 
Quality Management = teljes körű minőségirányítás); 

• A kulturális értékek megőrzése, digitalizációs programunk folytatása a MaNDA 
projekt keretében, pályázatok felkutatása;  

• Elektronikus dokumentumaink a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben 
publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetők. A létrehozott Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Digitális Helyismereti Gyűjtemény folyamatos feltöltése, 
gondozása, a feltárt hibák gépi és manuális javítása; 

• Városi digitalizációs terv létrehozása a város többi intézményével közösen 
(múzeum, levéltár, egyetem) 

• A könyvtárban kreatív információhasznosítási projekteket kell kidolgozni a 
felsőoktatási műhelyek bevonásával. Digitális stúdió kialakítása a Nyíregyházi 
Egyetemmel, mintaprojektek magvalósításával. 

• A kistelepülési ellátás (KSZR) fejlesztése keretében elkészült megyei portál 
használatba vétele és ezzel párhuzamosan az egységes megyei integrált könyvtári 
rendszer bevezetésének megkezdése. 

• Valamennyi generáció számára, korhatár nélkül biztosítunk kulturális 
szolgáltatásokat, életkori sajátosságaiknak megfelelő módon és formában. 

• Meglévő határon túli kapcsolatainkat tovább erősítjük. Törekszünk újabb 
együttműködések kialakítására, a meglévők tartalommal való megtöltésére, erősítve 
ezzel a magyar kultúra más országokban, külföldön való megjelenését. 



 
 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 
 
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár átfogó szervezeti átalakítását, az intézmény 
osztályszerkezetének megváltoztatását és a feladatok elosztását 2017. április 1-vel tervezzük. 
A változtatások miatt szükséges az SZMSZ módosítása, mely már előkészítés alatt áll, és 
elkészült az intézmény új szervezeti ábrája. A szervezeti átalakítás következtében egy 
hatékonyabb vezetés jön majd létre, amely alkalmazkodik a megváltozott kihívásokhoz, a 
megyei feladatok megvalósításához és Nyíregyháza könyvtári ellátásához, a város fejlesztési 
tervéhez igazodva.  
 
SZMSZ módosítása 
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettes 
Határidő: 2017. február 28.  
 
Az intézmény új szervezeti ábrája 2017. április 1-vel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2017. március 1-vel az intézmény engedélyezett létszáma két fővel emelkedik, ennek 
köszönhetően a megyei ellátást több fővel tudjuk biztosítani.  
 
  
  
  

2016. tény 2017. terv 

Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) 57 59 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 4 5 

Könyvtári 
szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 35 37 

átszámítva teljes munkaidőre 34,75 36,75 

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) 

összesen 6 6 

átszámítva teljes munkaidőre 
 

6 6 

Egyéb felsőfokú 
összesen  5 5 

átszámítva teljes munkaidőre  5 5 

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 
 

összesen 46 48 
átszámítva teljes munkaidőre  45,75 47,75 

Egyéb 
alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen  - - 

átszámítva teljes munkaidőre  - - 
Egyéb alkalmazott 
középfokú 
 

összesen  12 12 

átszámítva teljes munkaidőre 11,25 11,25 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 12 12 

átszámítva teljes munkaidőre  
11,25 11,25 

Összes létszám:  57 59 
Önkéntesek száma  1 3 
Kulturális közfoglalkoztatottak száma    6 7 
Közfoglalkoztatottak száma    14 12 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)   

 
2017. március 1-ével folytatódik a Kulturális Közfoglalkoztatási program. Az Országos 
Széchényi Könyvtár (OSZK) továbbra is a könyvtári ágazat közfoglalkoztatója. Megyénkben, 
55 státuszról 70-re növekedett a létszám. A MANDA programban foglalkoztatott 2 fővel 
együtt 7 fő a kulturális közfoglalkoztatottak száma intézményünkben. Változás történt a 
munkaköri leírásokban is, ebben az évben mindösszesen 3 munkakör között lehet választani: 
adatrögzítő/digitalizáló, könyvtári kisegítő és ügyviteli kisegítő. 2017-ben új települések is 
csatlakoznak a programhoz, amelyek eddig nem, például Pusztadobos, Fehérgyarmat, Pap, 
Nyírlövő, Lövőpetri, Beszterec, Timár, Szabolcs, Paszab, Őr, Biri. Tavalyi évhez hasonlóan 
2018. február 29-ig biztosít átmeneti foglalkoztatást Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő 
munkakeresők számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 
 

1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése  
  

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
 

• a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi közzé – Intézményünk 
küldetésnyilatkozata, jövőképe és stratégiai terve és honlapunkon bárki számára 
hozzáférhető (www.mzsk.hu); 

• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja - 
friss dokumentumok biztosítása, a feldolgozás idejének csökkentése, a digitalizált 
dokumentumok számának növelése;  

• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését – növeljük a 
MERLA portálon keresztül elérhető könyvtári adatbázisokat;  

• biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét – digitalizációs 
programunkat a MaNDA projekt keretében folytatjuk; elektronikus dokumentumaink 
a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is 
elérhetőek, az adatbázis esetleges hibáit, hiányosságait a fejlesztőkkel folyamatosan 
javítatjuk, hogy egy könnyen használható, felhasználóbarát rendszerben, minden 
elektronikus dokumentum elérhetővé váljon; 

• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében – továbbra is 
biztosítjuk a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató 
könyvtárként népszerűsítjük a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát;  

• a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában – használóképzéseken, 
számítógép- és internet használati tanfolyamokon segítjük a lakosság információs 
műveltségének bővítését, Megyei eMagyarország Pontként (MeMoP) megyei szinten 
támogatjuk az eTanácsadók munkáját a digitális írástudás terjesztésében, 
felnőttképzési intézményként stratégiai célunk a digitális írástudás fejlesztése és 
népszerűsítése; 

• segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét – szaktájékoztatói 
segítséget nyújtunk az adatbázisok használatához és a hatékony információkereséshez;  

• kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez –  
minden korosztály részére egész évben sokszínű programot szervezünk központi 
könyvtárunkban és fiókkönyvtárainkban egyaránt, csatlakozunk az országos könyves 
eseményekhez, és részt veszünk a város kulturális nagyrendezvényeinek 
szervezésében - 2017. évi programtervünket a 1. sz. melléklet tartalmazza; 

• tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez – intézményünk minőségi 
szakmai szolgáltatással és közösségi térként is működve egész struktúrájával ezt a célt 
szolgálja. Az elkövetkező években hangsúlyosabbá válik az intelligens városok 
projekt, ami ezeket a célokat is szolgálja, ebben tudunk plusz feladatot vállalni; 



• helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt - elektronikus dokumentumaink 
a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is 
elérhetők, kiemelt feladatunk az adatbázis tárgyszó rendszerének egységesítése; 

• szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi - a 
minőségfejlesztés és minőségirányítás hatékony módszereinek bevezetése, áttérés a 
TQM-re. 

 
A települési könyvtári feladatai keretében 

• gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú 
információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik – könyvtárhálózatunk a városi ellátást a 
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára és 6 fiókkönyvtára látja 
el. 2017-ben hangsúlyosabbá válik a városi könyvtári ellátás. Ennek érdekében egységes 
intézményként kell megjelennünk a belvárosban és a város peremterületein is, hogy az 
állampolgárok a város egész területén ugyanolyan magas szintű szolgáltatásokhoz 
juthassanak. 

 
A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként  
(a megyei területi ellátással kapcsolatos tervünket a 7. pont részletesen tartalmazza) 

• ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 
elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat; 

• szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, végzi és szervezi a megye 
nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak 
tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt; 

• szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végzi az iskolán 
kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszert, szakmai-, módszertani tanácsadást végez a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén 
szereplő könyvtáraknak;  

• Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben megállapodás alapján igénybe vehető 
szolgáltatásokat nyújt könyvtári szolgáltató helyeken a könyvtári szolgáltatások 
megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára, koordinálja a települési 
könyvtárak fejlesztését;  

• a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer megyei működtetése, a kapcsolatrendszer 
szélesítése, megerősítése, informatikai megújítása, fejlesztése, bútorozása, pályázatok 
előkészítése; 

• koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, ellátja az Országos 
Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár 
számára meghatározott feladatokat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stratégiai tervünkben szereplő céljaink megvalósítása 2017-ben  
 

Rövid távú célok:  
1. Szolgáltatásaink bővítése minőségi színvonaluk emelése. 
2. Felhasználó-központú szemlélet kialakítása, a megváltozott felhasználói rétegek 

kiszolgálása komplex szolgáltatásokkal a városban és a megyében egyaránt. 
3. Integrált városi közgyűjteményi rendszer kialakítása és működtetése. 
4. Az információs technológiák innovatív alkalmazása az értékmegőrzés és információ-

közvetítés érdekében. 
5. Az intézmény informatikai rendszerének továbbfejlesztése, biztonságának fokozása. 
6. A megye kistelepülésein élők könyvtári ellátásának további javítása, törekvés a teljes 

lefedettségre. A kialakított szolgáltatóhelyek színvonalának folyamatos fenntartása. 
7. PR tevékenység növelése, jelenlét a város, a megye és a könyvtáros szakma 

mindennapjaiban. 
 

1. Igényfelmérések, kérdőívek készítése, az eredmények feldolgozása 
Határidő: 2017. szeptember 30.  
Felelős: Babosi László Városi Szolgáltatási Osztály vezetője 
 

2. A belső kommunikáció és a szervezeti kultúra fejlesztésében rejlő lehetőségek 
kiaknázásával erősíthetjük munkatársainkban a felhasználó-központú szemléletet, 
melyet szolgáltatásaink tervezésében, szervezésében és közvetítésében szem előtt kell 
tartani.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Igazgató 

 
3. Nyíregyháza Megyei Jogú Városának közgyűjteményeivel együttműködve, egy 

integrált városi közgyűjtemény létrehozása. Egyeztetés a fenntartóval és az 
intézmények vezetőivel 
Határidő: 2017. július 30.  
Felelős: Igazgató  
 

4.-5. Uniós forrású pályázat a könyvtárak infrastrukturális fejlesztésére, melyből 
megvalósítható az információs technológiák innovatív alkalmazása és az intézmény 
informatikai rendszerének továbbfejlesztése, biztonságának fokozása 
Határidő: 2017. március 10.  
Felelős: Igazgató 
 

6. A KSZR normatíva hatékony felhasználása, egyeztetés a települési önkormányzatok 
vezetőivel a szolgáltatóhelyek fejlesztése érdekében, a felújított könyvtárak magas 
színvonalon működésének ellenőrzése.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Igazgató, Simon Szilvia a Megyei Szolgáltatási Osztály vezetője 
 

7. A fenntartó önkormányzat kommunikációs csatornájával való együttműködés, 
együttműködés a többi kulturális intézménnyel, a központi rendezvénynaptár nyomon 
követése, rendezvényeink, innovatív megoldásaink propagálása, költségvetésből való 
finanszírozása.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Igazgató 

 
 
 



Hosszú távú célok: 
1. Alkalmazkodni a folyamatosan változó felhasználói igényekhez, ezáltal könyvtárunkat 

megkerülhetetlen hellyé tenni. 
2. Könyvtárunk töltse be egy valódi közösségi tér szerepét. 
3. Digitalizációs terv 
4. Könyvtár Pontok létrehozása a város könyvtári szolgáltatásokkal eddig kevésbé 

ellátott területein. 
5. Minőségbiztosítási rendszerünk megváltoztatása, új TQM alapú minőségi szemlélet 

kialakítása. 
6. Zöld könyvtár-program bevezetése. 

 
1. Igényfelmérések, kérdőívek készítése, az eredmények feldolgozása 

Határidő: 2017. szeptember 30.  
Felelős: Babosi László Városi Szolgáltatási Osztály vezetője 
 

2. Ne csak szervezett kulturális rendezvényeken vegyenek részt, hanem használják a 
könyvtárat közösségi térként, tanulás mellett helyet kell adnunk a szabadidő hasznos 
eltöltésére, beszélgetésekre, játékoknak, kötetlen önszerveződő egyesületeknek.  
Marketingkampány a használók elérésére.  
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika igazgatóhelyettes 

 
3. Digitalizációs tervünket 2017-ben is folytatjuk. (bővebben lásd 5. fejezet) 

 
4. A város azon területein, ahol nincs könyvtári ellátás, együttműködő partnerek keresése 

Könyvtár Pontok létrehozására. Együttműködő partnerek, fogadóintézmények 
keresése, együttműködési megállapítása megkötése, lakossági igényfelmérés, 
fejlesztési lehetőségek.  
Határidő: 2017. szeptember 30 
Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika igazgatóhelyettes 
 

5. TQM bevezetéséhez szükséges képzések elvégzése, megtartása, munkacsoport 
felállítása 
Határidő: 2017. június 30 
Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika igazgatóhelyettes 
 

6. „Zöld könyvtár” – Környezettudatos könyvtár 
Az energiatakarékosság, a víztakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés és a 
környezetbarát közlekedés témái köré szükséges csoportosítanunk a könyvtár 
infrastrukturális fejlesztéseit és ismeretterjesztő rendezvényeit is. Modernebbé, 
környezetbarátabbá tehetjük intézményünket, nyilvános programjaink pedig segítenek 
abban, hogy Nyíregyháza egész lakossága elsajátíthassa a zöld gondolkodásmódot.  
Pályázatok figyelése, rendezvények szervezése 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes 
 

Kiemelt feladat:  
Statisztikai adatszolgáltatásunk még mindig nem egységes, nincs egyforma mérés az egységek 
között, ezért szükséges elkészíteni a statisztikai szabályzatunkat és belső továbbképzéseket, 
oktatásokat tartani a kollégáknak.  
Határidő: 2017. március 28.  
Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika 
 



2) Folyamatban lévő intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztés tervek 
bemutatása  
 

Intézményünk 2017. évi költségvetésében épület felújításra nem áll rendelkezésünkre fedezet. 
Feladatunk, hogy pályázati lehetőségek kihasználásával ezen változtassunk és 
intézményhálózatunk működési feltételeit korszerűsítsük.  

 
Intézményünk a hatékonyabb erőforrás-kihasználást és a környezettudatos viselkedésmódok 
elterjesztését célozza, ami közvetve vagy közvetlenül, de anyagi megtakarítást is hoz az 
intézmény számára.  

 
2017-ban törekednünk kell a „zöld” megoldások alkalmazására:  

• a könyvtár levegője (hőmérséklet, relatív páratartalom, szálló por, légkondicionálás, 
szellőztetés, a szobanövények előnyös hatásai) 

• energia- és víztakarékosság (fűtés, légkondicionálás, helyi világítás, számítógép 
kikapcsolása) 

• a könyvtár bútorai (környezetbarát termékek)  
• irodaszerek, irodatechnikai berendezések (újratölthető kazetták, vizes bázisú ragasztó, 

fa, karton iratrendező) 
• papírfelhasználás (környezetbarát termékek, papírtakarékosság, újrahasznosítás, 

szelektív hulladékgyűjtés) 
• rendezvények (újrahasználható dekoráció, környezetbarát csomagolás, 

környezetvédelmi előadások szervezése). 
 

Központi épület 
 

A 12. éves épületen 2017-be tervezett karbantartási feladatok:  
- Hűtés-fűtés karbantartás; 
- Elektromos berendezések, izzók cseréje; 
- Tűzjelző és riasztó berendezés; 
- Fűtéskorszerűsítés – a tartósabb hideg bebizonyította, hogy az intézményi terekben 

nem megfelelő a jelenlegi fűtés; 
- Kamaraterem – mobil színpad készíttetése 
- Az épület külső üveg felületének takarítása, galambriasztó elhelyezése 
- Tisztasági festés a belső terekben (közlekedők, folyosók, konyha) 

 
Éves karbantartási terv elkészítése 
Határidő: 2017. március 31.  
Felelős: Jónás István műszaki ügyintéző   
 

3) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  
 
Infrastrukturális pályázatok révén kívánjuk a központi és fiókkönyvtáraink infrastruktúráját 
fejleszteni. Pályázni kívánunk, vagy a fenntartó önkormányzattal közösen pályázni szeretnék a 
2017-ben megjelenő EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései című pályázatra, melyben lehetőség nyílik intézményünket 
korszerűsíteni, különböző könyvtár-informatikai eszközöket beszerezni, fiókkönyvtárainkat 
felújítani. Az éves statisztikai adatszolgáltatások alkalmával mindig megbizonyosodunk, hogy a 
HunTéka integrált könyvtári rendszer sem működik tökéletesen és nem kapunk teljesen pontos 
adatokat, a fejlesztők már nem fejlesztik ezt a rendszert, ezért be kell terveznünk, hogy hamarosan 
áttérünk a HunTéka 2-es verzióra, ami fejlesztés alatt van és az eddigi hiányosságokat, hibákat 
abban a programban már javították. Ennek bevezetéséhez is alkalmas lehet a fenn említett 
pályázat.  
 



 

3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések (költségvetés terhére):  
 
Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    
ebből személygépkocsi    

Számítógép    
ebből olvasói    
ebből szerver    

Fénymásoló 1 500.000 Fénymásoló 
szolgáltatásunk akadozik, 
elromlott színes A/3-as 
fénymásoló miatt 

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

   

IKR fejlesztés    
egyéb: szoftver Microsoft Office 2016 25 licenc 787.300 Oktatóterem gépein 

elavultak a szoftverek 
egyéb: szoftver NOD vírusirtó 50 licenc 270.000 Lejárt vírusirtók, 

adatbiztonsági okok miatt 
kötelező a használata 

egyéb: szoftver HunTéka, JaDox 2 
támogatási 
szerződés 

1.200.000 Lejárt támogatási 
szerződések újra kötése 

Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)  2.757.300  
 

3.2 Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

NKA 204122/279 A 
történeti Szatmár és 
Szabolcs megye 
sajtódokumentumainak 
digitalizálása 

2.184.400 2.184.400 
Dr. László 

Gézáné  
2017.01.01.  2017.03.01.  

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 
GUL-16-A-2016-
00082 Rendhagyó 
történelemórák a 
könyvtárban a málenkij 
robotról 

198.880 198.880 
Babosi 
László 

2016.12.29. 2017.03.25. 

NKA 204107/00242 
A KönyvtárMozi 
szolgáltatás 
közösségfejlesztő 
programjainak 
lebonyolítása 

1.521.200 1.521.200 
Simon 
Szilvia 

2016.10.01.  2017.12.31.  

NKA 204104/01445 
Könyvtárak a digitális 
világban – szakmai 
továbbképzések 
lebonyolítása a 

600.500 350.000 
Gosztonyi 

Enikő 
2016.10.01.  2017.05.31.  



Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 
könyvtárosai számára 
NKA 107108/02119 
Olvassunk együtt! 
Olvasás-népszerűsítő 
programsorozat 

1.468.750 300.000 
Dr. Bihari 

Albertné 
2016.09.27.  2017.03.31.  

NKA 201108/01130 
Otthonunk, a Föld 
programsorozat a 
könyvtárban a 
környezetkultúra 
jegyében  

1.812.500 600.000 
Dr. Bihari 

Albertné 
2016.06.01.  2017.03.31. 

 
 

3.3 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 
 
Olvasóterem – Helyismeret - Általános tájékoztatás – Részlegeink - Fiókkönyvtár 
 
A mai digitális korban, köszönhetőnek az információtechnológia gyors változásainak kiemelt 
feladatunk, hogy a használói igényeket minél gyorsabban, pontosabban és teljes körűen 
kielégítsük. A hangsúlyt a minőségi szolgáltatásra helyezzük, és ezek mentén szervezzük a 
feladatainkat. Tájékoztatást nemcsak személyesen, de e-mailben, facebookon is nyújtunk, 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás országos, megyei és 
települési könyvtárak vonatkozásában is. A hagyományos tájékoztató eszközök mellett 
nagyobb szerepet kap az elektronikus adatbázisokon alapuló tájékoztatás. 2017-ben 
tájékoztatási tevékenységünk kiemelt faladata lesz az adatbázisok népszerűsítése, 
használatának oktatása. 
 
Az Olvasóterem számítógépein ingyenesen biztosítjuk a különböző on-line (NAVA, 
MATARKA, OPKM-PAD, FSZEK irodalmi, szociológiai bibliográfia, Complex Jogtár, az 
OSZK adatbázisai (pl. HUMANUS), PRESSDOK, HUNDOK, MANDA, JADOX, 
HUNGARICANA) és off-line (Hadtörténeti Közlemények, Néprajzi Értesítő, Századok, 
Vasárnapi Újság, HVG-1993-2003,2006. Kelet-Magyarország 1945-1960 OCR-ezve.) 
adatbázisok használatát, segítséget nyújtva ezzel a művelődni, tanulni vágyóknak.  
 
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program tagintézményeként 2017. évre 
előfizetési lehetőséggel rendelkezünk az alábbi online adatbázisokra: Akadémiai Kiadó 
Folyóiratai, Akadémiai Kiadó Szótárai, Arcanum Digitális Tudománytár.  
 
Konzorciumban önrész vállalásával ezeken kívül elérhető az EBSCO Information Services 
eBook Public Library Collection online adatbázis. Az adatbázis több mint 41.000 
kifejezetten közkönyvtárak számára összeállított angol nyelvű eBookot tartalmaz. A 
gyűjtemény minden korosztály számára tartalmaz irodalmat. Az eBookok a tudomány széles 
tárházát vonultatják fel, hogy minél szélesebb olvasói igény kielégíthessenek. Találhatók 
közöttük önsegítő könyvek, egészséggel, szabadidős tevékenységekkel foglalkozók, de 
kereskedelem, szociális, közjóléti, pénzügy stb. témákban is bőven talál az érdeklődő 
irodalmat.  
Az adatbázisok népszerűsítése kiemelt feladat lesz 2017-ben.  
Felelős: Babosi László 
Határidő: folyamatosan 
 
 



eMagyarország Pontként 2017-ben is folyamatosan rendelkezésre állunk központi 
könyvtárunkban adóbevalláskor, Erzsébet programba való regisztrációkor, pályázati 
formanyomtatványok kitöltésekor, továbbtanulási lapok beadásánál, valamint álláskereséskor. 
Ugyanakkor Megyei eMagyarország Pontként koordináljuk a megye eTanácsadóinak a 
munkáját. 
Felelős: Márföldi István, Oláhné Gócza Krisztina 
Határidő: folyamatosan 
 
Központi könyvtárunkban és fiókkönyvtárainkban 2017-ben is rendszeresen tartunk 
könyvtárbemutatókat, könyvtárlátogatásokat gyermek és felnőtt csoportoknak egyaránt. 
Szolgáltatásaink, részlegeink, gyűjteményünk megismertetése mellett, az OPAC 
használatának elsajátítására is tartunk gyakorlati bemutató órákat minden korosztály számára.  
 
Az Olvasóterem funkciójának megváltozása és jobb kihasználása miatt a fiatal korosztály 
számára is vonzóvá szeretnénk tenni – Kamasz-Tér kialakítását tervezzük az olvasóterem 
egyik részébe, másik részébe pedig egy Roma Információs Pont létrehozását céloztuk meg, 
mely a hátrányos helyzetű fiatalokat segíti a továbbtanulásban, munkaerőpiacra jutásukban, 
pályázatokról nyújt információt - megnövelheti a 2017-es olvasótermi látogatottságot.  
 

Olvasóterem 
FELNŐTT 

2016 tény 2017 terv 
Eltérés %-

ban 
Olvasótermi látogatók száma (fő) 14.266 15.000 +5% 
Helyben használt könyvek száma (db) 2.529 3.000 +18% 
Helyben használt folyóiratok száma db 5.848 6.000 +2% 
Referensz kérdések száma 543 600 +10% 
Technikai referensz kérdések 5.670 6.000 +5% 
Internetezők száma 4.447 4.500 +1% 
Telefon, e-mail 454 500 +10% 
 
Fontos feladattá vált az olvasótermi könyvállomány tartalmi átvilágítása. Ezzel együtt az 
elavult tartalmú művek állományból történő kivonása, valamint az Olvasóteremben 
esetlegesen feleslegessé vált állomány átosztása. Az olvasótermi állomány átvilágításával 
együtt átválogatásra kell, hogy kerüljön az olvasótermi tápraktár állománya is. 
Felelős: Babosi László, Trifonovné Karajz Borbála 
Határidő: 2017. december 31.  
 
Helyismereti részleg 
 
Helyismereti részleg 2016 tény 2017 terv Változás 
Látogatók száma /fő 578 600 +3% 
Referensz kérdés  271 280 +3% 
Technikai referensz  181 200 +10% 
Telefon, e-mail 40 50 +25% 
Könyv /db  683 700 +2% 
Folyóirat, napilap /db  272 300 +10% 
Mikrofilm /tekercs 69 80 +15% 
Születésnapi újságkérés  74 90 +21% 
 
 
 



Kiemelt feladat ebben az évben az országos napilapok, folyóiratok, valamint a helyi 
periodikumok helyismereti szempontú figyelése, a cikkek adatbázisban való rögzítése, 
szkennelése, a feladatok elosztása a hiányok pótlása.  
Felelős: Babosi László 
Határidő: folyamatosan 
 
JaDox adatbázis hibáinak javítása 
Tárgyalás a fejlesztőkkel, megfelelő működés, mind adatrögzítői, mind felhasználói szinten.  
Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika 
Határidő: 2017. június 30.  
 
Kurrens és retrospektív sajtófigyelés, cikk-feltárás, adatrögzítés 
Fontos és halaszhatatlan feladat a JaDox adatbázisban rögzített nevek, periodika-címek és 
tárgyszavak egységesítése (az elütések, szinonimák, ragozott és ragozatlan formák kiszűrése, 
az egyes és többes számok felülvizsgálata, az alá és fölé rendelt viszonyú tárgyszavak). 
Körlevél írása a JaDox adatbázishoz csatlakozó vidéki könyvtárvezetők számára, amiben a 
kötelező érvényű beviteli szabályok betartását kérjük. 
Felelős: Babosi László 
Határidő: 2017. szeptember 30.  
 
A kutatószobában található Futaky László nyugalmazott igazgatóhelyettes szorosan vett 
könyvtári hagyatékának a rendezése. 
Felelős: Krajnyák-Jávor Andrea 
Határidő: 2017. november 30.  
 
Médiatár 
 
Médiatár  2016 2017 terv  Változás 

Látogatók száma /fő 3.808 4.000 +5% 
Referensz kérdés  1.156 1.200 +3% 
Helyben használat  985 1.200 +21% 
Internetezők száma 3.098 3.200 +3% 
Zenei összeállítás 103 120 +16% 
Videó összeállítás 120 150 +25% 
 
 
A mindennapos feladatokon túl az idei évben tovább szeretnénk folytatni a nagy sikernek 
örvendő Shulcz SaRock gyarapítását. A két éve elhunyt lemezlovas hagyatékából készült 
állandó kiállítást nyíregyházi zenekarok cédéivel, kazettáival bővítjük és a 2017-es év feladata 
a hagyaték zenei témájú könyveinek a feldolgozása. 
Tolmácsrendszerünk karbantartása is az idei év nagy feladata lesz, előadótermeink technikai 
eszközeinek a szervize is esedékes az idei évben.  
Ezek mellett youtube csatornánkon egyes előadások online streamelését is szeretnénk kísérleti 
jelleggel bevezetni. 
Felelős: Polák Péter 
Határidő: 2017. március 31.  
 
 
 
 
 



Gyermekkönyvtár 
 

Gyermekkönyvtár  2016 tény 2017 terv Változás 
Látogatók száma 14.161 15.000 +5% 
Helyben használt dokumentumok száma 23.397 25.000 +6% 

Rendezvények száma 25 30 +20% 

Rendezvényen résztvevők száma: 1.776 2.000 +12% 
Csoportos foglalkozások száma összesen: 

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

száma 
� Felnőtt csoportok száma 

106 
25 
52 
22 

3 

120 
30 
60 
27 

5 

+13% 
+20% 
+15% 
+22% 
+66% 

Foglalkozás típusonként 
� tematikus, oktató-nevelő munkához kapcsolódó 
� könyvtárbemutató, könyvtárhasználat 
� egyéb 

106 
46 
44 
16 

120 
50 
50 
20 

+13% 
+8% 

+13% 
+25% 

Csoportos foglalkozáson résztvevők száma 2.437 2.600 +6% 
Referensz kérdések száma 4.669 4.800 +2% 

 
Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy minél több 0-14 éves gyereket megnyerjünk, hogy 
rendszeres használói legyenek a könyvtárnak. Ennek érdekében - együttműködve a 
vonzáskörzetünkbe tartozó óvodákkal és általános iskolákkal – olyan lehetőségeket kínálunk 
fel, melynek célja, hogy minél több gyermek iratkozzon be. 2017-ben a kitelepülést tervezünk 
a Móricz Zsigmond Általános Iskolába.  
Rendszeresen szervezünk csoportos-, biblioterápiás és klubfoglalkozásokat, rendezvényeket, 
író-olvasó találkozókat. Szorgalmazzuk a családi könyvtárlátogatásra épülő programok 
szervezését. 
  
Továbbra is gondot fordítunk a gyermekkönyvtár szolgáltatásainak propagandájára. A 
korábbiakhoz hasonlóan rendszeressé tesszük a médiumokban, a Facebook-oldalunkon, 
valamint a könyvtár honlapján való jelenlétet. 
 
Főbb feladatok:  
A Gyermekkönyvtár állományellenőrzése 
Felelős: Dr. Bihari Albertné, Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda  
Határidő: 2017. július 30. 
 
A gyermekrészleg honlapjának újra üzembe állítása, aktualizálása, folyamatos frissítése, 
az elkészített pályázati felhívások, programok, csoportos foglalkozások, és egyéb 
információk, fényképek, stb. számítógéppel készült digitális anyagok megjelentetése a 
honlapon.  
Felelős: Dr. Bihari Albertné 
Határidő: folyamatos 
     
Kapcsolattartás hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyerekekkel; speciális 
bánásmódot igénylő csoportos foglalkozások meghirdetése 
Felelős: Dr. Bihari Albertné, Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 
Határidő: folyamatos 
 
 



A Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmából könyvgyűjtés, a könyvajándékok 
eljuttatása hátrányos helyzetű gyerekekhez 
Felelős: Dr. Bihari Albertné, Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 
Határidő: 2017. február 14. 
 
„Cseperedő” Meseklub működtetése 
Felelős: Uray Melinda 
Határidő: folyamatos 
 
Csiriptanya - Játéktár 
 

Csiriptanya Játéktár 2016 tény 2017 terv Változás % 

Gyermeklátogatók száma 2.189 2.300 +5% 

Felnőtt látogatók száma 1.757 1.800 +2% 

Összesen 4.012 4.100 +2% 

Foglalkozások száma 51 60 +17% 

 
Fiókkönyvtárak 
Fiókkönyvtárainkban legfontosabb feladataink között tartjuk számon a kialakított családias, 
barátságos légkör fenntartását. Arra törekszünk, hogy a betérő könyvtárhasználók a legjobb 
kiszolgálásban részesüljenek. 
A fiókkönyvtárak az évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódóan rendezvényeket szerveznek, 
csatlakoznak a központi könyvtár nagy rendezvényeihez, pl. Ünnepi Könyvhét, 
Gyermekkönyv Hónap, Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok.   
Kapcsolatot tartanak a környező iskolákkal, óvodákkal, akiknek igény szerint foglalkozásokat 
szerveznek. 
 
Vécsey Úti Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv Változás 
Beiratkozók száma 703 800 +13% 
Látogatók száma 19.714 21.000 +6% 
Rendezvények száma 64 70 +9% 
Rendezvényeken résztvevők száma 1.059 1.200 +13% 
Helyben használt dokumentumok száma 3.705 4.000 +7% 
Helyben használt folyóiratok száma 15.817 16.000 +1% 
Referensz kérdések 8.535 8.700 +1% 
Internetezők száma - 800  
 

Örökösföldi Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv Változás 
Beiratkozók száma 674 700 +3% 
Látogatók száma 13.005 14.000 +7% 
Rendezvények száma 43 50 +16% 
Rendezvényeken résztvevők száma 2.341 2.500 +6% 
Helyben használt dokumentumok száma 3.587 4.000 +11% 
Helyben használt folyóiratok száma 10.996 11.500 +4% 
Referensz kérdések 1.058 1.100 +3% 
Internetezők száma 796 900 +13% 

 

 
 



Az iskolákban működő fiókkönyvtáraink kettős funkciót látnak el.  Egyik feladatunk a 
környéken lakó olvasók kiszolgálása, olvasói igények felmérése, a másik feladatunk az 
iskolában a könyvtárhasználat népszerűsítése, az olvasóvá nevelés fejlesztése, és az iskola 
életében való részvétel. A gyerekek könyvtárhasználatának növelése érdekében különböző 
események szervezése kiemelt feladat könyvtárainkban (verseny, kiállítás, ajánlás, 
rendezvények). 2017-ben az előző évhez hasonlóan népszerűsítjük fiókkönyvtáraink 
szolgáltatásait.  
 
Kertvárosi Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv Változás 
Beiratkozók száma 460 500 +8% 
Látogatók száma 6.763 7.000 +3% 
Rendezvények száma 18 25 +38% 
Rendezvényeken résztvevők száma 570 700 +22% 
Helyben használt dokumentumok száma 50.649 51.000 +0,7% 
Helyben használt folyóiratok száma 810 900 +11% 
Referensz kérdések 97 110 +13% 
Internetezők száma - 700  
 

Nyírszőlősi Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv Változás 
Beiratkozók száma 222  300 +35% 
Látogatók száma 10.260  11.000 +7% 
Rendezvények száma 38 40 +5% 
Rendezvényeken résztvevők száma 987 1.100 +11% 
Helyben használt dokumentumok száma 29.289  30.000 +2% 
Helyben használt folyóiratok száma 8.726  9.000 +3% 
Referensz kérdések 324  500 +54% 
Internetezők száma 1.257  1.300 +3% 
 

Orosi Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv Változás 
Beiratkozók száma 123 200 +62% 
Látogatók száma 6.881 7.500 +9% 
Rendezvények száma 13 18 +38% 
Rendezvényeken résztvevők száma 556 700 +25% 
Helyben használt dokumentumok száma 7.008 8.000 +14% 
Helyben használt folyóiratok száma 2.497 3.000 +20% 
Referensz kérdések 1.548 1.600 +3% 
Internetezők száma - 700  
 

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv Változás 
Beiratkozók száma 236 300 +27% 
Látogatók száma 9.290 10.000 +7% 
Rendezvények száma 13 18 +38% 
Rendezvényeken résztvevők száma 270 600 +22% 
Helyben használt dokumentumok száma 8.616 10.000 +16% 
Helyben használt folyóiratok száma 2.934 3.100 +5% 
Referensz kérdések 2.328 2.400 +3% 
Internetezők száma 815 850 +4% 
 

 



Fiókkönyvtárainkban, ahol felhasználói igény jelentkezik, számítógépeket helyezünk ki és 
biztosítjuk az internetelérést.  
Határidő: 2017. május 30.  
Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika, Polák Péter 
 
 
3.4 Kölcsönzés 
 
A kölcsönzéssel kapcsolatos napi teendők ellátása mellett a kölcsönző térben tervezett főbb 
feladataink: 
  
Az újonnan beszerzett és átadott DVD-k kölcsönzésre való előkészítése 

Hangos könyvtári csomagok készítése, audivizuális dokumentumok népszerűsítése 

Felelős: Veres Zsuzsa 
Határidő: folyamatosan 

  
Könyvet házhoz szolgáltatás biztosítása, népszerűsítése 

Felelős: Veres Zsuzsa, Puskás Edina 
Határidő: folyamatosan, igény szerint 
   
A bekötött folyóiratok leválogatása, selejtezése 

Folyóiratok állományellenőrzése és selejtezése 
Felelős:  
Határidő: 2017. szeptember 30. 
  
A folyóiratok, napilapok és könyvek kötészetre való előkészítése, visszavétele, 
vonalkódozása 

Felelős: Soósné Molnár Tímea, Zöldi Andrásné, Veres Anikó 
Határidő: folyamatosan 

  
Állományellenőrzésben való részvétel, a szépirodalom folytatása a N betűtől 
Szakirodalom selejtezésének folytatása. 
Felelős: Babosi László, Trifonovné Karajz Borbála 

 
A behajthatatlan követelések törlése a 2010-es év tartozásaitól 
Felelős: Zöldi Andrásné 
Határidő: 2017. december 31.  
   
A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok ellátása 

Felelős: Zöldi Andrásné 

Határidő: folyamatosan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2017-ben, a megyei 
könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 

4.1. Menedzsment  
 
2017-ben folytatjuk a tavaly megkezdett utat a kialakított új menedzsment és marketing 
szemlélet területén. A médiával való kapcsolatot erősítjük, és minden lehetőséget 
felhasználunk, hogy a megfogalmazott versenyelőnyöket népszerűsítsük, hogy minél 
szélesebb körbe eljuttassuk szolgáltatásainkat a lakossághoz.   
 
Marketingtevékenységre költségvetésünkben a korábbiaknál jelentősebb összeget bocsátott 
rendelkezésünkre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, ennek köszönhetően 
ebben az évben célzottan fizetett hirdetéseket jelenthetünk meg, kiemelten az évi nagy 
rendezvényeinket (Internet Fiesta, Nemzetközi Gyermekkönyvnap, Költészet Napja, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap, ÜNNEPI KÖNYVHÉT és 
Gyermekkönyvnapok, Népmese Napja, ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK, Országos 
Gyermekkönyvhét – Ünnepváró)  
 
A könyvtár ad otthont az egyik legrégebbi és legpatinásabb szabolcsi irodalmi folyóiratnak, a 
Szabolcs-szatmár-beregi Szemlének. Meghatározó, hogy intézményünk kiadásában jelenik 
meg negyedévente a folyóirat, és helyet biztosítunk a Szemle szerkesztőségének, tehát a 
könyvtár falain belül szerkesztődik a Szemle, egy olyan kulturális intézményben, ami 
küldetésének tekinti, hogy a jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakóinak színvonalas értékteremtő 
és értékközvetítő könyvtári szolgáltatásokat biztosítson. A könyvtári szolgáltatások mellett az 
intézmény minden lehetőséget kihasznál, hogy szűkebb élőhelyünk értékeit minél szélesebb 
körbe bemutassa és az olvasóközönség rendelkezése bocsássa.  
A megye önkormányzatának lapja, a szerkesztők, írók és költők munkájának köszönhetően a 
társadalomtudomány, irodalom, művészet témakörökben negyedévente mutatja be megyénk 
gazdag kulturális szellemi értékeit.  Kiadását támogatja a megye és város is.  
 
Belső kommunikáció  
Fontos erősíteni és pontosítani az osztályvezetői hatásköröket. Hetente osztályvezetői, 
negyedévente munkaértekezletet szükséges tartani, ahol az információcsere és a feladatok, 
problémák megbeszélése történik. 
Az időszaki feladatokhoz teamek-et rendelünk, amelyek átjárhatóságot biztosítanak az egyes 
osztályok szakmai erőforrásai között. 
 

4.2. Minőségirányítás 
 
A Minősített Könyvtár cím elnyerése érdekében a minőségfejlesztés és minőségirányítás 
hatékony módszereinek bevezetését, illetve a TQM-re (Total Quality Management = teljes 
körű minőségirányítás) való áttérést tervezzük. 2009 óta az ISO szabvány szerinti 
minőségirányítás működött intézményünkben, mely 2016 novemberében lejárt. Az intézmény 
vezetése célul tűzte ki, hogy a tavaly évi szűkös költségvetés és a szakmai elvárások miatt 
nem auditáltatja az ISO rendszert, hanem egy új szemlélet kialakításával kívánja bevezetni a 
TQM-et, átvéve az ISO-ban jól bevált folyamatokat, nyomtatványokat. A belső- és megyei 
továbbképzések mellett 3 kolléga vesz részt a Minőségirányítás a könyvtárban 120 órás 
akkreditált képzésben, ezt követően felállítjuk a Minőségügyi Tanácsot (MIT). Az elkészített 
stratégiai tervünkre – ami már megfogalmazza a könyvtár minőségpolitikáját – alapozva 
folytatjuk munkánkat, elkészítjük, illetve aktualizáljuk a Minőségirányítási Kézikönyvet. 
Munkacsoportokat állítunk fel, és szükség szerint külső szakértőt is bevonunk, hogy minél 
hatékonyabban érjük el céljainkat.  



5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése   
 
Szolgáltatás 2017-es fejlesztése 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I Aloldalak aktualizálása, frissítése 
OPAC I Áttérünk a 365 napos beiratkozásra, így az Online 

hosszabbítás szabályainak az átgondolása szükséges. 
A mobilra optimalizált OPAC létrehozását is 
szorgalmazzuk a fejlesztő cég felé 

Adatbázisok I Könyvtáraink számítógépein biztosítjuk a 
különböző on-line adatbázisok elérését 
(NAVA, MNB, MATARKA, HUMANUS 
MTMT, PAD, Magyar Szociológiai 
Bibliográfia, MOB, PressDok, HunDok, EBSCO) 
Saját építésű adatbázisunk a helyismereti 
adatbázis. A távoli elérést is biztosító 
Digitális Könyvtár (JaDoX) feltöltését az 
OSZK kulturális közfoglalkoztatási program 
keretében 2017-ben is 
folytatjuk. 

Referensz szolgáltatás I Referensz szolgáltatásunk valamennyi 
könyvtárunkban napi feladat. Központi 
könyvtárunk eMagyarország Pontként működik. 
Célunk, hogy a két nagyobb fiókkönyvtárunkat is 
bekapcsoljuk az eMagyarország Hálózatba, így 
minél több szolgáltató helyünkön a közérdekű 
információk közvetítésén túl a digitális írástudás 
széles körű terjesztésében is aktív szerepet 
vállalhatunk. Megyei eMagyarország Pontként a 
közérdekű információk terjesztésében a megye 
kistelepüléseinek könyvtárait is támogatjuk. 

Közösségi oldalak  I Facebook oldalunkra továbbra is nagy hangsúlyt 
fektetünk. Játékokkal, programokkal egyre szélesebb 
online közösség építése a cél. Szeretnénk elérni az 
1900 követőt. Létre szeretnénk hozni az intézmény 
Youtube oldalát. 

Hírlevél I Havonta frissülő Olvasópont blogunkat 
továbbra is fejlesztjük több munkatárs 
bevonásával. 

RSS N  
Digitalizálás I Részletes digitalizálási tervünk lent olvasható 
 
Digitalizálási terv 
 
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár jelentős digitális helytörténeti archívummal 
rendelkezik, amely intézményünk, illetve a MANDA és az EUROPENA hónlapján érhető el. 
Az elmúlt években e tartalmak digitalizálása pályázati (TÁMOP) forrásból, illetve a MANDA 
közmunka programjának keretein belül valósult meg. Ezt a digitalizálási munkát 2017-ban is 
szeretnénk folytatni az Országos Digitális Közfoglalkoztatási Program keretén belül. 
 
 
 
 



A következő dokumentumok digitalizálását tervezzük 2017-ben: 
 
Nyomtatott dokumentumok:  
A digitalizált Kelet-Magyarország teljes szövegben történő keresésének lehetővé tételéhez a 
hiányok pótlása a Jósa András Múzeum példányai segítségével (1965-1970. közötti 
évfolyamok). Tovább folytatjuk a nagy értékű helytörténeti dokumentumok (könyvek, 
periodikumok, értesítők) digitalizálását, közzétételét a MANDA rendszerében (szerzői jogok 
függvényében).  
Felelős: Dr. László Gézáné, Márföldi István 
Határidő: 2017. március 31.  
 
Képek:  
Az év folyamán szeretnénk létrehozni egy megyei digitálisképtárat, amelyben a megyei 
városainak régi fényképeit, képeslapjait szeretnénk összegyűjteni (kb. 500 kép). Az év 
folyamán szeretnénk bővíteni a nyíregyházi gyűjteményt is a magángyűjteményekben meg 
található fényképekkel. Jelenleg körülbelül 1000 felvétel vár digitalizálásra és feldolgozásra. 
 Az általunk létrehozott gyűjtemények legfőbb erénye a jó minőségű digitalizálás, a pontos 
leírás és metaadatolás. 
Felelős: Polák Péter 
Határidő: 2017. szeptember 30.  
 
Video:  
Tovább folytatjuk a Nyíregyházi Televízió archívumának digitalizálását, feldolgozását 
napjainkig.  A digitalizálás legfontosabb része a megfelelő képzettségű, hozzáértő munkatárs 
megtalálása. Az elkövetkező évben mintegy 500 tétellel szeretnénk bővíteni archívumunkat. 
Felelős: Márföldi István 
Határidő: 2017. szeptember 1.  
 
Technikai változtatások: 
 
Az év folyamán jelentősen átalakítjuk a Jadox rendszer kereső és gyűjteményi részét. 
Tapasztalataink szerint az olvasóink nehezen tudnak navigálni gyűjteményünk 
keresőrendszerében, ezért olyan tematikus gyűjteményeket hozunk létre, amelyben 
eseményekhez, történeti korokhoz rendelnének a gyűjtemény elemeit. Az archívumokban 
jelenlegi keresőszavas metódus mellett többféle tematikus keresési lehetőséget szeretnénk 
biztosítani. Például a város történetével foglalkozó cikkeket, műsorokat szintén külön 
gyűjteményben tennénk elérhetővé.  Szintén külön gyűjtemény lenne a városunk szülötteit-
nagyjait bemutató archívum.  
Nagyon fontos része munkánknak az archívum népszerűsítése, ezért az országos és 
nemzetközi érdeklődésre számot tartó archív anyagainkat továbbra is elhelyeznénk a 
MANDA és az EUROPENA felületén.  
Másik eszköz a gyűjteményünk népszerűsítése helyi médiában és a facebook oldalakon. Ezért 
fontos feladat, hogy az archívum anyagai folyamatosan jelen legyenek a nyiregyhaza.hu 
oldalon, illetve intézményünk honlapján és facebook oldalán. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Várostörténeti digitális archívum létrehozása - „Nyíregyházatár”  
( Ez egy forrást és együttműködést feltételező program.) 
 
Nyíregyházáról az elmúlt években a különböző pályázati programok keretén belül nagy 
mennyiségű helytörténeti dokumentum került digitalizálásra. Ezek a Jósa András 
Múzeumban, a Levéltárban, Kállay Gyűjteményben, illetve a könyvtárunkban érhetők el.  A 
gyűjtemény egy része jelenleg is kutatható, böngészhető különböző intézményi honlapokon.  
Célszerű lenne a digitalizált tartalomból létrehozni egy olyan gyűjteményt, ahol lekövethető 
lenne városunk története. Ehhez az szükséges, hogy az intézmények hozzáférést biztosítsanak 
az általuk digitalizált tartalomhoz és legyen egy olyan repozitórium kezelő szoftver, amely 
képes a gyűjteményt megfelelően megjeleníteni. 
Határidő: 2017. december 31.  
Felelős: Polák Péter 
 
6.) Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) 
 
Megnevezés Leírás, ismertető 
E-könyvek  
beszerzése,  
kölcsönzése  

Kísérleti jelleggel szeretnénk bevezetni az e-könyvek internetes 
kölcsönzését. A kölcsönzéshez szükséges infrastrukturális és szoftveres  
fejlesztések megvalósítását tervezzük. A 30 db e-könyv olvasó beszerzése 
2014-ben megtörtént, ezek kölcsönzése folyamatos. Ezt a kuriózum 
szolgáltatásunkat újra propagálni szeretnénk. 

Hangos könyvek  
népszerűsítése  

Az előző évben elkezdett saját készítésű hangoskönyvek mellé további 
felvételeket tervezünk.  

Szabadtéri könyvtár A tavalyi év hatalmas sikere után idén is kiköltözünk a szabadba, nyáron 
egy hétre a Parkfürdőbe, év közben többször kitelepülünk a könyvtár 
falain kívülre, szeretnénk a Sóstói Múzeumfaluba is eljuttatni 
szolgáltatásainkat.  

Születésnapi Újság A konkurencia elemzése, majd szolgáltatásunk minőségének emelése és 
propagálása növelheti a Születésnapi Újságok népszerűségét.   

 
7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása 
 
A Megyei Szolgáltatási Osztály létszáma 2017. január 1-től a következőképpen alakul: 1 fő 
osztályvezető, 4 fő KSZR referens, 1 módszertani referens, 1 felnőttképzési referens (aki 
egyben a könyvtárbusz szakmai koordinálásáért is felel), 1 fő négy és 1 fő hat órában 
foglalkoztatott könyvtárbuszos könyvtáros, 1 fő könyvtárbuszvezető munkakörben 
foglalkoztatott munkatárs. 1 fő megbízási szerződéssel látja el a vásárosnaményi ellátási 
körzet referensi feladatait, március 1-ig. Március 1-től az 1 fő megbízási szerződéssel 
foglalkoztatott munkatárs átkerül a megyei könyvtár állományába illetve még 1 plusz fő fogja 
ellátni az újonnan csatlakozott települések ellátását. 
 

7.1 Kötelespéldány szolgáltatás 
 
Állandó és kiemelt feladatunk a helyi nyomdák kiadványainak begyűjtése, a beszolgáltatási 
kötelezettségére való figyelmeztetés. Gyűjtjük, archiváljuk, feltárjuk és rendelkezésre 
bocsátjuk a megyében működő nyomdáktól kötelespéldányként beérkezett dokumentumokat. 
A kötelespéldány rendelet betartása érdekében a jogi szabályokra hivatkozva elektronikus, 
postai levélben kell felvennünk a kapcsolatot a nyíregyházi nyomdákkal. 
A kötelespéldányként folyamatosan beérkező aprónyomtatványok, helyi periodikumok 
bevételezése, a hiányok pótlása, rendezése raktárosi segítséggel. Az aprónyomtatványok 
rendezésében több éves hiány felszámolása. 
Felelős: Krajnyák-Jávor Andrea 
Határidő: folyamatos 



7.2 ODR tevékenység 
 

Az ODR tervezett adatai  2016 tény 2017 terv Változás 
Könyvtárközi kérés küldött (db)  687        787  15% 
Könyvtárközi kérés fogadott (db)  604 704 17% 
Könyvtárközi kérés összesen 1291 1491 15% 

 
ODR szolgáltatásunkat is népszerűsítjük ebben az évben, hogy minél többen tisztában 
legyenek azzal a ténnyel, hogy ami nincsen meg az állományunkban, az az ország vagy akár a 
világ másik részéről is átkérhető és kölcsönözhető, ezzel segítséget nyújtva a kutatáshoz, 
tanuláshoz, vagy a szabadidő hasznos eltöltéséhez is.  

 
7.3 Területi ellátó munka  

A dinamikusan bővülő megyei KSZR mellett a megyében még 57 települési könyvtár 
szerepel a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén. A települési könyvtárakon kívül még 5 
felsőoktatási, szak- és egyéb könyvtártípus vállalta a nyilvános könyvtárakkal szemben 
támasztott követelmények biztosítását. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár az 
elmúlt évek hiányosságait pótolandó, 2017-től kiemelt figyelmet fordít a Nyilvános 
Könyvtárak Jegyzékén (NYJK) szereplő könyvtárak módszertani segítésére, szakmai 
támogatására. Ehhez a könyvtár feladatrendszerében újra módszertani referens munkakör 
került kialakításra.  
A megyei könyvtár feladata a Kult. tv. 66.§-ban foglaltakon kívül az, hogy a nyilvános 
könyvtárak alapdokumentumainak (Alapító Okirat, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, Fenntartói 
nyilatkozat, Gyűjtőköri szabályzat, Könyvtárhasználati szabályzat, munkaköri leírás, stb.) 
elkészítéséhez, a szakértői vizsgálatok előkészítéséhez, a már lefolytatott vizsgálatokon feltárt 
esetleges hiányosságok pótlásához segítséget nyújtson. 
Feladataink között prioritásként szerepel a könyvtárak minőségfejlesztése, ezért 2017-ben a 
könyvtárak minőségügyi ajánlásban közzétett, a könyvtár nagyságának függvényében előírt 
kötelező dokumentáció elkészítésében nyújtunk segítséget, olyan mintadokumentumok 
elkészítésével, s a könyvtárosok szakmai felkészítésével, amely alapján valamennyi könyvtár 
eleget tud tenni a jogszabályi kötelezettségének. 
 
Továbbképzések szervezése  
Akkreditált intézményünk 8. alkalommal indítja el az OKJ-Segédkönyvtáros képzést, melybe 
bevonjuk a KSzR települések könyvtárosait is.  
Felelős: dr. Vraukóné Lukács Ilona  
Határidő: 2017. május  
 
Embert barátjáról, könyvtárat könyvtárosáról  
A Könyvtári Intézet felkérésre a határon túli magyar könyvtárosok továbbképzése program 
keretében  kétnapos továbbképzés, tréning a kárpátaljai Nagyszőlősön. 
Felelős: dr. Vraukóné Lukács Ilona, Gosztonyi Enikő 
Határidő: 2017. március 21-22. 
 
2017-ben három alkalommal tervezünk a megye könyvtárosai számára továbbképzést, az 
alábbi témákban:  
Humáninformatika alkalmazások a könyvtáros munkában II. (Google felhőszolgáltatások, 
Prezi készités)  
Problémás olvasók a könyvtárban (pályázat függvényében) 
Helyismereti digitalizálási feladatok – elvek, módszerek, technikák  
Felelős: Gosztonyi Enikő 
Határidő: 2017. május  
 



Közös pályázati projektek  
Az országos szakmai napokra összehangoljuk és koordináljuk települési könyvtárak 
programjait, Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, ŐKN. Pályázatot nyújtunk be a NKA Őszi 
Könyvtári Napok rendezvénysorozat Szabolcs megyei megvalósítására. Célunk: 20 városi 
könyvtár, 5 községi könyvtár és valamennyi, 178 szolgáltató hely bevonása.  
Felelős: Gosztonyi Enikő, KSZR referensek  
Határidő: 2017. október  
 
Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások  
Szabolcs Megyei Könyvtári Portál www.szkszr.hu  
A honlapunkról online elérhető, letölthető szakmai dokumentumokkal látjuk el a települési 
könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, statisztikai adatlapok). Frissítésük folyamatos.  
Felelős: Simon Szilvia 
Határidő: 2017. december 31. 
 
Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén 
szereplő könyvtárak számára.  
Tervezett látogatások száma: 50, vagy igény szerint  
Felelős: Gosztonyi Enikő  
Határidő: 2017. december 31. 
 
Könyvtári szakértői tevékenység  
Igény szerint véleményezzük a települési könyvtárak munkáját  
Felelős: Gosztonyi Enikő  
Határidő: 2017. december 31. 
 

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
 

2017-ben fő célunk, hogy kistelepülések elvárásainak megfelelő minőségi közszolgáltató 
könyvtári ellátást biztosítsunk, valamint az oktatási és a közösségi igényeket figyelembe vevő, 
hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és értékteremtő szolgáltatásokat 
nyújtsunk az esélyegyenlőség elvének figyelembe vételével. 
2017-re további 16 településsel bővült a KSZR ellátásba bevont könyvtárak száma, így 
Szabolcs – Szatmár – Bereg megye 229 települése közül már 178 helyen biztosítjuk a 
könyvtári szolgáltatásokat. Könyvtárbuszos szolgáltatás keretében 27 ezer fő alatti 
kistelepülésen, szolgáltató hely biztosításával 151 településen végezzük a feladatellátást.  
 

 

 

A települések számának növekedése indokolttá teszi az osztály létszámának is növekedését.  



Könyvtárak 
Könyvtárak 
száma (db) 
2017 

Könyvtárak 
száma (db) 
2016 

Lakosságszám 
összesen 
2016 
 

Könyvtárellátási 
Szolgáltató 
helyek 

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

35 35 10 343  

 
ebből könyvtárbusszal ellátott 
település 

17 17 4 217 

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

59 57 40 463 

 
ebből könyvtárbusszal ellátott 
település 

10 10 7 579 

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

28 25 33 676 

 
ebből könyvtárbusszal ellátott 
település 

0 0 0 

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

56 45 124 085 

Összesen 178 162 208 567 
Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi 
önkormányzattal kötött megállapodás alapján 

0 0 0 

A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári 
feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek száma 

   

 
ebből megkötött megállapodások 
száma 

   

 

Ahogy a táblázatból is látszik, ismét jelentősen, további 16 településsel emelkedett az 
ellátandó települések száma s ez által 36 ezerrel több lakos könyvtárellátását is meg kell 
oldanunk a 2017-es évben. 
A csatlakozó új települések közül minden esetben a szolgáltató helyen történő ellátást 
választottuk, hiszen az érintett települések többsége 1000 fő feletti kistelepülés.  
 
KönyvtárMozi 

2016-ban, egy sikeres pályázat keretében újabb 10 települést sikerült bevonni a 
KönyvtárMozi szolgáltatók körébe, a meglévők mellé. Ezáltal 2017-ben már 25 szolgáltató 
helyen áll rendelkezésre a szolgáltatás. A pályázati cél megvalósítása során valamennyi 
korosztály számára tervezünk programokat.  A gyerekek mellé, akik a KönyvtárMozi 
legaktívabb használó, szeretnénk megnyerni a fiatal felnőtteket és az időseket is, s ezáltal 
teljessé tenni a szolgáltatást. 
 
Főbb feladataink 2017-ben: 

Állománymenedzsment 
Állományrendezést, leválogatást, selejtezést végzünk a KSZR-ben a fejlesztési terv szerint. 25 
szolgáltató helyen tervezzük az állomány leválogatását, 5 szolgáltató helyen az időszaki 
állományellenőrzés lebonyolítását és a szabad kapacitás terhére 12 szolgáltató hely helyben 
lévő állományának retrospektív feltárását, az integrált könyvtári rendszerbe való felvitelét. 
A feldolgozással egyidejűleg a szakjelzetek egységesítésére és a dokumentumok vonalkóddal 
való ellátása is megtörténik 
Felelős: Simon Szilvia, KSZR referensek 



Informatikai támogatás 
Számítógépes szolgáltatások a szolgáltató helyeken (rendszergondozás, szervízszolgáltatás, 
karbantartás, vírusvédelem) 
Tervezett: 151 szolgáltató hely, Könyvtárbusz, valamint igény szerint többször is 
Felelős: Máté Ottó, Mikó Tamás 
Határidő: 2017. december 31. 

HunTéka 2.0 konverzió 
A KSZR-ben használt integrált rendszerbe konvertáljuk az átvett 62 szolgáltató hely TextLib 
és HunTéka 1.0 IKR ben tárolt állományadatait, továbbképzést szervezünk a könyvtárosok 
számára a rendszer használatáról. A megyei közös katalógusban (www.merla.hu) a beszerzést 
követően azonnal kereshető válik a beszerzett dokumentum 
Felelős: Máté Ottó, Simon Szilvia 
Határidő: 2017. március 31. 
 
Közösségi szolgáltatások 
Összeállított rendezvényajánló listánkat aktualizáljuk és kiküldjük a települések számára 
Tematikus összeállítás készítés, elérhetőségekkel, árakkal 
Felelős: Simon Szilvia 
Határidő: 2017. február 28. 
 
A megyei gyermek- és felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevonjuk a szolgáltató hely 
használóit; segítjük a helyi programok, kiállítások szervezését; az olvasásnépszerűsítő 
programokhoz való csatlakozást. Az önkormányzat negyedévente legalább egy alkalommal 
részt vesz az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját 
szervezésű közösségi program lebonyolításában. 4 rendezvény/település/év biztosítására 
koncentráltunk – figyelembe véve a település nagyságát is – a költségvetés összeállításában. 
Tervezett: 151 szolgáltató hely, 27 Könyvtárbuszos település 715 program 
Felelős: Simon Szilvia, KSZR referensek 
Határidő: 2017. december 31. 
 

KönyvtárMozi szakmai továbbképzés 
Szakmai továbbképzést szervezünk a megye könyvtárosai számára, melynek fő témája a 
KönyvtárMozi lesz. A csatlakozás módjáról és a szolgáltatás népszerűsítése mellett 
szeretnénk más megyei gyakorlatot is megismerni, és ezáltal lehetőséget biztosítani a jó 
gyakorlatok átvételére és továbbadására, hasznosítására.  
Felelős: Simon Szilvia 
Határidő: 2017. március 31.  

 

Könyvtárbusz 

A könyvtárbusz az ellátott településeken biztosítja az információhoz való hozzáférést.  A 
fehérgyarmati régióban található nemzetiségi etnikai letétünk mintájára a könyvtárbuszon 
biztosítjuk a nemzetiségi irodalmat. A könyvtárbuszon lévő számítógépek és mobil eszközök 
segítségével használó képzést, digitális kompetenciafejlesztést kívánunk megvalósítani 
kiscsoportos foglalkozás keretében 5-6 fő részvételével, valamennyi ellátott településen. 
A könyvtárbusz eMagyarország Pontként működik, mindkét szolgálatot teljesítő könyvtáros 
kolléga képzett eTanácsadóként áll lakosság rendelkezésre. 
Felelős: dr. Vraukóné Lukács Ilona 
Határidő: folyamatos 
 

 



Dokumentum beszerzés 
Figyelembe véve a KSZR Ajánlásban szereplő követelményeket 2017-ban 26 700 könyv, 
1200 db nem hagyományos dokumentum és településenként 4-5 folyóirat beszerzését 
tervezzük. Az előírt a minimumkövetelmények teljesítése minden településen, így 150 új 
dokumentum /település/év beszerzése. 
Felelős: KSZR referensek 
Határidő: folyamatos  
 
Eszközbeszerzések 
A szolgáltató helyek bútorzatának felújítása, gyermeksarkok kialakítása, fejlesztő játékok és 
eszközök beszerzése fontos eleme a költségvetésünknek, 2017-ben 12 településen tervezzük a 
bútorzat felújítását, az önkormányzatok segítségével.  
Tovább fejlesztjük az IKT eszközparkot, ebben az évben is nagymértékű informatikai 
fejlesztést terveztünk. 
A felújítások után az önkormányzattal közösen ünnepélyes keretek között adjuk át a megújult 
könyvtári szolgáltató helyeket a lakosság számára.  
Felelős: Simon Szilvia 
Határidő: 2017. december 31. 
 
Szakmai továbbképzés 
Továbbképzéseket, képzéseket szervezünk a szolgáltató helyek könyvtárosainak 
HunTéka 2.0 képzések (adatok feltöltése, adatbázis használat) 
Tervezett: 5 alkalom 
Felelős: Jeszenszkiné Petri Mariann 
Határidő: 2017.szeptember 30. 
 
Dokumentumszolgáltatás   
Tervezett könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban1: 

A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött 
dokumentumok száma:  

800 

eredetiben 600 
elektronikusan 180 
fénymásolatban 20 

 

Tovább szeretnénk növelni az elektronikus formában küldött dokumentumok arányát, 
természetesen figyelembe véve a szerzői jogi előírásokat. Ehhez a szolgáltatáshoz valamennyi 
szolgáltatást nyújtó könyvtárban rendelkezésre áll a megfelelő infrastrukturális háttér. 
Valamennyi szolgáltató helyen az ODR szolgáltatásait népszerűsítő plakát és szórólap 
megtalálható, de nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szolgáltató helyi könyvtárosok ezirányú 
propagandatevékenységére, ösztönzésére. 
Felelős: Simon Szilvia 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza 



Információs szolgáltatás 

Továbbra is rendszeresen tájékoztatjuk a településeket a megjelenő és a települést érintő 
pályázati lehetőségekről. Igény szerint segítséget nyújtunk az elkészítésében. 
A megyei helyismereti digitális adatbázisunkban folyamatosan dolgozzuk fel a megye 
településeire vonatkozó helytörténeti jellegű nyomtatott, kép és hangdokumentumokat, 
melyek a www.merla.hu oldalon található adatbázisban elérhetők. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a helyi értéktárak bemutatkozására, partneri együttműködést 
szeretnénk kialakítani a helyben fellelhető értékek, hungarikumok megjelenésének a 
könyvtári területen. A könyvtárak, szolgáltató helyek statisztikai adataiból, mint ahogy az 
eddig is tettük összeállítjuk a „Településeink könyvtári ellátása” című kiadványunkat, mely 
elektronikus formában letölthető a honlapunkról. 
A szolgáltató helyekre vonatkozó valamennyi adatot, elérhetőséget, képgalériát és a 
rendezvényekre való felhívást folyamatosan tesszük közzé az elkészült KSZR portálunkon.  
www.szkszr.hu 
Felelős: Simon Szilvia 
Határidő: folyamatos 
 

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás  
 

Német nyelvű állományfejlesztés 
Pályázati lehetőségek figyelése, ezek segítségével a négy nyilvános könyvtárban (Pátroha, 
Nyírmada, Tiszaeszlár, Tiszabecs) az etnikai letétek, három könyvtárban (Rakamaz, Mérk, 
Vállaj) a német nyelvű állomány erősítése. 
Felelős: dr. Vraukóné Lukács Ilona 
Határidő: folyamatos 
 
Kulturális programok 
Pályázati források figyelése/programok megvalósítása egyes etnikai/kisebbségi csoportok 
kultúrájának megismertetése céljából. 
Felelős: Gosztonyi Enikő 
Határidő: folyamatos 
 

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás 
 

Statisztikai adatszolgáltatás koordinálása évről érve visszatérő feladatunk Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye települési, szak- és felsőoktatási könyvtárainak adatait Kultstat rendszerben 
ellenőrizzük, a papír formában beküldött adatokat rögzítjük. A szolgáltató helyek adatainak 
rögzítését elvégezzük. Az éves megyei adatokat könyvtárunk honlapján szerkesztve 
elérhetővé tesszük. 
Felelős: Simon Szilvia, Gosztonyi Enikő 
Határidő: 2017. március 31.  
 

7.7 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok 
 

A nyilvános könyvtárak számára kötelezően előírt minőségügyi feladatok ellátása érdekében, 
szakmai továbbképzési napot szervezünk, melynek során megismerkedhetnek a legfontosabb 
lépésekkel. Elkészítjük a minőségirányítási ajánlásban szereplő dokumentumok elkészítését 
segítő információs csomagot, melyet a honlapunkon közzéteszünk. 
 
 
 



7.8 A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép 
készítése az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében 
 

A 2010-ben TÁMOP forrásból létrehozott JaDox adatbázisunkban az együttműködő városi 
könyvtárak, Tiszavasvári, Tiszalök, Mátészalka, Kisvárda, Vásárosnamény, Nagykálló, 
Nyírbátor folyamatosan töltik fel a rekordokat, a digitalizált dokumentumokat. A könyvtárak 
körét bővíteni szeretnénk, legalább öt városi könyvtár bevonásával. pl. Ibrány, Nagyhalász, 
Fehérgyarmat, Rakamaz, Záhony. 
 
8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása:  

 
8.2 Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) 

 
Az engedélyezett létszámunk 57 fő, 2017. március 1-től 59 főre emelkedik. Az év folyamán 
belső átszervezések lehetségesek, melyek a bérkifizetést nem érintik. 2017. január 1-vel 
megváltozott a gazdasági feladatokat ellátó szervezet neve, a továbbiakban a 
Közintézményeket Működtető Központ végzi a gazdasági feladatokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2016. 
 

2017. 
 

eltérés %-
ban 2016-
hoz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 18.006 13.170 -27% 
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 13.190  13.170  -1%

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 864 900 +4%
-ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)  2449 2.500 +2%

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 389.735 402.990 +4% 
         – ebből fenntartói támogatás 27.842 54.941 +97% 

– ebből központi költségvetési támogatás 195.800 195.800 - 
- ebből kistelepülési 

kiegészítő(KSZR) támogatás 
134.073 152.249 

+13% 

– ebből pályázati támogatás 10.020 - - 
– a Pályázati támogatásból EU-
támogatás 

- 
- - 

Egyéb bevétel összesen  - - - 
Bevétel összesen  407.741 416.160 +2% 

Kiadás 

Személyi juttatás 149.381 158.971 +6% 
Munkaadókat terhelő összes járulék 47.916 39.046 -19% 
Dologi kiadás     100.463 196.643 +95% 
Egyéb kiadás 105.214 21.500 -80% 
Kiadás összesen  402.974 416.160 +3% 



9.) Partnerség és önkéntesség  
 
Intenzív szakmai kapcsolatot tartunk fenn a helyi társintézményekkel, az országos és 
nemzetközi szakmai szervezetekkel is. A 2017-es évben ezeket a kapcsolatokat intézményünk 
fent kívánja tartani, igyekszik megfelelően ápolni, és tovább bővíteni.  
Befogadó intézményként teremhasználati lehetőséggel támogatjuk a civil szervezetek 
munkáját. Ehhez kívánunk minél több szervezetet felkutatni és a magas színvonalú 
infrastruktúrával ellátott termeinket bérbe adni. 
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. 
Az utóbbi évekhez hasonlóan 2017-ben is fogadjuk a diákokat. A tanulókat 
kompetenciájuknak megfelelően vonjuk be a munkafolyamatokba. Célunk, hogy a könyvtár 
teljes hálózatát megismerjék, betekintést nyerjenek a könyvtáros/informatikus 
könyvtáros/informatikus/ruhatáros/takarító/karbantartó munkafolyamatokba. 
Ezzel is ösztönözve őket a pályaválasztásukban, segítve, ha kikerülnek az iskolapadból, 
könnyebben tudjanak elhelyezkedni a munka világába.  
Két kiemelt programba is bevonjuk őket: 

• Csiriptanya-program a gyermek olvasókért – a közösségi szolgálatban lévő diákokat 
arra kérjük, hogy aktívan vegyenek részt a Csiriptanya foglalkozásokon, segítsenek az 
apróságok olvasóvá nevelésében 

• Strandkönyvtári program az olvasáskultúra népszerűsítéséért – 2 éve működtetjük a 
programot, melyet 2017-ben szervezettebben több olvasnivalóval, új nyitva tartással, 
nagyobb létszámmal készülünk megvalósítani, továbbra is a közösségi szolgálatra 
jelentkező diákokkal 

• Egyéb lehetőségek: 
- rendezvények lebonyolításában részvétel 
- hangoskönyvek készítéséhez felolvasás 
- irodai szoftverek használata (word, excel táblázat, kimutatások, adatbázisok 

készítése) 
- rendezvényeken való segítés (rendezvénytér előkészítése, Ünnepi Könyvhét, 

VIDOR Fesztivál, Országos Könyvtári Napok) való segítés 
- raktározási feladatok 
- ruhatárban való segítség 
- szkennelés, digitalizálás segítése 
- adminisztrációs munkák 

2017 az önkéntesség éve lesz. Szeretnénk volt, nyugdíjas kollégáinkat aktívan bevonni a 
könyvtári életbe és önkéntes munka keretében felkérni, hogy osszák meg tapasztalataikat, 
írják meg a könyvtárunk történetéhez szükséges adalékokat, továbbá vegyenek részt 
rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában is.  
 
Mutatók 2016 tény 2017 terv Változás 
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek 
száma 

1 5 +500% 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma   

249 280 +12% 

A köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

12 15 +25% 

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

14 18 +28% 



10.) Mutatók 
 
SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  

 
Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, tervezett változások, figyelembe véve a 
költségvetési törvényben előírt követelményt) 
 

 
Mutatók 

2016. évi tény 2017. évi terv 

változás 
%-ban 

előző évhez 
képest 

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

45  45   

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (óra) 

35,6 35,6  

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás 
(óra)  

4 óra szombat/hét 
4 óra 

szombat/hét 
 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 10 óra/hét 10 óra/hét  

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  15 munkanap 5 munkanap -3% 

Ebből nyitvatartási napok száma:    

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  4 munkanap 3 munkanap -7% 

Ebből nyitvatartási napok száma:   
 

 
 

 
Mutatók 

 
2016. tény 

 
2017. terv 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 
(KSZR nélkül)  

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő) 7.429 8.200 +10% 

Érvényes regisztrációk száma (14 éven aluliak/14 
éven felüliek/összesen) Beiratkozott olvasók száma 9.118 10.000 +9% 

14 éven aluliak 2.226 3.100 +39% 
14 éven felüliek 6.892 6.900 0,1% 

A könyvtári látogatások száma: 
ebből:  személyes: 
              

150.230 180.000 +19% 

            virtuális: 208.581 215.000 +3% 
Regisztrált használók megoszlása a nemek alapján n.a. n.a.  
Regisztráltak száma foglalkozás alapján (általános 
iskolai tanuló/középiskolás tanuló/felsőfokú oktatás 
hallgatója/aktív dolgozó/nyugdíjas/egyéb 
eltartott/nem válaszolt) 

n.a. n.a.  

A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a 
honlapra) 

100.798 102.000 +1% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven 
érhető el 

3 3  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 

50 50  



A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen 

607 607  

A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási 
Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 687 750 +9% 

Számítógép használat (14 éven alul/14 éven 
felül/összesen)  

11.213 11.600  

A könyvtárban használható adatbázisok száma 16 17  
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 
(db) 2 3 +50% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók száma (fő) 2.372 2.500 +5% 

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

8.228 10.000 +21% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma 

2.782 
Összesen: 

202.019 
3.000  

A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként                           
                                        

159.031 166.350  

Könyv  113.057 120.000  
Folyóirat 44.789 45.000  

hangzó (CD) 285 300  
hangzó (hangos könyv) 65 100  

AV (DVD) 704 800  
e-Book 127 150  

Kölcsönzött dokumentumok száma (14 éven alul/14 
éven felül/összesen) 

159.031 170.000 
 

Kölcsönzési állomány népszerűsége a személyes 
használók körében 

n.a. n.a 
 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 10 15  
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 
szakmai (megyei, illetve országos szintű) 
tanácsadások száma 

178 200 
 

Gyermekek könyvtárhasználata 
(könyvtárlátogatók/könyvtári 
tagság/kölcsönzés/kölcsönzött dokumentum) 

  
 

14 év alatti könyvtárlátogatók 48.585 50.000  
14 év alatti tagság 2.226 3.100  

14 év alatti kölcsönzők száma 7.061 8.000  
14 év alatti kölcsönzések száma 27.559 29.000  

14 év alatti kölcsönzött dokumentumok száma 49.987 55.000  
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 
IKT eszközök száma 

3 3 
 

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 
szolgáltatások száma 

4 4 
 

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

3 5  

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

80 110  

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési 

6 8  



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

235 300  

A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, 
továbbképzések száma 

1 3  

A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, 
továbbképzéseken résztvevők száma 

23 75  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma  

203 210  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 

4.492 5.100  

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

16 18  

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

310 400  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programok száma 

1 5  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programokon résztvevők száma 

45 200  

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

5 10  

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

85 170  

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

0 10  

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

0 250  

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak száma 

0 1  

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0 10  
A könyvtár megjelenésének száma a médiában 237 240  
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó 
használók száma/alkalom (átlag) 

0 3  

A használói elégedettség-mérések során a válaszadó 
használók száma/alkalom (átlag) 0 4.000  

A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre 
készülő települési könyvtárak száma 0 3  

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 
teljesítők száma 249 260  

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 
száma 

12 15  



A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 
1 3  

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 
határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma 14 18  

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága 
(könyvtárosok száma/megye lakosságának száma) 46/562.357 

48/562.3
57 

 

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

61/118.125 
75/118.1

25 
 

A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi 
dokumentumok száma 191 300  

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

77,7 % 79%  

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

n.a. n.a.  

 

Beszerzett források 
 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 
Változás 2016-

2017 (%) 

Költségvetés 19.800.000 20.000.000  + 1% 

Érdekeltségnövelő támogatás nem mi 
tervezhetjük 

- 3.600 000  

ODR támogatás dokumentumok 
beszerzésére nem mi tervezhetjük 2.625.000 1.000.000 -38% 

Egyéb  - -  

Források összesen 22.425.000 24.600.000 +9% 

Ajándék, kötelespéldány értéke 5.899.991 3.775.000  - 37% 

Összesen 28.324.991 28.375.000 +0,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gyűjteményfejlesztés   
 

Mutatók 2016. tény 2017. terv 
változás %-

ban előző 
évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 24.066.373 26.225.000 + 8% 
ebből folyóirat (Ft) 5.075 015 5.500.000 + 8% 

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 
(Ft) 

1.062.496 2.000.000 - 6% 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 
dokumentumtípusonként (db és méter) 

11.550 db 
231 m 

12.500  + 8% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 
száma dokumentumtípusonként 

13.838 10.000  - 28% 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba 
vett dokumentumok száma (db) 

234 240 + 2% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

1.381 1.400 + 1% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

418 430 + 3% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

191 200 + 4% 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

202 200 0 

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

20,4/1000 
lakos 

20,5/1000 lakos 0,5%  

 
 

Gyűjteményfeltárás  
 

 
Mutatók 

 
2016. tény 

 
2017. 
terv 

 
változás %-

ban előző 
évhez képest 

  
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 
rögzített rekordok száma  5.741 6.000 + 4% 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött 
tételek száma  2.797 3.000 0 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok 
száma 2.934  3.200  

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)  1 óra 1 óra 0 

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

 1-30 1-30 0 

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

 kb. 98 kb. 99 + 1 

 



A Gyűjteményszervezési Osztály feldolgozó csoportjának munkaterve a szokásos 
munkameneten túl: 

• Iskolai értesítők feldolgozása a katalógusban, ahol szükséges, átleltározás a 
dokumentumleltárba – folytatás 

• A Margócsy- hagyaték feldolgozása, állománybavétele (előkészítés 2015-ben 
megtörtént) 

• A Shulcz-hagyaték feldolgozása, állományba vétele 
• Mikrofilmek felvitele a katalógusba 
• Szerzői törzs konvertálás-okozta hibáinak javítása – folytatás 
• Könyvanalitikák többszöröződésének megszüntetése 
• Fiókhálózati raktárba betárolt állományrészek átosztása, törlése (Örökösföldi 

állomány, kb. 3000 kötet) 
• Felnőtt kölcsönző szépirodalmi része állományellenőrzésének folytatása (N-től) 
• Hangoskönyvek állományellenőrzése, egyúttal hangoskönyv mint információhordozó 

módosítása CD-ről, hangoskönyvtár mint gyűjteményrész átírása, ahol Felnőtt 
kölcsönző van bejegyezve 

• Kölcsönözhető CD-ROM-ok törlése az állományból 
• Kölcsönözhető zenei hangkazetták törlése az állományból (a nyilvántartás szerint 

vannak ilyenek) 
• Állományellenőrzések a fiókkönyvtárakban, ahol esedékes – ez alkalommal a régebbi 

fiókkönyvtári könyvek vonalkódozása, ezek rögzítése a katalógusban. Soron 
következő: OROS 

• Informatikai segédkönyvtár köteteinek átosztása vagy törlése, ezáltal ezek 
megszüntetése (20 kötet) 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Trifonovné Karajz Borbála 



 
Tudományos kutatás 

 

Mutatók 2016 tény 2017. terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 
  
Kutatómunka éves 
időalapja (munkaóra/év)
   

0 0  

Tudományos kutatások 
száma 

0 0  

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

71 75 +5% 

Idegen nyelvű publikációk 
száma 

0 0  

Nemzetiségi nyelvű 
kiadványok, publikációk 
száma 

0 0  

A könyvtár által kiadott 
kiadványok száma 

5 6 +20% 

A könyvtár szakemberei 
által tartott előadások 
száma 

7 15 +114% 

A könyvtár szakemberei 
által elvégzett szakértői 
tevékenységek száma 

6 10 +66% 

A könyvtár által szervezett 
konferenciák száma  

5 1 -80% 

A könyvtár által szervezett 
konferenciákon 
résztvevők száma 

160 100 -38% 

A könyvtár szakembereinek 
konferencián való 
részvételének száma 

27 30 +11% 

A képzésben, 
továbbképzésen részt vett 
dolgozók száma 

8 7 -13% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rendezvény, kiállítás  
 
 

Mutatók 2016. tény 2017. terv Tervezett ráfordítás (Ft) 
  
A könyvtárban a 
tárgyévben szervezett helyi, 
megyei és országos szintű 
közösségi programok, 
rendezvények száma 
összesen  

692 700 2.500.000 

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

16.348 20.000  

Tárgyévben szervezett 
konferenciák száma  

5 1 100.000 

Tárgyévben szervezett 
konferenciákon  
résztvevők száma 

415 100  

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások száma  

40 45 350.000 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

2.050 2.500  

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvények száma  

15 20 1.500.000 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők 
száma 

141 300  

A megyei könyvtár 
esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett 
rendezvények száma  

1113 1120 20.000.000 

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

37 619 46.658  

Egyéb rendezvényeken 
résztvevők száma 7.839 9.000 2.000.000 

 
Intézményünk rendezvénytervét az 1. számú melléklet tartalmazza. 



Állományvédelem 
 

 

Mutatók 2016. tény 2017. terv 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

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

1180  1180 0 

Muzeális dokumentumok száma 165  165  
Restaurált muzeális dokumentumok 
száma 

0  0 0 

Az állományvédelmi célból 
digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 

 85 85  

Biztonsági jellel ellátott 
dokumentumok száma 

0  0  

A könyvtári dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló gépek 
száma 

0  0 0 

 
 
Nyíregyháza, 2017. május 23. 
 
 
 



 
1. sz. melléklet 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi rendezvényterve 
 
1. Klubok, rendszeresen ismétlődő rendezvényeink 
 

• Ringató 
Időpontja: Minden kedden 10 órától 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 

 

• Baba angol 
Időpontja: Minden szerdán 10 órától 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Csiriptanya (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 

• Kerekítő 
Időpontja: Minden pénteken 10 órától  
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Gyermekkönyvtár (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 

• Móricz Zsigmond Olvasókör 
Időpontja: havonta 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 

• Turisztikai Klub 
Időpontja: havonta 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 

• Kvíz Parti 
Időpontja: havonta 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 

• Vécsey Olvasó Klub 
Időpontja: Minden hónap első hétfője 
Helyszín: Móricz Könyvtár Vécsey úti fiókkönyvtára (Nyíregyháza, Vécsey utca 15.) 
 

• Szöszmötölő Kreatív Kuckó 
Időpontja: Minden péntek 16 órától  
Helyszín: Móricz Könyvtár Vécsey úti fiókkönyvtára (Nyíregyháza, Vécsey utca 15.) 
 
2. Tervezett rendezvényeink hónapról hónapra a Központi Könyvtárban  
 
Január 
 
ÉRTÉKES ESTÉK - Hősök Temetője c. előadás 
Időpontja: 2017. január 16. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
A MAGYAR SZABLYAVÍVÓ ISKOLA ÜNNEPÉLYES KÖNYVÁTADÓJA 
Időpontja: 2017. január 17. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
KVÍZ-PARTI - középiskolásoknak  
Időpontja: 2017. január 18. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
 



BIBLIAI TÖRTÉNETEK - vetítéssel egybekötött előadás  
Előadó: Dr. Reisinger János 
Időpontja: 2017. január 18. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN –A Turisztikai Klub találkozója  
Téma: Sri Lanka 
Előadó: Ratkai János idegenvezető 
Időpontja: 2017. január 19. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: Kölcsey időszerűsége-művei tükrében 
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné Gerliczki András  
Időpontja: 2017. január 13. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/ 
 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA - Kölcsey Ferenc vers és prózamondó verseny 
Időpontja: 2017. január 23. 10.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA - A Haza minden előtt 
Erdélyi Márta előadóestje 
Időpontja. 2017. január 23. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
HELYTÖRTÉNETI ESTÉK VII.  
 A Kállay gyűjtemény 
Előadó: Kertész Tünde Fruzsina 
Időpontja: 2017. január 25. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
FIATAL ÍRÓK SZEMÉVEL A VILÁG 
 A Jelen c. antológia bemutatója 
Vendégek: Dávid Ádám, Dóka Péter, Gaborják Ádám, Kalapos Éva Veronika 
Moderátor: Béres Tamás 
Időpontja: 2017. január 26. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
BIBLIAI TÖRTÉNETEK - vetítéssel egybekötött előadás 
Előadó: Dr. Reisinger János 
Időpontja: 2017. január 27. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
MŰVÉSZPORTRÉK - ZENÉBE CSOMAGOLVA 4. 
Bemutatkoznak: Székhelyi Edit, Mészáros Gábor 
Időpontja: 2017. január 27. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
A MINDENTUDÁS KÖNYVTÁRA- FELNŐTTEKNEK 
 A Szatmár-Beregi Natúrpark 
Előadó: Dr. Horváth Róbert 
Időpontja: 2017. január 30. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 



Február  
 
AZ EMBER KÖNYVE - AZ ÉLŐ MÚLT 
Janics Attila és Szirbek István fotóalbumának bemutatója 
Az albumot bemutatja: Vezse Edina 
Köszöntőt mond: Dr. Bihari Albertné 
Időpontja: 2017. február 2. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
KÖLTŐK EGYMÁS KÖZT- Költői est 
Vendégek: Jónás Tamás, Kürti László 
Időpontja: 2017. február 9. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)  
 
NEMZETKÖZI KÖNYVAJÁNDÉK NAP 
Könyvadományok gyűjtése –hátrányos helyzetű gyerekek részére 
Időpontja: 2017. február 14. 9.00-18.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Gyermekkönyvtár (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
Könyvadományok gyűjtése –hátrányos helyzetű gyerekek részére 
 
HELYTÖRTÉNETI ESTÉK VIII.  
Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Műemlékkönyvtára 
Előadó: Pinténé Kosina Judit 
Időpontja: 2017. február 14. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
BIBLIAI TÖRTÉNETEK - vetítéssel egybekötött előadás  
Előadó: Dr. Reisinger János 
Időpontja: 2017. február 15. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
L. NAGY LAJOS - Gyöngyénekek 
A szerző vetítőképes előadása 
Időpontja: 2017. február 15. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
BIBLIAI TÖRTÉNETEK - vetítéssel egybekötött előadás 
Előadó: Dr. Reisinger János 
Időpontja: 2017. február 15. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
ÉRTÉKES ESTÉK – A Magyar szablyavívás, A Borsody-vívórendszer 
Bemutatóval egybekötött előadás és kiállítás 
Előadó: Dr. Tóth András Tamás iskolavezető 
Időpontja: 2017. február 16. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
 A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: „Nem terem ma párja hetedhét országon”. Emlékezés a 200. éve született Arany Jánosra - versei, 
balladái tükrében 
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. február 20. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
 



KVÍZ-PARTI - középiskolásoknak  
Időpontja: 2017. február 22. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN - A Turisztikai Klub találkozója 
Zenés, videó-vetítéssel kísért úti élménybeszámoló 
Téma: Montenegro 
Előadó: Ratkai János idegenvezető 
Időpontja: 2017. február 23. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/ 
 

NÉPI GYÓGYÁSZAT – Bemutatóval egybekötött előadás 
Előadó: Karácsony Mariann népi gyógyász 
Időpontja: 2017. február 25. 9.00-13.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
A MINDENTUDÁS KÖNYVTÁRA-FELNŐTTEKNEK  
 A középkori templomok útja 
Előadó: Deák Attila vezető menedzser, terület- és településfejlesztési szakértő 
Időpontja: 2017. február 27. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
Március 
 
NŐI ÍRÓK – ÍRÓ NŐK. Nőnapi zenés irodalmi délután 
Vendégek: Király Eszter, Kásai Anna, Kalapos Éva Veronika 
Köszöntőt mond: Tomasovszki Anita, Dr. Mercs István 
Közreműködők: Gerome Milord, Nyíregyházi Hölgykoszorú, Illyés Péter, Gerliczki András 
Időpontja: 2017. március 3. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)  
 
„HANGOT ADNI A SZÓTLANOKNAK”  
Áfra János, Horváth Imre Olivér és Juhász Imre beszélgetéssel egybekötött zenés felolvasóestje 
Köszöntőt mond: Tomasovszki Anita könyvtárigazgató 
Időpont: 2017. március 6. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)  
 
KŐ KÖVÖN MARADT 
H. Németh Katalin kötetbemutatója 
A kötetet bemutatja: Gerliczki András irodalomtörténész 
Időpontja: 2017. március 9. 16.30 
 Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)  
 
A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: Mindig van remény. Örkény István egyperces novellái 
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. március 10. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/ 
 
"TEKINTS REÁNK, TEKINTS, SZABADSÁG" CÍMMEL" 
 Emlékkiállítás és emlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire 
A Krúdy Gyula Gimnázium tanulóinak műsora. 
Időpontja: 2017. március 14. 9 óra 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 



LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA 
Fotókiállítás, beszélgetés és filmvetítés 
Időpontja: 2017. március 14. 14.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem, Társalgó (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/ 
 
 KVÍZ-PARTI - középiskolásoknak 
Szeretsz játszani? Tesztelnéd a tudásodat? 
Időpontja: 2017. március 16. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
„IDÉZŐK KÖNYVTÁRA” - League of Legends bajnokság 
 Időpontja: 2017. március 18. 9.00-16.00  
 Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Oktatóterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)  
 
A MINDENTUDÁS KÖNYVTÁRA- GYEREKEKNEK 
 Tiszta vizet a pohárba!-a Víz Világnapja alkalmából 
Előadó: FETIKÖVIZIG munkatársa 
Időpontja: 2017. március 21. 10.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
"NYELVÜNK TITKAI" 
Előadók: Nemere István író és Márkus Gábor író 
Időpont: 2017. március 21. 16. 30. 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
HELYTÖRTÉNETI ESTÉK IX. 
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény 
Időpontja: 2017. március 22. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
INTERNET FIESTA – 2017. március 22-29.  
Programok:  

• „Idézők könyvtára” - League of Legends bajnokság  
A Gamers of Games csapattal közösen harmadszor rendezzük meg a fiatalok körében népszerű játékok 
bajnokságát. Idén még több játékkal, még izgalmasabb programokkal várunk minden játékost és érdeklődőt! 
Könyvtárunk ezen a szombaton rendkívüli nyitva tartással délután 16:00-ig várja a videojátékok szerelmeseit! 
A játékra előzetes jelentkezés szükséges a facebook eseményünkön: 
https://www.facebook.com/events/366408783717120/ 
Időpont: 2017.03.18 (szombat) 9:00-16:00 
 

• Szilágyi Gábor: Prezi 
A prezi.com egy internetes alapú prezentációkészítő szoftver. Használata új alapokra helyezi a prezentálást! Az 
előadás résztvevői bepillantást nyerhetnek a prezi működésébe. 
Időpont: 2017.03.22 (szerda) 10:00 
 

• Szilágyi Gábor: Biztonságos internetezés és online vásárlás 
Interaktív módon bemutatásra kerül az online vásárlás folyamata, lehetséges veszélyei és ezeknek az elkerülési 
módjai. Szót ejtünk arról, hogyan vigyázzunk az adatainkra és miért fontos az online információink védelme.  
Időpont: 2017.03.23 (csütörtök) 10:00 
 

• Huszár István: 3D 
Irány a harmadik dimenzió avagy a 3D nyomtatásé a jövő? Bemutatóval egybekötött előadás! 
Időpont: 2017.03.24 (péntek) 10:00 
 
 



• Szabó László: Szenvedélybetegségek az interneten 
Az internet ma már a mindennapi élet része, de csupán eszköz, ami szenvedéllyé korcsosulhat. Érdemes 
tudatosan határokat szabni, végiggondolni szabadidőnk mekkora hányadát szeretnénk internetezéssel tölteni. Az 
előadásból megtudhatjuk, milyen veszélyeket hordoz az internet. 
Időpont: 2017.03.27 (hétfő) 10:00 
 

• Babosi László: Elektronikus könyvtárak 
Az előadás során az interneten elérhető elektronikus könyvtárakkal, azok használatával ismerkedhetnek meg a 
jelenlévők.  
Időpont: 2017.03.28 (kedd) 10:00 
 

• Márföldi István: Hogyan népszerűsítsük szolgáltatásainkat a facebookon? 
Az előadás első része fiatalok médiahasználatát (olvasás, tv nézés, internet használat) mutatja be. A második rész 
a közösségi portálok szociológiájáról szól, hogyan használhatjuk ismerkedésre, kapcsolattartásra, 
csoportképzésre, tanulásra a facebookot.  A befejező rész az intézmény facebook oldalát mutatja be. Hogyan 
működik a vírusmarketing? 
Időpont: 2017.03.29 (szerda) 10:00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem, Oktatóterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 
2.) 
 
MŰVÉSZPORTRÉK- ZENÉBE CSOMAGOLVA 5. 
Időpontja: 2017. március 24. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)  
 
UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN-A Turisztikai Klub találkozója 
Téma: A varázslatos India 
Vetítettképes útiélménybeszámoló 
Előadó: Radvánszki Gábor  
Időpontja: 2017. március 29. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)  
 
Április 
 
NEMZETKÖZI GYERMEKKÖNYVNAP 
Felolvasó délelőtt kortárs írók, költők műveiből 
Időpontja: 2017. április 3. 10.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Gyermekkönyvtár (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ  
Vendégek: Szilágyi Szabolcs író, újságíró, Bartek Leczycki szájharmonika virtuóz, Andrzej Kuczara plasztik 
szobrász, Marek Pawlovski történész (Lengyelország)  
Köszöntőt mond: Tomasovszki Anita könyvtárigazgató 
Közreműködik: Illyés Péter előadóművész, Moderátor: Bihari Albertné főkönyvtáros 
Időpontja: 2017. április 7. 16.30  
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)  
 

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 
Időpontja: 2017. április 11. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára Szabadság tér Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
BIBLIAI TÖRTÉNETEK - vetítéssel egybekötött előadás 
Előadó: Dr. Reisinger János 
Időpontja: 2017. április 12. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
 



ÉRTÉKES ESTÉK  
A Nyírség Táncegyüttes munkássága 
Előadó: Demarcsek György  
Időpontja: 2017. április 18. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)  
 
KVÍZ-PARTI - középiskolásoknak 
Szeretsz játszani? Tesztelnéd a tudásodat? 
Időpontja: 2017. április 19. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
A NŐ …AMIKOR FECSEG ÉS MOND IS VALAMIT… 
Balla M. Anna kötetének bemutatója 
Időpontja: 2017. április 21. 16.30 
 Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
44. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKKÖNYVHÓNAP 
Időpontja: 2017. április 24 – május 24. 
Ünnepélyes megnyitó. „Piszén pisze kölyökmackó” - c. megyei gyermekrajzpályázat eredményhirdetése, 
kiállítás megnyitója 
Kormos István halálának 40. évfordulójára emlékezve 
Közreműködő: Gombóc együttes 
Időpont: 2017. április 24.  10.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
KÖLTŐK EGYMÁS KÖZT –Költői est  
Vendégek: Tóth Krisztina és Kürti László 

Időpontja: 2017. április 25. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: Vajda János Gina versei 
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. április 28. 16.00 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/ 
 
Május 
 
44. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKKÖNYVHÓNAP 
Időpontja: 2017. április 24 – május 24. 
Közönségtalálkozó a Búvár folyóirat szerkesztőségével (Dosztányi Imre főszerkesztő, Garancsy Mihály 
tudományos szerkesztő) 
Író-olvasó találkozók 
Vendégeink: Mészöly Ágnes író, Nemere István író 
 
TÜNDÉR LALA. Városi hangosolvasás verseny Szabó Magda születésének 100. évfordulója tiszteletére 
Időpontja: 2017. május 8.  9.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
BIBLIAI TÖRTÉNETEK - vetítéssel egybekötött előadás 
Előadó: Dr. Reisinger János 
Időpontja: 2017. május 9. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
 
 



MŰVÉSZPORTRÉK – ZENÉBE CSOMAGOLVA 6. 
Időpontja: 2017. május 12. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: Nyírfa lombok. Czóbel Minka élete és munkássága-versei tükrében  
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. május 24. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 
 
MILLEI LAJOS ÉS KOVÁTS DANIELLA KÖLTŐI ESTJE 
Időpontja: 2017. május 26. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/ 
 
Június 
 
BIBLIAI TÖRTÉNETEK- vetítéssel egybekötött előadás 
Előadó: Dr. Reisinger János 
Időpontja: 2017. június 7. 17.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
88. ÜNNEPI KÖNYVHÉT és 16. GYERMEKKÖNYVNAPOK 
2017. június 8 – 10.  
Vendégek: Beck Andrea, Vidám Manók együttes, Viola Szandra, Ugron Zsolna…stb. 

Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér 
Költségigény: szponzori támogatásból, önkormányzattól igényelt támogatás 
200 m sátor, 50 szék, 5m x6 m színpad, 14 db sörsátor, 20 db sörpad, hangosítás  
 
A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: Móricz Zsigmond naplói 
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. június 23. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
EMLÉKEZÉS MÓRICZ ZSIGMONDRA – születésének 138. évfordulója alkalmából  
Koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezés 
Időpontja: 2017. június 30. 10.00 
 Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Könyvtár előtti tér 
(Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
Július  
 
A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: Mit olvasunk mi, olvasóköri tagok? Könyvbemutatások saját olvasmányélmények alapján 
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. július 14. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/     
 
 
 
 
 
 



Szeptember 
 
A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: Az a szép, fényes nap. A 1oo éve született Szabó Magdára emlékezete 
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. szeptember 22. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/     
 
A NÉPMESE NAPJA 
Non-stop mesefelolvasó nap 
Vendég: Császár János meseíró és Kassovitz László meseíró, mesemondó 
Időpontja: 2017. szeptember 29. 9.00-18.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
Október 
 
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK  
Időpontja: 2017. október 2-8.  
Központi témakörök függvényében szervezzük a programjainkat 
 
 A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: „A legnyíregyházibb író.”   Nyíregyháza Krúdy Gyula műveiben  
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. október 11. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/. 
 
A MÓRICZ ZSIGMOND-EMLÉKPLAKETT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA 
Időpontja: 2017. október 13. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/. 
 
November 
 
A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: Márai Sándor élete és munkássága-művei tükrében  
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. november 10. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/ 
 
TILK-LIPPAI MARIANNA : ÉLETKEdv 2018 c. naplójának bemutatója 
Időpontja: 2017. november 30. 16.30  
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
 
December 
 
ÜNNEPVÁRÓ – 2017. december 1 – 23.  
Programsorozat az advent jegyében - óvodásoknak és általános iskolásoknak 
Vendégek: Paulovkin Borbála, Képmás együttes 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Gyermekkönyvtár, Játéktár, Kamaraterem (Nyíregyháza, 
Szabadság tér 2.) 
    
 



A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Téma: Karácsonyi ének.  Az olvasóköri tagok kedvenc karácsonyi versei, novellái, történetei, idézetei 
Körvezetők: Dr. Bihari Albertné, Gerliczki András  
Időpontja: 2017. december 15. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/ 
 
3. Időszaki kiállítások 
     
A Benczúr Gyula Alkotó Kör kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitja: Balogh Géza szobrászművész 
Időpontja: 2017. január 6. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.01.27-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
Biri Ildikó pasztell kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitja: Mihálka György festőművész 
Időpontja: 2017. február 1. 16.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.02.24.-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
 
Retro kiállítás megnyitója 
A kiállítást megnyitja: Kantár Attila iskolaigazgató 
Időpontja: 2017. február 8. 11.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – kölcsönzőtér (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.02.28-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
Nagyné Petró Viktória fotókiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitja: Oncz Illés 
Időpontja: 2017. február 21. 16.3o  
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – társalgó (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.03.06-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
Matti Armas Korpela finn festőművész kiállításának megnyitója 
Köszöntőt mond: Tomasovszki Anita könyvtárigazgató 
A kiállítást megnyitja: Balogh Géza szobrászművész 
Időpontja: 2017. február 28. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.03.24-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 

Danilás László fotókiállításának megnyitója 
Időpontja: 2017. március 9. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Társalgó (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.03.31-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 

Sietőné Fitos Éva festménykiállításának megnyitója 
Időpontja: 2017. március 27. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.04.21-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 

„Piszén pisze kölyökmackó” c. gyermekrajz pályázat kiállítás megnyitója 
Időpont: 2017. április 24.  10.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Társalgó (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.05.17-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
 
 



Balogh Attila fotókiállításának megnyitója 
Időpont: 2017. április 25.  16.3o 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.05.25-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 

Molnár Móni kiállításának megnyitója 
Időpontja: 2017. május 19. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Társalgó (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.06.16-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 

Csutkai Csaba és Karádi Zsolt növendékei fotó-kiállítása 
Időpontja: 2017. május 29. 14.00 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.06.22-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
Nyíregyházi séták. Gulyás Emil fotó kiállításának megnyitója 
Időpontja: 2017. szeptember 5. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.09.25-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
Kovács Emil Lajos és Elisabeta Veress festménykiállításának megnyitója 
Időpontja: 2017. október 3. 
 Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.10.27-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
Gyetván Magdolna textilművész kiállításának megnyitója 
Időpontja: 2017. november 6. 16.30 
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.11.28-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
Az Átutazók Művészeti Egyesület kiállításának megnyitója 
Időpontja: 2017. december 1. 16.30 
 Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 
/A kiállítás megtekinthető: 2017.12.31-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 
 
4. Helyismereti kiállítások 
 
Kölcsey kiállítás a Magyar Kultúra Napja rendezvényre 
Határidő: 2017. január 22. 
 
SZABOLCS VÁRMEGYE 1848/49-BEN. Emlékezés a forradalom és szabadságharc eseményeire. 
Dokumentumkiállítás 
Időpontja: 2017. március 9 –17.  
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtára - III. emelet Hírlapolvasó 
(Nyíregyháza, Szabadság tér 2. tel.: 06-42/598-888) 
 
Kiállítás a helyismereti gyűjtemény kézirataiból, gépirataiból (Móricz Zsigmond, Váci Mihály, Sipkay 
Barna digitalizált kéziratai)  
Időpontja: 2017. május-június 
 
Száz éve történt. A világháború negyedik évében (a háború helyi vonatkozásai, a polgári lakosság 
szolidaritása) Kiállítás a digitalizált Nyírvidék cikkeiből. 
Időpontja: 2017. november 
 
Évfordulók 2017 (helyi személyek, helyi események) 
Rövid életrajzok elhelyezése a honlapunkon, figyelemfelkeltő kiállítás a földszinti vagy az első emeleti 
előtérben. 
Időpontja: folyamatosan 



5. Csiriptanya – Játéktár rendezvényei 
Január 
01. 07( szombat)                                                     téli kép készítése 9:30-12:30 
01. 10 (kedd)                                                           hóember készítése kreatívan 14:00-16:00 
01. 12 (csütörtök)                                                    mozaikkép készítése 14:00-16:00 
01. 17 (kedd)                                                           kulcstartó kesztyű készítése 14:00-16:00 
01. 19 (csüt.)                                                          téli sapka készítése 14:00-16:00 
01. 21 (szombat)                                                     szánkó készítése 9:30-12:30 
01. 24 (kedd)                                                           hóvirág készítése 14:00-16:00 
01. 26 (csüt.)                                                           balerina papírból 14:00-16:00 
01. 31 (kedd)                                                            hópihe készítése 14:00-16:00 
 
Február 
02.02 (csüt.)                                                               farsangi maszk készítése 14:00-16:00 
02.04 (szombat)                                                         farsangi szemüveg készítése 9:30-12:30 
02.07 (kedd)                                                             bohóc készítése 14:00-16:00 
02.09 (csütörtök)                                                       farsangi süveg 14.00-16:00 
02.14 (kedd)                                                              Valentin napi ajándék 14:00-16:00 
02.16 (csütörtök)                                                       szív készítés papírcsíkokból 14:00-16:00 
02.18 (szombat)                                                        hóvirág készítése 9:30-12:30 
02.21 (kedd)                                                              tavaszi ajtódísz készítése 14:00-16:00 
02.23 (csüt.)                                                              vattakorongból csibe készítése 14:00-16:00 
02.28 (kedd)                                                              könyvjelző készítése 14:00-160:00 
 
Március 
03.02 (csüt.)                                                              fagylalt készítése 14:00-16:00 
03.04 (szombat)                                                        térhatású tavaszi virág készítése 9:30-12:30 
03.07 (kedd)                                                             szív alakú virág készítése 14:00-16:00 
03.09 (csütörtök)                                                       pillangó készítése 14:00-16:00 
03.14 (kedd)                                                              kokárda készítése 14:00-16:00 
03.18 (szombat)                                                        könyvjelző készítése 9:30-12:30 
03.21 (kedd)                                                             akvárium készítése 14:00-16:00 
03.23 (csütörtök)                                                        tulipán készítése 14:00-16:00 
03.28 (kedd)                                                               papír quilling virágok készítése 14:00-16:00 
03.30 (csüt.)                                                               tavaszi virág tortapapírból 14:00-16:00 
04.01 (szombat)                                                         barka készítése  9:30-12:30 
04.04 (kedd)                                                             állatfigurák készítése 14:00-16:00 
04.06 (csüt.)                                                             Az egészség világnapja alkalmából „Hogyan óvjuk 

egészségünket” c. előadás (előadó: Sarudy Zoltánné, 
egészségfejlesztő, mentálhigiénikus) 10:00 

Április 
04.11 (kedd)                                                           babanapló készítése 14:00-16:00 
04.13 (csüt.)                                                           tojás készítése 14:00-16:00 
04.15 (szombat)                                                     nyuszi pom-pomból 9:30-12:30 
04.20 (csüt.)                                                          A Föld napja alkalmából szellemi totó 14:00-16:00 
04.25 (kedd)                                                          Rendőrség napja előadás „ A bűnmegelőzés napjainkban  
címmel  

előadó: Gurbán Csaba a Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
rendőr századosa-kiemelt főnyomozó10:00 

04.27 (csütörtök)                                                   méhecske készítése 14:00-16:00 
04.29 (szombat)                                                     katicabogár készítése 9:30-12:30 
 
Május 
05.02.(kedd)      Anyák napjára ajándék készítése 14.00-16.00 
05. 04.(csüt.)      Üdvözlőlap készítése 14.00-16.00 



05.09.(kedd)      Fagylalt készítése 14.00-16.00 
05.11. (csüt.)      Madár készítése 14.00-16.00 
05. 13.(szombat)      Fagylalt készítése 9.30-12.30 
05.16.(kedd)      Mozaikkép készítése 14.00-16.00 
05.18.(csüt.)      Előadás Internet Világnapja alkalmából:  

Az előadás címe: „Szenvedélybetegség-e az internet- 
függőség” 
Időpont: 2017. május 18. 10.00 óra 
Előadó: Márföldi István médiatárvezető 

05.23.(kedd)      Gyermeknapra ajándék készítése 14.00-16.00 
05.25.(csüt.)      Gyermekeknek ajándék készítése 14.00-16.00 
05.27.(szombat)      Újjbáb készítése 9.30—12.30 
05.30.(kedd)      Pillangó készítése 14.00-16.00 
  
Június 
06.01.(csüt.)      Virágok készítése 14.00-16.00 
06.06.(kedd)      Papír madár készítése 14.00-16.00 
06.08.(csüt.)      Vizi állatok készítése 14.00-16.00 
06.10.(szombat)      CD figurák készítése 9.30-12.30 
06.13.(kedd)      Képkeret készítése 14.00-16.00 
06.20.(kedd)      Üvegfestés 10.00-12.00 
06.22.(csüt.)      Üvegfestés egyéni fantázia alapján 10.00-12.00 
06.24.(szombat)      Üvegfestés egyéni fantázia alapján 9.30-12.30 
06.27.(kedd)      Üdvözlőkártya készítése 10.00-12.00 
06.29.(csüt.)      Üdvözlőkártya készítése 10.00-12.00 
 
Július 
07.04.(kedd)      CD-ből mozaik készítése 10.00-12.00 
07.06.(csüt.)      CD-ből mozaik készítése 10.00-12.00 
07.08.(szombat)      CD-ből mozaik készítése 9.30-12.30  
07.11.(kedd)      Ruhacsipesz pillangó 10.00-12.00 
07.13.(csüt.)      Ruhacsipesz pillangó 10.00-12.00 
07.18.(kedd)      Ajtódísz készítése 10.00-12.00 
07.20.(csüt.)      Ajtódísz készítése 10.00-12.00 
07.22.(szombat)      Ajtódísz készítése 9.30-12.30 
07.25.(kedd)      Síkbáb spatulából 10.00-12.00 
07.27.(csüt.)      Síkbáb spatulából 10.00-12.00 
  
Augusztus 
08.01.(kedd)      Szélforgó készítése 10.00-12.00 
08.03.(csüt.)      Szélforgó készítése 10.00-12.00 
08.05.(szombat)      Szélforgó készítése 9.30-12.30 
08.08.(kedd)      Kulcstartó készítése 10.00-12.00 
08.10.(csüt.)      Kulcstartó készítése 10.00-12.00 
08.15.(kedd)      Tojástartóból virág készítése 10.00-12.00 
08.17.(csüt.)      Tojástartóból virág készítése 10.00-12.00 
08.19.(szombat)      Tojástartóból virág 9.30-12.30 
08.22.(kedd)      Karkötő készítése 10.00-12.00 
08.24.(csüt.)      Karkötő készítése 10.00-12.00 
08.29.(kedd)      Órarend készítése 10.00-12.00 
08.31.(csüt.)      Órarend készítése 10.00-12.00 
 
 
 
 



Szeptember 
09.02 (szombat)      Órarend készítése 9:30-12:30 
09.05 (kedd)      Őszi ablakdísz készítése 14:00-16:00 
09.07 (csüt.)      Őszi ajtódísz készítése 14:00-16:00 
09.12 (kedd)      Mesefigura készítése 14:00-16:00 
09.14 (csüt.)      Bagoly készítése 14:00-16:00 
09.16 (szombat)      Őszi kép készítése 9:30-12:30 
09.19 (kedd)      Őszi girland készítése 14:00-16:00 
09.21 (csüt.)      Őszi termésekből állatok készítése 14:00-16:00 
09.26 (kedd)      Őszi gyümölcs formájú kulcstartó készítése 14:00-16:00 
09.28 (csüt.)      Sündisznó készítése vegyes technikával 14:00-16:00 
09.30 (szombat)      Őszi gyümölcstál készítése 9:30-12:30 
 
Október 
10.03 (kedd)      Hajó készítése őszi termésekből 14:00-16:00 
10.05 (csüt.)      Szőlőfürt készítése 14:00-16:00 
10.10 (kedd)     Gomba készítése 14:00-16:00 
10.12 (csüt.)      Kézlenyomatos fa készítése 14:00-16:00 
10.14 (szombat)      Spatulából rókafej készítése 9:30-12:30 
10.17 (kedd)      Könyvjelző készítése 14:00-16:00 
10.19 (csüt.)      Mókus készítése 14:00-16:00 
10.24 (kedd)      Egér készítése vegyes technikával 14:00-16:00 
10.26 (csüt.)      Napraforgó újrahasznosított anyagból 14:00-16:00 
10.28 (szombat)      Pet palackból virág készítése 9:30-12:30 
10.31 (kedd)      Esernyő készítése 14:00-16:00 
 
November 
11.02 (csüt.)      Mécses tartó készítése 14.00-16:00 
11.07 (kedd)      Varjú készítése 14:00-16:00 
11. 09 (csüt.)      Kukac készítése 14:00-16:00 
11.11 (szombat)      Hernyó készítése 9:30-12:30 
11.14 (kedd)      Őszi dekoráció 14:00-16:00 
11.17 (csüt.)      Tökfigura készítése 14:00-16:00 
11.21 (kedd)      Papír zacskóbáb készítése 14:00-16:00 
11.23 (csüt.)      Üdvözlőkártya készítése 14:00-16:00 
11.25 (szombat)      Báb készítése 9:30-12:30 
11.28 (kedd)      Kirakó spatulából 14:00-16:00 
11.30 (csüt.)      Papírcsíkokból levél készítése 14:00-16:00 
 
December 
12.05 (kedd)      Várjuk a Mikulást a gyermekekkel 14:00-16:00 
12.07 (csüt.)      Hóember készítése 14:00-16:00 
12.09 (szombat)      Téli kép készítése 9:30-12:30 
12.12 (kedd)      Hópehely készítése 14:00-16:00 
12.14 (csüt.)      Adventi készülődés 14:00-16:00 
12.19 (kedd)     Angyalka készítése 14:00-16:00 
12.21 (csüt.)      Karácsonyi díszek készítése 14:00-16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Fiókkönyvtári rendezvények 
 
Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 
Január   II. Olvasólétra Program záróesemény  
Február   Farsangi készülődés – könyvtárhasználati óra 
Március   Vécsey Olvasóklub  
   Szöszmötölő 
Április   Anyák napi könyvtárhasználati foglalkozás és Szöszmötölő 

44. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKKÖNYVHÓNAP 
Május   Madarak és fák napja a könyvtárban – könyvtárhasználati foglalkozás és Szöszmötölő 

Hangosolvasási Verseny 
Június   Ünnepi Könyvhét 
   Vécsey Olvasóklub 
Július   nyári Szöszmötölő 
Szeptember  Népmese Napja - könyvtárhasználati foglalkozás  és Szöszmötölő 
Október   Országos Könyvtári Napok 
 
Örökösföldi Fiókkönyvtár 
Január   Hová tűnnek az állatok télen? Beszélgetés a télről, az állatok ellátásáról manuális 
foglalkozással 
Február „Itt a farsang, áll a bál” Farsangi hiedelmek, néphagyományok felelevenítése  
Március   „Tavaszhívogató” tavasszal a természetben manuális foglalkozással (pl. papírvirág, 
pillangó) 

Március 15.-re emlékezünk: beszélgetés manuális foglalkozással (nemzeti színű 
papírvirág vagy kokárda) 

Április   „Én kis kertész legény vagyok” Húsvéti néphagyományok, népszokások manuális 
foglalkozással Május   Anyák napi ajándékkészítés – az anyák napi ajándékozás eredete 
   Anyák az irodalomban - versek, mesék az Édesanyákról 
Június   „Piros Pünkösd napján” Pünkösdi népszokások és hiedelmek 
Július    Itt a vakáció: könyvajánló a nyári szünetre 
Szeptember  „Itt van az ősz, itt van újra” Termésbábok, lakásdíszek készítése őszi termésekből 

Benedek Elek tiszteletére, a népmese napja alkalmából felolvasás a környező óvodák, 
iskolák tanulói részére 

Október   „Fecskeköltöztető” Ősszel a természetben manuális foglalkozással 
November  Márton napi népszokások (november hónap neves napjai) 
   András napjától – Karácsonyig: az Adventi ünnepkör bemutatása, adventi koszorú 
készítése 
December  „Hull a pelyhes” 

Mikulásra dekoráció készítése 
Karácsonyi ajándékok készítése 

 
Kertvárosi Fiókkönyvtár 
Január   Magyar Kultúra Napja és a Himnusz születésnapja alkalmából iskolai versmondó 
verseny rendezése 
Február    az első osztályos gyerekek olvasóvá avatása az iskolai könyvtárossal 
Március   az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc ünnepére való felkészülés segítése 
Április    Magyar Költészet Napja alkalmából prózamondó verseny rendezése felső tagozatos 

tanulók részére 
Június    bekapcsolódás a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár „Ünnepi Könyvhét” 
rendezvényeibe   
Szeptember  a Népmese Napja alkalmából rajzkiállítás és meseolvasó délután rendezése 
Október 6.  aradi vértanúk napja – megemlékezés az iskolarádióban ünnepi műsorral, valamint 

bekapcsolódás az Országos Könyvtári Napok programsorozatába  
Október 23.   az ’56 – os forradalom és szabadságharc megünneplése 
December   adventi, karácsonyi készülődés a könyvtárban, kézműves foglalkozások 



Nyírszőlősi Fiókkönyvtár  
Január   Újévi népszokások felelevenítése (könyvtári foglalkozás) 

Tél a művészetben, irodalomban: téli versek gyűjtése 
Téli tájkép készítése 
Mesefelolvasó délután 
Magyar Kultúra Napja, Molnár Tamás zenés interaktív előadása 

 
Február   Farsangi népszokások hazánkban és a nagyvilágban 

Farsangi manuális foglalkozások 
Fejlesztő foglalkozás 
Farsangi vetélkedő 

  
Március   Tavaszi tarisznya - a tavasz az irodalomban 

Versíró verseny meghirdetése a Tavasz témájáról. 
Játszóház - tavaszköszöntő népi játékok 
Tavaszváró foglalkozás: Tavaszi versek felolvasása 
Házi könyvtári vetélkedő 
"Titkos üzenet" játék a könyvtárban  
Húsvéti foglalkozás - óvodások és idősek részére + iskola 
Origamivirágok készítése 
Drámaórák  

 
Április   Szépolvasó verseny 
 
Május   Manuális foglalkozás - anyák napi ajándékok 

Műveltségi vetélkedő 
Fejlesztő foglalkozás 
Képregényíró verseny meghirdetése 

 
Szeptember  "Kezdődik az iskola" címmel játékos könyvtári foglalkozás 

Játékos könyvtárhasználat alsó tagozatosok részére 
Fejlesztő foglalkozás 

 
Október   Fejlesztő foglalkozás 

Őszi manuális foglalkozások 
Ősz az irodalomban : mesefelolvasó délután 
Halloween-i parti 

 
November  Író-olvasó találkozó 

Márton napi népszokások 
"Titkos üzenetek" játék a könyvtárban 
Fejlesztő foglalkozás 

 
December  Advent neves napjai 

Téli, Mikulás, karácsonyi manuális foglalkozások 
Fejlesztő foglalkozás 
Adventi kalendárium készítése, kalendáriumon lévő kérdések megválaszolása, 
jutalmazása 

 
 
 
 
 
 
 



Orosi Fiókkönyvtár 
Január 1.   Újévi köszöntő Petőfi Sándor születésnapja  
Január 22.  A Himnusz születésnapja,  A Magyar kultúra napja, Vince napja Időjárás jóslás! 

Könyvtári foglalkozás! 
Január 27.    A Holocaust Nemzetközi Emléknapja; Kötetlen beszélgetés a könyvtárban! 

Magyar Kultúra napjáról való megemlékezés Himnusz szavalóverseny rendezésével 
alsó tagozatos diákok körében 
Hogyan védjük egészségünket télen! címmel rajzpályázatra felhívás alsó tagozatos 

diákoknak 
Február 4-9.  Busójárás Hagyományok és népszokások, kötetlen beszélgetés a könyvtárban! 
Február 9.  Húshagyó kedd Beszélgetés a könyvtárban. 
Február 10.   Hamvazó szerda Beszélgetés a könyvtárban. 
Február 14.  Bálint nap Szerelmesek napja Valentin nap! 
Február 21.   Anyanyelvek világnapja 
Március 15.   Nemzeti ünnepünk 1848-ra emlékezünk. 
Március 20.   Virágvasárnap Kötetlen beszélgetés a könyvtárban! 
Március 21.   Költészet Világnapja Beszélgetés a könyvtárban. 
Március 27-28.   Húsvét 
Április 11.   A költészet napja Versmondó verseny! 
Április 14.   Könyvtárosok világnapja Könyv csere-bere! 
Április 22.   A Föld Napja Fenntartható fejlődés! Kötetlen beszélgetés a könyvtárban! 
Április 27.  A vakvezető kutyák Világnapja ; Kötetlen beszélgetés a könyvtárban! 
Május 4.   Tűzoltók Napja – Szent Flórián Nap Kötetlen beszélgetés a könyvtárban! 
Május 10.   Madarak és Fák napja Magyarországon 
Május 15-16.   Pünkösd ünnep hagyományainak, szokásainak megismertetése 
Május 29.   Gyermeknap 
Június 5.   Pedagógus nap Verssel köszöntjük a tanítóinkat! 
Június 5.   Környezetvédelmi világnap Újrahasznosítás! Kötetlen beszélgetés a könyvtárban! 
Június 21.   Múzeumok Éjszakája Jósa András Múzeumról beszélgetés a könyvtárban. 
Szeptember 5.   Lőrinc napi népszokások! Könyvtári foglalkozás! 
Szeptember 8.  Az írástudatlanság elleni küzdelem napja; hogyan viselkedjünk a könyvtárban?  (1-2 

osztály) Beszélgetés a könyvtárban. 
Szeptember 30.   A népmese napja! Mesemondóverseny! 

Benedek Elek születésnapja; Most mutasd meg! Milyen mesét olvastál? 
Október 3.    Az Őszi Könyvtári Napok kezdete Versmondó verseny! 
Október 6.    Az aradi vértanúkra emlékezünk ; Kötetlen beszélgetés a könyvtárban! 
Október 23.   Az 1956-os forradalomra emlékezünk ezen a napon 
November 2.   Halottak napja; Kötetlen beszélgetés a könyvtárban! 
November 3.   A Magyar Tudomány Napja Ki mit tud? Könyvtári foglalkozás! 
November 7.   Erkel Ferenc születésnapja. A Himnusz! 
November 28.   Hálaadás ünnepe 
December 3.   A Fogyatékkal élő Emberek Világnapja A másság elfogadása! 
December 6.   Erre jár a Mikulás! Ünnepség! 
December 13.   Luca napja Népszokás! Könyvtári foglalkozás! 
December 25.  Karácsony –  karácsonyi kézműves ház és vásár előkészítése, lebonyolítása, – 

karácsonyi képeslapok és szalvéták kiállítása, karácsonyfa hajtogatás origami. 
Könyvtári foglalkozás! 

 

 


