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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK  

2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A 2019. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok bemutatása  

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat alakítottunk ki, 

amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetővé a magyar kultúra írott 

emlékeit.  

 

Ennek érdekében:  

 fejlesztettük a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító könyvtáraink 

eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, illetve két Könyvtár Pont létrehozásával, részben 

a megyei kistelepülési könyvtárak eszközparkjának bővítésével; 

 digitalizált dokumentumaink távolról is elérhetőek, gyűjteményünk szervezésével arra töre-

kedtünk, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat; 

 szolgáltatásaink révén segítjük az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézést 

és az elemi állampolgári jogok gyakorlását;  

 

2019-ben a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 

mind pedig Nyíregyházán minél több lakost tudott bevonni a kulturális alapellátásba. A 

megyeszékhelyen emelni tudtuk a könyvtárhasználók számát. A megyében emeltük a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát, hogy minél 

több ötezer főnél kisebb lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári szolgáltatást tudjanak igénybe 

venni az állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2019-ben 10 településsel bővült az ellátandó 

települések száma, így összesen 197 településsel van együttműködési megállapodásunk.  

 

A 2019. évi intézményi programjaink rövid bemutatása: 

 folyamatos digitalizálási tevékenységünk következtében a digitális dokumentumok számát nö-

veltük;  

 a városi könyvtárhálózatunkat erősítettük: két Könyvtár Pont létrehozásával, a fiókkönyvtá-

rak technikai felszerelésének folyamatos pótlásával, dokumentumállományuk növelésével, ren-

dezvényekbe való bekapcsolása és népszerűsítésük valósult meg 2019-ben;  

 a KSZR rendszer további bővítése megtörtént, a megye fehér foltjai felszámolásra kerültek, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer további 10 településsel 

bővült, így az ellátott települések száma 197-re nőtt.  

 könyvtárunk a Digitális Jólét Program Pontként és a Digitális Jólét Program Hálózat me-

gyei központjaiként 2019. májusig, majd egyik területi központjaként működött 2019-ben és 

folytatta mentori tevékenységét;  

 az elektronikus ügyintézést szolgáló tevékenységünket folytattuk, részt vettünk a különböző 

pályázatok segítésében;  

 rendezvényeinkkel aktív szerepet vállaltunk a közösségi innovációs programok megvalósításá-

ban, együttműködtünk a köznevelési intézményekkel. Minden programunk kiemelt célja az ol-

vasáskultúra fejlesztésére és népszerűsítésére irányult. 

 2019-ben felnőttképzési intézményként folytattuk a GINOP-6.1.2-15 – Digitális szakadék 

csökkentése című projektet. A Segédkönyvtáros képzésünk 10. évfolyamát indítottuk el.  

 könyvtári tereink, szolgáltatásaink, könyvtár-informatikai rendszereink fejlesztése folyta-

tódott 2019-ben.  

 a könyvtári szolgáltatásokat rendszerszerűen biztosítottuk, elkezdtük a felkészülést a Minősített 

Könyvtár Cím pályázatra.  
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A fenntartó által meghatározott feladatok: 

 2019-ben szorosan együttműködtünk a város többi kulturális intézményével, új együttműködési 

megállapodásokat kötöttünk (Nyíregyházi Egyetem Könyvtára, Szent Atanáz Görögkatolikus 

Hittudományi Főiskola Könyvtára, Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár, Móricz 

Zsigmond Színház); 

 Közös rendezvényeket szerveztünk a város többi kulturális intézményével (Krúdy Napok), illet-

ve rendezvényeink időpontját egymáshoz igazítva alakítottuk. 

 Részt vettünk a városi nagyrendezvényeken (Helló Nyíregyháza!, Városnapok, Gyermeknap, 

Adventi Forgatag);  

 Mivel a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár működteti Nyíregyháza az egyik legna-

gyobb kulturális intézményhálózatát, így a civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítvá-

nyokkal szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki. Ezek közül különösen fontos az intézményen be-

lül működő szervezetek, a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szerkesztősége, a Nyugodt Élet 

Nyugdíjas Egyesület, a Dialóg Nyugdíjas Egyesület, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 

valamint a Deák Ferenc Akadémia Egyesület és a Bessenyei Társaság, akikkel számos közös 

programot szerveztünk közösen.  

 A digitális kompetenciák fejlesztése kiemelt célunk, felnőttképzési intézményként két felnőtt-

képzési programot indítottunk el: Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés, Önál-

lóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés. Ezzel csatlakoztunk a 

GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése című projekthez, amellyel a lakosság munka-

erő-piaci helyzetét kívánjuk javítani, a Digitális Nemzeti Fejlesztési Terv céljait támogatva. 

2019-ben folytattuk a Digitalizáció az aktív idősökért programot, ami a 65 éven felüliek digitá-

lis kompetenciájának bővítését célozza meg. A gyermekek védelme miatt is fejleszteni kell a di-

gitális műveltséget, ezért Digitális médiaműveltség szülőnek, nagyszülőknek programot is szer-

veztünk.  

 Az EFOP-4.1.8-2017 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fej-

lesztései c. projekt által részben megtörtént az az infrastrukturális háttér megteremtése, mely a 

formális és informális tanuláshoz, önművelődéshez, szakkörökhöz szükséges – Vécsey Utcai 

Fiókkönyvtárunk teljes felújítása, Kamasz-tér – „Kultúrkuckó” kialakítása, a korosztálynak 

szánt dokumentumok elhelyezése, az informatikai eszközök megérkeztek, mely megalapozta a 

2020-as év feladatait.  

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

 
A törvényi változások, az Ellenőrzési Osztály GDPR rendeletre vonatkozó megállapításai, valamint a 

szervezet hatékonyabb működése miatt 2019 év végén kezdeményeztük mind az Alapító Okiratunk, 

mind a Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosítását, illetve a szervezeti átalakítást, melyet a 

2019. december 19-i közgyűlés elfogadott, így 2020 év elején részletes kidolgozásra kerül az új 

szervezeti struktúra, melynek következtében mind a városi és mind a megyei feladatokat 

hatékonyabban és magas minőségben tudjuk ellátni.  

2019-ben a könyvtár vezetésében is változás történt. 2019. szeptemberétől új igazgatóhelyettest, 2019. 

októberétől a Városi Szolgáltatási Osztály élére új vezetőt neveztünk ki.   

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 2018-ban és 2019-ben is 

azonos - 59 fő volt. A tényleges átlagos állományi létszám 2018-ban 58 fő, 2019-ben 55 fő volt. Az 

elmúlt évben 4 fő a kilépők száma, melyből 2 fő nyugdíjba vonult. Belépők száma 5 fő, melyből 

három főt üres álláshely terhére két főt pedig kinevezett dolgozó álláshelyére ideiglenesen 

alkalmaztunk. 

 

Az intézmény szervezeti ábrája 2019. december 19-ig:  
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2018. 

tény 
2019. terv 

2019. évi 

tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

58 59 55 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 6 6 4 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 36 36 35 

átszámítva teljes 

munkaidőre 
36 36 35 

 

Középfokú 

szakirányú 

végzettséggel 

 

 

összesen 7 7 7 

átszámítva teljes 

munkaidőre 

 

7 7 7 

Egyéb felsőfokú 

összesen  5 5 4 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
5 5 4 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 48 48 46 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
48 48 46 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  - - - 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
- - - 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  10 10 9 

átszámítva teljes 

munkaidőre 
10 10 9 

Mindösszesen egyéb alkalmazott összesen 10 10 9 
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átszámítva teljes 

munkaidőre  
10 10 9 

Összes létszám:  58 59 55 

Önkéntesek száma  1 1 2 

Közfoglalkoztatottak száma    10 10 9 

Kulturális közfoglalkoztatottak száma    3 3 4 

 

 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS 
 

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások) 

A 2018-as olvasói igény- és elégedettségmérés eredménye miatt nem volt szükséges a 

nyitvatartáson változtatni.  

 

 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

 

VÁROSI SZOLGÁLTATÁS 

 

KÖLCSÖNZŐ CSOPORT 

 

Mindennapi kölcsönzéssel kapcsolatos teendőinkön túl a Kölcsönzési csoport munkatársai részt vettek 

a Magyar Kultúra Napja, a Helló Nyíregyháza, az Ünnepi Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok 

rendezvényein, ezen felül a Búzaszem Óvodában, az Aranykörte Óvodában, a Krúdy Gyula 

Gimnáziumban, a Bem József Általános Iskolában, a Zelk Zoltán Általános Iskolában, a Nyíregyházi 

Egyetemen, a Kossuth téri Gyereknapon és a Korzóban voltak kitelepülésen. Strandkönyvtárat ebben 

az évben is működtetett könyvtárunk, valamint decemberben a Könyvtárak karácsonya program 

keretében a Városházán tartottunk kézműves tevékenységgel kiegészített foglalkozásokat a 

nyíregyházi iskolák valamint a város lakosai számára. 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 
2019. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  
45 45 45 45 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  
35,6 35,6 35,6 35,6 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás (óra)  
4 4 4 4 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 2 2 2 2 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  5 5 5 - 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 0 - 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  3 3 3 - 

Ebből nyitvatartási napok száma: 
0 0 0 - 
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A Garázsvásáron a csoport tagjai részt vettek a könyvállomány mozgatásában, valamint az 

árusításban is.  

 

Az RFID kódok ragasztásakor a csoport tagjai részt vettek a kölcsönzési könyvállomány rendezésében 

és a felmerülő problémák folyamatos megoldásában. Az Olvasóteremből a bekötött folyóiratokat, 

illetve az olvasótermi átosztott könyveket elhelyezték a raktárban, ez további folyamatos munkát 

jelentett. A hírlapolvasóból folyamatosan hordták le az elavult és selejtes napilapokat. A napilapok, 

folyóiratok, könyvek kötészetre való előkészítése, leadása, visszavétele folyamatosan történik. A 

bekötött folyóiratok egy részét selejtezték. A raktárban elkezdték a selejtezés után megmaradó 

könyvek átrendezését, azt követően a kölcsönzőtérben is lazítják a szorosan megpakolt polcokat. 

Az olvasók által felajánlott könyvek átválogatását és az ingyenes polcra való kihelyezését 

folyamatos végzik. Részt vettek az összes fiókkönyvtár helyettesítésében. 

1 fő segédkönyvtáros koordinátorként folyamatosan tartja a kapcsolatot a fiókkönyvtárakkal és 

könyvtár pontokkal, orvosi olvasó ponttal, továbbá végzi a könyvek kiszállítását. 

1 fő segédkönyvtáros készíti a Kölcsönzés és a fiókkönyvtárak, valamint a könyvtár pontok 

kölcsönzési statisztikáját. 

1 fő segédkönyvtáros a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos összes teendőt is ellátja. 

A Könyvet házhoz szolgáltatás novemberig tartozott a Kölcsönzéshez. A feladatot 1 fő könyvtáros 

és 1 fő segédkönyvtáros végzi az Olvasóteremben. 

 

Kölcsönzés 2018 tény 2019 terv 2019 tény Változás 

Előj. E-mail 1.622 1.650 1.610 -7% 

Előj. Levél 50 55 62 +24% 

1. felsz. E-mail 1.512 1.530 1.792 +18.5% 

1. felsz. Levél 529 540 596 +12.6% 

2. felsz. Levél 223 230 286 +28.2% 

3. felsz. Levél 94 100 132 +40.4% 

Olvasói levél 105 110 559 +432% 

Kötészet könyv 420 420 366 -12.8% 

Kötészet folyóirat 86 86 196 +56% 

Kötészet napilap 36 36 23 -36% 

Raktári kérés 450 kérés 

652 folyóirat 

571 könyv 

460 kérés 

660 folyóirat 

580 könyv 

311 kérés 

721 folyóirat 

892 könyv 

-30.8% 

+10.5% 

+56.2% 

CD 243 250 182 -25% 

DVD 1.871 1.880 1.202 -35% 

Hangoskönyv 199 220 811 +307.5% 

Gyerek folyóirat 101 fő 

230 folyóirat 

120 fő 

235 folyóirat 

128 fő 

312 folyóirat 

+26.7% 

+35.6% 

Telefonos hosszabbítás 985 olvasó 

3.669 dokumentum 

990 olvasó 

3.700 dokumentum 

1.134 olvasó 

3.630 dokumentum 

+15% 

-1% 

Ingyenes kupon 116 120 109 -6% 

Ajándék olvasójegy 28 32 6 -366% 

 

2019-ben jelentősen nőtt az olvasóinknak kiküldött felszólítások száma. Ez megnövelte a 

kölcsönzésben dolgozó könyvtárosok munkáját. A kötészetre leadott dokumentumok száma is 

emelkedést mutat, de ez a szám minden esetben függ a kötészeten dolgozó kollégák vállalásától. 

Emelkedett a raktári kérések száma is. Ezek az adatok is bizonyítják a könyvtári állomány megfelelő 

összetételét. Az olvasói és könyvtárhasználói szokások változását nagyon jól mutatja a CD és DVD 

dokumentumaink kölcsönzésének csökkenése. Ezek már letölthetők, elérhetők az interneten, egyre 

kevesebben keresik könyvtárunkban. Nagyon megnövekedett a hangoskönyvek kölcsönzési száma, 

nem csak a csökkentlátók, de az idősek is szívesen kölcsönzik. Sokan még autóvezetés közben, vagy 

otthon házi munka közben is szívesen hallgatják a cd-ket. Gyermekolvasóink is több folyóiratot 

kölcsönöztek, mint 2018-ban. Az ezen korosztály részére kiadott folyóiratok jelentős részét 

könyvtárunk megvásárolja. 2019-ben kevesen vásároltak ajándékba olvasójegyet. 
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HELYISMERETI CSOPORT 

 

A helyismereti információk keresése, a Helyismereti Gyűjtemény továbbra is népszerű 

könyvtárunkban. A „helyi témák” iránt érdeklődő olvasók nem minden esetben jutnak el a 

gyűjteménybe. Amennyiben kölcsönözhető könyvet keresnek, már a kölcsönzési tájékoztatásnál 

választ kaphatnak kérdésükre. Ha Kelet-Magyarországot vagy más helyi lapot kérnek, sok esetben az 

általános tájékoztatók kérik fel a raktárból a szükséges bekötött folyóiratokat. 

 

Személyi feltételek: 

 

A Helyismereti Gyűjteményben az első félévben két könyvtáros dolgozott, októbertől 1 fő 

segédkönyvtárost a kölcsönzésből áthelyeztünk a helyismeretbe. 

1 fő segédkönyvtáros március közepéig dolgozott a helyismereti számítógépen, ezt követően 

áthelyeztük a fénymásolóba. A Kelet-Magyarországot, személy- és cikk-kivágatokat, valamint 

helyismereti cikkeket digitalizált és töltött fel a JaDox adatbázisba, valamint születésnapi újságot 

szerkesztett. A rendezvényeken sokszor ő fotózott. 

1 fő grafikust szeptember közepétől foglalkoztatunk, feladata elsősorban plakátok, reklámanyagok, 

meghívókat, logók készítése, születésnapi újságot szerkeszt, valamint szkennel. 

A digitalizálási munka megtorpant, mivel 2019 áprilisától egy munkatárs végzi ezt a feladatot.  

 

Állománygyarapítás: 

 

A gyűjtemény 2019-ben 196kötelespéldánnyal (könyv) gyarapodott. A kötelespéldányként 

nyomdákból beérkezett könyvek száma: 90; helyismereti periodikák száma: 406db; nem helyismereti 

periodikák: 113; kötelespéldányként beérkezett aprónyomtatványok száma:37, ehhez még 

hozzáadódik a könyvtár saját rendezvényeihez készült aprónyomtatványok, aminek száma: 364.Még 

nem kaptuk meg az összes 2019. évre esedékes kötelespéldányt beszolgáltatóinktól. 

Aprónyomtatványt természetesen folyamatosan kapunk nem hivatalos úton is, de ezek szortírozására, 

nyilvántartására a változó humánerőforrás miatt nem került feldolgozásra. 

Kötelespéldányokat az alábbi nyomdák és intézmények szolgáltattak: Start Nonprofit Kft., 

Irodamágia és Média Kft., Arany Napsugár Kft., Méhtelek Művelődési Ház és Könyvtár, ColorPack, 

IMI-Print Kft, Pap Község Önkormányzata, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. 

A kötelespéldányok átvétele, bevételezése mellett körlevélben kerestük meg a megyében és 

Nyíregyházán működő nyomdavezetőket, kérve őket a kötelespéldány rendelet betartására. 

A 2018-ban állományunkba került Margócsy József könyvekből, levelekből, kéziratokból, 

aprónyomtatványokból álló, 1083 tételből álló hagyatéka. Ezt katalogizáltuk, de az értékes és irodalmi 

kuriózumnak számító kéziratokat, levelezéseket digitalizálni kell.  

 

Feldolgozó munka: 

 

A gyűjteményben a napi tájékoztató munka mellett végzett feldolgozó, cikk-feltáró és adatbeviteli 

munka a megyei napilapra, a Kelet-Magyarországra a Nyíregyházi Napló hetilapra és a megyei 

folyóiratokra (Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, stb.) terjed ki. 2016-tól az országos napilapok 

figyelése, feltárása, a bibliográfiai adatok rögzítése is a gyűjteményben dolgozók feladatává vált. Az 

országos hetilapok és folyóiratok helyismereti szempontú figyelése, a bibliográfiai adatok rögzítése a 

továbbiakban is az általános tájékoztatási ponton történik, de sok esetben – főleg a szabadságolások 

alkalmával – ezeket az újságokat is a helyismereti könyvtárosok figyelik. 

A Nyíregyházi Napló 2015-ös hiányai feltárásra kerültek, jelenleg 2016. február hónapnál áll a lap 

feldolgozottsága, egyéb prioritások miatt azonban egyelőre háttérbe szorult a további retrospektív 

feltárás. A Kelet-Magyarország 2018-as kurrens feltárása is háttérbe szorult egyéb feladatok mellett, 

jelenleg 2018 márciusával bezárólag lett feltárva. 

Az országos napilapok figyelése, feltárása folyamatosan történik.  

Cikkbevitel a JaDox adatbázisba összesen: 1005 tétel. 
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Tájékoztatás: 

 

A Helyismereti gyűjteményt 2019-ben havonként átlagban 60 olvasó kereste fel, 22 referensz és 18 

technikai referensz kérdésre adtunk választ. Továbbá 16 bibliográfia készült irodalomkutatás 

keretében – nem csak helyismereti témában. Az előzőek alapján elmondhatjuk, hogy a Helyismereti 

Gyűjtemény még mindig népszerű az olvasók körében, annak ellenére, hogy számos tartalom vált 

elérhetővé a világhálón. Az előzőekben leírtak korántsem nyújtanak teljes képet a könyvtárban 

jelentkező helyismereti igényekről, hiszen amint azt már korábban leírtuk, az olvasók más 

tájékoztatási pontokon is kaphatnak segítséget. 

 

Digitalizálás: 

 

A digitalizálás a Helyismereti Gyűjteményben folyt, közfoglalkoztatott munkatársak segítségével. 

Könyveket, könyvanalitikákat, napilapokat, cikk-kivágatokat digitalizáltak, melyek egy részét 

elérhetővé tettünk, más részét belső használatra tettük közzé, beiratkozott olvasóink, kutatóink és 

természetesen mi magunk kutathatjuk őket referenszek megválaszolásához. Továbbá a bővülő JaDox 

cikk-adatbázishoz tartozó tartalmakat szkennelték és töltötték fel a kollégák. 

Teljes könyv: 2 

Könyvanalitika, helyismereti analitika kölcsönözhető könyvekből: 30 

Képeslapok: 158 

114 digitalizált oldal   

JaDox cikk-adatbázisba 2019-es megjelenési évvel feltöltött cikkek száma (2020.01.09.):1312 

 

Rendezvények: 

 

Helytörténeti esték c. rendezvénysorozat 

 

2018-ban megújult a Helytörténeti esték c. rendezvénysorozat, 2019. januártól a Betekintés megyénk 

kutatóinak munkáiba alcímmel folytatódott tovább. Ennek keretében havi rendszerességgel 

Nyíregyházán, ill. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő vagy innen elszármazó, a különböző 

művelődési területeken kutatói munkát folytató szakemberek bemutatkozásához kívánunk lehetőséget 

biztosítani. Az előadót minden esetben megkérjük, hogy a bemutatni kívánt kutatási téma 

kiválasztásánál szenteljen külön figyelmet egy esetleges helyi vonatkozású kutatási területnek. Az 

előadássorozatra városunk és megyénk kultúrája, történelme, társadalma, természeti, művészeti és 

irodalmi értékei iránt érdeklődőket, a lokálpatriótákat, jelenlegi és jövőbeni olvasóinkat, 

pedagógusokat, a középiskolák, felsőoktatási intézmények diákjait, és a kutatókat vártuk és várjuk a 

jövőben is. Az előadásokat átlagosan 45-50 fő látogatta meg az év folyamán.  

A 2019-ben felkért előadók az előadások sorrendjében: dr. habil Csorba Sándor, Földvári Katalin, 

Bánszki Hajnalka, dr. Istvánovits Eszter, dr. Reszler Gábor, Hovánszki Mária, dr. Kiss Kálmán, dr. 

Ratkó Lujza, Holmár Zoltán, dr. Takács Péter. 

 

 

január 17. dr. habil Csorba Sándor: Csak tiszta forrásból: a levéltári Bessenyei- és Kölcsey-

kutatások új eredményeiből 

február 21. Földvári Katalin: A (mária)pócsi kegykép kutatása 

március 20. Bánszki Hajnalka: A nyíregyházi szlovákság akkulturációs folyamatai 

április 9.  dr. Istvánovits Eszter: Sztyeppei ’migránsok’ a Kárpát-medencében a Kr. u. V. 

század előtt  

május 8.  Helytörténeti esték 5. dr. Reszler Gábor: Térbe szőtt nyíregyházi társadalom a 

19–20. század fordulóján 

június 11. Helytörténeti esték 6. Hovánszki Mária: Csokonai énekei és énekelt dalai a 18. 

század zenei hagyományai felől 

szeptember 24. Helytörténeti esték 7. dr. Kiss Kálmán: Szatmári érétkeink – A Luby család 

épített és szellemi öröksége szóban és filmkockákon 

október 9. Helytörténeti esték 8. dr. Ratkó Lujza: Egy izgalmas nyomozás története: 

kérdések és válaszok a kállai kettős múltjából 
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november 27. Helytörténeti esték 9. Holmár Zoltán: Nyíregyháza és Sóstó az 1960-1990 közötti 

képeslapok tükrében 

december 9. Helytörténeti esték 10. dr. Takács Péter: Kölcsei Kende Zsigmond, Szatmár 

megye reformkori alispánja és országgyűlési követe 

 

 

Kiállítások, megemlékezések 

 

január 22. A Magyar Kultúra Napja rendezvényhez kapcsolódva Kölcsey-kiállítás 

március 28. A Bessenyei Társaság Czine Mihály emlékestjére kiállítás  

május 13. A MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltára a Nyíregyháza Városnapjához 

kapcsolódó rendezvényén, amelyen dr. Margócsy József születésének 100. 

évfordulójára emlékeztek előadás tartása  

szeptember 10. A Móricz Zsigmond Olvasókör Ratkó József emlékestjére könyv- és emlékplakett-

kiállítás 

szeptember 20. A két pólus között szikra pattant, s lettem én című tudományos konferenciára 

Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulója tiszteletére könyv- és 

emlékplakett-kiállítás 

október 6. „Emlékezzünk a hősökre!” – Az 1848–49-es szabadságharc, és az aradi vértanúk 

emlékére könyvkiállítás 

október 18. Krúdy-könyvkiállítás a Krúdy emlékkonferencia tanulmányaiból készült „Ennek a 

városnak voltam az írója” c. könyvbemutató alkalmából 

 

Egyéb helyismereti munka 

 

 Részvétel a segédkönyvtáros képzésben (1 fő helyismereti könyvtáros) 

- március 18. elméleti órák 

- április 16. gyakorlati órák 

 Könyvtárunkkal kapcsolatos nyomtatott és online cikkek kiemelt figyelése a helyi sajtóban (1 

fő helyismereti könyvtáros) 

 

Továbbképzés, előadás, a helyismerethez kapcsolódó külső munka 

 

február 20 – 

március 21. 

részvétel a Digitális Jólét Program Mentorképzésén (1 fő tájékoztató könyvtáros, 1 

fő helyismereti könyvtáros) 

március 4. részvétel a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Tini-Zuggal kapcsolatos 

szakmai napján (1 fő tájékoztató könyvtáros, 1 fő helyismereti könyvtáros)  

március 5. részvétel a Mesefoglalkozás könyvtárosoknak c. 1 napos továbbképzésen (1 fő 

helyismereti könyvtáros) 

március 25. Bod Péter könyvtárhasználati verseny: előkészítés, versenyfeladatok 

összeállításában való segédkezés, lebonyolítás, zsűrizés (1 fő helyismereti 

könyvtáros) 

március 11 –

április 14. 

a Könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 

megvalósításában c. 60 órás képzésen való részvétel (1 fő tájékoztató könyvtáros, 

1 fő helyismereti könyvtáros) 

április 4. részvétel az Olvass és írj Anne Frankkal Vándorkiállítással kapcsolatos 

módszertani oktatáson (2 fő helyismereti könyvtáros, 1 fő tájékoztató könyvtáros, 

1 fő gyerekkönyvtáros, 1 fő segédkönyvtáros) 

április 26. Helló Nyíregyháza! kitelepülés a könyvtár elé helyismereti totóval (2 fő 

helyismereti könyvtáros) 

április 3–30. Olvass és írj Anne Frankkal Vándorkiállításon foglalkozás tartása, tárlatvezetése 

(2 fő helyismereti könyvtáros, 1 fő tájékoztató könyvtáros, 1 fő segédkönyvtáros) 

április 10. a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség által szervezett versmondó 

versenyen való zsűrizés (1 fő helyismereti könyvtáros) 

május 10. kitelepülés Fuss a Fényben! Sport és Családi Napon (1 fő helyismereti könyvtáros) 

május 15. részvétel Az én könyvtáram szakmai napján a Móricz Zsigmond megyei és Városi 
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Könyvtárban (1 fő helyismereti könyvtáros) 

május 17. a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottsága által hirdetett „Itt élünk mi” – 

nyíregyházi értékek rajzokban c. rajzpályázatára készült munkák kiállításában 

segédkezés (1 fő helyismereti könyvtáros) 

május 23. részvétel a II. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mentor Találkozón (2 fő 

helyismereti könyvtáros) 

július 3–4. részvétel a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 51. Vándorgyűlésén (1 fő 

helyismereti könyvtáros) 

folyamatos a Nyíregyházi Települési Értéktárba történő javaslattétel és delegálás, 

dokumentációban, prezentáció elkészítésében való segédkezés: a villamos (2 fő 

helyismereti könyvtáros)  

szeptember-

folyamatos 

a Nyíregyházi Poketközösséggel kapcsolattartás, programok szervezése (október 

28.:„Rémségek cirkusza” éjszaka a könyvtárban – Pizsi-buli) (1 fő helyismereti 

könyvtáros) 

november kitelepülés a Korzó könyvtárba (1 fő helyismereti könyvtáros) 

november 21., 

30. 

részvétel a Digitális médiaműveltség szülőknek és nagyszülőknek c. képzésen (1 fő 

helyismereti könyvtáros) 

november 29. kitelepülés az Iskolai Közösségi Szolgálat Börzéjére, Korzó Bevásárlóközpont (1 

fő helyismereti könyvtáros) 

december 16. részvétel a Pályázat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a 

könyvtári digitalizálás támogatására tájékoztatón 

június 15. – 

december 31. 

az Olvasói elégedettségi kérdőív szövegének javítása, nyomtatása, eljuttatása a 

fiókkönyvtárakba, a kitöltött kérdőívek beszedése (1 fő helyismereti könyvtáros) 

folyamatos a könyvtár Facebook-oldalán plakátok, képek, meghívók megosztása, az oldal 

kezelése (1 fő helyismereti könyvtáros) 

 

Az Olvasóteremben április hónapban az Olvass és írj Anne Frankkal Vándorkiállítást 236 fő tekintette 

meg. Összesen 9 alkalommal tartottunk tárlatvezetést 45 perces foglalkozással egybekötve. Főképp 

középiskolás diákok érkeztek a rendezvényre, kisebb számban általános iskola 7-8. osztályosak is. A 

gyerekeket megérintette Anne szomorú története, nagy sikert aratott a kreatív meseírás, valamint az 

emberi jogokhoz kapcsolódó feladat. A nebulók érdeklődéssel hallgatták végig a tárlatvezetést és 

aktívan vettek részt a feladatok megoldásában is.  

2019-ben ismét felkértük az olvasókat, hogy a szolgáltatások javítása és a könyvtári munka minél 

hatékonyabb működése érdekében töltsék ki az Olvasói elégedettségi kérdőívet. A Központi 

Könyvtárból és a fiókkönyvtárakból 206 papíron kitöltött kérdőív érkezett vissza. Ezeket online 

felületen rögzítettük. 

 

A helyismerethez kapcsolódó feladatok,az 1 fő helyismereti könyvtárosnak, a Kultúrkuckó felelősének 

kiegészültek még, a Nyíregyházi POKET közösséggel való kapcsolattartással, rendezvények 

szervezésével. 2019 novemberében a könyvtár előtt üzembe helyezték a Poketautomatát, amit a 

fiatalok elkereszteltek „Zsigának”. Statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a zömében a magyar 

irodalom gyöngyszemeit forgalmazó masinára nagy szükség van, valamint az olvasói látogatottság is 

növekedett ennek a gépnek köszönhetően. Novemberben 952, decemberben 743 könyvecske talált 

gazdára. 

 

 

 
látoga-

tó 

csoport 

/fő 
referensz 

tech. 

referensz 
könyv folyóirat mikrofilm 

születésnapi 

újság 

telefon/e-

mail 

január 50 3/70 19 16 73 57 4 7 9 
február 48 4/95 22 15 63 30 2 4 7 

március 72 1/25 17 18 84 73 5 7 10 
április 48 4/90 18 21 69 64 2 4 6 

május 61 2/40 20 17 79 56 2 3 7 
június 49 20/437 19 16 78 58 3 7 7 
július 67 0 23 19 87 32 16 4 23 
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augusztus 45 0 12 11 60 43 4 6 11 
szeptember 60 13/342 30 23 95 1004 10 10 18 

október 75 3/272 29 21 141 299 15 9 25 
november 73 4/75 26 17 89 578 12 17 16 

december 53 0 22 12 76 105 8 8 13 
összesen 701 52/1446 

 

 

257 207 994 2399 83 86 +23 

(amit nem 

kötettek) 

=109 

 

152 

 

Helyismeret 2018 tény 2019 terv 2019 tény Változás 

Látogatók száma 576 600 701 +21.7% 

Csoportok/fő 30/583 30/600 52/1446 +73%/+148% 

Referensz kérdések 213 230 257 +20.6% 

Technikai referensz 133 150 207 +55.6% 

Helyben használt könyvek 876 890 994 +13.4% 

Helyben használt folyóiratok 412 430 2399 +482% 

Mikrofilm 20 20 83 +312% 

Telefon/ E-mail 62 75 152 +145% 

Születésnapi újság 75 80 109 +45% 

 

 A helyismereti gyűjteményben jelentősen megnőtt a látogatók és a használók száma. Sikerült még 

jobban megnyerni magunknak a helyismereti kutatásokat végzőket. Magyarázza ezt a gyűjtemény jó 

összeállítása és az elérhető adatbázisokban jelentősen megnövekedett feltöltött dokumentumok száma. 

Nagy népszerűségnek örvend a Születésnapi újság szolgáltatásunk. Az olvasók kiváló minőségű, 

szép kivitelű kiadványt vehetnek a kezükbe és külön szeretik, hogy a könyvtárossal együtt is 

készíthetik, beletéve ezzel saját és a megajándékozni vágyott személyiségét is. 

 

 

OLVASÓTEREM 

 

Az Olvasóteremben 2019-ben hárman dolgoztak. A Városi Szolgáltatási Osztály vezetőjét 

2019.szeptembertől igazgatóhelyettesnek nevezték ki, így októbertől már nem az Olvasóteremben 

dolgozott. Belső átcsoportosítással 1 fő segédkönyvtáros került a Helytörténeti Gyűjteménybe. 2019. 

októbertől 1 főkönyvtáros lett megbízva a Városi Szolgáltatási Osztályvezetésével. Vezetői feladatai 

mellett munkaideje jelentős részét az Olvasóterembe tölti és helyismereti feladatokat is ellát. Az 

Olvasóteremben dolgozó könyvtárosok sokat helyettesítenek a könyvtár más szolgáltatási helyein és a 

fiókkönyvtárakban is. Az Olvasóterem dolgozói folyamatosan végzik az olvasótermi állomány 

gondozását, valamint a folyóirat – és hírlapolvasó folyóiratainak rendben tartását. 

Az Olvasóteremben történik a könyvtárba járó folyóiratok helyismereti szempontú figyelése, 

valamint a talált cikkek felvitele a JaDox adatbázisba. Több mint ezer cikk került 2019-ben újonnan az 

adatbázisba. 

38 új folyóirattal gazdagodott könyvtárunk 2019-ben. A jól összeválogatott hírlapolvasói 

állományból olvasóink 3260 db folyóiratot kölcsönöztek. Ez a szolgáltatásunk a folyóirat-árak 

emelkedése miatt egyre népszerűbb. Folyamatosan figyeljük a megjelenő folyóirat-kínálatot és év 

közben is beszerezzük az olvasók számára az új folyóiratokat. 

A napi tájékoztató munka mellett 89 db irodalomkutatást végeztek az Olvasóteremben dolgozó 

kollégák. Ez a szám közel négyszerese a 2018-as évinek. A tartalmi tájékoztatás mellett az itt 

dolgozók segítenek a számítógépet használó olvasóknak, amennyiben informatikai jellegű 

problémájuk adódik. Több száz látogatónak segítettünk a népszerű Erzsébet-program keretében 

üdülésre pályázni, valamint segítettük az e-ügyintézésben is, önéletrajz-írás, nyomtatványok letöltése 

és kitöltése, tulajdoni lap másolat nyomtatása, álláskeresés, stb. 
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A 2018-ban a DJP Pontba pályázott eszközöknek nagy a kihasználtsága. Az osztály négy dolgozója 

2019 februárjában elvégezte a DJP Mentor-képzést, így még teljesebb segítséget tudnak nyújtani a 

hozzánk fordulóknak. Megkezdődtek a 65 év felettiek informatikai képzései a DJP pályázat keretében. 

Az ezeken a tanfolyamokon részt venni kívánók regisztrálása és értesítése is az Olvasóteremben 

történt. 

Folytatódtak az IKER1 illetve IKER2 képzések is a GINOP 6.1.2-15 Digitális szakadék 

csökkentése elnevezésű projekt keretein belül. 2019-ben 5 képzés valósult meg 71 fővel. A pályázott 

12 képzés közül a projekt csak ezeket engedélyezte minden indoklás nélkül. 

A14 éven felülieknek a könyvtárbemutatókat 2 fő tájékoztató könyvtáros végezte. 2019-ben 320 fő 

vett részt könyvtárbemutató-foglalkozáson közülük 52 fő fogyatékkal élő. 

Évről évre fejlesztjük Könyvet házhoz szolgáltatásunkat. 2019-ben 39 alkalommal vittek a 

rászorulóknak könyvet a könyvtárosok. A látogatások alkalmával 114 főhöz jutottak el és számukra 

kikölcsönöztek 1319 db könyvet, 161 db hangos könyvet és 22 db folyóiratot. Ezek a számok közel 

100%-os emelkedést mutatnak a 2018-as adatokhoz viszonyítva. A szolgáltatás nagyon népszerű az 

olvasóink körében. 

Az Olvasóterem munkatársai több rendezvényen, konferencián és továbbképzésen vettek részt. 

- 2019. február-március DJP mentor-képzés:3 fő könyvtáros  

- 2019. február Könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában 

című tanfolyam:1 fő tájékoztató könyvtáros, 1 fő helyismereti könyvtáros 

- 2019. augusztus Social and Education forEngagement, Entrepreneurship and Employment című 

tanfolyam:1 fő tájékoztató könyvtáros 

- 2019. Hatékony kommunikáció közgyűjteményekben című tanfolyam:1 fő tájékoztató könyvtáros 

 

Olvasóterem – Kultúrkuckó 

 

2019-ben folytatódott a Kultúrkuckó kialakítása, berendezése. Megérkeztek a számítástechnikai 

felszerelések (számítógépek, Ipad-ok, Wacom-rajztáblák, kivetítő, projektor) és a bútorok. A falat 

modern, a fiatalok által kedvelt steampunk stílusban festették és dekorálták ki a Művészeti 

Szakgimnázium tanulói Endresz Ágnes művésztanár irányításával. A Kultúrkuckóban elindult a 

könyvek, a képregények kölcsönzése is. 

A nyíregyházi POKET Közösséggel közösen szervezve két programunkvalósult meg: 

1. 7-11 éves korosztálynak: Pizsi-buli–Csokit, vagy csalok 

2. 16 éves kor fölött: „Rémségek cirkusza” – Éjszaka a könyvtárban: Pizsi-buli 

 

Olvasóterem 2018 2019 terv 2019 tény Változás 

Látogatók száma 24.394 24.450 26.874 +10.1% 

Helyben használt könyvek száma 3.753 3.800 4.786 +27.5% 

Helyben használt folyóiratok száma 15.527 15.600 17.351 +11.7% 

Referensz kérdések száma 1.015 1.100 2.453 +141% 

Technikai referensz kérdések száma 6.429 6.450 7.006 +8.9% 

Internetezők száma 19.830 19.900 19.961 +0.6% 

Telefon, e-mail 2.141 2.200 2.266 +5.8% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 3.360 3.500 3260. -2.9% 
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GYERMEKKÖNYVTÁR 

 

Állománygondozás: 

 

2019-ben folyamatos volt az állománygondozói munka a Gyermekkönyvtár földszinti tereiben és 

raktárában. Szaktájékoztatói feladataink mellett a raktárosi feladatokat is ellátjuk. 

Folytattuk az elavult példányok leválogatását, valamint a kevésbé használt kötetek leszállítását, 

elhelyezését a raktárba. 

Raktározási gondok megoldására, a KSZR csoport igényt tartott raktárunk egy részére, így szakmai 

anyagainkat és a raktári állományt átválogatva nyáron a gyermekraktár 1/3-át felszabadítottuk. 

 

Forgalmi adatok elemzése: 
 

A látogatók aránya továbbra is magas, a kölcsönzött dokumentumok és a közvetlenül helyben használt 

dokumentumok száma jelentősen növekedett.  

A szombati napokon továbbra is magas a könyvtárhasználók száma, mivel a családok 

leginkább ilyenkor érnek rá a könyvtárlátogatásra. 

2019-bennégy intézménybe települtünk ki.: 

- november 12-én a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolába 

- november 19-én a Búzaszem Nyugati Óvodába 

- november 20-án a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Iskolába 

- november 21-én Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézményébe. 

Egy fő kölcsönző könyvtáros és 1 fő gyermekkönyvtáros közreműködésével történt a kitelepülés. A 

négy alkalom alatt 72 fő iratkozott be ingyenesen, valamint 33 db könyvet is kikölcsönzött az 

ízelítőként kiszállított könyvekből. 

 

Csoportos foglalkozások: 

 

A csoportos foglalkozások és az azon résztvevők száma az előző évhez képest enyhén növekedett. A 

nyíregyházi egyéb intézmények (művelődési házak, múzeum) nagy és színvonalas programkínálata 

erősen megosztja a csoportos látogatók számát. 

A 2019-ben 40 különböző témát ajánlottunk városunk óvodáinak és általános iskoláinak. Az 

általunk vezetett 114 csoportos foglalkozáson 2638fő vett részt. (Átlagosan 23 fő/alkalom.) 

A foglalkozások megoszlása:  

 - tematikus, oktató-nevelő munkához kapcsolódó: 27 

 - könyvtárbemutató, könyvtárhasználat: 34 

 - egyéb: 53 

Ebben az évben népszerűek voltak a kézműves technikákat alkalmazó foglalkozásaink, különösen a 

karácsonyi és húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó alkalmaink, valamint a Pincétől a padlásig elnevezésű 

könyvtárbemutató séták, ahol a könyvtár rejtett zugait is felfedezhetik a gyerekek. 

Csoportos foglalkozásainkon leginkább az alsó tagozatos csoportok vettek részt. Sikerült jobban 

megszólítanunk a felső tagozatos diákokat is, hogy a kamaszkor elején lévő tanulók ne szakadjanak el 

a könyvtárlátogatástól.  

Továbbra is nagyon kedvelt könyvtárunkban a Kerekítő mondókás klub. Többen közülük 

visszatérő olvasóinkká váltak. A szeptemberben indult pontgyűjtő program is igen népszerű volt. 

 

 

Rendezvények: 

 

Nyertes pályázatoknak köszönhetően 40 rendezvényt tudtunk megvalósítani (1 rendezvény átlagosan 

62 fő részvételével). A rendezvényekről érkező visszajelzések továbbra is pozitívak. A 2020-as évre 

egy sikeres pályázatot adtunk be. 

Ebben az évben a már hagyományos, nagyszabású könyves ünnepek mellett több kisebb létszámú 

gyerekközönséget vonzó rendezvényt is szerveztünk. Bekapcsolódtunk a Könyvtárak karácsonya 

rendezvény lebonyolításába is. Két kötet bemutatására kaptunk felkérést (Karjában ringat az erdő, A 

szabólegény macskája), melyet a szerzőkkel közösen nagy sikerrel megvalósítottunk. 
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Egész évben működött a Nyíregyházi Cimborák Klubja, rendszeresen tartottuk a foglalkozásokat 

minden hónapban. Egész évben a nyári szünet kivételével vártuk az óvodás korú gyerekeket a 

Cseperedő Meseklubunk foglalkozásaira Hajdu Ágota népzenetanár és tanítványai közreműködésével, 

amit a szülők és gyerekek nagy örömmel fogadtak. 

Folyamatosan megjelenünk a könyvtár rendezvényein papírszínház-bemutatóinkkal. A gyerekek 

továbbra is örömmel kérik ezt a szolgáltatást. 

Programjainkat, felhívásainkat rendszeresen elérhetővé tesszük az intézményünk honlapján, 

Facebook-oldalán és a helyi médiában. 1 fő gyerekkönyvtáros feladata a sajtóval való kapcsolattartás. 

 

A rendezvények részletezése: 

 

Nemzetközi Könyvajándék Nap(február 14.) 

 

Hetedik alkalommal rendeztük meg könyvtárunkban a Nemzetközi Könyvajándék Napot 

(International Bookgiving Day), amely azzal a céllal jött létre, hogy növelje a rászoruló gyerekek 

hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez. Felhívásunkra 164 darab új és használt könyv érkezett, melyet 

a Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ számára juttattunk el. 

 

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.) 

 

Második alkalommal koordináltuk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérésére az 

irodalmi pályázatot középiskolás diákok részére. 27 pályamunka érkezett be a megadott határidőig 10 

középfokú oktatási intézményből. A díjátadón 88 fő jelent meg. (Ez a létszám nem jelent meg a 

statisztikánkban, mivel a Polgármesteri Hivatal Krúdy termében zajlott le a díjátadó emléknap.) 

 

Mindentudás Könyvtára – gyerekeknek (február 27.) 

 

Az NKA által támogatott Mindentudás Könyvtára – Gyerekeknek ismeretterjesztő programsorozat 

2019-ben is folytatódott. 

Első előadóként dr. Beszeda Imre főiskolai tanár, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki Alapozó, Fizika és 

Gépgyártástechnológia Tanszék munkatársa tartott Érdekes erők címmel kísérletekkel színesített 

bemutatót. Előadásában Eötvös Loránd felületi feszültséggel és a gravitációs erőtérrel kapcsolatos 

kutatásait szemléltette olyan egyszerű kísérletekkel, amelyeket a gyerekek akár otthon is 

kipróbálhatnak. Emellett A fizika mindenkié!című országos rendezvénysorozat nyíregyházi 

programjait is ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. 

 

Mindentudás Könyvtára – gyerekeknek (március 19.) 

 

A fizika fejedelme – Eötvös Loránd, az embercímmel dr. Kiss Csaba háziorvos, speciális mentő tartott 

vetített képes előadást, kihangsúlyozva a tudós családi indíttatását, tanulmányait, valamint a 

tudományos kutatások mellett a természetjárás és hegymászás terén elért kiemelkedő teljesítményét is. 

 

Nemzetközi Gyermekkönyvnap (április 2.) 

 

Révészné Petró Zsuzsanna, a Nyíregyházi Állatpark csoportvezetője a világ medvefajtáiról állított 

össze vidám rajzokkal illusztrált mesekönyvet Medvés könyv címmel. A Nemzetközi 

Gyermekkönyvnap alkalmából vetítettképes bemutató keretében játékosan mutatta be könyvét első 

osztályos gyerekeknek. 

 

Mindentudás Könyvtára – gyerekeknek (április 12.) 

 

A folyadékok felületi feszültsége Eötvös Lóránd munkásságának fontos kutatási területe volt. A Bölcs 

Kavics Oktatóműhely művészeti-tudományos foglalkozásán a víz tulajdonságaira fókuszált – anyagát, 

optikai tulajdonságait, halmazállapotait, felületi feszültségét – izgalmas kísérleteken és kreatív 

feladatokon keresztül vizsgálták negyedik osztályos gyerekekkel. Vargha Noémi fizikus ötleteire 

alapozva a foglalkozást Fatér Anna iparművész és Kádár Anna múzeumpedagógus vezette. 
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Helló Nyíregyháza! (április 26.) 

 

Csatlakozva a városi rendezvényhez, a könyvtár előtti téren papírszínház előadásokkal vártuk az 

érdeklődő gyerekeket egész nap. 

 

46. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekkönyvhónap 

 (május. 2 – május. 31.) 

 

2019. május 2. és május 31. között került sor a rendezvényre, amelybe bekapcsolódott a Tiszavasvári 

Városi Könyvtár Gyermekrészlege, a Pusztadobos Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, a 

Tiszalöki Városi Könyvtár Gyermekrészlege, valamint a Csiriptanya – Játéktár, az Orosi, a 

Sóstóhegyi, Nyírszőlősi Fiókkönyvtár és a KSZR csoport is. 

2019. május 2-án Weöres Sándor halálának 30. évfordulója emlékére „Bóbita, bóbita táncol…” 

címmel megyei rajzpályázat díjátadó ünnepségére került sor. A rajpályázatra felhívásunkat áprilisban 

hirdettünk két kategóriában, 1-4. osztályos és 4-8. osztályos gyerekek részére. A megye településeiről 

310 pályamunka érkezett be. 1-4. osztályos kategóriában 228 darab, 5-8. osztályos kategóriában 82 

darab rajzot értékelt a H. Németh Katalin grafikusművész és Székhelyi Edit festőművész. A 

résztvevőket fenntartónk, Nyíregyháza Megyei Jogú Város nevében megválasztott önkormányzati 

képviselő köszöntötte. A pályaművekből készült kiállítás megnyitó ünnepségén minden résztvevő 

gyermek emléklapot kapott. A díjazottak oklevélben és könyvajándékokban részesültek. Az ünnepség 

zárásaként Bakos Dániel és barátai népzenével és táncházzal kedveskedtek a gyerekeknek. A 

rendezvényen 102 fő vett részt. 

Május 7-én Vadadi Adrienn írónő Játsszunk mesét!címmel dedikálással egybekötött író-olvasó 

találkozót tartott a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda ifjú olvasóinak. A találkozón 78 lelkes óvodás 

és óvodapedagógusok vettek részt. A valós élethelyzeteken alapuló mesék eljátszásában, 

együttjátszásában, mondókázásban örömmel vettek részt a gyerekek. 

Május 8-án dr. Ván Péterfizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet 

tudományos főmunkatársa volt vendégünk. A gravitáció tudománya és az Eötvös-inga címmel a 

tömegvonzás általános jellemzése és kísérletekkel, filmrészletekkel illusztrált bemutatása után az 

Eötvös Loránd által kifejlesztett torziós inga történetéről és a tudományt még ma is foglalkoztató, a 

műszer pontosságát vizsgáló, napjainkban folyó kísérletekről számolt be 65 érdeklődő felső tagozatos 

és középiskolás fiatalnak. 

Május 14-én a könyvtárunkban működő Ringató babaklub foglalkozásán játszottak, énekeltek 

együtt babák és mamák Ferenczné Endresz Klára vezetésével. 

Május 15-én Varró Dániel költő, műfordító volt vendégünk „Varró Dani trolltartója” –elnevezésű 

író-olvasó találkozó keretében mutatta be A szomjas troll : Kis viking legendárium című legújabb 

kötetét. Az interaktív találkozón 128 fő 2. és 3. osztályos diák vett részt. 

 Május 16-án Révész György zoopedagógus Állatibemutatójára került sor könyvtárunkban. 

Különleges állatokkal kápráztatta el az interaktív foglalkozására érkezett 67 óvodást, valamint felhívta 

a figyelmet a felelős állattartásra. 

Május 16-án Cseperedő Meseklub soron következő foglalkozására került sor, ahol az együtt 

éneklésé és játszásé volt a főszerep, valamint az édesanyákat köszöntötték a gyerekek az elkészült 

anyák napi kosárkákkal. Hajdú Ágota és tanítványai népzenei műsora színesítette foglalkozásunkat, 

melyen 36 óvodás korú gyerek és szüleik vettek részt. 

Május 18-án 13. születésnapját ünnepelte a könyvtárunkban működő Nyíregyházi Cimborák 

Klubja. Az olvasni szerető, könyvtárlátogató 8-15 éves gyerekek havonta egy szombat délelőtt 

gyűlnek össze a Gyermekkönyvtár olvasótermében és beszélgetnek könyvekről, irodalomról. Az 

összejövetelen tortával és a közös emlékek felidézésével ünnepeltük a klub fennállását és egyeztettük 

a következő év programjait. A programon 11 fő vett részt. 

Május 20-án A nehéz kétgarasos címmel városi hangosolvasási versenyt szerveztünk Móricz 

Zsigmond író, névadónk születésének 140. évfordulója alkalmából. A versenyt minden évben 4. 

osztályos tanulóknak hirdetjük, melyre 2019-ben Nyíregyháza tíz általános iskolájából 33 diák 

jelentkezett. 

Május 21-én a könyvtárunkban működő Ringató babaklub foglalkozásán játszottak, énekeltek 

együtt babák és mamák Ferenczné Endresz Klára vezetésével. Délután pedig Nyulász Péter író-olvasó 

találkozóján vettek részt a Jókai Mór Református Általános Iskola 1. és 2. tanulói. A Berger Szimat 
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Szolgálat sorozat titkos küldetéseivel interaktív formában ismerkedtek az ifjú olvasók. A 

rendezvényen 127 lelkes gyerek vett részt. 

Csatlakozva a városi Gyermeknap rendezvényeihez (május 26.), a Kossuth téren papírszínház 

előadásokkal vártuk az érdeklődő gyerekeket egész délután. 

Május 28-án a könyvtárunkban működő Ringató babaklub foglalkozásán játszottak, énekeltek 

együtt babák és mamák Ferenczné Endresz Klára vezetésével. 

Május 31-én a könyvtárunkban működő Kerekítő babaklub foglalkozásán játszottak, énekeltek 

együtt babák és mamák Szikora Csilla vezetésével. 

 

90. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok (június 13 – június 17.) 

 

Június 13–17. között a Gyermekkönyvtár papírszínházas felolvasással vett részt az Ünnepi Könyvhét 

Váci Mihály Kulturális Központ előtti téren tartott rendezvényén. A felolvasások során 52 gyerek 

élvezte a mesék világát. 

Június 13-án Balázs Ágnes író vidám, hangulatos beszélgetés keretében mutatta be műveit 62 

lelkes kisiskolásnak. Ezután Gévai Csilla tartott nagy sikerű író-olvasó találkozót környezetvédelmi 

témájú művei alapján 135 érdeklődő diáknak. 

 

A Közintézményeket Működtető Központ által szervezett nyári tábor résztvevőinek könyvtárbemutató 

foglalkozásokat szerveztünk 11 alkalommal. Pincétől a padlási bejártuk a könyvtárat a gyerekek nagy 

örömére. 258 fő vett részt a programokon. 

 

Vidor fesztiválkeretén belül(augusztus 31.) 

 

Bekapcsolódtunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara programjába, melynek célja a hazai termesztésű 

gyümölcsök fogyasztásának népszerűsítése volt. Almás mesével és barkács-foglalkozással vártuk az 

érdeklődőket. 

 

Országos Könyvtári Napok (szeptember 30 – október 6.) 

 

Szeptember 30-án tizenötödik alkalommal szerveztük meg „Napkeltétől Napnyugtáig” címmel nép-

mese felolvasó napunkat. A folyamatos meseolvasások közé kísérő programokat is szerveztünk. Nagy 

sikert aratott Hajdú Ágota népzenész óvodásoknak szóló foglalkozása, aki népi hangszerek bemutatá-

sával színesítette előadását. Vendégünk volt még Budai Ilona, Kossuth-díjas népdalénekes, mesemon-

dó, a Nemzet Művésze, aki énekes mesemondásával örvendeztette meg a gyerekeket. Egész nap népi 

játszótér várta az érdeklődőket a könyvtár előtti téren. A gyerekeket és felnőtteket megmozgató egész 

napos programot 378 fő látogatta meg. Idén is, mint minden évben, minden lelkes meseolvasónak egy 

kis ajándékkal, egyedi könyvjelzővel kedveskedtünk. Délután a Cseperedő Meseklub népmesével és 

népzenével várta a kicsiket. 

Október 1-én Horváth Ágnes Eszter természetgyógyász egy érzékenyítő beszélgetésre várta a gye-

rekeket, akik megismerhették az érzelmek szabályozásának módjait. A nagyobbakat Rozman Béla 

csillagász a négy őselem köré épített, az Univerzumot bemutató, látványos ismeretterjesztő előadással 

várta. 

Október 2-án Tóth Miklós, a Felső-Tisza Alapítvány irodavezetője Tégy a globális felmelegedés el-

len! címmel az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásairól beszélgetett felső tagozatos tanu-

lókkal. Én olvastam, olvasd el te is! címmel a Cimbora Klub tagjai várták kortárs könyvajánlóval az 

Apáczai Csere János Általános Iskola harmadikosait. Régiből – újat foglalkozásunkon pedig műanyag 

palackok újrahasznosításával készítettünk a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tanulóival 

játékokat és ékszereket. 

Október 3-án Kiss Ferenc a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára Földünk és környezetünk címmel 

tartott sokkoló és elgondolkodtató előadást Földünk kimerülő természeti kincseiről, valamint az embe-

ri felelősségről. 

 Október 4-én Az Állatok Világnapjához kapcsolódva az Aura Segítő Kutya Alapítvány 

munkatársai tartottak figyelemfelkeltő bemutatót négylábú segítőikkel, felhívva a figyelmet a felelős 

állattartásra. A felső tagozatos és középiskolás tanulók pedig dr. Szép Tibor, a Nyíregyházi Egyetem 

főiskolai tanár A madarak világa című előadását hallgatták meg, amely a klímaváltozás állatvilágra 

gyakorolt hatásait mutatta be érdekes kutatások alapján.  
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Október 5-én környezetvédelmi totóval vártuk a gyermekkönyvtár olvasóit, az ügyes megfejtők 

OKN-es ajándékokat nyertek. 

 Október 6-án a Könyves Vasárnapon Induljon a játék!címmel kreatív családi vetélkedőt 

szerveztünk öt család részvételével. A feladatok változatosak voltak (pl.: műveltségi totó, állatmese 

írása és előadása, könyvkeresés a polcokon, stb.) és minden korosztályt megszólítottak, óvodástól az 

apukákig. A mindig jó hangulatú programon minden résztvevő nyert és ajándékként társasjátékokkal 

térhetett haza. 

 

Tizenegy éve indítottuk útjára a nyári szünidő hasznos eltöltését célozó Keressük a Nyár 

Könyvfalóját! elnevezésű olvasópályázatunkat. Az olvasásra ajánlott műveket a klasszikus és kortárs 

magyar és külföldi ifjúsági irodalomból választottuk, melyet a nyári szünidőben kölcsönözhettek és 

olvashattak el a gyerekek. A pályázatra összesen 83 pályamunka érkezett be. Az első helyezett jutalma 

egy e-book olvasó volt, a pályázaton résztvevő gyerekek pedig oklevelet és a könyvjutalmat kaptak. 

 

Könyvtári pizsi-buli (október 29.) 

 

Régi tervünket tudtuk megvalósítani a KSZR csoporttal együttműködve. A Halloween jegyében 

bennalvós partira hívtuk az érdeklődő 6-12 éves gyerekeket. 17 gyermek és 11 felnőtt élt a 

lehetőséggel és szórakozott jól az éjfélig szervezett programokon, majd töltötte olvasással, 

beszélgetéssel az éjszakát a gyermekkönyvtár tereiben. A rendezvényen közreműködött a 1 fő KSZR 

referens. 

 

Könyvtárak karácsonya (december 2 – december 22.)  

 

Második alkalommal szervezte meg könyvtárunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

felkérésére a város lakossága számára a karácsonyi kézműves műhelyt. 20 iskolai és óvodai csoport 

számára vezettünk foglalkozást, melyen 425 gyerek vett részt. A barkácsolás mellett a karácsonyi 

ünnepkörről, jeles napokról beszélgettünk az osztályokkal. 

 

Cimborák klubja 

 

A 2006-ban alapított klubnak idén is 10 összejövetele volt. A programok között farsangi mulatság, 

játékos műveltségi vetélkedő, kreatív kézműves foglalkozás, születésnapi ünneplés és 

olvasmányajánló foglalkozás is szerepelt. A továbbiakban is arra törekszünk, hogy minél több olvasni 

szerető gyereket toborozzunk tagjaink közé.  

 

Cseperedő meseklub 

 

Kilenc alkalommal találkoztunk a gyerekekkel a Cseperedő meseklub alkalmai során. 430 fő vett részt 

a foglalkozásokon. Hajdú Ágota népzenetanár és növendékei közreműködésével, papírszínházzal, 

bábos mesemondással, mondókázással, énekléssel, valamint kézműves foglalkozással szólítottuk meg 

az érdeklődő családokat.  

 

Konferenciák, továbbképzések, szakmai gyakorlat, felnőttképzés, minőségbiztosítás, egyéb: 

 

Az intézményünkben akkreditált segédkönyvtáros képzés keretén belül 1 fő gyerekkönyvtáros tartott 

előadást és bemutató foglalkozást a hallgatóknak „A gyermekek könyvtári ellátása” címmel. 

 A KSZR csoport szervezésében mesemondó képzésen vett részt mindkét gyerekkönyvtáros, 

Bumberák Maja irányításával. A mesemondás világába vezette be a résztvevőket, a mesemondás 

technikájára, a mesében rejlő évszázadok óta összegyűjtött mesekincsre hívta fel a figyelmet. 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében „Az én könyvtáram” című kiemelt projekt 

keretében két szakmai továbbképzésen vettek részt a gyerekkönyvtárosok: A könyvtárosok szerepe a 

tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában c. 60 órás képzésen Budapesten, 

Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben c. 60 órás képzésen Debrecenben. A 

gyerekkönyvtárosok aktívan részt vettek a könyvtárban megrendezett megyei szakmai napokon is, 

melyen egy fő gyerekkönytáros beszámolt a könyvtárban kipróbált mintaprogram tapasztalatairól. 
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A Könyvtári Intézet szervezésében 1 fő gyerekkönyvtáros a Gyermekkönyvtári ismeretek új 

kihívásokkal – Most Te is beolvashatsz! című 60 órás továbbképzésén vett részt. 

 Az intézmény minőségbiztosítási rendszerének kialakításában mindkét gyerekkönyvtáros részt 

vesz: a Működést fejlesztő csoportban, és a Partnerkapcsolatok csoportban.  

 Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztályának felkérésére 2 fő 

képviselte intézményünket az Erasmus + CROSS – Új tanulási helyek létrehozása című kétéves 

program szlovéniai találkozóján Kranjban, ahol bemutatták a könyvtárunkban folyó sokrétű munkát. 

 

Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója: 

 

2019-ben továbbra is bekapcsolódtunk az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció munkájába. Tóthné 

Szomolya Ágnes gazdasági ügyintézőként segítette a szervezet munkáját, valamint két szakmai napon 

(március 7-én a FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtárában, október 21-én Miskolcon, a II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban) képviselte a könyvtárat. 

 

Kapcsolattartás a médiával: 

 

Az írott (Nyíregyházi Napló, Kelet-Magyarország) és az elektronikus médiában való megjelenésünk 

rendszeres volt. Több interjú részesei voltunk a Nyíregyházi TV-ben. 1 fő gyerekkönyvtáros plusz 

feladatként a könyvtári programtervek és felhívások, valamint a megvalósult programokról írt 

beszámolók eljuttatását is végezte a sajtó felé. 

 

Gyermekkönyvtár 2018 tény 2019 terv 2019 tény Változás 

Közvetlenül helyben használt dokumentum 27.324 27.500 27.579 +9% 

Látogatók száma 14,745 15.000 14.192 -26.6% 

Referensz kérdések száma 6.504 6.550 6.316 -2.9% 

Rendezvények száma 40 45 40 - 

Rendezvényen résztvevők száma 3.683 3.850 2.503 -32% 

Csoportos foglalkozások száma 93 98 114 +22.5% 

Csoportos foglalkozáson résztvevők száma 2.424 2.500 2.638 +8.8% 

 

A Gyermekkönyvtárban 2019-ben csökkent a látogató és a rendezvényen résztvevők száma, bár a 

rendezvények száma megegyezik a 2018-as adattal. Nőtt azonban a csoportos foglalkozások és az 

azokon résztvevők száma. Az oktatási intézmények szívesen veszik igénybe a könyvtárbemutató és 

egyéb foglalkozásainkat. A statisztikai adatokból arra következtetünk, hogy szükséges a 

Gyermekkönyvtár felújítása. Ehhez elkészítettük a könyvtári tér fejlesztési tervét és a megvalósításhoz 

keressük a megfelelő forrást.  

 

CSIRIPTANYA –JÁTÉKTÁR 

 

A Csiriptanya rendezvényeire és a játék lehetőségére évről évre nagy érdeklődés mutatkozik. 

Foglalkozásaink a korosztályoknak megfelelően tematikus, illetve egyéni ötletek keretében valósulnak 

meg. A programjaink az évszakok, a jeles napok, a világnapok (víz-, egészség, Föld) és szabadon 

választott tematikák jegyében jönnek létre. Rendszeresen felhívjuk a gyermekek figyelmét a jelentős 

társadalmi eseményekre, megemlékezésekre. Tudatosítjuk a felnövekvő generációban az identitásukat, 

a hagyományőrzés fontosságát. Rendezvényeink és manuális foglalkozásaink nem csak arra 

irányulnak, hogy a gyermekek kreativitását és önazonosságát erősítsék, hanem közösséget is 

teremtenek, a gyermekek mindennapi társas kapcsolatait pozitív irányban formálják. A Városházán 

másodszor megrendezett Könyvtári Karácsony című foglalkozásainknak nagy sikere volt, összesen 19 

csoport keresett fel minket, 470 gyerek és felnőtt. 

Az év során több városi rendezvényre is kitelepültünk (Fuss a fény felé!, Autómentes Világnap, 

Vakok Világnapja). Ebben az évben is folytatódtak a sikeres Baba-Mama angol című játékos, angolul 

tartott foglalkozások, a sakkszakkör, és minden második szerdán helyet adtunk a Csöppségekkel a 

Földünkért babaklubnak. 

https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/gyermekkonyvtari-ismeretek-uj-kihivasokkal-most-te-beolvashatsz
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/gyermekkonyvtari-ismeretek-uj-kihivasokkal-most-te-beolvashatsz
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A Csiriptanya lehetőséget biztosít a középiskolások számára a kötelező 50 órás közösségi szolgálat 

teljesítésére. Részt vehetnek a kreatív foglalkozások előkészületi munkáiban és a foglalkozásokon, 

valamint segédkeznek könyvtárunk rendezvényeinek (pl. Ünnepi Könyvhét, egyéb kitelepülések) 

lebonyolításában. Jelenleg 22 iskolával állunk kapcsolatban, 321 tanuló vett részt közösségi 

szolgálaton. 

A Csiriptanyán 2019-ben 45 csoportos foglalkozást tartottunk, a látogatók létszáma ezeken 844 fő 

volt. Az előző évben már megszokott Baba-Mama angol és a Sakkszakkör is tovább folytatódott 2019-

ben. 

 

Program foglalkozás résztvevők száma 

Helló Nyíregyháza! (Kossuth tér) kézműves 150 

Anyák Napja (Kossuth tér) kézműves 115 

Fuss a fénybe! – családi sportnap kreatív 200 

Emeljünk magasba minél több kisgyereket! kézműves 120 

Városi gyermeknap (Kossuth tér) kézműves 128 

Ünnepi Könyvhét (Kossuth tér) kreatív 58 

Országos Könyvtári Napok (könyvtár) kreatív 269 

IKSZ Bemutató (Korzó bevásárlóközpont) kreatív 200 

Könyvtárak karácsonya (Városháza) kreatív 19 csoport + a látogatók = 470 

 

 

Csiriptanya-Játéktár 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény Változás 

Látogatók száma 5.314 5.500 5.578 +4.9% 

 

 

VÉCSEY UTCAI FIÓKKÖNYVTÁR 

 

 

A fiókkönyvtár 2018-ban átalakításra, felújításra került, alapterülete nem változott. Az átalakítás 

kivitelezése jól sikerült, a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő.  

A három helyiségből álló könyvtárban kölcsönző- és oktatótér, dolgozói étkező és olvasói mosdó 

található. Továbbra is sokan betérnek akár naponta is a hétfőtől-péntekig napi 7 órában nyitvatartó 

családias hangulatú fiókkönyvtárba helyben olvasni, de egyre népszerűbb a folyóiratok régebbi 

lapszámainak kölcsönzése is. 

2014-ben 563, míg 2017-ben 745 beiratkozott olvasó tisztelte meg bizalmával fiókkönyvtárunkat. 

2018-ban 615 beiratkozott olvasót regisztráltunk, 2019-ben 765 beiratkozott olvasónk volt. 

Sikeres évet zártunk, sikerült a felújítás előtti olvasói létszámot elérni. Számos sikeres programot 

valósítottunk meg együttműködő olvasóinkkal közösen, akiktől rengeteg inspirációt és pozitív 

visszajelzést kaptunk. 

 

Személyi feltételek: 

 

A fiókkönyvtárban egy fő egyetemi, szakirányú végzettségű könyvtáros teljesít szolgálatot. 2019-ben 

közmunka program keretében 1 fő adminisztratív munkaerő dolgozott a könyvtárban időszakosan. 

 

Könyvtári szolgáltatások, működés, gyűjtemény: 

 

A fiókkönyvtár állománygyarapítása 2019-ben is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően, 

a könyvtárhasználók igényeinek maximális figyelembe vételével valósult meg. A gyűjtőkörnek 

megfelelően, a hagyományos dokumentumok mellett társasjátékokat is beszereztünk. 2019-ben 1511 

db kötettel gyarapodott az állományunk. Ennek 21%-a szakirodalom, 56%-a szépirodalom és 23%-a 

gyermekkönyv volt. 2019-ben 20985 dokumentummal rendelkeztünk. Viszonylag kevés, 96 

dokumentum került apasztásra, amely a korábbi év jelentősebb apasztási tevékenységének köszönhető 

(2018-ban 1650 kötet került apasztásra). 

Az időszaki kiadványok fontos részét képezik a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár állományának. 2019-

ben 90 folyóiratot és 6 napilapot érhettek el nálunk olvasóink. Jelentős számú törzsolvasó olvassa 
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helyben nap, mint nap a napilapokat, és ugyancsak jelentős értéket képvisel szolgáltatásaink között a 

folyóiratok, hetilapok kölcsönzése. Több folyóirat esetében több évre visszamenő lapszámokat is 

kölcsönöznek olvasóink. 

2019 decemberében megérkeztek a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárba az EFOP pályázatból beszerzett 

informatikai eszközök. Ezek telepítése állományba vétele megtörtént, a router beállítása van még 

hátra, amely 2020 elején megtörténik majd, és onnantól olvasóink számára wifi elérést is tudunk 

biztosítani.  

2019-ben 765 beiratkozott olvasója volt a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárnak, melynek 73%-át a 

hölgyek, 27 %-át az urak tették ki. A beiratkozott olvasók életkori megoszlása ebben az évben 

kiegyenlítettebb képet mutat. 2016-ban 48%-ot tett ki a nyugdíjas korú olvasók száma, amely 2017-

ben 32%-ra, majd 2018-ban 23%-ra, míg 2019-ben 15%-ra csökkent. Az aktív korú olvasók száma 41 

%-ról 51%-ra nőtt. A 14 év alattiak aránya 30%, a 14-17 év közöttieké 5 % volt. Az olvasók életkori 

eloszlása kedvezően formálódik, végre jelentős növekedésnek indult az aktív korú olvasók száma is, 

amely a könyvtár családbarát stratégiájának köszönhető. 

A beiratkozási és kölcsönzési szabályok megegyeznek a központi könyvtár gyakorlatával, a 

kölcsönzés itt is számítógépen történik. Mindennaposak a referensz kérdések, az olvasók gyakran 

keresnek konkrét dokumentumokat, vagy témafeldolgozó irodalmat.  

2019-es év könyvtárhasználati adatai nehezen összehasonlíthatók a 2018-as évvel, hiszen 2018-ban 

a felújítások miatt 5 hónapon keresztül zárva volt a fiókkönyvtár, ezért a 2017-es év adatai is 

szerepelnek a táblázatban: 

 

Rendezvények, programok, PR tevékenység: 

 

2019-ben is folytatódott a könyvtárbemutató és könyvtárhasználati órák tartása a könyvtárban. A 

közeli óvoda és általános iskola tanulói elsősorban ünnepkörökhöz, szokásokhoz kapcsolódó 

könyvtárhasználati foglalkozásokon vettek részt, melyek tematikáját a pedagógusokkal egyeztettem 

annak érdekében, hogy illeszkedjen az iskola oktatási programjába és a könyvtárhasználati 

tanmenethez. 

 2019-ben is folytatódott a Szöszmötölő programsorozat óvodásoknak és kisiskolásoknak, ahol 

könyvtári foglalkozás keretében a dokumentumhasználat és a könyvtári tájékozódás fejlesztése volt az 

elsődleges cél. Ebben az évben még több papírszínházas foglalkozás is volt, amely nálunk 

Mesekincstár néven szerepel a programok között. Azt az újítást vezettük be, hogy nem csak 

könyvtáros mesél, hanem vállalkozó kedvű olvasók, gyerekek, szülők, pedagógusok, óvónők is. Eddig 

nagy sikere van, már saját készítésű papírszínházas mesét is hallhattunk a hallgatóság nagy örömére. 

 Folytatódtak a Tündérujjak Kreatív Kézműves Klub felnőtteknek és a Társasjáték Klub, 

foglalkozásai is, amelyeket 2019-ben nagy érdeklődés övezett. Rendhagyó online Quiz-partyt 

tartottunk a nyári szünetben a kötelező olvasmányokról, de 2019-ben volt még bábszínházi előadás, 

rendhagyó versdélután a könyvtár előtti járdán, valamint Olvasólétra Program is. Új, egyedi 

programok voltak 2019-ben: 

 

 mentortalálkozó (közösségépítő mentorok számára tartottam előadást a Vécsey Utcai Fi-

ókkönyvtárban folyó munkáról) 

 Chiara – első könyves nyíregyházi írónő debütáló regényének bemutatója 

 Papp Nóra coach tartott ingyenes életvezetési előadást olvasóink számára 

 mobiltelefon-használattal kapcsolatos interaktív előadást is tartottunk idős olvasóink szá-

mára, amelyet célszerű lenne folytatni, mert óriási rá az igény és nagyon hálásak voltak a 

lehetőségért a résztvevők 

 egy angol társalgási kör is működött az év első felében, ám a kör vezetője nem tudta to-

vább vállalni a foglalkozásokat, ezért ez megszűnt 

 rendhagyó Mikulás napot szerveztünk, ahol Izzi a csodakutya volt a Mikulás segítője ő 

adta át a gyerekeknek, felnőtteknek az apró mikuláscsomagot 

 

3 kamarakiállítás2019-ben, amelyek szintén sikeresek voltak: 

 Költészet Napján versválogatás 

 Olvasólétra Programhoz kapcsolódóan gyermekrajzokból készült egy kiállítás 
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 Mézeskalács Város kiállítás: 2019-ben első alkalommal került megrendezésre olvasóink 

között a Mézeskalács Város verseny, ahová az olvasók sajátkészítésű mézeskalács háza-

ikkal nevezhettek. Ezeket az alkotásokat hozták be a könyvtárba, amelyeket kiállítottunk, 

olvasóink pedig szavazhattak a legszebb alkotásokra.  

 

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című program országos hatókörű könyvtári 

projektje „Az én könyvtáram" címen valósul meg. A fiókkönyvtárban fejlesztett Olvasólétra bekerült 

„Az én könyvtáram” projekt országos mintaprogramjai közé.  

2019-ben zajlott az óvodás és bölcsődés korosztályt olvasásra és kölcsönzésre ösztönző 

matricagyűjtő játéka, a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár fejlesztésében, koordinálásával. A záró program – 

ahol a LEGO játékok átadásra kerültek – a Népmese Napján a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban került 

megrendezésre több mint 100 résztvevővel. 

Új kezdeményezés a Színházbarátok Köre, amelynek keretében két alkalommal vehettek részt 

olvasóink kedvezményes belépőjeggyel a Móricz Zsigmond Színház két előadásán: Mesél a bécsi 

erdőn és a Kilenctől ötig vígjátékon. A könyvtár és a színház közötti együttműködésről 2019 évvégén 

született meg a megállapodás így erről a nagy nyilvánosság számára 2020-tól fogunk hírt adni, eddig 

nem kommunikáltuk. 

Az „új könyveink” polcon rendszeres az ajánlás speciális témákhoz kötődő köteteket, pl. a Móricz 

Zsigmond Színházban bemutatott darabok könyvváltozatait, az Ünnepi Könyvhéten dedikáló írók 

munkáit, karácsonnyal, húsvéttal kapcsolatos írásokat, könyveket. Valentin-napon témához illő 

köteteteket ajánlunk és minden olvasó kapott Valentin-napi kártyát. 

A programokat, rendezvényeket a fiókkönyvtár Facebook-oldalán is közzétettük. A fiókkönyvtár 

belső tereit évszaknak megfelelő dekorációval láttuk el. Mindösszesen 75 programot valósult meg a 

tavalyi évben, amelyet 2405 látogató tisztelt meg részvételével. 

 

Eredményes évet tudhatunk magunk mögött a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban, melynek során sikerült 

még jobban megismerni az olvasók igényeit, elvárásait. 

 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 2017. 

évi tény 

2018. 

évi tény 

2019. 

évi 

terv 

2019. évi 

tény 

Változás 

(tervhez 

képest) 

Beiratkozók száma 745 615 750 765 + 2 % 

Látogatók száma 20659 10002 20500 20726 + 1 % 

Rendezvények száma 62 42 60 75 + 25 % 

Rendezvényen résztvevő száma 2063 1309 1500 2405 + 60 % 

Helyben használt dokumentumok száma 3642 1597 3500 3668 + 5 % 

Helyben használt folyóiratok száma 16058 9830 16000 19628 + 22% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 10955 8595 10000 19144 + 91 % 

Kölcsönzött könyvek száma  18865 14219 18500 20952 + 13 % 

Referensz kérdések száma  8610 5091 8500 10336 + 21% 

Internetezők száma - - 100 0 - 

 

A 765 beiratkozott olvasó közül 141-en éltek az ingyenes beiratkozás lehetőségével, majdnem 

annyian, mint 2017-ben. Az ingyenes beiratkozás komoly vonzerővel bír, hiszen a beiratkozott 

olvasók 18%-a az ingyenes beiratkozást biztosító promóciók keretében iratkozott be. 
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ÖRÖKÖSFÖLDI FIÓKKÖNYVTÁR 

 

Beiratkozás: 
 

A beiratkozott olvasók száma évről évre emelkedést mutat. 2018-hoz képest 2019-ben 32 fővel többen 

iratkoztak be fiókkönyvtárunkba, így az évet 828 beiratkozott olvasóval zártuk. Az év folyamán több 

alkalommal nyílt lehetőségük a városlakóknak az ingyenes beiratkozásra. Így vált könyvtárunk 

olvasójává 236 fő. Több olvasónk – 147 fő – a központi könyvtár és/vagy a Vécsey Utcai 

Fiókkönyvtár szolgáltatásait is igénybe vette.  

 

Könyvtárhasználat: 
 

Könyvtárhasználat tekintetében a személyes használat, továbbá a kölcsönzött és helyben használt 

dokumentumok száma emelkedést mutat a 2018. évhez képest. Sok olvasó hozza vissza jóval a lejárati 

határidő előtt a kölcsönzött dokumentumokat, így rövidebb időn belül többször is kölcsönöznek.  

Tartósan beteg olvasóinkat sem hagytuk olvasnivaló nélkül, mert fiókkönyvtárunkban önkéntes 

alapon, szabadidőt, üzemanyagot nem sajnálva, nyitás előtt, vagy zárás után működtettük az 

„Olvasnivalót házhoz” szolgáltatást. 

2018 októberében a periodika-kínálat frissítése, bővítése, továbbá az olvasói igények minél 

teljesebb kielégítése céljából felmérést végeztünk látogatóink körében. Mindennek köszönhetően az 

olvasók 2019-ben a korábban megszokott lapok mellett új címekből is választhattak. 

A könyvtárunkban felelhető 96 féle periodika nagy népszerűségnek örvend mind a kölcsönzés, 

mind a helyben használat tekintetében. Több könyvtárlátogató rendszeres olvasója a napilapoknak. 

A gyermek- és ifjúsági lapok kölcsönzése csak kis mértékben emelkedett, ugyanakkor jelentősen 

nőtt helyben használatuk száma. Ez utóbbi azért örvendetes, mert így a fiatalok sokkal több időt 

töltenek a könyvtárban, mint korábban. 

Némileg csökkent a telefonon segítséget kérők száma (hosszabbítás, rendezvényeinkről 

tájékoztatás stb.), azonban sok megkeresést kapunk e-mail-ben és könyvtárunk Facebook-oldalán. 

Látogatóink szívesen használták az olvasói számítógépeket akár szövegszerkesztésre, akár 

internetezésre. 

 

Állományra vonatkozó adatok: 

 

Az állomány nagysága 2019. dec. 31-én  16353 

Periodikák száma 96 

Év közben kapott dokumentumok száma 1529 

Selejtezett kötetek száma 1378 

 

Fiókkönyvtárunk több éve raktározási nehézségekkel néz szembe. Ezen a rongált, ill. fölösleges 

könyvek folyamatos leválogatásával és beküldésével igyekeztünk az év folyamán enyhíteni. Mindezek 

ellenére örömmel fogadtuk az érdeklődésre számot tartó új könyveket, mert ezekkel lehet mind a 

beiratkozott olvasói létszámot, mind a látogatók számát növelni. 

 

Működési feltételek alakulása: 

 

A könyvtár épületét szeretnénk felújítani, hogy megfeleljen a 21. század elvárásainak. Elkezdtük a 

tervezést és keressük a megvalósításhoz a megfelelő forrást.  

 

 

Foglalkozások, rendezvények, kiállítások: 

 

Fiókkönyvtárunk kapcsolódott a központi könyvtár rendezvényeihez – Ünnepi Könyvhét, Népmese 

Napja, Országos Könyvtári Napok. Változatos programokat kínáltunk látogatóinknak. Kreatív 

foglakozásainkat ünnepekhez, nagyobb eseményekhez kapcsolódva hirdettük meg: pl. farsang, húsvét, 

karácsony stb. 
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Sikeres volt Bálint-napi programunk, melyre játékos feladatokkal kicsiket és nagyokat egyaránt 

vártunk. Sok olvasónk e napon megtalálta Könyvtársát is. 

Könyvhódító című olvasásnépszerűsítő játékunkban – júniustól szeptember közepéig – általános 

iskolás olvasóink vettek részt. Szün-idő-töltő címet viselő programunkon az óvodás és alsós olvasókat 

hetente más-más feladatok (kézműves, rejtvények) várták. A résztvevők 8 héten át gyűjthettek 

pecséteket, melyeket a feladatok sikeres elvégzéséért kaptak. A legalább 4 pecsétet összegyűjtők 

jutalomban részesültek. 

A Népmese Napján égből pottyant mesehősök, valamint mese-kvíz várta a látogatókat. Az 

Országos Könyvtári Napok alatt díjátadón vehették át megérdemelt ajándékaikat könyvtódítóink és a 

sikeres pecsétgyűjtők, továbbá Távoli tájakon című vetített képes előadásunkon dél-koreai 

útibeszámolót hallgathattak meg, illetve láthattak az érdeklődők. 5 napon át a rejtvényfejtők is 

hódolhattak szenvedélyüknek, s 5 helyes megfejtő ajándékcsomagban részesült. 

Decemberben Kis Karácsony, nagy Karácsony...így várjuk a Karácsonyt címmel fotópályázatot 

hirdettünk olvasóinknak. Az ünnepre hangolódást segítette Kézműves Karácsony rendezvényünk, 

melyen az érdeklődők különféle ünnepi dekorációkat készíthettek. 

Az év során két nagyobb kiállításunk volt. Bálint-napkor nyílt Mackó- és Híres szerelmek című 

kiállításunk, melyeket február végéig tekinthettek meg látogatóink. Szeptemberben – elsősorban a 

fiatalabb korosztálynak kedvezve – nyílt meg Manga-kiállításunk egyik olvasónknak köszönhetően, 

aki gyűjteményét egy hónapra könyvtárunk és olvasóink rendelkezésére bocsátotta. A mangákat az 

olvasók helyben el is olvashatták. 

Jó a kapcsolatunk a Margaréta és a Kikelet Óvoda, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola 

pedagógusaival, akik szívesen hozták el a gyermekeket egy-egy foglalkozásra. 

Összességében a meghirdetett 30 programunkon 1525 fő vett részt.  

 

Egyéb munkák: 

 

Az év folyamán évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan dekorációkat készítettünk a könyvtárba, a 

kirakatba. „Becsalogatóként” új könyveket, ill. ünnepekhez kapcsolódóan ajánló irodalmat helyeztünk 

el szintén a kirakatban. Folyamatosan gondoztuk az „Olvasóink ajánlják” polcot, amit a 

könyvtárlátogatók nagyon kedvelnek. 

Fogadtuk a közösségi szolgálatra fiókkönyvtárunkba jelentkező középiskolásokat, akik számára 

igyekeztünk változatos tevékenységeket biztosítani. Augusztusban egy héten át 4 diákmunkás segítette 

munkánkat. 

A periodikák kölcsönzési forgalmát, valamint az olvasói igényeket figyelembe véve került 

leadásra a 2020. évi folyóirat-rendelés, decemberben pedig egységes, esztétikus feliratok készültek a 

megrendelt periodikákhoz. 

 

Könyvtárhasználati adatok: 

 

Örökösföldi Fiókkönyvtár 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 
Változás 

Beiratkozók száma 796 800 828 +4% 

Látogatók száma 18132 18200 18529 +2% 

Kölcsönzött dokumentumok száma 15238 15300 16927 +11% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 12084 12100 12701 +5% 

Helyben használt dokumentumok száma 6704 6800 6032 -11% 

Helyben használt folyóiratok száma 12971 13000 13403 +3% 

Távhasználat 2089 2100 1629 -23% 

Internetezők száma 1190 1200 1209 +1 
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Rendezvények száma 33 35 30 -10% 

Rendezvényen résztvevő száma 1318 1500 1525 +15% 

 

Az Örökösföldi Fiókkönyvtár adatai azt mutatják, hogy a könyvtárat szeretik az olvasók és egyre nő a 

beiratkozók száma. Kisebb csökkenés látható a helyben használt dokumentumok számában, de a 

fiókkönyvtárak elsődleges feladata a kölcsönözhető állomány fejlesztése és rendelkezésre bocsájtása. 

 

KERTVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR 

 

Célkitűzések, feladatok voltak a 2019-es évre: 

 

A könyvtár elsődleges feladata: a rendelkezésre álló eszközökkel lehetővé tenni olvasóinak 

művelődését, tanulását, szórakozását, információhoz jutását. 

Fontosnak tartja a könyvtár a gyerekek olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelését, azt oktató- nevelő 

valamint a napközis munka támogatását. Cél, hogy egyre több kertvárosi lakos váljon olvasóvá, illetve 

könyvtárunk használójává. Az utóbbi pár évben jelentősen megváltozott az olvasók összetétele, egyre 

több kertvárosi lakos keresi fel könyvtárunkat. 

 

A könyvtár programtervéből megvalósultak: 

Január:  

- A Magyar Kultúra Napja és a Himnusz születésnapja alkalmából iskolai versmondó verseny  

 

Február:  

- Az első osztályos gyerekek olvasóvá avatása az iskolai könyvtárossal 

- Farsangra készülődés a gyerekekkel 

 

Március: 

- Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepére való felkészülés segítése 

 

Április: 

- A magyar Költészet Napja alkalmából prózamondó délután rendezése alsó és felső tagozatos tanulók 

részére 

 

Szeptember: 

- A Magyar Népmese Napja alkalmából meseolvasó délután rendezése 

 

Október: 

- Október 6-án az Aradi Vértanúk Napja – megemlékezés az iskolarádióban ünnepi műsorral 

- Nagy Szabina mesemondó interaktív mesedélutánt tartott az OKN keretein belül 

- Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése az iskolában 

 

December: 

- Adventi, karácsonyi készülődés a könyvtárban, kézműves foglalkozások 

 

Ezeken kívül szinte minden hónapban könyvtári órákat tartunk az iskolásoknak az iskolai 

könyvtárossal: kézműves foglalkozások egy-egy ünnepkörhöz, évszakhoz kapcsolódva (farsang, 

húsvét, karácsony stb.). 

 

A Kertvárosi Fiókkönyvtár kettős funkciójú könyvtár, ellátja a közkönyvtári és az iskolai könyvtári 

feladatokat is. 2019-ben új osztály indítása miatt, egy új osztályterem kialakítása vált szükségessé, így 

az iskola vezetésének kérésére a könyvtár egy kisebb területű helyiséget kapott a további működésre. 

A statisztikai adatokban történő változás az átalakítási munkálatokra és a kisebb alapterületre tudhatók 

be.  
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OROSI FIÓKKÖNYVTÁR 

 

2018-ban az orosi Hermann Ottó Általános Iskolában elindult az első felső tagozatos osztály. Minden 

évben, így 2019-ben új osztály indult, így növekszik az iskola tanulói létszáma és ezzel együtt a 

fiókkönyvtárba járó gyermekek száma is. 

 

Rendezvények: 

 

Január: 

- A Magyar Kultúra Napja – PowerPoint-os bemutató az iskola tanulóinak. Résztvevők száma 110 fő. 

 

Február: 

- Farsangi kézműves foglalkozás – Maszkok készítése. Résztvevők száma: 15 fő. 

- A Farsang eredete – foglalkozás. Résztvevő száma 10 fő. 

- Farsangi népszokások, karneválok, farsangi ételek – foglalkozás 2. osztályos tanulók részére – 

Résztvevők száma: 15 fő. 

 

Március: 

- Nőnapi virágfűzér készítése – kézműves foglalkozás 4–5. osztályosoknak. Résztvevők száma: 29 fő. 

- Rendhagyó könyvtári óra 2. osztályos tanulóknak. – Résztvevő száma: 18 fő. 

- Víz Világnapja – Víz-kvíz.  – Résztvevők száma: 19 fő. 

- Húsvéti készülődés – kézműves foglalkozás. Résztvevő száma: 28 fő. 

- Húsvéti foglalkozás 2. osztályosoknak – kézműves foglalkozás. – Résztvevő száma: 17 fő. 

 

Április:  
- Költészet Napja – Versmondó verseny – Résztvevő száma 120 fő. 

- Rendhagyó könyvtári óra 2. osztályosoknak. – Résztvevő száma: 18 fő. 

 

Május:  

- Föld napja a könyvtárban. – Résztvevő száma: 29 fő. 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 
Változás 

Beiratkozók száma 466 466 467 +0,2% 

Látogatók száma 6069 6200 5712 -5,91% 

Kölcsönzött dokumentumok száma 5364 5700 4688 -13% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 1298 1400 1093 -16% 

Helyben használt dokumentumok száma 38947 39000 43666 +12 % 

Helyben használt folyóiratok száma 1276 1300 1169 -8% 

Referensz kérdések száma 101 101 56 -45% 

Távhasználat 181 181 133 -27% 

Internetezők száma 0 0 0 0 

Rendezvények száma 7 7 6 -14,28% 

Rendezvényen résztvevő száma 580 600 338 58 % 

Csoportos foglalkozások száma 15 15 13 -13.33% 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők száma 333 360 334 - 
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- Anyák napi készülődés- kézműves foglalkozás. – Résztvevő száma: 12 fő. 

- Madarak, fák napja – kézműves foglalkozás. – Résztvevők száma: 16 fő. 

 

Június:  

- Óceánok Világnapja – foglalkozás 1. osztályos tanulóknak. – Résztvevők száma: 28 fő. 

- Tanévzáró Ünnepség Legtöbb Könyvet kölcsönző díjak átadása 

 

Szeptember: 

 

- Népmese Napja – Résztvevő száma: 28 fő. 

- Benedek Elekre emlékezünk – PowerPoint-os bemutató. Papírszínház. – Résztvevő száma: 161 fő. 

 

Október: 

- Országos Könyvtári Napok: Velünk élő állatok – kézműves foglalkozás. – Résztvevők száma: 18 fő. 

- Ültess fát! – faültetés a könyvtár hátsó bejáratánál. 

- Halloweeni keresztrejtvény. – Résztvevők száma: 30 fő. 

 

November 

- Mesemondó verseny – Résztvevők száma 30 fő. 

- Márton-napi népszokások kézműves foglalkozás. – Résztvevő száma: 23 fő. 

- Rendhagyó könyvtári óra – meseolvasás. – Résztvevő száma: 24 fő. 

 

December: 

- Adventi készülődés – kézműves foglalkozás. – Résztvevők száma: 17 fő. 

- A Luca-nap története. – Résztvevő száma: 20 fő. 

 

 

Orosi Fiókkönyvtár 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 
Változás 

Beiratkozók száma 176 190 208 +18% 

Látogatók száma 11820 11830 11616 -2% 

Kölcsönzött dokumentumok száma 7763 7770 8989 +16% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 2779 2800 1989 -28% 

Helyben használt dokumentumok száma 14427 14430 25029 +73% 

Helyben használt folyóiratok száma 7297 7300 9701 +33% 

Referensz kérdések száma 787 800 1100 +40% 

Távhasználat 102 110 277 +272% 

Internetezők száma 1039 1045 1463 +41% 

Rendezvények száma 50 51 31 -38% 

Rendezvényen résztvevő száma 1422 1425 1100 -23% 

Csoportos foglalkozások száma 39 40 24 -38% 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők száma 637 640 502 -21% 
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NYÍRSZŐLŐSI FIÓKKÖNYVTÁR 

 

Személyi feltételek: 

 

1 fő segédkönyvtáros június közepén felmondott, június 30-tól az Olvasóteremből áthelyezett 

segédkönyvtáros folytatta a munkáját. 

 

A diákok, az órák közötti szünetek nagy részét a könyvtárban töltik, ahol érdeklődésüknek eleget téve 

megtanulhatják a könyvek betűrendbe való elhelyezését a polcokon. A harmadik osztályos gyerekek 

rituáléja a péntek délutáni csoportos kölcsönzés, amihez a mai napig hűen ragaszkodnak.  

 

Rendezvények: 

 

Január: 

- Januártól áprilisig ütemezett könyvtári órákat tartottunk minden osztály számára az iskolai 

könyvtáros-tanár kollégával. 

- A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Tüneth együttes adott koncertet. 

 

Február: 

- A farsangról szóló manuális foglalkozások és a farsangi népszokásokat feldolgozó vetélkedők 

 

Március: 

- Márciustól májusig minden osztály számára az iskolai könyvtáros tanár kolléganő vezénylésével 

ütemezett könyvtári órák  

 

Április: 

- Szépen olvasó verseny 

Május: 

- A Gyermekkönyvhónap programsorozat keretén belül Abonyiné Antal Anna drámapedagógus 

interaktív foglalkozása. Téma: a tavaszvárás és a természet. 

- Kincsvadászat: A kis csapatok mérkőztek meg egymással ügyességi-, logikai-, és kreatív 

versenyfeladatokban könyvtáron belül és kívül. A díjazottak könyvjutalmat kaptak, de senki nem 

távozott üres kézzel. 

 

Szeptember: 

- A Népmese Napján mesemondó versenyt rendeztünk alsó tagozatos diákok részére: 30 diák tanult 

meg egy-egy mesét. 

- Hét őszi kreatív foglalkozást szerveztünk, amin összesen 163 diák vett részt. 

- 33 könyvtárhasználati és interaktív órát tartottunk az iskolai könyvtáros kolléganővel közösen. 

- Szeptember 30-ánMeseterápia című előadásában Helmeczi Istvánné Gálik Margit író, pedagógus 

beszélt arról, hogy a meséknek mekkora szerepe van a gyermekek érzelmi intelligenciájának 

fejlődésében. Az előadáson 17 kisdiák és 2 pedagógus vett részt. 

- Összesen: 2 db rendezvényt 58 fő,és 40 db csoportos foglalkozást 712 fő. 

 

Október: 
- Országos Könyvtári Napok programsorozat keretein belül Petrilláné Bartha Enikő a Nyírerdő Zrt. 

erdei iskolájának vezetője mutatta be az erdőt és élővilágát. A résztvevők száma:94 gyermek és 5 

felnőtt. 

- „Ültess fát a holnapért”program, ahol 10 diák és 5 felnőtt vett részt. 

- Összesen: 3db interaktív óra, 3db őszi és 1db halloweenhez kapcsolódó foglalkozás, résztevők 

száma: 184 fő. 

 

November: 

- A négy Márton-napi foglalkozáson 123 diák vett részt. Megbeszéltük a Márton-nap eredetét és 

hagyományait. 

- Több tanórához kapcsolódó oktatófilmek megnézéséhez is a könyvtár adott helyet, összesen három 

alkalommal. A jelenlévők száma 68 fő volt.    
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December: 

- December 2-án a gyerekek segítségével karácsonyi hangulatot varázsoltunk a könyvtárba. Felkerül 

az ajtódísz, az adventi kalendárium és még számtalan karácsonyi dekoráció. 

- A Mikuláshoz kapcsolódó kézműves foglalkozáson 200 gyermek vett részt. 

- A hónap utolsó kézműves foglalkozására december 12-én került sor, amin 20 diák készített 

karácsonyi ajándékot szeretteinek. 

 

 

Nyírszőlősi Fiókkönyvtár 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény Változás 

Beiratkozók száma 247 260 282 +14% 

Látogatók száma 11.394 12.000 12.457 +9.3% 

Rendezvények száma 49 55 38 -28% 

Rendezvényen résztvevők száma 1.249 1.500 877 -42% 

Helyben használt dokumentumok száma 16.633 22.000 14.552 -14% 

Helyben használt folyóiratok száma 6.913 7.500 4.547 -34% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 277 300 290 +4% 

Kölcsönzött könyvek száma 3.900 4.000 4.195 +7.5% 

Referensz kérdések száma 492 550 790 +37% 

Internetezők száma 1.022 1.200 494 -51.6% 

 

A 2019. évi adatok alapján a Nyírszőlősi Fiókkönyvtárban a beiratkozott olvasók, valamint a látogatók 

száma nőtt. Csökkent azonban a rendezvények és a rendezvényen részt vevők száma, ami a könyvtáros 

személyében történt változásnak tulajdonítható. Az igényfelmérés után azonban szépen alakult a 

rendezvényszám, amit az utolsó negyedéves adatok mutatnak. Az internetezők számának csökkenése 

sajnos a sok internetkapcsolattal összefüggő problémából adódik. 

 

SÓSTÓHEGYI FIÓKKÖNYVTÁR 

 

A Sóstóhegyi Fiókkönyvtár kettősfunkciójú könyvtár, ellátja a közkönyvtári és az iskolai könyvtári 

feladatokat is, ezért igyekszünk az iskola által biztosított helyiséget maximálisan kihasználni. Az előző 

évhez hasonlóan a könyvtári állomány folyamatos gyarapodása szükségessé tette a könyvek ismételt, 

gyakori átrendezését, leválogatását, visszaküldését a központi könyvtárba. A nyár folyamán a 

raktárból is sikerült a fölös példányokat elszállítani, így rendbe tettük az ottani állományrész is.  

A gyűjteményszervezési osztály 2019-ben is figyelembe vette a továbbított olvasói igényeket. 

Ennek köszönhetően egyetlen korosztály sem maradt olvasnivaló nélkül, a kisbabáktól az idősekig 

mindenki élvezhette a folyamatos állománynövekedés előnyeit, amelyért a meglévő olvasók igen 

hálásak. 

A könyvtár Facebook-oldalára 2019-ben is folyamatos volt az olvasással, könyvekkel, 

könyvtárakkal kapcsolatos idézetek, ünnepekhez kapcsolódó cikkeknek a feltöltése. Az újonnan 

érkezett könyvekről fénykép készült, ezzel is tájékoztatva az olvasókat. Volt, aki már a Facebookra 

való feltöltéskor félretetette a könyvet. A kézműves foglalkozásokról és egyéb rendezvényekről 

készült képeknek is nagy sikere volt, egyre többen használják az oldalt. 

Februárban az érdeklődő gyerekek farsangi lovagi fotózáson vehettek részt, ahol a lovag sisakjába 

az ő arcuk került. Ezek a fotók a Facebook-oldalon is igen sikeresek voltak. 

 Márciusban egy hetük volt a gyerekeknek egy keresztrejtvény megfejtésére, amelyben a kérdésekre 

adott válaszok és a megfejtés is a tavasszal kapcsolatos. Ezt követően sorsoláson vettek részt, melyet 

nagy izgalom előzött meg, hiszen most először volt ilyen a könyvtárban. A sóstóhegyi Szabó Lőrinc 

Tagintézmény vezetője Brátán János sorsolta ki a szerencsés nyertest, aki Egy ropi naplója című 

könyv boldog tulajdonosa lett. A többi helyes megfejtő pedig egy-egy állatos matricát választhatott. 

Áprilisban Húsvét témakörében kézműves foglalkozást tartottunk. 

 Májusban a Madarak és fák napja alkalmából a gyerekeknek két hetük volt egy feladatlap 

kitöltésére, amelyben csak madarakkal és fákkal kapcsolatos kérdések, feladatok, játékok voltak. Egy 

szerencsés tanuló könyvet nyert, a többiek kézlenyomata pedig nevükkel együtt felkerült a könyvtári 

„Zöld sarok” fájára.  

A tavalyi évhez hasonlóan idén is könyvjutalomban részesültek a tanév során legtöbbször 

kölcsönző gyerekek.  
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 A nyíregyháza-sóstóhegyi görög katolikus egyházközség által szervezett tábor résztvevői látogattak 

el júniusban a Sóstóhegyi Fiókkönyvtárba. A könyvtár rövid bemutatása után arról folyt a beszélgetés, 

hogy kinek mi a kedvenc könyve, mit ajánlana a társainak. Ezután a polcokon lévő könyveket vették 

szemügyre a fiatalok és ott folytatódott a beszélgetés. Megbeszéltük, hogy jövőre ismét találkozunk 

majd egy kibővített, előre megtervezett programmal. 

 Júliusban összesen négy alkalommal, minden héten egyszer szerveztük meg a „Kézimunka 

szakkört.” A hagyományőrzés volt a célja ennek a foglakozásnak, ahol a kalocsai és a matyó 

hímzésvilággal, annak történetével ismerkedtek meg az érdeklődők. Ezután kiválasztották a nekik 

tetsző mintákat és elsajátították a száröltés és a lapos öltés technikáját. Voltak kezdők és újrakezdők is 

a csoportban, gyerekek és szülők, nagyszülők is, akik sikerélménnyel tértek haza már az első alkalom 

után. Olyan is volt, aki csak egy alkalommal tudott eljönni a foglalkozásra, de a legtöbben 

szorgalmasan részt vettek ezeken az órákon. Olyan is volt, aki még otthon is folytatta és már a kész 

munkát hozta el megmutatni. A kézimunkázásához használt terítőket és cérnákat a beiratkozott 

olvasók ingyenesen kapták meg. Minden érdeklődő új élményekkel és egy-két saját maga hímzett 

terítővel térhetett haza. 

Szeptemberben több osztály is könyvtárhasználati foglalkozáson vett részt a könyvtárban. 

2019-ben a fiókkönyvtár ismét csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez négy 

programmal.  

 2019. október 2-án „Kreatívan pólófonalból”című foglalkozáson Dévényi Sarolta tanárnő 

vezetésével megismerkedhettek a részt vevők a pólófonás titkaival. Az újrahasznosítás jegyében 

zajlott foglalkozáson mindenki elsajátíthatta hogyan lehet a megunt, már nem használt pólót más 

formában felhasználni. A pólón kívül a cipős dobozok is új szerepben tűntek fel, hiszen a szövéshez 

használt szövőkeret alapja lett. Könyvjelzők, karkötők, tányéralátétek, kistáskák készültek ezzel a 

technikával. Az aranyos kis mozgószemes polipok szintén pólófonalból készültek, de nem szövéssel, 

hanem fonással. A jó hangulatban telt szülő-gyerek foglalkozáson a gyerekek a hagyományőrzés és az 

újrahasznosítás fogalmával is megismerkedtek, miközben finommotorikus készségük is fejlődött. 

 2019. október 4-én délután Madárbarát kert címmel érdekes, interaktív előadást hallottak az 

érdeklődők Tóth István természetvédelmi mérnök tolmácsolásában. Elsősorban felnőtt olvasók vettek 

részt ezen a programon, de néhány gyerek is érdeklődéssel hallgatta az előadást. Szó volt arról, hogy 

miként lehet részt venni a madárvilág, a természet és a környezet megóvásában. Néhány otthon 

elkészíthető madáretető is bemutatásra került, hiszen a napi madárvédelemhez hozzátartozik az odúk 

és itatók kihelyezése, valamint a téli madáretetés. A felmerülő kérdésekre is minden érdeklődő 

hasznos választ kapott. 

 2019. október 5-én a Kerékpártúra Sóstóra résztvevői látogattak el a Sóstóhegyi Fiókkönyvtárba az 

őszi Sóstó megtekintése után. Egy tálca sütemény fogadta a vendégeket, majd egy rövid 

könyvtárbemutatót követően keresztrejtvényt és totót töltöttek ki a csapatok, melyben kerékpáros és 

könyvtárral kapcsolatos kérdések szerepeltek. Ezután a Ki tud többet Sóstóról című kvíz kérdések 

vártak megválaszolásra, a frissen szerzett élmények alapján. A nyertes csapat értékes ajándékok közül 

válogathatott, de a többiek sem maradtak jutalom nélkül. Köszönet érte a Zöld Kerék Alapítványnak. 

 Az Országos Könyvtári Napok keretében immár másodszor kaptak jutalmat a Sóstóhegyi 

Fiókkönyvtárban a legtöbbet kölcsönző felnőtt olvasók. Az első öt helyezettet díjaztuk, akiknek 

jutalma egy-egy ajándékkönyv volt. Új kategória lett ettől az évtől, a legtöbbet kölcsönzött család, 

akik szintén könyvet kaptak jutalmul. Ezzel szeretnénk megköszönni, hogy hűséges 

könyvtárlátogatók. 

 Nagyon jó hangulatban telt el az a novemberi délután, ahol az első osztályos tanulók Márton-

naphoz közeledve először egy számítógépes bemutató segítségével ismerkedtek meg a jeles naphoz 

kötődő hagyományokkal, majd csodaszép libák készültek papírból. Ezt közös éneklés követte, 

természetesen libás dallal, de Lúdas Matyi sem maradhatott ki a sorból egy diafilm segítségével. 

Szintén novemberben lelkesen tettek eleget az iskola tanulói annak a felhívásnak, amelyben 

kedvenc meséjüket, olvasmányukat kellett illusztrálni. Szebbnél szebb rajzok érkeztek mind a négy 

osztályból. Jutalmuk egy kézműves foglalkozáson való részvétel volt. A kiállítás a könyvtárban volt 

megtekinthető. Novemberben a télre hangolódva műanyag kanálból hóemberek készültek. 

Továbbra is nagy sikere volt a gyerekek körében a könyvtár előterében elhelyezett „mosolykáknak” 

is, amit többször pótolni is kellett. Ugyanis akinek rossz volt a kedve, az letépett egyet és máris 

mosolygósabb napja lett. 

Decemberben az ünnepvárás jegyében két héten keresztül minden nap kézműves foglalkozáson 

vehettek részt a gyerekek. Karácsonyi hangulatban készültek karácsonyfadíszek, szalvétatartók. 
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KÖNYVTÁR PONTOK 

 

2019 utolsó negyedévében Borbányán és Mandabokorban Könyvtár Pontot nyitott a könyvtár, a Jósa 

András Kórház könyvtárában pedig letéti állományt helyeztünk el. A könyvtár célja az volt, hogy az 

adott környéken élőkhöz is eljuttassa a könyvtári szolgáltatásokat. A Könyvtár Pontok kialakítása úgy 

történt meg, hogy az olvasás mellett közösségi tér is legyen, lehetőséget adva a könyvtári 

foglalkozások mellett a helyi közösségek rendezvényeinek befogadásához is. 

A könyvtári állomány kialakításánál minden esetben figyelembe vettük a helyi kapcsolattartó 

igényeit, ami tükrözte a környék lakosságának igényeit. A helyi igényekhez alakítottuk a Könyvtár 

Pontok nyitvatartási idejét is. 

Mandabokorban az épület másik felében óvoda található, így sok gyermekeknek szóló könyv, 

folyóirat és játék is helyet kapott az állományban, hogy gyermek és szülő is kedvére válogathasson 

belőle. Az otthon tartózkodó nyugdíjasokra is gondoltunk, amikor bűnügyi és romantikus 

szépirodalmat is bőven válogattunk az állományba. Az állomány alakulása 2019 végén: 1199 db 

dokumentum és 5 féle folyóirat. 

Borbányán, mely Nyíregyháza kedvelt kertvárosi része, a Könyvtár Pont a művelődési ház egyik 

termében került kialakításra. Itt közelben van az általános iskola és több nyugdíjas klub is működik az 

épületben. Az állományt ezekre az adottságokra figyelve alakítottuk ki. Az állomány 2019 végén: 

1457 db dokumentum és 5 féle folyóirat. 

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórház Szakkönyvtárával kötött megállapodás alapján 100 db 

kezdő állománnyal indítottuk a letéti könyvtárunkat. 2019. év végére az állománygyarapítás hatására 

ez a szám 152 db-ra nőtt. A gyarapítást a kórházi könyvtár dolgozói segítik, hiszen ők ismerik 

legjobban az olvasóik igényeit. 

 

Könyvtár Pontok  Borbánya Kórházi letét Mandabokor 

Nyitás 2019.10.09. 2019.09.04. 2019.10.03. 

Beiratkozott olvasók száma 40 28 6 

Látogatók száma 480 70 73 

Kölcsönzött dokumentumok száma 66 109 18 

Helyben használt dokumentumok száma 12 15 3 

Helyben használt folyóiratok száma 430 72 55 

Kölcsönzött folyóiratok száma - - - 

Referensz kérdések száma 24 27  

Csoportos foglalkozások száma - - 1 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők száma - - 27 

 

 

Sóstóhegyi fiókkönyvtár 2018. évitény 2019. éviterv 2019. évi 

tény 

Változás 

Beiratkozók száma 234 248 248 +6% 

Látogatók száma 10041 10925 10089 +0,5% 

Rendezvények száma 18 19 24 +33% 

Rendezvényen résztvevő száma 298 316 465 +56 % 

Helyben használt dokumentumok száma 9912 10224 10455 +5,5% 

Helyben használt folyóiratok száma 3164 3254 2755 -13% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 2785 2800 2475 -11% 

Kölcsönzött könyvek száma  10479 10580 10484 +0,05% 

Referensz kérdések száma  2376 2410 2379 +0,1% 

Internetezők száma 2398 2398 1893 -21% 
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MÉDIATÁR 

 

2019-ben bővítettük kottáinkat elsősorban könnyűzenei témában, de más műfajban is. Gyarapítottuk 

gyűjteményünket zenei CD-kkel is, valamint különböző ünnepek, események napján mini kiállításokat 

helyeztünk el Médiatárunkban, gyűjteményünk hanganyagaiból és könyveiből. 

Ebben az évben apasztottuk le a Felnőtt kölcsönző részleghez tartozó kölcsönözhető hangkazettáit, 

összesen 1136 db-ot, valamint videokazettáit nagy számban, összesen 890 db-ot. Megtörtént a két 

előadóterem szervizelése, projektorok beüzemelése. Beszereztünk egy magasabb árkategóriás DVD-

felvevőt, melynek eredményeképpen jobb minőségű VHS digitalizálást tudunk nyújtani, és már 

pendrive-on is kérhető az átvett anyag, nemcsak DVD-n. 

 

 

Médiatár 2018 tény 2019 tény Változás 

Látogatók száma/fő 4216 4325 +2,59% 

Referensz kérdés 995 935 -6,03% 

Helyben használat 1311 1380 +5,26% 

Internetezők száma 3012 2916 -3,19% 

Zenei összeállítás 125 117 -6,40% 

Videó összeállítás 60 91 +51,67% 

Távhasználat 383 665 +73,63% 

 

 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés  
 

A Gyűjteményszervezési Osztályon 2019-ben több személyi változás történt. 1 munkatárs a Megyei 

Szolgáltatási Osztályra került át. Az osztályvezető októberben nyugállományba vonult, egy másik 

munkatárs novemberben megkezdte felmentési idejét. Egy könyvtáros 5 hónapig megbízási 

szerződéssel látta el a feldolgozói munkát. Szeptember 15-től kétéves határozott idejű szerződéssel 

segédkönyvtárosi munkakörbe került felvételre egy munkatárs. Egész év folyamán két 

közfoglalkoztatott munkatárs segítette tevékenységünket. 

A munka megoszlott a városi illetve megyei csoport között. A megyei csoport a KSZR által ellátott 

települések gyarapítását dolgozta fel. A javaslatot a gyarapításra a települési könyvtárak tették meg, a 

referensek rendelték meg a kért dokumentumokat. A csomagok fogadása, könyvek betárolása, 

felszerelése, állományba vétele és katalógusba szerkesztése maradt a területi csoport munkája. A 

rendelkezésre álló összeg idén 59 millió Ft volt. Az utolsó negyedévben a Megyei Szolgáltatási 

Osztály referensei is részt vettek a feldolgozásban. 

A városi csoport a Központi Könyvtár gyűjteményrészei, a fiókkönyvtárak valamint az újonnan 

létrehozott könyvtár pontok és Kórházi Letét részére végzi a gyarapítást minden dokumentumtípus – 

könyvek, időszaki kiadványok, nem hagyományos dokumentumok – vonatkozásában, veszi 

állományba, építi azt be, illetve érkezteti a katalógusba, folytat állománygondozó tevékenységet: 

részben irányítja és adminisztrálja a lelőhelyek és gyűjteményrészek közötti állománymozgást, 

koordinálja és végrehajtja az állományapasztást, és lehetőség szerint végez állományellenőrzést, 

cseréli az elhasználódott vonalkódokat,végzi folyamatosan az apró javításokat. 

A gyarapításra rendelkezésre álló összeg az intézmény költségvetésének 11%-a, 23.500.000,- Ft, 

ezen felül kaptunk érdekeltségnövelő támogatásként 3.103.000,- Ft-ot, ODR támogatásként 1,3 millió 

Ft-ot. 

Az elköltendő összeg nagysága miatt a könyvek tekintetében könyvtárunk közbeszerzés-köteles. 

Idén a közbeszerzési pályázatot két szállító nyerte. A 39% engedményt adó Líra Könyv Zrt. a 

Központi Könyvtár számára szállította a dokumentumokat. A 36,4%-os kedvezményt biztosító 

KELLO a KSZR települések rendelését teljesítette. Az elhúzódó közbeszerzési eljárás következtében 

az év második felére esett a könyvek beszerzése.  
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A Központi Könyvtár rendelései a Könyvtárellátó által szerkesztett 2 hetente megjelenő Új 

Könyvek c. állománygyarapítási tanácsadó kínálata köré szerveződnek, mert szakmailag így találjuk 

megalapozottnak, megbízhatónak és hézagtalannak a gyűjtemény alakítását. 

 

A gyűjteményt igyekszünk megfontoltan, elsősorban az olvasók igényeinek megfelelően alakítani. 

Felnőtt olvasóink körében legkeresettebb az olvasmányos könnyű szépirodalom, az új gyarapodás 

nagyobb részét ez teszi ki, a fiókkönyvtárakban főképp. Ezen felül a kevésbé tömegesen jelentkező 

igényeket is kielégítjük a gyűjtőkörben foglaltaknak megfelelően, megtalálhatók a könyvtárban az 

értéket képviselő kortárs és klasszikus szépirodalmi művek, ismeretközlő-, szak- és tudományos 

munkák, körültekintően gyarapítva a helyismereti és zeneműtári különgyűjteményt. 

Az állományba vétel és a katalogizálás folyamatában minden munkatárs részt vesz, külön 

munkakör csak a folyóiratok rendelése, érkeztetése, nyilvántartása képez nálunk. 

A munkafolyamatban először a bibliográfiai rekordot hozzuk létre lehetőleg importálással külső 

adatbázisból, ami nem azt jelenti, hogy nekünk nincs vele dolgunk. Az átveendő tételt kiegészítjük a 

még szükséges formai adatokkal: információhordozóval, árral, megállapítjuk és rögzítjük a raktári 

jelzetét, s feltárjuk tartalmilag különböző típusú, formai és főleg szabad tárgyszavakkal, amennyit 

megkíván a dokumentum tartalma. Gyűjtemények esetében nemcsak a bő tárgyszavazás, de az 

analitikus, részdokumentum-szintű feltárás is szóba jön. A helyi jellegű tanulmányokat, részműveket, 

amelyek a kölcsönzői könyvekben vannak, digitalizáltatjuk is, hogy állandóan hozzáférhetőek 

legyenek. Ezután történik a kötetek állományba vétele, azaz az egyedi leltározás. Az új gyarapodás 

színe-javát rendre közzétesszük a könyvtár Facebook-oldalán. Idén is vásároltunk árverésen 

képeslapot. A nem hagyományos dokumentumok feldolgozása és egyedi leltározása a második 

félévtől a Médiatárból visszakerült osztályunkra. 

2019-ben is bőven kaptunk ajándék dokumentumokat: a Márai-program keretében már 9. éve, a 

Nemzeti Könyvajándék program keretében 4 éve. 

Az év során 27 db társasjátékokat is vásároltunk. Ezek zömmel a fiókkönyvtárakba és az 

olvasópontokba kerültek. 

A könyvtárpontok alapállománya könyvtárunk különböző gyűjteményeiből válogattuk össze. 

A fiókkönyvtárból visszaküldött könyvek szortírozása, átosztása, selejtezése is ami feladatunk. Év 

elején állományellenőrzést folytattunk. A felnőtt szépirodalom állományellenőrzése az S betűvel 

folytatódott. 

Nyáron átvettük a Benczúr Gyula Általános Iskola könyvtárának állományát, amit selejteztünk, 

ebben diákmunkások segítségét vettük igénybe. 

Részt vettünk a könyvtár nagyrendezvényeiben. Az Ünnepi Könyvhéten színpadmesteri feladatokat 

láttunk el. Az Országos Könyvtári Napok keretében megszerveztük a véradást és állapot-felmérési 

szűrést. Az év folyamán két alkalommal, tavasszal és ősszel Garázsvásárt rendeztünk a leselejtezett 

dokumentumokból. Az adventi időszakban aktívan részt vettünk a Városházán szervezett karácsonyi 

kézműves foglalkozásokon. 

Decemberben elkezdtük az RFID kódok ragasztását, a munkát végző diákokat felügyeltük és a 

hibás dokumentumokat javítottuk. 

Könyvtári továbbképzéseken is részt vettünk. 

Mivel könyvtárunk legfőbb feladata az olvasók maximális kiszolgálása, ezért gyakran kellett 

helyettesítenünk a Városi Szolgáltatási Osztályon, valamint időszakosan a titkársági feladatokat is 

nekünk kellett ellátni. Szolgáltattunk a Strandkönyvtárban és a Korzóban lévő könyvtári kitelepülésen 

is. 

A lemaradásunk nemcsak ebből adódik. Egyrészt két munkatárssal kevesebben vagyunk, másrészt 

– a már többször említett – közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a gyarapítást csak június második 

felében tudtuk elkezdeni. Az első félévi Új Könyvek jegyzékét szinte egyszerre tudtuk megrendelni, és 

a szállítmányok is egymást követve naponta érkeztek. 

A segédkönyvtáros tanfolyam gyűjteményszervezési modulját a csoport munkatársai viszik (3 fő 

feldolgozó könyvtáros), s részt veszünk a vizsgáztatásban is.  

 

A könyvtárunk pályázik a Minősített Könyvtár címre. A Minőségirányítási Tanács munkájában 2 fő 

feldolgozó könyvtáros is részt vesz. 
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Az állomány alakulása 

 

Rendelkezésre álló források a Központi 

Könyvtár és fiókkönyvtárai 

állománygyarapítására 

Összeg (Ft) Változás % 

2018 tény 2019 tény 

Költségvetési előirányzat 27.000.000 23.500.000 -13% 

Érdekeltségnövelő támogatás 3.760.364 3.103.000 -17,5% 

ODR támogatás 1.260.000 1.300.000 +3.2% 

Márai-program  993.997 999.894 +0,5% 

NKA Könyvajándék program  4.841.848 3.445.650 -28,8% 

Összesen 37.856.209 32.339.544 -14,6% 

 

A rendelkezésre álló forrásokból júniustól a közbeszerzési szerződés életbelépésétől folyamatos volt a 

gyarapítás. Az érdekeltségnövelő támogatás egy részét (1.752.359,- Ft-ot) illetve a könyvkeretből 

2.280.513,- Ft-ot a folyóirat gyarapítására fordítottuk. A Márai-program keretében igényelt könyvek 

állományba vétele folyamatban van. Az ODR támogatás elköltése minden évben áthúzódóan történik, 

idén a 2018-ról maradt összegeket költöttük és a 2019-es ODR támogatás nagyobb részét 2020 

folyamán fogjuk elkölteni. A Liget Műhely Alapítvány pályázatán nyertünk 106.680,- Ft értékben 

könyveket. Az NKA könyvajándékot előzetes igény nélkül folyamatosan kapjuk. 

. 

Állománygyarapodás 

 

Dokumentumtípus 

Db  
Részarány 

% 

Változás az 

előző évihez 

képest 

Könyv 

Bekötött folyóirat 

Nyomtatott dok. összesen 

13 595 

101 

13 696 94,2% -9% 

Kartográfiai dok. 2 - -60% 

Nyomtatott zenei dok. 4  -75% 

Hangoskönyv 

 

Hangdok. összesen 

120 

 

120 0,8% -67% 

DVD 

Képeslap 

Érem, plakett 

Társasjáték 

Vizuális dok. összesen 

245 

39 

2 

27 

313 

 

 

 

2,2% +19 

Elektron. dok. összesen -  - 

Aprónyomtatvány, leltározatlan 

Egyéb összesen 

401 

401 2,8% -25,3% 

Mindösszesen 14 536 100 %  

A gyarapodás értéke 30.745.513,- Ft -10,8% 

 

A dokumentumtípusok közül továbbra is a legnagyobb igény a könyvek iránt mutatkozik, elsődleges 

cél ezen dokumentumok beszerzése. 

. 

Beszerzés módja Db  Részarány % Változás az előző évihez képest % 

Vásárlás 

Ajándék 

Köteles példány 

Csere 

Saját előállítás 

Egyéb 

10653 

3135 

90 

1 

200 

457 

73,3%  

21,5% 

0,6 

- 

1,4 

3,1 

-9% 

-24% 

-6% 

-75% 

-42% 

+688%  

Összesen 14 536 100,0 -10,4% 
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A beérkezett kötelespéldányokból tartós állományba 90 db könyvet vettünk. 

A legtöbb kötelespéldányt az Imi Print Nyomda küldi, kaptunk még a ColorPack nyomdától, a Start 

Nyomdától, az Arany Napsugár Kft-től, a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolától, Irodamágia és 

Média Kft-től.  

Nagy mennyiségű ajándékkönyvet kaptunk az NKA Könyvajándék program keretében: 1506 

kötetet valamint magánszemélyek is nagyobb mennyiségű könyvet ajándékoztak könyvtárunknak. 

A 9. Márai-program keretében igényelt könyvek év végén érkeztek meg, jövőre vesszük 

állományba. 

Az egyéb gyarapodás az olvasók által megvásárolt, a régebben törölt újra állományba vett 

kötetekből származik, illetve a kötelespéldányként beérkezett leltározatlan aprónyomtatványok 

tartoznak még ide. 

Saját előállításként tartjuk nyilván a szórólapokat, plakátokat, műsorfüzeteket. 

 

Tartalom jellege (szakrendi megoszlás) Részarány 

Szépirodalom 

Szakirodalom  

66% 

34% 

A szakirodalom megoszlása: 

     0 Általános művek 

     1 Filozófia, pszichológia 

     2 Vallás 

     3 Társadalomtudományok 

     5 Természettudomány 

     6 Alkalmazott tudományok 

     7 Művészetek, sport 

     8 Nyelvészet, irodalom 

     9 Földrajz, történelem 

 

 

1,1% 

2,3% 

1,4% 

8,3% 

5,1% 

13,1% 

6,2% 

3,5% 

7,1% 

 

Az arányok évek óta hasonlóak, folyamatosan nő a szépirodalom aránya. Olvasóink nagyobbrészét 

ugyanis a hobbiolvasók teszik ki, elsősorban az ő igényeiknek kell megfelelnünk.  

 

Felnőtt-gyermek minősítés szerint Részarány 

Felnőtteknek szóló dokumentumok 

Gyermekeknek szóló dokumentumok 

68,4% 

31,6% 

 

A megoszlás évek óta 70-30 % körül mozog, ez az arány idén sem módosult jelentősen.  

 

Lelőhely/Gyűjteményrész Db Részarány % Változás az előző 

évihez képest % 

Felnőtt kölcsönző 4908 

49/3% 

-4,3 

Olvasóterem 159 +59 

Helyismereti gyűjt 211 -89,1 

Zenei gyűjt 57 -83,8 

Gyermekkönyvtár kölcs. áll. 1316 +12,8 

Gyermekkönyvtár olvasóterem 9 -  

Kultúrkuckó 78 -40,5 

Központi raktár 33 -56 

Hangoskönyvtár 120 +36,3 

Gyermekkönyvtár segédkönyvtár 16 -42,9 

Játéktár segédkönyvtára 13 -82,5 

Központi Könyvtár összesen 6920  -25,1 

Vécsey úti fiók 1655 

44,2 % 

+ 4,9 

Örökösföldi fiók 1234 -23,3 

Orosi fiók 1203 -7,8 

Kertvárosi fiók 693 -24,7 
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Nyírszőlősi fiók 509 -27,1 

Sóstóhegyi fiók 914 + 6,8 

Városi fiókhálózati összesen 6208 -11,1% 

Borbányai Könyvtár Pont 453  új lelőhely 

Mandabokori Könyvtár Pont 332 

6,5% 

új lelőhely 

Kórházi letét 104 új lelőhely 

Etnikai letét 17 -29,2% 

Könyvtárpontok + letét össz. 906 +378%  

Mindösszesen 14 034 100%  -13,5% 

 

A lelőhelyek közé két új könyvtárpont és egy letét került. Ezeknek a helyeknek az induló állománya 

főleg átosztott könyvekből állt, az év második felétől elkezdtük az új dokumentumok beszerzését is.  

 

Az etnikai letét a szokásos pályázati forrásból gyarapodott. Ez a gyűjteményrész egyre kevesebb, 

mivel a KSZR szolgáltatás átveszi ezeknek a helyeknek az ellátását. 

 

Teljesen vagy részben idegennyelvű könyvek száma az új gyarapodásban 

 

angol 158 

német 103 

olasz 12 

latin 8 

eszperantó - 

francia 8 

szlovák 19 

orosz 14 

román 9 

ukrán 1 

héber - 

lengyel 16 

szerb 2 

finn - 

horvát - 

cigány - 

japán - 

újgörög - 

cseh - 

spanyol 10 

török 4 

kínai 2 

 

A nagy világnyelvek irodalmának gyarapítása tudatos állománybővítés. A kisebb nyelvek 

könyvei inkább különféle ajándékokból származnak.  

 

2019-ben beszerzett dokumentumok átlagára 

 

28.579.029,- Ft / 14.034 db = 2.036,- Ft / db  

 

  



36 

 

Kurrens folyóiratok  

 2018 2019 Változás az előző 

évihez képest % 

Cím  Példány   Cím Példány 

Magyar nyelvű, nyomtatott 902 1028 650 829 

-27,3% -21,2% 

Digitális adatbázis 6 6 6 6 

Online hozzáférésű adatbázis 6 6 6 6 

Idegennyelvű 12 12 12 12 

Összesen 926 1052 674 853 

 

Az időszaki kiadványokra, főleg a képes magazinokra változatlanul nagy az igény.  

Digitális kurrens adatbázisaink: 

az Arcanum Kiadótól vásárolt, számítógépre telepített adatbázisok:  

Vasárnapi Újság 1854–1921, Hadtörténelmi Közlemények 1954–2009, Néprajzi Értesítő 1900–

2008, Századok 1867–2007, Nyírvidék (interneten is elérhetően), és a Kelet-Magyarország 

1945–1960 közötti évfolyamai. 

Online hozzáféréseink:  

Országgyűlési Könyvtár Sajtóadatbázisa (Pressdok, Hundok), Digitális Kelet, Arcanum 

Digitális Tudománytár, EISZ.MTAK.hu (akadémiai folyóiratok és szótárak),  

Az időszaki kiadványok túlnyomó részét előfizetjük, egy részét ajándékba kapjuk a Nemzeti 

Kulturális Alaptól, más részét kötelespéldányként a megye településeitől, ill. nyomdáitól.  

 

Lelőhely/gyűjtemény szerinti megoszlás Példányszám Részarány 

Folyóiratolvasó 298 

64,9% 

Hírlapolvasó 144 

Helyismereti Gyűjtemény 51 

Zenei Gyűjtemény 7 

Olvasóterem (adatbázisok, online hozzáférések) 12 

Gyermekkönyvtár 26 

Központi Könyvtár összesen 538 

Vécsey úti fiók 89 

 

 

 

 

 

Örökösföldi fiók 99 

Orosi fiók 25 

Kertvárosi fiók 24 

Nyírszőlősi fiók 11 

Sóstóhegyi fiók 26 

Borbánya 5 

Mandabokor 5 

Kórházi letét 7  

Fiókkönyvtárak összesen 291 35,1% 

Összesen 1 052  

 

A könyvtárpontokra kerültek ugyan napi- és hetilapok beszerzésre, de ezek a féleségeket nem 

bővítették, csak a példányszámokat. 

A féleségek csökkenésének oka, hogy az év elején, valamint év közben is szűntek meg periodikumok, 

különösen igaz ez a kötelespéldányként beszolgáltatott helyismereti folyóiratokra.  

 

Dokumentumgyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák szerint 

 

Dok. típus Ft nettó Ft áfával 

Könyv 19.838.734,- Ft 20.830.671,- Ft 

Folyóirat 6.221.783,- Ft 6.532.872,- Ft 

Egyéb információhordozó (CD, DVD, 

elektronikus, informatikai, egyéb) 

957.076,- Ft 1.215.486,- Ft 

 27.017.593,- Ft 28.579.029 Ft 
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Beszerzési kvóta 

 

A város lakossága a hozzátartozó településekkel együtt: 119.449 fő 

A Könyvtári Intézet által ajánlott sztenderd: 150 új dok. beszerzése 1000 lakosra. 

2019-ben ez a szám nálunk: 117 db/1000 lakos (14.034 db / 119.449 = 117)  

 

Állományapasztás 

 

Törölt dokumentumok száma: 8.451 kötet 

Törölt dokumentumok értéke: 5.210.350,- Ft 

Megoszlása: 

Dokumentumtípusok szerint db 

könyv 6401 

térkép 3 

kotta - 

hangdok. CD 1181 

vizuális dok. (video, DVD) 866 

 

A törlés oka szerint db 

fölöspéldány 3051 

természetes elhasználódás 5119 

elavult - 

olvasó által megtérített 43 

behajthatatlan követelés 2 

megengedett hiány 236 

 

Lelőhely/gyűjteményrész szerint db 

Felnőtt kölcsönző 2720 

Olvasóterem 186 

Gyermekkönyvtár 723 

Zeneműtár - 

Központi raktár - 

feldolgozói segédkönyvtár - 

Vécsey úti fiók 3 

Örökösföldi fiók 967 

Orosi fiók 1910 

Kertvárosi fiók 1262 

Nyírszőlősi fiók 105 

Sóstóhegyi fiók 570 

fiókhálózati raktár 5 

megyei és kistelepülési letétek - 

 

A Gyermekkönyvtár raktárából is folyamatosan zajlott a fölös és rongált kötetek leválogatása. A 

fiókkönyvtárak is visszaküldeni fölös és rongált könyveiket, hogy helye legyen az új gyarapodásnak. 

A kialakítás alatt lévő Kultúrkuckó miatt az Olvasóteremből is megkezdődött az ott fölös kötetek 

átosztása más lelőhelyekre, ill. selejtezése. 

A fenntartó engedélyezte a törlések végrehajtását. 
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A könyvtár dokumentumállománya 2018 és 2019 december 31-én   

 

Dokumentumtípus Állomány 

(db)  

2018. dec. 31-

én 

Gyarapodás 

2019 

folyamán 

(db) 

Törlés 

2019 

folyamán 

(db) 

Állomány 

(db)  

2019. dec. 

31-én 

Könyv és bekötött folyóirat 329427 13696 6401 336722 

Kartográfiai dok. (térkép) 764 2 3 763 

Nyomtatott zenei dok. (kotta) 1454 4 - 1458 

Hangdok. (CD) 21662 120 1181 20601 

Képdok. (DVD) 4516 245 866 3895 

Elektronikus dok. (CD-ROM,) 649 - - 649 

Egyéb (aprónyomt.) 54674 401 - 55075 

Összesen 413 146 14 468 8 451 419 163 

 

 

 

Az állomány leltári értéke:     Tavalyi érték   343.125.460,- Ft 

                                                + idei gyarapodás         28.579.029,- Ft 

 - idei törlés    5.210.350,- Ft 

= Idei egyenleg  366.494.139,- Ft 

 

Egy könyvtári dokumentum átlagára: 874,- Ft (összérték/össz. db, 366.494.139,- Ft : 419 163 db) 

(figyelmen kívül hagyva a leltározatlan aprónyomtatványokat) 

 

 

Beszámoló a megyei ellátás adatairól – KSZR  

 

A gyarapodás:33.108 kötet, 66.553.925,- Ft értékben. 

Megoszlása: 

 

Dokumentumtípus 2018 (kötet) 2019 (kötet) Részarány Változás (%) 

Könyv 30.857 32.903 99,4% +6,6% 

Térkép 3 5 - +0,6% 

CD, DVD 43 124 0,4% +208% 

Társasjáték 198 76 0,2% -3,8% 

Összesen 31 101 33.108 100 % +6,4% 

 

Beszerzés módja 2018 (kötet) 2019 (kötet) Részarány Változás 

Vétel 30 174 32.714 98,8% +8,4% 

Ajándék 387 394 1,2% +1,8% 

Összesen 31 101 33.108 100 % +6,4% 

 

Egy 2019-ben beszerzett dokumentum átlagára: 2010,- Ft 
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Kötészeti munka számokban 2019 

 

Munkatípus Mennyiség Részarány Változás az előző 

évihez képest % 

Könyvkötés 372 

81 % 

-11,4% 

Bekötött folyóirat-évfolyamok 196 +27,9% 

Bekötött napilap-évfolyamok 23 -36,2% 

Születésnapi újság 61 -12,9% 

Kulcstartóhoz kiskönyv 1100  

Névre szóló jegyzetfüzet 56  

Fatáblás könyv 1  

Vendégkönyv 1  

Tasakos dosszié 6  

Rekeszes doboz 23  

Belső munkák összesen 1839  +191% 

Lakossági megrendelésre 431 19 % + 4,4% 

Összesen 2270 100 % +117,6% 

 

Kötészeink mennyiség szerint több munkát végeztek, mint 2018-ban. A tendenciákból az látszik, hogy 

a lakossági megrendelésekkel szemben a belső munkák kerültek előtérbe. A Kötészet kapott egy 

aranyozó gépet. A könyves ünnepekre egyedi ajándékokat készítettek: kulcstartót, névre szóló 

jegyzetfüzetet. 

 

 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó 

Ft)  
30.707.480 30.000.000 28.579.029 -9,2% 

 ebből folyóirat (bruttó Ft) 6.531.110 7.000.000 6.532.872   +0,02% 

 ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (bruttó Ft) 
2.012.967 2.000.000 1.215.486 

 

   -39,6% 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett dokumentumok 

száma (db) 

66 80 90 + 36,3% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 

bekerült dokumentumok száma (db) 
1.304 1.400 1.341 +28,4% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
1.931 600 211 -89,1% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
37 100 17 -54,1% 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
352 300 57 -83,8% 

A könyvtári állomány éves 

gyarapodása összesen 
16.218 13.000 14.468 -10,8% 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma  
14.563 10.000 8.451 -42% 
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2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

 

 

Mutatók 
2018. 

évi tény 

2019. 

évi 

terv 

2019. 

évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített 

rekordok száma 

7.865 6.000 6.256 -20,5% 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 

rekordok száma (JADOX + MOKKA) 

1.916 + 

 1053  = 

2969 

1500 + 

2500 

1005+ 

1224 = 

1229 

-58,6% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve)  

1 óra 1 óra 1 óra - 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

1-50 1-30 1-50 - 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

98 99 98 - 

 

2.3 Állományvédelem 

 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 
2019. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

 

 542 800 

 

591 

 

+9% 

Muzeális dokumentumok száma 165 165 165 - 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 0  0 0  - 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 87  90 38  -56,3% 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 0 0 47.500 - 

A könyvtári dokumentumok 

állagának védelmét szolgáló gépek 

száma 7 9 8 +14,3% 
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2.4 Tudományos kutatás 

 

Több kolléga a saját szakterületén tevékenykedik, de az nem minősül tudományos kutatásnak.  

Elsősorban Az én könyvtáram projekt kapcsán jelentek meg publikációk és vettek részt kollégák több 

alkalommal a projekt által szervezett szakmai napokon és továbbképzéseken.  

 

 

 

  

                                                 
1  A csak a tényszámoknál kell MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatokat megadni. 2019-re az 

MTMT alapú adatszolgáltatás ajánlott, 2020-tól kötelező. 
2  Nagyobb intézményeknél kérjük az intézmény MTMT azonosítóját megadni. Amennyiben az intézményben 

csak néhány kutató közöl tudományos publikációkat, az intézményi azonosító hiányában az ő azonosítóik is 

megadhatóak. 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 2019. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év)   
- - - - 

Tudományos kutatások száma 1 1 1 - 

A könyvtár összes tudományos 

publikációinak száma és ebből 

a könyvtár szakemberei által 

készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában 

megjelent publikációk száma az 

MTMT alapján1 

2 4 3 +50% 

Az intézmény MTMT 

azonosítója vagy a tudományos 

kutatók MTMT azonosítói2 

- 

Idegen nyelvű publikációk 

száma 
- - - - 

Nemzetiségi nyelvű 

kiadványok, publikációk száma 
- - - - 

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 
5 5 5 - 

A könyvtár szakemberei által 

tartott előadások száma 
16 20 25 +56,25% 

A könyvtár szakemberei által 

elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

5 6 2 -60% 

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  
3 4 3 - 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

210 300 215 +2,38% 

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való 

részvételének száma 

25 30 20 -20% 

A képzésben, továbbképzésen 

részt vett dolgozók száma 
11 15 11 - 
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása 
 

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

 

A megye területén működő nyomdák kiadványaikból 1-1 példányt kötelesek könyvtárunknak 

megküldeni. Kapunk könyveket, időszaki kiadványokat, aprónyomtatványokat. Ez a szolgáltatás 

Helyismereti Gyűjteményünk gyarapodása szempontjából különösen fontos, sok helyi kiadású 

könyvhöz, újsághoz, helyi jelentőségű aprónyomtatványhoz így jutunk hozzá. Tartós állományba 

vettünk idén 90 kötelespéldányként kapott könyvet, 37 aprónyomtatványt, s folyóirat-

nyilvántartásunkban rögzítettünk 406 helyi és 113 nem helyi periodikát. 

Kötelespéldányokat 2019-ben 6 nyomda szolgáltatott az intézménynek. A kötelespéldányok 

átvétele, bevételezése mellett körlevélben kerestük meg a megyében és Nyíregyházán működő 

nyomdavezetőket, kérve őket a kötelespéldány rendelet betartására. 

 

3.2 ODR tevékenység 

 

Az ODR támogatás elköltése minden évben áthúzódóan történik, idén a 2018-ról maradt összegeket 

költöttük és a 2019-es ODR támogatás nagyobb részét 2020 folyamán fogjuk elkölteni. 2019-ben 

szintén 1.300.000,- Ft-ot nyertünk erre a célra. Az összegeket mindkét évben a legkeresettebb 

könnyedebb szépirodalmi állomány gyarapítására fordítottuk/fordítjuk. 

 

ODR 2018 évben teljesített kéré-

sek 

2019 évben teljesített 

kérések 

Változás 

Beérkezett kérések 763 db dokumentum 512 -32.9% 

Elküldött kérések 498 db dokumentum 435 -12,65% 

 

 

3.3 Területi ellátó munka  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén (NYKJ) szereplő könyvtárak 

száma az elmúlt években jelentősen csökkent, köszönhetően a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

(KSZR) dinamikus bővülésének. 

A megyénkben 2019-ben az előző évvel azonos számban, 32 települési könyvtár szerepelt a NYKJ-

n, ebből 1 a megyeszékhelyen, 24 városban, 7 községben működött. A települési könyvtárakon kívül, 

a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén még 5 különböző típusú könyvtár szerepel (2 felsőoktatási, 1 szak 

és 2 egyéb, alapítványi). 2019-ben folyamatos volt a nyilvános könyvtárak szakmai módszertani 

segítése, melyet továbbra is önálló munkakörbe rendelt feladatokon keresztül valósítja meg a megyei 

hatókörű városi könyvtár, mely feladatok a következőképpen valósultak meg 2019-ben. 

 

Módszertani szaktanácsadás, segítségnyújtás, helyszíni látogatás 

 

2019-ben is intenzív volt a nyilvános könyvtárakkal történő együttműködés, a partnerkapcsolatok 

megerősítése valósult meg a könyvtárak többszöri felkeresésével. A helyszíni látogatások számának 

emelésével az egyéb kommunikációs csatornákon (e-mail, telefon) is erőteljesebb igény mutatkozott a 

módszertani tanácsadásra, segítségnyújtásra. A 2018-ban új és kötelező feladatként megjelenő 

könyvtári beszámoló és munkaterv elkészítése, az ezzel felmerülő kérdések 2019-ben is jelentős 

mértékben járultak hozzá a tanácsadási alkalmak számához. Az előző évhez hasonlóan, több témában 

(alapdokumentumok módosítása, statisztika, minőségbiztosítás, pályázatok, beszámoló, munkaterv) is 

kérték segítségünket, melyet minden esetben sikerült közösen megoldanunk.  

2019-ben 32, a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő könyvtár volt a megyében. A működési 

körülményeiket és a lefolytatott szakértői vizsgálatok eredményei alapján 10 fenntartót kerestünk meg 

azzal, hogy közös megoldást találjunk a települési könyvtár működésére. A KSZR csatlakozás 

határideje minden év október 15-e. 
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A megnövekedett módszertani feladatok dokumentálása a kiszállási naplóban és a hálózati 

tanácsadó naplóban rögzítésre került. A nyilvános könyvtárakkal és a területi ellátással kapcsolatos 

megyebeli és megyén túli kiszállások alkalmával a megtett kilométerek száma több mint 4 ezer volt.  

 

Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások 

 

Az év folyamán számos olyan minta/formadokumentumot készítettünk, amely a könyvtárosok 

munkáját segítheti. A területi szolgáltatás honlapjára www.szkszr.hu oldalára folyamatosan kerültek 

feltöltésre a különböző szakmai anyagok, nyomtatványok, a könyvtári adminisztrációt segítő 

formadokumentumok, sablonok. (munkanapló, beiratkozási napló, minőségügyi dokumentumok, 

statisztikai adatlapok, jogszabálygyűjtemények, stb.)  

 

Képzés, továbbképzés, szakmai napok szervezése 

 

A nyilvános könyvtárban dolgozó könyvtárosok számára 10 alkalommal szerveztünk 6 témában 

szakmai továbbképzést, műhelynapot. A témák kiválasztásával a szakmai munka segítése és az új 

korszerű ismeretek átadása volt elsődleges célunk. Az érdeklődő résztvevők száma és a visszajelzések 

is azt támasztották alá, hogy a témák kiválasztása nem öncélúan történt, a műhelynapokon 

megismerteket a könyvtárosok jól tudják hasznosítani mindennapi munkájukban. 

 

IDŐPONT TÉMA 
RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA 

2019. február 04. 

A nyilvános könyvtárak beszámoló és munkaterv 

sablonjának, valamint a statisztikai adatlap kitöltésével 

kapcsolatos tudnivalók – Gosztonyi Enikő, MZSK 

32 fő 

2019. február 13. 

A nyilvános könyvtárak beszámoló és munkaterv 

sablonjának, valamint a statisztikai adatlap kitöltésével 

kapcsolatos tudnivalók – Gosztonyi Enikő, MZSK 

22 fő 

2019. február 15. 
Az új Kultstat statisztikai rendszer működése, a feldolgozó 

központ feladatival kapcsolatos szakmai képzés 
9 fő 

2019. március 5., 6. 

és 11. 

A könyvtári mesefoglalkozások tartása, az élőszavas 

mesélés hogyanjáról és mikéntje-Bumberák Maja 
19 fő 

2019. április 15. 
 „Az én könyvtáram” projekt Sz.-Sz.-B. megyei szakmai 

bemutató és workshop 
71 fő 

2019. szeptember 25. 
Az én könyvtáram – Mintaprogram alkalmazó könyvtárak 

munkatervéhez kapcsolódó szakmai nap 
8 fő 

2019. december 13. 
Az én könyvtáram – Mintaprogram alkalmazó könyvtárak 

szakmai napja 
 

2019. november 4. 
Az én könyvtáram Sz.-Sz.-B. megyei Könyvtárpedagógiai 

workshop 
65 fő 

 

 

Közös pályázati projektek, megyei hatókörű rendezvények koordinálása 

 

Az országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programok összehangolása, koordinálása a nyilvános 

könyvtárak bevonása ebben az évben is meghatározó feladat volt. A már hagyományosnak mondható 

Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok mellett, a Népmese Napja 

programhoz csatlakoztunk 2019-ben.  

A Népmese Napja programhoz szintén a Magyar Olvasástársaság felhívására megyénk könyvtárai 

kimagaslóan magas számban csatlakoztak, s töltötték fel a programjaikat a 

http://www.nepmesenap.hu/index.php/2019 a honlapra.  

  

http://www.szkszr.hu/
http://www.nepmesenap.hu/index.php/2019
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Időpont Program neve Csatlakozó 

nyilvános 

könyvtárak 

Csatlakozó 

KSZR 

szolgáltatóhelyek 

Résztvevők 

száma 

2019. március 21-

28. 

Internet Fiesta 
11 36 

2 253 

2019.június 13-17. Ünnepi Könyvhét 4 126 n.a. 

2019.szeptember 28-

29. 

Népmese Napja 
5 4 

n.a. 

2019. szeptember 30 

-október 6. 

Országos Könyvtári 

Napok 
19 166 

24 870 

 

A Pozsonyi Pagony Kiadó pályázatot írt ki a könyvtárak támogatására, Rajzolj nekem!címmel. A 

pályázat eredményeképpen minden megyébe eljutattak egy-egy gyermekkönyveket tartalmazó 

könyvajándék-csomagot, melyet két nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő kistelepülési könyvtár 

(Nyírbéltek és Kállósemjén) kapott meg. 

 

EFOP-3.3.3. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek „Az Én Könyvtáram” projekt  

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a projekt 

lebonyolítására kötött együttműködési megállapodása értelmében, a projekt megvalósításában 

intézményünk is hatékonyan közreműködik. 

A koordinálást Gosztonyi Enikő megyei szaktanácsadó végezte.  

 

Részletes beszámoló és elért eredmények a projekt kapcsán  

1. Képzések 

A projekt egyik fontos fejlesztése a könyvtárosok és/vagy szaktanácsadók számára kidolgozott négy 

akkreditált képzésen való részvétel lehetősége. 

Szaktanácsadók számára két akkreditált képzésen való részvételre volt lehetőség. A Felkészülés a 

könyvtári szaktanácsadói feladatokra c. képzés (30 óra, szaktanácsadók számára) és a 

Projektkommunikáció, eredménykommunikáció c. képzés (30 óra, szaktanácsadók számára). 

Mindkét képzésen részt vettünk mint Szabolcs megyei szaktanácsadók. 

A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában 

(KSZTT) című könyvtárosok számára meghirdetett 60 órás képzésen a megyéből 22 fő könyvtáros és 

könyvtárostanár vett részt.  

A Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben (HAKOM) című 60 órás képzésen, mely 

nemcsak a könyvtárosok, hanem valamennyi a közgyűjteményi dolgozó számára elérhető volt, a 

megyénkből 5 fő vett részt. 

2. Mintaprogramok fejlesztése 

A jó gyakorlatok, könyvtári programok beküldésének felhívására megyénkből 6 mintaprogram került 

beküldésre, melyeket kivétel nélkül alkalmasnak találtak arra, hogy kidolgozásra kerüljenek. Két 

mintaprogram a vásárosnaményi városi könyvtárból négy pedig a nyíregyházi megyei könyvtár 

munkatársaitól érkezett be. A hat program három fejlesztési irányhoz kapcsolódik. 

Olvasásfejlesztő mintaprogramok:  

- Rumini Kupa könyves kalandok Berg Judit: Rumini c. meseregénye nyomán / fejlesztő: Erdei 

Pálma – Vásárosnamény 

- Csodakunyhó klub / fejlesztő Erdei Pálma – Vásárosnamény 

- Olvasólétra / Bakosné Mikula Edit – Nyíregyháza 
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Digitális írástudást fejlesztő mintaprogramok 

- Médiaműveltségi és médiatudatossági foglakozás a könyvtárban 1 - Online tartalom előállítás 

/ Márföldi István – Nyíregyháza 

- Médiaműveltségi és médiatudatossági foglalkozás a könyvtárban 2 - Mozgókép, videóblog 

(vlog) készítés / Márföldi István – Nyíregyháza 

 

Könyvtárhasználat fejlesztése 

- Nyomkeresés a könyvtárban! Légy Te is Sherlock Holmes / Polák Péter – Nyíregyháza 

 

3. Mintaprogramok kipróbálása, következő  

A megyében 5 helyszínen valósult meg a mintaprogramok kipróbálása. Az öt mintaprogramból egy 

bekerült az utókövetési monitoring programba.  

A megyében kipróbált mintaprogramok és helyszíneik:  

- Az AZOLO vírus terjesztése – Pusztadobos 

- Legyél Te is diákkönyvtáros! – Tiszavasvári – Utókövetési monitoring program 

- Maradj talpon! – Tiszalök 

- Hosszú péntek – avagy rendhagyó kalandozások a tinédzserek világában – Nyíregyháza 

- Itt-Hon olvasótábor, tematikus hét helyismereti tartalmakkal – Mátészalka 

 

4. Megyei szakmai napok  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében három, kizárólag Az én könyvtáram témájú szakmai nap, 

workshop valósult meg, továbbá egy alkalommal, az MKE területi szervezetének szakmai napján egy 

bemutatkozó előadás keretében ismerhették meg szélesebb körben Az én könyvtáram programot a 

résztvevők. Valamennyi rendezvényünket igen sikeresnek mondhatjuk mely eredmény egyrészt a 

résztvevők számában, másrészt a résztvevők összetételében, (könyvtárosok, pedagógusok, könyvtáros 

tanárok, segédkönyvtáros hallgatók) valamint a rendezvény elégedettség mérésének eredményeiben 

mutatkozik.  

 2018. április 16. - tájékoztatás Farkas Ferenc Az én könyvtáram program I. mérföldköve című 

előadása – Szakmai nap az MKE-val közös szervezésben – résztvevők száma: 76 fő 

 2018. szeptember 24. - Megyei szakmai nap, résztvevők száma: 80 fő 

 2019. április 15. - Sz.-Sz.-B. megyei szakmai bemutató és workshop – résztvevők száma: 71 

fő 

 2019. november 4. - Sz.-Sz.-B. megyei Könyvtárpedagógiai workshop – résztvevők száma: 65 

fő 

összes program száma: 4 alkalom 

összes részvevő száma: 292 fő 

 

5. Szakmai napokon való részvétel 

Megyei szaktanácsadóként egy kivételével minden kötelező rendezvényen megjelentem, s a többi, 

szaktanácsadók számára nem kötelező rendezvényre kevés kivételtől eltekintve el tudtam menni. 

Valamennyi szakmai nap számos olyan új információt adott, melyet tovább tudtam adni, közvetíteni a 

könyvtárosok, pedagógusok és egyéb érintett partereink felé. 

 

A könyvtári szaktanácsadók és múzeumi koordinátorok országos szakmai napja 

I. 2017. december 12. Budapest FSZEK 

II.  2018. december 3. Szentendre - nem tudtam elmenni 

III.  2019. december 9. Budapest 

 

Könyvtári szaktanácsadók országos találkozója 

I. I. 2018. január 24. Budapest 

II. 2018. május 28-29. Szolnok 
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III. 2018. szeptember 3-4. Székesfehérvár 

IV. 2019. június 3-4. Veszprém 

V. 2019. november 6-7. Kecskemét 

Mérföldkő konferencia 

I.  2018. január 17. Budapest 

II. 2019. január 30-31. Eger 

III. 2020.január 30-31 Budapest 

 

6. Kutatások, felmérések 

 

A projekt során három kutatás kérdőíveinek kiküldésében működtünk közre, sikerrel. A két 

könyvtáros digitális kompetenciaméréshez előírt kitöltési irányszámot rövid időn belül sikerült 

teljesíteni. A pedagógusok digitális kompetencia méréséhez a hiányzó irányszámok eléréséhez kérték 

segítségünket, s a folyamatosan épített címlistánk alapján eljuttattuk a pedagógus kapcsolatainkhoz, 

így sikerült elérni a kitűzött célt. A három felmérés: 

- Könyvtárosok digitális kompetenciájának mérése 2017 

- Pedagógusok digitális kompetenciájának mérése 2019 

- Könyvtárosok digitális kompetenciájának mérése 2019 

 

7. Kiadvány disszemináció 

 

A négykötetes módszertani kiadványból 50-50 példányt kapott Szabolcs megye, melyet sikerült 

elosztanunk a megyében. A rendezvényeinken résztvevő könyvtárosok és pedagógusok, könyvtáros 

tanárok kapták meg a kiadványt. Valamennyi kiadvány átadása a kapott átadás-átvételi íven 

dokumentált. 

A pedagógusoknak szóló Együtt az olvasóvá nevelésért című kiadványból 600 darab jutott 

megyénkbe. A kiadványok szétosztása még nem fejeződött be, rendezvényeinken, módszertani 

kiszállásaink alkalmával eljuttatunk belőle a könyvtárakba, akik a helyi pedagógusokhoz, 

könyvtárostanárokhoz is juttattak belőle. Körülbelül a felét sikerült szétosztanunk, a fennmaradó 

példányokat az elkövetkezendő időszakban tervezetten és dokumentáltan juttatjuk el a 

pedagógusokhoz, óvodapedagógusokhoz. 

 

8. Médiakampány 

A megyebeli rendezvényekről, szakmai napokról a helyi média rendszeresen tudósított, a projektről 

való tájékoztatást sikeresnek mondhatjuk.  

A 2019 őszén indított könyvtár és olvasásnépszerűsítő médiakampány, kiküldött bannerek elhelyezése 

honlapra, Facebookra. Több könyvtárban a technikai feltételek miatt nem tudták elhelyezni. A 

reklámvideókat a helyi médiához ugyan eljuttattuk, de sajnos nem került levetítésre.  

 

2019-ben a projekt megvalósítása célegyenesbe fordult, a megvalósítási szakasz szinte teljes 

egészében véget ért. 

 

Könyvtári szakértői tevékenység 

 

- A dombrádi Művelődési Ház és Városi Könyvtár közművelődési feladatellátásáról 2019-ben 

közművelődési szakértő folytatott le vizsgálatot. A vizsgálat érintette a könyvtári területet is, ezért 

a fenntartó a közművelődési vizsgálati jegyzőkönyvekben leírtak kiegészítéseként könyvtári szak-

értői kiegészítést is kért. Gosztonyi Enikő könyvtári szakértő elkészítette a nyilvános könyvtári 

feladatellátás vonatkozásában a szakértői véleményt, s elküldte fenntartó részére. 

- A Könyvtári Intézet felkérésére dr. Vraukóné Lukács Ilona könyvtári szakértő részt vett a 2018. 

június 15-ig benyújtott két Könyvtári Minőségi Díj (Gödöllő, Szeged) és egy Minősített Könyvtá-

ri Cím (ELTE) pályázat szakmai értékelésében. 
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Előadások tartása 

 

A Könyvtári Intézet a „Határon túli magyar könyvtárosok képzése, továbbképzése” program keretében 

ebben az évben is felkérést kaptunk arra, hogy a határon túli magyar könyvtárosok részére korszerű 

könyvtári trendeket, ismereteket bemutató szakmai napot tartsunk. 2019-ben a Nagykárolyi (Románia) 

térség könyvtárosai számára folytattuk a Szín – Tér – Tár elnevezésű tematikus képzési programot. 

- 2019. április 03. – Partnerkapcsolatok a könyvtárban – 1 fő módszertani referens, 1 fő fő-

könyvtáros 

- 2019. április 04. – Nagykároly Innovatív munkamódszerek a könyvtárban – 1 fő módszertani 

referens, 1 fő főkönyvtáros 

-  

 

Képzéseken, szakmai napokon, konferencián való részvétel 

 

A könyvtári szaktudás folyamatos fejlesztése, az önképzés és a megszerzett ismeretek átadása, 

továbbítása rendkívül fontos a módszertani tevékenységben a szakmai segítségnyújtásban. 2019-ban 

három akkreditált képzés és hat országos konferencia keretében került sor a szakmai ismeretek 

bővítésére. 

- Akkreditált képzések: 

o Projekt és eredménykommunikáció 30 óra – az intézményi résztvevők száma 1 fő  

o Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben 60 óra - az intézményi résztvevők száma 

4 fő  

o A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában 

60 óra - 2019-es képzéseken az intézményi résztvevők száma 6 fő  

- Szakmai műhelynapok, konferenciák: 

o EFOP – Az Én könyvtáram II. mérföldkő konferencia – Eger, 2019. január 30-31. – részt-

vevő kollégáink száma 5 fő 

o EFOP – A könyvtári szaktanácsadók és múzeumi koordinátorok országos szakmai napja – 

Budapest, 2019. december 9. – résztvevő kollégák száma 1 fő 

o EFOP – Könyvtári szaktanácsadók IV. országos találkozója – Veszprém, 2019. június 3-

4. 

o EFOP – Könyvtári szaktanácsadók V. országos találkozója – Veszprém, 2019. november 

6-7. 

o Az új statisztikai rendszer bemutatása – Könyvtári Intézet 2019. január 31 – 1 fő 

 

Minőségirányítási tevékenység koordinálása 

 

A megyénkben több olyan városi könyvtár működik, amely rendelkezik a minőségügyi ajánlásban 

előírt valamennyi dokumentummal, tettek lépéseket a minőségfejlesztés témakörében. A megyei 

könyvtár az elmúlt években több olyan képzési napot tartott, ahol a minőségfejlesztés, a 

minőségmenedzsment állt fókuszban, a honlapunkon megtalálható a szükséges dokumentáció, s ami 

nem elérhető onnan (különböző mintadokumentumok) azokat is elküldtük számukra. Több városi 

könyvtárnak (Tiszavasvári, Tiszalök, Kisvárda, Vásárosnamény) javasoltuk, hogy kezdje meg az 

önértékelésre való felkészülést, illetve dolgozza ki és nyújtsák be pályázatukat a Minősített Könyvtári 

Címre. Sajnos eddig nem sikerült aktivizálni őket, nincs meg a kellő szakmai önbecsülésük és 

kapacitásuk a kihívás teljesítéséhez. Sajnos, így a megyében jelenleg egyetlen minősített könyvtár 

sincs. 

 

3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 

 

2019. évre 197 település ellátására volt szerződésünk. Az előző évihez képest a növekedés: 10 telepü-

lés (5%). 169 településen szolgáltató helyen, 28 településen könyvtárbusz segítségével történt a 

könyvtári szolgáltatás. 

A 197 település ellátása szerteágazó és nagy feladat, annak ellenére, hogy márciustól 1 fővel bővült 

a megyei ellátásban dolgozók létszáma s áprilistól novemberig 1 fő megbízási díjas (novembertől vég-

legesítve) segítette a feladatellátást. Az év nagy részében 11 fő volt a KSZR-feladatellátáshoz rendel-

ve. 9 referens és 2 feldolgozó munkakörben. 
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A KSZR települések száma és a KSZR feladatokat végző munkatársak aránya: 18 település/fő.  

A 2019-es évtől a munkakörünk bővült az új könyvek megrendelésével. Ez referensenként átlago-

san 4000 db könyv igényének begyűjtését, behasonlítását, megrendelését és nyomon követését jelen-

tette. Október közepétől a megrendelt könyvek feldolgozását – a megyei feldolgozó csoport munkáját 

kisegítendő – is megkaptuk feladatként. Így is van elmaradás, a megrendelt könyveknek kb. egyhar-

mada. 

2019-ben KSZR normatívából 11 település könyvtári bútorzatának cseréjében tudtunk segíteni és 

10 település számára kiegészítő bútorokat szereztünk be. A Kistelepülések könyvtárainak szakmai 

eszközfejlesztése, korszerűsítése NKA pályázatot 2 szolgáltató helyünk nyerte meg, a belső felújítás, 

berendezés csere a 2020-as évben fog megvalósulni. 

Selejtezni 11 településre mentünk ki, 19 településen ezt a feladatot önállóan végezték el a települési 

könyvtárosok. 

Ünnepélyes könyvtárátadó 3 helyszínen volt, bár többet terveztünk, de az önkormányzatok támoga-

tása hiányzott ehhez. 

Az informatikai eszközök beszerzése folyamatos, a javítás/karbantartás a Logisztikai Osztályon az 

Informatikai csoport feladata, melyhez megfelelő szakember felvétele vált szükségessé.  

 

3.5  Nemzetiségi könyvtári ellátás  

 

A város területén élő etnikai közösségek ellátása a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően beépül a 

gyarapításba, Központi Könyvtárunk megfelelő gyűjteményrészeiben elhelyezve a dokumentumokat. 

Időszaki kiadványokat is rendelünk illetve kapunk ajándékba a részükre. A megye területén élő ki-

sebbségek ellátására évente megpályázzuk az Országos Idegennyelvű Könyvtár által felkínált lehető-

séget, ebből a keretből német nyelvi anyaggal gyarapítjuk a rakamazi, mérki és vállaji könyvtárakat, 

ahol jelentősebb számmal él sváb eredetű lakosság, és roma szerzőktől származó irodalommal most 

már csak Nyírmada könyvtárát, mert a KSZR ellátás terjedésével ezen községek sora évről évre szű-

kül. Tehát a megye területén vállalt ilyen jellegű feladatunk teljesítését fokról fokra átveszi a KSZR 

ellátás. A roma letéttel ellátott településeken már könyvtárbuszos ellátás történik, így az ott lévő letéti 

könyveket visszahoztuk a központba, egy részüket átosztottuk a könyvtárbuszra, a többit pedig a köz-

ponti raktárba, illetve olyan szolgáltató helyre, ahol jelentős a nemzetiségi lakosok száma. 

2019-ben arakamazi letéti állomány 9 db, a nyírmadai pedig 8 db új dokumentummal bővült. A megye 

két, etnikai letéttel rendelkező nyilvános könyvtárában Rakamazon 243, Nyírmadán 157 db 

dokumentum segítette a nemzetiségi könyvtári ellátást. 

 

 

3.6  Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, 

milyen formában?) 

2019. március 31-ig, az előírt határidőre valamennyi települési könyvtár, szakkönyvtár, felsőoktatási 

könyvtár, és egyéb könyvtár statisztikai adatszolgáltatásának ellenőrzése, szükség szerinti javítása, 

jóváhagyása megtörtént. A nyilvános könyvtárak, valamint az egyéb könyvtárak jelentős része 

elektronikus formában jelentette az adatokat, a KSZR szolgáltató helyek papír alapon szolgáltatták az 

adatokat, melyeket a referensek rögzítettek a Kultstat. rendszerben. A könyvtári statisztika 

adatszolgáltatóinak száma 245 volt. 

 

4. Mutatók 

 

4.1 Könyvtárhasználat 

 

A beiratkozott olvasók számának növekedése a város két felsőoktatási intézményével, a Nyíregyházi 

Egyetemmel és a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolával kötött sikeres együttműködési 

megállapodásnak tulajdonítható. Az ingyenes beiratkozási akciók szintén sok olvasót vonzottak a 

könyvtárba. A könyvtárat aktívan használók száma évről évre hasonlóságot mutat. Növekedett a 

könyvtárunkba látogató csoportok száma is. Elsősorban a város oktatási intézményeiből hozzák a 
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tanulókat a pedagógusok. Könyvtárunk szakszerű, közérthető bemutatói vonzóak a tanárok körében, 

ilyenkor a diákok a nem nyilvános terekbe is bepillanthatnak. 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 12.540 12.700 16.696 +33.1% 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 

használók száma (fő) 
7.495 8.000 7.465 -0.4% 

A könyvtári látogatások száma (db)   189.224 195.000 279.983 +47.9% 

Ebből csoportok (db) 171 190 295 +55% 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

 

A tavalyi évhez képest nőtt a kölcsönzött dokumentumok száma. Jelentősen emelkedett azonban az e-

dokumentumok kölcsönzése valamint a helyben használt dokumentumok száma. A számok mutatják, 

hogy az olvasók szívesen használják a könyvtárat, sokan olvasnak helyben folyóiratokat és könyveket 

is. A folyóirat-állományunk felöleli a magyarországi kínálat nagy részét és ez a tény sok olvasót vonz 

a könyvtárba. Jelentősen emelkedett az irodalomkutatások száma, a pedagógusok újra fontosnak 

tartják a nyomtatott irodalmat, mint megbízható forrást, ezért sok tanuló fordul a könyvtároshoz 

irodalomjegyzékért. Csökkent a könyvtárközi kérések száma. Ez jelzi, hogy egyre jobb és teljesebb, a 

helyi olvasói igényekhez igazodó, a könyvtárunk állománya, ezért kevesebb az általunk kért 

dokumentum. Egyre jobb összetételű a KSZR könyvtárak állománya is, mert eddig a tőlünk kért 

könyvtárközi kérések elég nagy számát az általuk leadott kérések tették ki. 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
251.869 270.000 255.817 +1,56% 

E-dokumentumok kölcsönzése (db) 39.040 41.000 44.984 +15.2% 

Helyben használt dokumentumok (db) 313.916 330.000 498.761 +58.8% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 
763 800 512 -43.1% 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
498 600 435 -12.6% 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
23 25 89 +386.9% 

 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

 

Olvasói számítógépek száma 

helyben használatra 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Katalógus 2 2 2 0 

Olvasói munkaállomás 17 20 27 +35 % 
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4.4 Online szolgáltatások 

 

A távhasználatok száma 10%-kal csökkent, a könyvtári holnaptartalom frissítéseinek gyakorisága, a 

használható adatbázisok száma, a Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma stagnált, 

megegyezik a tavalyival. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók 

száma 22%-kal, a könyvtári OPAC használatának gyakorisága 30%-kal nőtt. 

 

 

Online szolgáltatások  
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Távhasználatok száma 168.445 170.000 151.525 

 

-10% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) 

mely nyelveken érhető el 

3 3 3 0 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

60 60 60 0 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének száma összesen 

720 720 720 0 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 

17 17 17 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 

3 3 3 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

4.787 5.000 5.845 +22 % 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) (kattintás 

az OPAC-ra) 

14.506 15.000 18.811 +30% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként 

elérhetővé tett dokumentumok száma 

(db) 

- - - - 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 

Az EFOP pályázatból új eszközöket tudtunk beszerezni a vakok és gyengénlátók számára.  

 

Szolgáltatások száma 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 

3 3 8 166% 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 5 5 5 - 
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4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

 

A dokumentumok beszerzésére az Országos Idegennyelvű Könyvtár által kiírt pályázat keretében 

kerül sor minden évben. 2019-ben a rakamazi letéti állomány 9 db, a nyírmadai 8 db új 

dokumentummal bővült. A megye 2, etnikai letéttel rendelkező nyilvános könyvtárában Rakamazon 

243, Nyírmadán 157 db dokumentum segítette a nemzetiségi könyvtári ellátást. 

 

Dokumentumok 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Könyvek 37 60 17 -54,05% 

folyóiratok 9 30 9 - 

Elektronikus dokumentumok - - - - 

Összesen 46 90 26 -43,47% 

 

4.7 Használói képzések száma 

 

A hátrányos helyzetűek digitális kompetenciájának fejlesztésére meghirdetett GINOP 6.1.2. „Digitális 

szakadék csökkentése”projekt keretében 2019-ben 5 használói képzés valósult meg. Könyvtárunk 12 

képzésre adott be pályázatot. A projekt indoklás nélkül utasít el pályázatokat, tehát csak 5 képzést 

engedélyezett. 

 

 

Kompetenciaképzés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma 

9 15 17 +88,8% 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

158 300 426 +269,6% 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések száma 

17 25 36 +211,76% 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

300 500 244 -18,67% 

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

17 19 14 -16,65% 

A könyvtár által szervezett 

akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken résztvevők száma 

184 150 221 +20,1% 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások 

száma 

200 250 250 - 
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A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

4.193 5000 7.500 +78,86% 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő 

és multikulturális programok száma 

9 18 9 - 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő 

és multikulturális programokon 

résztvevők száma 

260 520 270 +3,84 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok száma 

1 5 1 - 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programokon résztvevők 

száma 

200 500 301 +50,5% 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

11 15 12 +9,09% 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

200 300 234 +17% 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programok, képzések száma 

5 15 28 +560% 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programokon, képzéseken 

résztvevők száma 

200 600 172 -14% 

Összes képzés száma 269 362 367 +36,43% 

A képzésen résztvevők száma 

összesen 
5695 7870 9368 +65,5% 

A könyvtároktatást, képzést, 

könyvtári tevékenységeket támogató 

kiadványainak száma 

0 1 0 0 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

 

2019-ben az előző évekhez hasonlóan sokszínű programkínálatot állítottunk össze. A lakosság széles 

körét érintő, profilunkba is illeszkedő rendezvényeink között voltak könyvtárszakmai, kultúra és 

olvasásnépszerűsítő programok. Szerveztünk író-olvasó találkozókat, tudományos és ismeretterjesztő 

programokat, vetélkedőket, kiállításokat és zenei rendezvényeket. Programjaink között prioritást 

élvezett a helyi vagy a megyéhez valamilyen módon kötődő alkotók munkásságának bemutatása. 

Kiemelt fontosságúnak tartjuk megyei értékeink bemutatását. Rendezvényeinek száma kis mértékben 

csökkent, ez a dolgozói létszám csökkenésével függ össze: egyik rendezvényszervezőnk nyugdíjba 

ment. A rendezvényeken résztvevők száma viszont jelentősen nőtt. A jól sikerült, az igényeket 
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helyesen felmérő rendezvényeket sokkal többen látogatták, mint az előző években. Az éveken átívelő 

programsorozataink kialakították könyvtárunk törzsközönségét. 

Kiemelt rendezvényeink voltak: A Magyar Kultúra Napja, Női írók – írónők, a Magyar Költészet 

Napja, Internet Fiesta, 47. Szabolcs-Szatmár-Beregi Gyermekkönyvhónap, a 90. Ünnepi Könyvhét és 

18. Gyermekkönyvnapok, a Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok. 

Az előző években elkezdett programsorozatok tovább folytatódtak: Utazók a könyvtárban, 

Mindentudás Egyeteme felnőttek és gyerekek számára, Könyvtári esték keretében – Költők egymás 

közt, Gyermek angol, Ringató, Kerekítő, Helytörténeti esték, Utazók kiállítása, Értékes esték, Deák 

Akadémia, Bibliai Szabadegyetem, Kodály Társaság, Bessenyei Társaság előadásai. 

Összesen 25 kiállítást rendeztünk meg. A látogatók száma: 8.735 fő volt. A kiállítók: Borsody 

László Szablyavívók, Bibliai Szabadegyetem, Matuscsákné Jobbágy Erika, Tőkey Péterné és Tőkey 

Péter, Serfőző Attila, Pelyvás Gyöngyi, Magyar-Lengyel Kereskedelmi Gazdásági és Kulturális 

Egyesület (Bodnár Zoltán, Németh Zsolt), Oncz Illésné gyöngyfűző, Bolyán Sándor fotográfus, Tarján 

Györgyi, Biri Ildikó, Kalocsai László, Zsadányi Zsolt, Mihálka György, Papp Norbert, Szűk Norbert, 

Sipeki Péter, Toldi-Adamis Eszter, Molnár Móni, Scholtz Róbert, Végső Ágota, Ver-deco Művészeti 

kör és Alkotó Egyesület, Benczúr Gyula Alkoltó Kör, „Aranykapu” Népművészeti Egyesület az 

Országos Egyesület, Átutazók Egyesület. Helyet adtunk az Anne Frank,a „Kis magyarok” és a 

„Hungaricana” –Válogatás a 25 éves NKA 25 közgyűjteményi támogatásaiból című 

vándorkiállításoknak. 

 

A Magyar Kultúra Napja: 2019. január 22-én „Küzdés az Élet!” Kölcsey és a Parainesis címmel dr. 

Karádi Zsolt előadását hallgathatták meg az érdeklődők, melyhez társult egy Kölcsey Ferenc életét 

bemutató kiállítás is. 

Nőnapi rendezvényünk volt a Női írók-írónők – Nőnapi zenés irodalmi délután. Meghívott 

vendégeink Molnár Krisztina Rita, Kulin Borbála és Kürti László beszélgetett velük. Közreműködött 

Illyés Péter és az AdHoc Team. A rendezvényen 115 fő vett részt. 

A 20. Internet Fiesta témái: Könyvtár, kommunikáció, internet. Előadások: Betekintés az e-sport 

világába, Ma már mindenki „fotóriporter”?, Drónok harca, Elég smart vagy? Avagy a dolgok 

internete, Ilyet én is tudok, vloggerek a neten. Előadók: Balogh Bence, Bódi Sándor, Radvánszki 

Gábor, Márföldi István. A rendezvényeken 510 fő vett részt. 

A Magyar Költészet Napja: A CarpeDignem trió tolmácsolásában hangzottak el versek klasszikus 

és kortárs költőktől. 

2019-ben először „Írjunk közösen verset a költészet napja alkalmából” címmel olvasóink megírták 

Nyíregyháza leghosszabb versét. 

A 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok: 2019. június 13–17. között került 

megrendezésre. A rendezvény ideje alatt összesen 31 programot szervezett a könyvtárunk. Összesen 

51 vendég és közreműködő biztosította a vendégek számára a tartalmas szórakozást. Moderátor Erdei-

Nagy Ibolya szerkesztő, műsorvezető volt. Vendégeink: Balázs Ágnes, Gévai Csilla, a Jövő 

Táncművészeiért Egyesület, Vári Fábián László, a Jósa András Múzeum munkatársai: Rémiás Tibor, 

Ratkó Lujza és L.Szőlősi Katalin, Böszörményi Gyula, LedaD’Rasi, Gyuris Tibor, KARMAPIRIN 

együttes, Iancu Laura, Gerliczki András, Oláh András, Hidas Judit, Karádi Zsolt, Borbély Balázs, Ésik 

Sándor, Kecskeméti Zsuzsa, Kulcsár Attila, M. Szlávik Tünde, Fábián Janka, Kováts Judit, Nagy 

Zsuka, Fekete József (Jofó), CarPedignem zenekar, Kulin Borbála, Kürti László, Gyukics Gábor, 

Nagy Márta Júlia, Végh Balázs, Kereskényi Sándor, Fülöp György, Béres Tamás, Magyar Boglárka, 

Tóth Virág, Barkóczi Eszter, Sára Zsuzsanna, Bauer Barbara, Sipos László, 4 for Dance tánccsoport, 

Marik Sándor. 

A szakmai napon a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete 

Bényei József könyvtáros, költő, újságíróra emlékezett, alakját dr. Szabó András idézte meg. 

A vásárosnaményi Tiszavirág tanyahajón A szeszélyes folyó– zenés irodalmi utazás a Tiszán 

címmel szerveztünk programot, melynek keretében bemutatták Bodnár István: Partok közelében és 

Kulcsár Attila: A felmérnök című műveit. Közreműködtek: Antal Éva, Antal Krisztina, Ignácz 

Lászlóné, Abonyiné Antal Anna, Illyés Péter és Szabó Veronika. 

Kísérő programok voltak: Könyvszobrászati- és kötészeti bemutató, kézműves foglalkozások 

gyerekeknek, papírszínház, ingyen elvihető könyvek, népi fajátékok, ingyenes beiratkozás, amnesztia 

hét, minden ami LEGO, LEGO ember, könyv cserebere, tegyél egyet – vegyél egyet. 
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A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT 

Országos Könyvtári Napok 

2019. szeptember 30 – október 6. 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2019-ben 14. alkalommal kapcsolódott az Országos 

Könyvtári Napok programsorozatához.  

 Az Országos Könyvtári Napok évről évre egyre népszerűbb programsorozat, mely lehetőséget ad 

arra, hogy felkeltsük a használók érdeklődését a könyvtárak iránt. Ismerniük kell, hogy a 21. századi 

könyvtár már nem csak hagyományos funkciókat lát el, nem csupán könyvtár. Értékeket közvetít, 

inspirációt nyújt a kutatáshoz, tanuláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, teszi mindezt gazdag 

élményeket adó módszerekkel. 

 Célunk volt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legkisebb településein is tisztában legyenek 

azzal, hogy a hagyományos lehetőségeken kívül még milyen új szolgáltatástípusokat biztosít számukra 

a könyvtár. 

A rendezvényeken kívül rendkívüli, hosszabbított nyitvatartással, ingyenes beiratkozással és 

amnesztiával vártuk az érdeklődőket a hét folyamán.  

 2019-ben az Országos Könyvtári Napok tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési 

keretrendszerére épül, amelyben egy páratlanul ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép szerepelt. Egy 

olyan világot képzeltek el, amely mentes a nélkülözéstől, ahol mindenki boldogulhat, mentes a 

félelemtől és az erőszaktól, ahol az írás- és olvasástudás általános. Olyan világot, amelyben a minőségi 

oktatás minden szintje mindenki számára hozzáférhető, akárcsak az egészségügyi ellátás és a szociális 

védelem, ahol biztosított a fizikai, mentális és szociális jóllét. Ahol elegendő, biztonságos, 

megfizethető és tápláló élelmiszer áll rendelkezésre, a fogyasztási és termelési módok és valamennyi 

természeti erőforrás használata – a levegőtől a földig, a folyóktól, tavaktól és a víztározóktól az 

óceánokig és tengerekig – fenntartható. 

 A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT projekt keretében ezek 

közül az igen fontos, mindannyiunk és gyermekeink, unokáink életét is alapvetően befolyásoló témák 

közül igyekeztünk könyvtári környezetben, sajátos eszközeinkkel alaposabban körüljárni néhányat, 

bízva abban, hogy az információk átadásával egy-egy apró lépést tehetünk a megoldás felé. 

Programsorozatunkat ezúttal is minden korosztályra gondolva terveztük. A hét tematikájának 

kialakításánál az egyes korosztályok életkori sajátosságai mellett a legaktuálisabb, sokak életére kiható 

témakörökre koncentráltunk: 

 2019. szeptember 30. A mese hatalma 

 2019. október 1. A lét meghatározói: a négy elem 

 2019. október 2. Felelősségünk a klímaváltozás 

 2019. október 3. Fenntartható fejlődés 

 2019. október 4. Velünk élő természet 

 2019. október 5. Jövőnk, az ökokultúra 

 

Október 6-án ismét Könyves Vasárnap volt. A könyvtár rendhagyó programokkal, rendkívüli 

nyitvatartással, sokféle meglepetéssel várt mindenkit. Az irodalmi játékok, könyvbemutatók, 

kiállítások, és különféle pályázatok között biztosan minden gyerek és felnőtt talált kedvére valót.  

 

Megyei hatókörű városi könyvtárként a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei könyvtáraknak is mi pályáztunk. A megyében 17 könyvtár 56 könyvtári rendezvénnyel 

csatlakozott a rendezvénysorozathoz. 

 

A megye legkisebb településeit is bevontuk az országos programokba a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszeren keresztül a KSZR normatíva felhasználásával, így közel 600 rendezvény valósult meg a 

megyében. A klasszikus író-olvasó találkozók mellett az idei év témaköreihez szorosan kapcsolódva 

szerveztünk természettudományos és zenei előadásokat. 

Néhány név a meghívottak közül: Harcos Bálint, Kertész Erzsi, Dóka Péter, Telegdi Ágnes, Dr. Hajdu 

Zsanett, Gálik Tamás, Hajdú Ágota, Görömbő Kompánia, Ákom-bákom bábszínház, Szalmafonó- 

kézműves foglalkozás, Nyír-Szabó Sándor, Martinovszky István. 
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Nyíregyházán 50 programot szerveztünk a belvárosban és a fiókkönyvtárakkal ellátott 

településrészeken A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT 

programsorozatunk keretében.  

 

 PROGRAMOK   

 

2019. szeptember 30-án, Benedek Elek születésének (1859. szept. 30.) 160. évfordulóján 

hagyományosan megtartottuk az egész napos meseolvasást, közéleti személyiségeket, intézmények, 

szervezetek, egyesületek vezetőit felkérve minden kedves érdeklődőt megszólítva, hogy ezen a napon 

legyen könyvtárunk vendége, és mondja el kedvenc meséjét az ide látogató gyerekcsoportoknak. Ezen 

a napon vendégeink voltak Budai Ilona, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas népdalénekes, 

előadóművész és Hajdú Ágota mesemondó, népzenész.  

Habarics Béla természetfotóiból nyílt kiállítás. 

A megújult Vécsey Utcai Fiókkönyvtárunkban az Elolvasok 50 könyvet az ovi előtt! és Elolvasok 100 

könyvet a suli előtt! – matricagyűjtő játékunk eredményhirdetésére került sor 2019. szeptember 30-án 

17 órától.  

2019. október 1-én 9 órától véradásra, ingyenes vérnyomás és -cukorszint mérésre volt lehetőség.  

A Gyerekkönyvtárban Horváth Ágnes Eszter természetgyógyász tartott előadást. 

„Kik bújócskázni mentek a halállal”. Régészek a régi Magyarország utolsó háborújában– Scholtz 

Róbert Gergelyrégész-történész kiállítását rendeztük meg. 

A Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban a paleo életmódról tartott előadást Posta Renáta fogyókúrás 

tanácsadó.  

Október 2-án a klímaváltozás volt a téma, így az újrahasznosítás jegyében kézműves foglalkozáson 

vehettek részt a gyerekek a Gyerekkönyvtárban. A Sóstóhegyi Fiókkönyvtárban Dévényi Sarolta 

nyugdíjas rajztanárnő tartott foglalkozást ugyanebben a témában, de barkács foglalkozás is volta 

Kertvárosi Fiókkönyvtárban, a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár Tündérujjak Kézműves Klubja szintén 

megtartotta havi foglalkozását.  

Október 3-án 10 órakor megnyitottuk első Könyvtár Pontunkat a Mandabokori Óvoda mellett, ezzel 

hozzájárultunk a városrész korszerű könyvtári ellátásához. Következő Könyvtár Pontunknak a 

Borbányai Művelődési Ház adott helyet, amit október 9-én nyitottunk meg.  

A Fenntartható fejlődés témakörében dr. Kiss Ferenc főiskolai tanár tartott ismeretterjesztő előadást 

Földünk és környezetünk címmel.  

Jenei Gyula Mindig más című verseskötetét mutattuk be. A költővel dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár 

beszélgetett. 

 

Október 4-én dr. Szép Tibor tartott előadást a madarak világáról a Kamarateremben.  

Könyvtárunkat meglátogatták az Aura Segítő Kutya Alapítvány munkatársai és segítőkutyái, akik 

élményszerűen ismertették meg a gyerekeket az állattartás és -nevelés fontosságával.  

A legkisebbek Kerekítő foglalkozáson vehettek részt a Központi Könyvtárban, míg a 

fiókkönyvtárakban is érdekes rendezvények várták az odalátogatókat. A Sóstóhegyi Fiókkönyvtárban 

Tóth István természetvédelmi mérnök tartott ismeretterjesztő előadást a madárbarát kertről, míg a 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár olvasóit is meglátogatta egy csodakutya, Izzi és gazdája, Gáll Róbert.  

 Október 4-én könyvtárunk Kamarateremében „Arccal az égnek”. Tisztelgés Nagy Gáspár előtt. 

Erdélyi Márta versmondó műsorát láthatták az irodalomkedvelők, közreműködött Soós Judit énekes 

előadóművész. 

 Október 5-én, szombaton kiléptünk a könyvtár fala közül. Csatlakozott intézményünk valamennyi 

fiókkönyvtárával az Ültess egy fát és olvass alatta könyvet! országos könyvtári akcióhoz, valamint 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város pályázatához „Ültess egy fát a holnapért!”. A NYÍRVV 

munkatársainak köszönhetően facsemetéket ültettünk könyvtárunk épülete elé.  

Ezt követően a gyaloglást kedvelők részt vehettek Holmár Zoltán vezetésével A „szőke város” értékei 

– környezetvédelmi és történelmi-irodalmi sétán, ahol megismerhették Nyíregyháza természeti és 

kulturális értékeit. Azok, akik inkább két keréken indultak útnak, a Zöld Kerék Alapítvány vezetésével 

Sóstóra kerekezhettek, élvezve a természet nyújtotta szépségeket és a jó időt.  

Október 6-án „Emlékezzünk a hősökre!” – Az 1848–49-es szabadságharc, és az aradi vértanúk 

emlékét idéztük meg Helyismereti Gyűjteményünk gazdag képi anyagának segítségével. 

Hagyományosan ekkor rendeztük meg a Kreatív családi vetélkedőt, amelyen a játékos kedvű családok 

részvételét értékes ajándékokkal köszöntük meg. 
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Minden évben ilyenkor értékeljük a könyvtári hűséget és díjazzuk a legeket. (A legtöbbet kölcsönző, a 

legidősebb, a legfiatalabb olvasó, stb.) 

A nyári szünidőre meghirdetett Keressük a nyár könyvfalóját! című olvasópályázatunk 

eredményhirdetése is a Könyves Vasárnapon volt.  

 

 

Móricz Zsigmond konferencia (2019. szept. 20.) 

 

„A két pólus között szikra pattant, s lettem én” címmel tudományos konferenciát rendezett Móricz 

Zsigmondról születésének 140. évfordulóján könyvtárunk, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Tagozata. A konferencián neves irodalomtörténészek, köztük a legismertebb Móricz-kutatók adtak 

elő: Pethő József, Baranyai Norbert, Gerliczki András, Minya Károly, Jánosi Zoltán, Kereskényi 

Sándor, Karádi Zsolt, Cséve Anna, Mercs István, Szilágyi Zsófia, Szilágyi Péter, Végh Balázs Béla. 

Az előadások nagy része megjelent a Szabolcs-szatmár-bereg Szemle 2019/4-es számában. 

 

 

Krúdy Napok (2019. okt. 18.) 

 

A 2018-ban könyvtárunk és a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete által 

szervezett Krúdy konferencián elhangzott előadásokat az egyetem megjelentette az „Ennek a városnak 

voltam az írója”. Krúdy-tanulmányok című kötetben. A városi Krúdy Napok keretében a könyvet dr. 

Karádi Zsolt és dr. Stefuca Viktória mutatta be2019. október 18-án a Kamarateremben. Az 

emléknapon a Helytörténeti Gyűjteményünk értékes Krúdy könyveiből kiállítást is rendeztünk. 

 

 

A Ratkó József-díj átadása 
 

2019. november 29-én rendeztük meg a Hangsúly Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Közgyűlés2019. évi Ratkó József-díjának átadását. A rangos díjat Nagy Gábo rköltő, irodalomtörté-

nész, a Hitel folyóirat szerkesztője kapta meg, amit a Hangsúly kuratórium elnöke, dr. Karádi Zsolt 

főiskolai tanár, valamint Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke adott 

át. Az ünnepségen a Hangraforgó együttes megzenésített versekkel idézte meg Ratkó József és kortár-

sai költészetét. Az átadóról hírt adott a helyi és az országos sajtó. 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle bemutatója (2019. dec. 20.) 

 

2019-ben az 54. évfolyamában lépő Szabolcs-szatmár-beregi Szemle négy számában eredeti célkitűzé-

seinek megfelelően a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Kárpátalján, valamint a partiumi Szatmár 

megyében élő magyarság társadalmi, történelmi, kulturális kérdéseivel foglalkozott, illetve publikációs 

lehetőséget adott a megye írástudó értelmiségének. Könyvtárunk felelős kiadója a Szabolcs-szatmár-

beregi Szemlének. A szerkesztőség munkájában könyvtárunk igazgatóhelyettese, dr. Babosi László 

aktívan részt vesz. 

Az esten a folyóirat 2019/4-es, Móricz Zsigmondról szóló tematikus számát mutatták be. A vendé-

geket Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, és Tomasovszki Anita 

igazgató köszöntötte, dr. Karádi Zsolt főszerkesztő összegezte a folyóirat 2019-es évet. 

 

 

A fiókkönyvtárakban megtartott rendezvényekről részletesen lásd az egyes fiókkönyvtárak 

beszámolóit a 2. részben. 
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Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény 

változás %-ban 

az előző évhez 

képest 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és 

országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvények száma 

összesen  

1.096 1.100 1.032 -5.8% 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és 

országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

37.620 40.000 52.335 +39.1% 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások száma  

37 40 25 -48% 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások 

látogatóinak száma 

10.650 11.000 8.735 -17.9% 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  

18 20 20 +11,11% 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

211 250 280 +32,7% 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvények száma  

1049 1100 1495 +42,5% 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

41.054 45.000 40.704 -0,85% 

Egyéb rendezvények 

száma 
114 115 137 +20% 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 
7.791 7.800 8.397 +7.2% 

 

  



58 

 

4.9 Használói elégedettségmérés 

 

Használói elégedettségmérő kérdőívünket online és papíralapon is ki lehetett tölteni. A 

könyvtárhasználók szívesen osztották meg velünk a könyvtárunkról szerzett tapasztalataikat. Ezek a 

vélemények nagyon fontosak a számunkra, hiszen segítenek a szolgáltatásaink minőségének 

javításában és továbbfejlesztésében. 

 

 

Használói elégedettség mérések 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

A használói elégedettség-mérések 

száma 
1 7 7 +700% 

A használói elégedettség-mérések 

során a válaszadó használók 

száma 

212 2000 412 +97% 

 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 

 

Települési könyvtárak számára 

nyújtott szolgáltatások 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Műhelynapok száma 5 8 10 +100% 

Résztvevő települési könyvtárak 

számaránya –KSZR nélkül (%) 80 90 85 +6,25% 

A megyei hatókörű városi könyvtár 

koordinációjával minősítésre 

készülő települési könyvtárak 

száma 

- - - - 

 

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár együttműködési szerződést kötött Nyíregyháza 

valamennyi középiskolájával. A diákoknak három év áll rendelkezésükre, hogy teljesítsék feladatukat. 

A munkavégzés a diákokkal előzetes megbeszélés alapján, vagy a középiskolában megbízott 

kapcsolattartó pedagógussal, mind a tanuló és az intézményen belül megbízott koordinátorral 

egyeztetve történik. Fontos mindkét fél részéről az elérhetőség valamelyik formája: e-mailen vagy 

telefonon.  

A diákok előre meghatározott, vagy azon a napon kapnak lehetőséget arra, hogy a könyvtár 

valamelyik osztályán szakember segítségével végezzék a feladatot. Lehetőséget kap a tanuló, hogy a 

könyvtár egyéb területét is megismerje. Bevezeti a tanulót a munka világába, amely a pályaválasztás 

döntését megkönnyíti. 

Intézményünkbe szívesen jönnek a diákok, mert a könyvtár kulisszáiba is betekintést nyerhetnek. 

Idén is szép számmal vettek részt a könyvtár segítő munkájában. 

 

Közösségi szolgálatot teljesítő diákok létszáma iskolák szerinti megoszlásban: 

 

Iskolák Létszám (fő) 

Sipkai Barna Szakközépiskola 23 

Bánki Donát Szakközépiskola 16 

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola 15 

Inczédy György Szakközépiskola 11 

Westsik Vilmos Szakközépiskola 8 

Wesselényi Miklós Szakközépiskola 7 

Lippai János Szakközépiskola 3 
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Széchenyi István Szakközépiskola 6 

Művészeti Szakgimnázium 4 

MSZC Kállay R. Szakközépiskola (Nagykálló) 1 

Kós K. Műv. Szakközépiskola (Debrecen) 1 

Tokaji F. Gimn. (Tokaj) 1 

Újpesti Könyves Kálmán Gimn. (Bp.) 1 

Budai Nagy Antal Szakközépiskola és Gimnázium 1 

Szent Imre Gimnázium 9 

Arany János Gimnázium 8 

Krúdy Gyula Gimnázium 48 

Kölcsey Ferenc Gimnázium 90 

Kossuth Lajos Gimnázium 28 

Zrínyi Ilona Gimnázium 13 

Vasvári Pál Gimnázium 27 

Összesen: 321 

 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 489 500 321 -34.3% 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

17 20 21 +23.5% 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma 1 5 2 +100% 

 

4.12 Partnerség 

 

 

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő partnerek 

száma 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Civil szervezetek 6 7 6 - 

Határon túli könyvtárak 1 2 1 - 

Vállalkozók 10 15 16 +60% 

Oktatási intézmények 17 20 22 +29,4% 

A kistelepülési önkormányzattal 

kötött megállapodások száma 
187 197 197 +5,34% 

Egyéb - - - - 

Összesen 221 241 242 +9,5% 
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4.13 Digitalizálás 

 

Könyvtárunk rendelkezik hosszú és rövidtávú digitalizálási stratégiával, tervvel. A hosszú távú 

digitalizálási stratégia rögzíti a digitalizálandó dokumentumok körét és a digitalizálás sorrendjét. A 

stratégia kapcsolódik a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiához, azzal összhangban a 2019-ben a 

helyismereti anyagok digitalizálására helyeztük a hangsúlyt. Az éves digitalizálási tervben a helyi 

periodikum a Kelet-Magyarország mellett folytattuk a cikkek, képeslapok és aprónyomtatványok 

digitalizálását. Az elmúlt évben megszűnt a kulturális közmunka keretén belül a digitalizálás, ezért a 

tervezethez képest jelentősen lecsökkent a digitalizált dokumentumok száma. 

 

Pályázatot nyújtottunk be a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálás 

támogatására, melyen 19.012.845 Ft-ot nyertünk, megvalósítása a 2020-as év feladata. 

 

Eszköz neve, típusa Darabszám 

A3 könyv szkenner PLUSTEK A300 3 db 

A4 szkenner HP SCANJET 4050 4 db 

Az OmniScan 15000 Advenced Plus könyvszkenner 1 db 

 

Közzététel 

A digitalizált állomány döntő részét a könyvtár saját honlapján, tematikus digitális Helyismereti Gyűj-

teményében teszi közzé (JaDox). A pályázati úton digitalizált dokumentumokat a Hungaricana adatbá-

zisában tesszük közzé. A közmunkaprogram keretében digitalizált dokumentumokat a MaNDA adat-

bázisában tettük közzé. A digitalizált állomány 88%-a nyilvánosan mindenki számára hozzáférhető. 

 

Online szolgáltatások: 

Online szolgáltatásaink a helyismereti adatbázisok használata, keresés a könyvtári dokumentumok 

nyilvántartásában, online kölcsönzési hosszabbítás. 

 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 65 

Állományvédelem 20 

Elektronikus dokumentumküldés   5 

Reprográfia 10 

 

A táblázatból visszaesés tapasztalható, a megnyert pályázatnak köszönhetően tudjuk növelni a 

digitalizálási tevékenységünket, melyet segít majd az EFOP pályázatból beszerzett nagy 

könyvszkenner is.  

 

 

Digitalizálás 

 
2018. évi tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Digitális objektumok száma 3015 2252 1680 -44 

Teljes dokumentumok száma 3015 2252 1680 -44 

Könyv  3 2 2 -33 

Folyóirat 713 500 0 - 

Hanganyag 125 100 117   -7 

Audiovizuális dokumentum 60 50 91  51 

Kép 198 200 158 -20 

Egyéb- cikk 1916 1500 1312 -32 

Összesen  3015 2252 1680 -44 

Online elérhető 2827 2100 1563 -44 
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Helyben használatra elérhető 188 152 117 -38 

 

Online elérhető adatbázisok 

 

A könyvtár két online elérhető digitális adatbázissal rendelkezik az egyik a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Helyismereti Gyűjtemény, ami bárki számára hozzáférhető. Az elmúlt évi látogató szám 

38077 fő volt, ez 22%-kal kevesebb, mint az előző évi. (Döntően az augusztusi és szeptemberi adatbá-

zis áthelyezésből adódó kiesés). A másik a Hungaricana adatbázisában tárolt, Történeti Szatmár, Sza-

bolcs és Bereg megye hírlapjait tartalmazó gyűjtemény. A nyilvános periodika adatbázis látogatóinak 

száma 11128 fő volt. 

 

 

IV. FEJLESZTÉSEK: 
 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása 

2019-ben fejeztük be a Kultúrkuckó kialakítását. A célcsoport igényeinek megfelelően az Olvasóterem 

egy részének alakítása megtörtént mobil térelválasztó rendszer beépítésével, mely rendszer szükség 

szerint kisebb-nagyobb közösségi és/vagy oktatási színtérré varázsolja a helyszínt, így biztosítva a 

zavartalan működést, s nem akadályozza a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat sem. 2019-ben a 

terület festését, dekorálását a kamaszok bevonásával végeztük, elkészült egy látványterv a tér falainak, 

oszlopainak kifestésére és megkérdeztük a fiatalokat, hogy milyennek szeretnék látni az elkészült 

teret. A pályázatból beszerzett bútorok mellé néhány könyvtári célbútort is vásároltunk kifejezetten a 

fiatalokat érintő dokumentumoknak. Az így kialakított szolgáltató térben olyan szolgáltatásbővítésre 

kerül sor, mely újszerű a könyvtárakban, segíti a digitális írástudatlanság felszámolását, a digitális 

kompetencia fejlesztését, hozzájárul az oktatás hatékonyságának növeléséhez, oly módon, hogy 

újszerű tanulási és tanítási módszerek alkalmazására nyújt lehetőséget, s nem utolsó sorban a 

könyvtárhasználat erősödését is maga után vonja. Év végén pedig megérkeztek az informatikai 

eszközök is, többnyire „okoseszközök”, modern IKT eszközök, rajztáblák, Apple termékek.  

 

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

Az EFOP pályázatból bruttó 76.804.353 Ft értékbe közbeszerzés útján szereztünk be informatikai 

eszközöket.  

5 tevékenységtípust valósítottunk meg a pályázatnak köszönhetően:  

1. Digitális labor kialakítása (Oktatóterem, Médiatár és Stúdió): 39.978.820 Ft 

Az Oktatótermünk gépparkját teljesen lecseréltük.  

3D nyomtatót, 3D szkennert, könyvszkennert, okoseszközöket, számítógépeket, videókamerákat, 

súgógépet, feliratozógépet vásároltunk.  

2. Vécsey Utcai Fiókkönyvtár: 1.801.476 Ft 

3. Könyvtár-informatikai fejlesztés: 19.542.125 Ft 

 RFID rendszer kialakítása és a hozzá kapcsolódó IKT eszközök és szoftverek 

 Önkiszolgáló kölcsönzés: nyitvatartási időben a kölcsönzés választhatóan 

automatizáltan is megtörténhet 

 A lopásvédelmi kapu, látogató statisztika 

 Hangoskönyv terminál: ezzel népszerűsíteni és növelni lehet a beszerezett és készített 

hangoskönyvek kölcsönzését 

4. Olvasóterem – Kultúrkuckó eszközei: 11.718.383 Ft 

Apple eszközök, számítógépek.  

5. Akadálymentesített eszközök: 3.700.549 Ft 

Olvasókészülék, Braille kijelző, képernyő nagyító 
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3. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 

A beszerzéseket részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói    

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)    

   

4. Pályázatok, projektek 

 

Pályázati aktivitásunkat igyekeztünk növelni, mert a pályázati források hozzájárulnak a színvonalas 

rendezvényeinkhez. A számítástechnikai gépparkunk és oktatótermeink fejlesztéséhez is igénybe 

vettünk pályázati erőforrást. 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Eötvös Loránd életé-

nek és 

természettudományi 

kutatásainak 

bemutatása a 10-16 

éves korosztály szá-

mára 

Tóthné Szomolya 

Ágnes 

885.000,- 400.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

2019. 02. 13.  2019. 05. 22. 

Magas színvonalú 

hagyományteremtő, 

ismeretterjesztő 

szakmai tábor, 

konferenciák, 

közönségtalálkozók 

a Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi 

Könyvtárban 

dr. Babosi László 

5.950.000,- 500.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

2018. 11. 01.  

 

2019. 09. 30. 

Nagy Zsuka: torna-

cipők a stégen c. 

könyvének megje-

lentetése  

dr. Babosi László 

600.000,- 400.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

2019. 01. 01. 2019. 12. 31. 

Rendezvények a 

Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi 

Könyvtárban  

dr. Babosi László 

1.000.000,- 300.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

2019. 10. 16. 

 

2020. 03. 19.  
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Könyvtárak az 

emberért – felelősség 

a Földért 

Országos Könyvtári 

Napok  

dr. Babosi László 

1.400.000,- 1.400.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

2019. 09. 01.  

 

2019. 10. 06.  

 

Közgyűjteményi 

Digtlizálási Stratégia 

keretében a 

könyvtári 

digitalizálás 

támogatására 

Márföldi István 

26.800.000,

- 

19.012.845

,- 

Országos 

Széchényi 

Könyvtár  

Projektiroda 

2019. 12. 01. 

 

2020. 02.29. 

Mindentudás 

Könyvtára 

gyerekeknek  

Tóthné Szomolya 

Ágnes 

540.000,- 300.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

Szerződéskö

tés 

folyamatban   

 

„Leszek haláltól 

ronthatatlan” – Ratkó 

József 

emlékkonferencia  

dr. Babosi László 

474.853,- 450.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

Bírálat alatt  

Szabolcs-szatmár-

beregi Szemle 4 

lapszámának 

megjelentetése  

dr. Babosi László  

 

1.000.000,- Nem nyert Nemzeti 

Kulturális Alap 

Nem nyert  

 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

EFOP-4.1.8-16 

pályázat 

megírásához 

támogatás kérése  

Tomasovszki Anita  

118.651.875,

- 

118.651.875,

- 

EMMI EU 

Fejlesztések 

Végrehajtásáért 

Felelős 

Helyettes 

Államtitkárság    

2018. 

01.01. 

Áttéve 2020. 

01.31. + 5 év 

fenntartási 

időszak 

 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 
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5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ben, a megyei 

hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása 

 

 

(Kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió 

megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) 

 

504 db média-megjelenésünk volt 2019-ben, 33%-kal emelkedett 2018-hoz képest.  

A Nyírműsor programfüzetben szponzori megjelenés mellett 2019-ben 6 hónapnyi 

megjelenést tudtunk megfizetni, így minden hónapban megjelentek programjaink. A helyi 

média a programajánlóinkat rendszeresen megjelentette. Éves nagyrendezvényeinket (Ünnepi 

Könyvhét, OKN) többször is kiemelték és tévés szereplésünk is többször volt az év folyamán, 

illetve többször forgatott a két csatorna különböző sajtótájékoztatókon, rendezvényeken. 
 

 

 

Kommunikáció 
2018. évi tény 2019. évi tény 

Kommunikációs költségek (Ft) 603.343 874.800 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 23 21 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 11 57 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 281 361 

Online hírek 62 64 

Közösségi médiában megjelenő hírek 1100 1200 

Hírlevelek - 200 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült 

érték) 

10 6 db/ 450.000 Ft 

Egyéb:…. - - 

 

Minőségirányítás 

 

Könyvtárunkban 2019 szeptemberében újjáalakult a Minőségirányítási Tanács (MIT) 21 fővel. 

Felkértünk egy külső szakértőt, hogy az előttünk álló munkában segítségünkre legyen. A MIT-en belül 

4 munkacsoport alakult:  

1. Primer Kutatások (4 fő) akiknek a feladata a használói és a dolgozói elégedettség-mérés, valamint a 

partneri igényfelmérés. 

2. Működésfejlesztő Csoport (5 fő), feladatuk a szabályzatok felülvizsgálata, panaszkezelési eljárások, 

folyamatjavító intézkedések, innovatív eljárások, ösztönző rendszerek kialakítása, munkaköri leírások 

felülvizsgálata, humánerőforrás stratégia. 

3. Partnerkapcsolati Csoport (5 fő): feladatuk, partnerek azonosítása, együttműködési megállapodások, 

külső-belső kommunikációs terv, médiamegjelenés, projekt-leírások, tudáshasznosulás.4. 

Folyamatszabályzó Csoport (6 fő), feladatuk a könyvtári folyamatok azonosítása, leírása, ábrázolása, 

valamint a szolgálati előírások elkészítése.  

A MIT tagja még a MIT vezető. A munka folyamatos volt, minden hónapban beszámoló MIT 

értekezletet hívtunk össze, ahol a csoportok vezetői elmondták, milyen munka zajlott az adott 

időszakban a csoportjukban. A beszámolókat és az elkészült dokumentumokat egy közös Google 

Drive felületen tettük minden MIT tag számára elérhetővé. 
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6. Elektronikus szolgáltatások 

 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)   

 

 

Szolgáltatás 
2019-ban 

megvalósult (I/N) 
Részletek 

Honlap I Honlapunkon nagyobb átalakítást nem végeztünk, de 

az aloldalaink frissítése folyamatos volt. 

OPAC N Elkezdtük, de 2020-ra tolódik a mobilbarát OPAC és 

az OPAC 3-ra történő frissítés 

Adatbázisok I Könyvtáraink számítógépein biztosítottuk 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.  

Referensz szolgáltatás I Facebook-oldalunkon a kapcsolattartásra, üzenetek 

megválaszolására több kolléga is be lett vonva. 

Osztályonként figyeljük a folyamatos kérdéseket. 

Közösségi oldalak  I Állandóan jelen vagyunk a Facebook-oldalunkon, 

melynek aktivitása nőtt a 2019-es évben. Immár 5.845 

követőnk van, ami országos viszonylatban is 

kiemelkedő. Az idei évben több feltöltés is történt 

könyvtárunk youtube oldalára, főleg történelmi 

előadások. 

RSS N  

 

Az informatikai területen ezek mellett a számítógépek és a közel félezer számítástechnikai eszköz 

biztonságos üzemeltetése volt a legfőbb feladat. A felsorolt egyedi feladatok végrehajtása mellet az 

elmúlt évben mintegy 500 alkalommal végeztünk hardveres javításokat a könyvtár számítógépein, 

illetve hasonló nagyságrendben volt szükség szoftveres hibajavításra is. Az intézményi 

akkreditációnak köszönhetően az elmúlt évben több akkreditált képzés is zajlott intézményünkben. A 

segédkönyvtáros képzés jelenleg is zajlik, folyamatosan tartunk kezdő internetezőknek alapfokú 

számítástechnikai tanfolyamokat intézményünkben. A felsorolt képzéseknek jelentős informatikai és 

technikai igényei voltak. A képzésekhez nem csak a technikai hátteret biztosítottuk, hanem a 

számítástechnikai modulok oktatását is a Logisztikai Osztály dolgozói végezték. Kuriózumként 65 év 

felettieket is tanítottunk 24 órában informatikai alapismeretekre. A nagy sikerű tanfolyamunkat 244 fő, 

65 éven felüli végezte el. 

 

 

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) 

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Családbarát 

Szolgáltatóhely 

Családi olvasójegy bevezetése, Baba-mama szoba, pelenkázó, szoptató helyiség 

és családbarát szolgáltatások kialakítása 

Olvasásnépszerű

sítő játék 

Matricagyűjtő játék a könyvtárban: ELOLVASOK 50 KÖNYVET MÉG AZ OVI 

ELŐTT! – matricagyűjtő játék a 3 év alattiaknak, ELOLVASOK 100 KÖNYVET 

MÉG A SULI ELŐTT! – matricagyűjtő játék óvodásoknak 

A játék során a könyvtár hálózatának könyvtáraiból minden gyermekkönyv 

kölcsönzése után matricát adunk, amelyet a könyvtárostól kapott matricagyűjtőbe 

kell beragasztani. 1 kölcsönzött könyv=1 matrica. Ha betelt a matricagyűjtő a 

könyvtárban kell leadni (bármelyikben). A játékban a Gyermekkönyvtár és a 

fiókkönyvtárak vesznek részt 
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 

Az előírt bevételt nem tudtuk teljesíteni, mivel a bevételeink nagy részét a GINOP és a 

Segédkönyvtáros képzések adják. A GINOP-ban több képzést nem engedélyeztek elindítani, így a 

bevétel csökkent. A befejezett képzések elszámolása pedig nem történik azonnal, így van éven túli 

áthúzódás.  

Az állam által előírt 10%-os dokumentum-beszerzést teljesítettük. A maradvány az EFOP-os 

pályázatunk áthúzódása miatt magas.  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2018. évi 

tény 

 

2019. 

évi terv 

 

2019. évi 

tény 

eltérés  

%-ban  

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 24.854  22.000 20.514 -17,46% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó 

bevételek)  20.517  13.300 

 

 

17.775  -13,36% 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1.165 1.000 1.314 +12,78% 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 2.842 2.000 2.508 -11,75% 

Támogatás, kiegészítés és átvett 

pénzeszköz 590.546  564.025 582.798 -1,52% 

– ebből fenntartói támogatás 96.567 11.699 95.656 -0.94% 

– ebből felhasznált maradvány 3.293 80.618 89.678 +2623,29% 

– ebből központi költségvetési támogatás 200.900  201.000 201.000 +0,05% 

– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) 

támogatás 162.115 170.686 170.686 +5,28% 

– ebből pályázati támogatás 127.310  10.000 25.478 -80% 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 118.652  - -  

Egyéb bevétel összesen  -  - -  

Bevétel összesen  615.400  586.025 603.312 -1,96% 

Kiadás 

Személyi juttatás 201.903  211.575 201.244 -0,32% 

Munkaadókat terhelő összes járulék 44.623  45.175 43.337 -1,88% 

Dologi kiadás     128.725  126.968 132.688 +3,07% 

Egyéb kiadás -  - 65  

Beruházás 

Felújítás 

126.624 

23.847 

 

202.285 196.122 +54,88% 

Kiadás összesen  525.722 586.003 573.456 +9,07% 

 

Létszám és bérgazdálkodás 
A tényleges átlagos állományi létszám 2018-ban 58 fő, 2019-ben 55 fő volt. Az elmúlt évben 4 fő a 

kilépők száma, melyből 2 fő nyugdíjba vonult. Belépők száma 5 fő, melyből három főt üres álláshely 

terhére két főt pedig kinevezett dolgozó álláshelyére ideiglenesen alkalmaztunk. 

A bérmaradványt (mely a táppénzes állományok miatt maradt) év végén kiosztásra került a 

dolgozóknak.  

 

 

Nyíregyháza, 2020. február 26.  
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1. sz. melléklet 

Sajtómegjelenések 

 

1. Programajánló 2019. In: 

http://www.szkszr.hu/dokumentumok/Programaj%C3%A1nl%C3%B3%202019.pdf, 

2019.01. 

2. Értékes esték Sipos László fotográfussal. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.02. – 12. p. 

3. Játékra hív a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=103346, 2019.01.02. 

4. Az Univerzum suttogása: Marik Sándor. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.05. - 12. p. 

5. Értékes esték lesz Sipos Lászlóval. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.07. - 3. p.  

6. Nyíregyházi értékek tára. In: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=310&v=iiVl56dFQtQ, 2019.01.08. 

7. A zenetanár élete. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.08. - 1. p. 

8. Egy új, nyíregyházi nemzeti érték. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.08. - 3. p. 

9. Tomasovszki Anita nyilatkozatot adott a Best FM Rádiónak. 2019.01.11. 

10. Olajfestményeken a természet. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.11. - 12. p. 

11. Folytatódik a Helytörténeti esték. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.14. - 5. p. 

12. Születésnapot ünnepeltek. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.16. - 1. p. 

13. Ingyenes beiratkozás a könyvtárba a Magyar Kultúra Napján. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=103598, 2019.01.17. 

14. Értékes fotók. In: Nyíregyházi Napló, 2019.01.18. – 2. p.  

15. Könyvbemutató.  In: Kelet-Magyarország, 2019.01.19. - 1. p. 

16. Előadás az új eredményekről. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.21. - 3. p. 

17. Kedden ingyen lehet beiratkozni. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.21. - 4. p. 

18. Interjúk magasra tett mércével. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.22. - 4. p. 

19. Farsangi buli a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.23. - 16. p. 

20. Farsang a könyvtárban. In: http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=103685, 

2019.01.23. 

21. Népművészeti foglalkozás lesz. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.24. - 4. p. 

22. Fotográfus az eltűnt idő nyomában. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.24. - 7. p. 

23. Belelapozhatnak az Örökségkönyvbe. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.25. - 3. p. 

24. A sorok között is olvasnak. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.25. - 7. p. 

25. Ötéves az Olvasókör. In: Nyíregyházi Napló, 2019.01.25. – 2. p. 

26. Visszatekintő: Eredményes év volt 2018.: Megújult fiókkönyvtár. In: Nyíregyházi Napló, 

2019.01.25. – 8. p. 

27. Örökségkönyv. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.26. - 1. p. 

28. Verssel és prózával is vetélkednek. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.29. - 6. p. 

29. Nem élhette meg a népszerűségét. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.29. - 12. p. 

30. Sikeres évet zárt a könyvtár. In:  

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=103820, 2019.01.29. 

31. Farsang a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.30. - 1. p. 

32. Könyvbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.30. - 1. p. 

33. Kamaszok a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.30. - 4. p. 

34. Egyre több a könyvtárlátogató Nyíregyházán. In: https://szabolcsihir.hu/helyben-

jaro/2019/01/konyvtar, 2019.01.30. 

35. Költők egymás közt a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.01.31. - 4. p. 

36. Könyvtár egy életen át. In: Kelet-Magyarország, mell. A Megye Beruházásai Magazin, 

2019.02. - 21. p. 

37. A kultúra napja + A magyar kultúra napjára emlékeztünk. In: Nyírteleki Újság, 2019.02. – 

1., 5. p. 

38. Tisztújítás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. In: 

https://mke.info.hu/blog/2019/02/tisztujitas-szabolcs-szatmar-bereg-megyeben-is/, 2019.02. 

39. Tőkey-kiállítás. In: Nyugdíjas Élet, 2019.02. – 1., 8. p. 

40. Ady életéről és művészetéről. In: Nyugdíjas Élet, 2019.02. – 4. p. 

http://www.szkszr.hu/dokumentumok/Programaj%C3%A1nl%C3%B3%202019.pdf
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=103346
https://www.youtube.com/watch?time_continue=310&v=iiVl56dFQtQ
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=103598
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=103685
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=103820
https://szabolcsihir.hu/helyben-jaro/2019/01/konyvtar
https://szabolcsihir.hu/helyben-jaro/2019/01/konyvtar
https://mke.info.hu/blog/2019/02/tisztujitas-szabolcs-szatmar-bereg-megyeben-is/
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41. Ötévesek. In: Nyugdíjas Élet, 2019.02. – 4. p. 

42. Könyvtári kötetbemutató. In: Nyugdíjas Élet, 2019.02. – 11. p. 

43. Kötetbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.01. - 1. p. 

44. Tomasovszki Anita nyilatkozatot adott a Best FM Rádiónak. 2019.02.01. 

45. Rengeteg program az Idősügyi Tanács előtt. In: Nyíregyházi Napló, 2019.02.01. – 4. p. 

46. Könyvtár Borbányán és a bokortanyákon is. In: Nyíregyházi Napló, 2019.02.01. – 10. p. 

47. Közel 190 ezer látogató tavaly: Kimagasló eredményekkel zárt a könyvtár 2018-ban. In: 

https://www.youtube.com/watch?v=P3ao1-pc5XI, 2019.02.04. 

48. Bibliai történetek. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.06. - 3. p. 

49. Képek és kerámiák. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.06. - 4. p. 

50. Új kötettel kezdi az évet az író. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.06. - 6. p. 

51. Könyvtárra még sokáig szükség lesz. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.07. - 5. p. 

52. Költők egymás közt. In: http://www.avorospostakocsi.hu/events/koltok-egymas-kozt/, 

2019.02.07. 

53. Költők egymás közt. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.08. - 1. p. 

54. Kamasz terasz a könyvek birodalmában. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.08. - 3. p. 

55. Közös éneklés a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.08. - 12. p. 

56. Tomasovszki Anita: Valentin nap a könyvtárban. In: http://kolcseytv.hu/2019-februar-08-

tomasovszki-anita-valentin-nap-a-konyvtarban/, 2019.02.08. 

57. A (mária)pócsi kegykép kutatása. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.09. - 4. p. 

58. Festmények és kerámiák a kamarateremben. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.09. - 12. p. 

59. Vakrandi a városi könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.09. - 16. p.  

60. Nemzetközi könyvajándéknap. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.14. - 6. p.  

61. Könyvkiállítással egybekötött könyvbemutató a könyvtárban. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104058, 2019.02.14. 

62. Pedagógusokat és a kiskorúakkal foglalkozó szakembereket várnak a könyvtárba. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104071, 2019.02.14. 

63. „Vakrandi” a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.15. - 1. p. 

64. Előadás a pócsi kegyképről. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.15. - 12. p. 

65. Mindenben a témát keresi + Ezer fokon ég, mégis nyugalmat áraszt. In: Kelet-Magyarország, 

2019.02.16. - 1., 12. p. 

66. Könyvbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.16. - 1. p. 

67. Könyvtári előadás a pócsi kegyképről. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.18. - 3. p. 

68. Beszélgetés az irodalomról. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.20. - 12. p. 

69. Végh Attila: Rejtőzködő természet. In: http://www.avorospostakocsi.hu/events/vegh-attila-

rejtozkodo-termeszet/, 2019.02.20. 

70. A kegyképről. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.22. - 1. p. 

71. Folytatódik a szabadegyetem. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.22. - 12. p. 

72. Könyvajándék nap. In: Nyíregyházi Napló, 2019.02.22. - 2. p. 

73. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – irodalmi pályázat. In: http://kolcseytv.hu/a-

kommunizmus-aldozatainak-emleknapja-irodalmi-palyazat/, 2019.02.23. 

74. Bemutatják az új lapszámot. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.25. - 16. p. 

75. Lapbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.26. - 1. p. 

76. Élő népművészet a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.26. - 6. p. 

77. A négy Gyula története a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.26. - 12. p. 

78. Sakkszakkör várja az alsósokat a könyvtárban. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104269, 2019.02.26.  

79. Farsangi fánk a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.02.28. – 4. p. 

80. Értékes Esték. In: https://www.youtube.com/watch?time_continue=423&v=pSEcXq5gRGw, 

2019.02.28. 

81. Jutalomtaps. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.01. – 8. p. 

82. A könyvtárak még több gyereket akarnak elérni. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.02. – 7. p. 

83. Programajánló. In: https://www.kelet.hu/programajanlo/2019/03/03/programajanlo-532/, 

2019.03.03. 

84. Megajándékozta 5000. kedvelőjét a könyvtár. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104360, 2019.03.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=P3ao1-pc5XI
http://www.avorospostakocsi.hu/events/koltok-egymas-kozt/
http://kolcseytv.hu/2019-februar-08-tomasovszki-anita-valentin-nap-a-konyvtarban/
http://kolcseytv.hu/2019-februar-08-tomasovszki-anita-valentin-nap-a-konyvtarban/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104058
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104071
http://www.avorospostakocsi.hu/events/vegh-attila-rejtozkodo-termeszet/
http://www.avorospostakocsi.hu/events/vegh-attila-rejtozkodo-termeszet/
http://kolcseytv.hu/a-kommunizmus-aldozatainak-emleknapja-irodalmi-palyazat/
http://kolcseytv.hu/a-kommunizmus-aldozatainak-emleknapja-irodalmi-palyazat/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104269
https://www.youtube.com/watch?time_continue=423&v=pSEcXq5gRGw
https://www.kelet.hu/programajanlo/2019/03/03/programajanlo-532/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104360
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85.  Lélekjáték. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.06. – 7. p. 

86. Tomasovszki Anita nyilatkozatot adott a Sunshine Rádiónak. 2019.03.06. 

87. Zenés irodalmi délután a könyvtárban. In:  

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104398, 2019.03.06 

88. Egy zug kamaszoknak. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.07. – 16. p. 

89. Női írók – író nők. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.08. - 1. p.  

90. Tűzföldre visz el a világjáró fotós. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.08. – 5. p. 

91. Dalra is fakadt. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.08. – 7. p. 

92. Középpontban Kárpátalja. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.08. - 12. p.  

93.  A világ végén. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.12. – 1. p. 

94. Versírás és mosogatás + Otthon nem költők: édesanyák In: Kelet-Magyarország, 2019.03.12. 

– 1., 12. p. 

95. Kötetbemutató és emlékezés Képes Gézára. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.12. –12. p. 

96. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek. In: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/nyiregyhaza/nyiregyhaza_tanulmanyi_versenyek, 

2019.03.13. 

97. Könyvbemutató és tárlatnyitás. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.14. - 3. p. 

98. Felhívás – Könyvtárosi kitüntetések. In: Nyíregyházi Napló, 2019.03.14. - 3. p. 

99. Folytatódik a Helytörténeti esték. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.16. - 3. p. 

100. Szerdán helytörténeti előadást tart Bánszki Hajnalka. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.16. - 

12. p. 

101. Középpontban Kárpátalja. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.08. - 3. p.  

102. Óriási fejlesztés a nyíregyházi könyvtárban. In: https://szabolcsihir.hu/helyben-

jaro/2019/03/oriasi-fejlesztes-a-nyiregyhazi-konyvtarban, 2019.03.18. 

103. A dolgok internete a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.19. - 3. p. 

104. Mindentudás. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.20. - 12. p. 

105. „Pusztán hatan – újratöltve”. In: https://szon.hu/helyi-kozelet/pusztan-hatan-ujratoltve-

2250187/, 2019.03.20. 

106. Oláh András kötetét mutatják be. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.21. - 12. p. 

107. A szlovákságról. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.22. - 3. p. 

108. Könyvbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.23. - 1. p. 

109. Szerdán mutatják be Oláh András Visszafelé című kötetét a megyei könyvtárban. In: Kelet-

Magyarország, 2019.03.23. - 6. p. 

110. Internet Fiesta: elég smart vagy? In: Kelet-Magyarország, 2019.03.26. - 12. p. 

111. Hihetetlen, mire képes a „dolgok internete”! In: Kelet-Magyarország, 2019.03.27. - 6. p. 

112. Vloggerekről a Fiesztán. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.27. - 12. p. 

113. Rajzpályázat. In: Nyíregyházi Napló, 2019.03.29. – 15. p. 

114.  Író-olvasó találkozó kedden. In: Kelet-Magyarország, 2019.03.30. - 5. p.  

115. „Aranykapu” Népművészeti Egyesület. In: http://ahazak.hu/index.php/hu/programok/364-

aranykapunepmuveszetiegyesuletnyiregyhaza, 2019.04. 

116. Fiatalok órája. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.02. - 1. p. 

117. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár áprilisi programajánlata. In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtar-aprilisi-

programajanlata-2019-04-02, 2019.04.02. 

118. Medvés könyv. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.03. - 3. p. 

119. Az új kötetről beszélgetnek. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.04. - 4. p. 

120. Olvasásra és írásra késztet. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.04. - 5. p. 

121. Internet Fiesta. In: Nyíregyházi Napló, 2019.04.05. – p. 2.  

122. Medvés könyv. In: Nyíregyházi Napló, 2019.04.05. – p. 15. 

123. Tomasovszki Anita. In: https://www.youtube.com/watch?v=Wu9vU__pWjo, 2019.04.05. 

124. Tomasovszki Anita. In:http://kolcseytv.hu/vig-kend-2019-aprilis-05-tomasovszki-anita/, 

2019.04.05. 

125. Naplójában írta meg a vészkorszakot. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.06. – 5. p. 

126. Közös tekercsre írt költemény. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.08. – 7. p. 

127. Kiállítás zárta az ünnepi ülést + Díjazták a könyvtárosokat. In: Kelet-Magyarország, 

2019.04.09. – 1, 3. p. 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104398
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/nyiregyhaza/nyiregyhaza_tanulmanyi_versenyek
https://szabolcsihir.hu/helyben-jaro/2019/03/oriasi-fejlesztes-a-nyiregyhazi-konyvtarban,%202019.03.18
https://szabolcsihir.hu/helyben-jaro/2019/03/oriasi-fejlesztes-a-nyiregyhazi-konyvtarban,%202019.03.18
https://szon.hu/helyi-kozelet/pusztan-hatan-ujratoltve-2250187/
https://szon.hu/helyi-kozelet/pusztan-hatan-ujratoltve-2250187/
http://ahazak.hu/index.php/hu/programok/364-aranykapunepmuveszetiegyesuletnyiregyhaza
http://ahazak.hu/index.php/hu/programok/364-aranykapunepmuveszetiegyesuletnyiregyhaza
https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtar-aprilisi-programajanlata-2019-04-02
https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtar-aprilisi-programajanlata-2019-04-02
https://www.youtube.com/watch?v=Wu9vU__pWjo
http://kolcseytv.hu/vig-kend-2019-aprilis-05-tomasovszki-anita/
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128. Népvándorlás. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.10. - 3. p. 

129. Értékes Esték. In: http://www.nyirkuvik.hu/drupal/frontpage, 2019.04.10. 

130. A mesés Kelet. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.11. - 1. p. 

131. Nagy szám volt a szülinapi Kelet-lapszám. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.11. - 11. p. 

132. Elismeréseket adott át a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Megyei Szervezete. In: 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/elismereseket-adott-at-a-magyar-konyvtarosok-

egyesuletenek-megyei-szervezete/378, 2019.04.11. 

133. Közeleg a könyvtárosok világnapja. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/kozeleg-a-

konyvtarosok-vilagnapja/237, 2019.04.11. 

134. Új tavasz. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.12. - 3. p. 

135. Papírtekercsen a leghosszabb. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.12. - 5. p. 

136. Helló Nyíregyháza! In: Nyíregyházi Napló, 2019.04.12. – 4. p.  

137. Technikai okok miatt elmarad...In: Kelet-Magyarország, 2019.04.15., p. 3. 

138. Tettek követték a jó ötleteket + Ne essünk generációs csapdába! In: Kelet-Magyarország, 

2019.04.16. – 1, 5. p. 

139. Hello Nyíregyháza! – Itt a részletes program. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/hello-

nyiregyhaza--itt-a-reszletes-program/582, 2019.04.16. 

140. Alkotó Tagtársak. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.17. – 4. p. 

141. Garázsvásárt rendez a könyvtár. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104907, 2019.04.17. 

142. Népművészet testközelből. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.18. – 5. p. 

143. Nyíregyházi nemzeti érték a Szpari. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.20. – 10. p. 

144. Újabb fejlesztések várhatók a könyvtárban. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104585, 2019.04.20. 

145. Nyitott könyv a munkásságuk. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.23. – 4. p. 

146. Nemzeti értékrend – Kötetbemutató. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/nemzeti-ertekrend-

-kotetbemutato/529, 2019.04.23. 

147. „Emeljünk magasba minél több gyermeket”. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/emeljunk-

magasba-minel-tobb-gyermeket/737, 2019.04.24. 

148. A könyvtár is kitelepül pénteken. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.25. – 5. p. 

149. Kardcsörgés a Kossuth téren. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.25. – 16. p. 

150. Kötetbemutató és beszélgetés. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.26. – 12. p. 

151. Helló Nyíregyháza! In: Nyíregyházi Napló, 2019.04.26. – 11. p. 

152. Értéktárban a Szpari aranycsapata. In: Nyíregyházi Napló, 2019.04.26. – 14. p.  

153. Karma TanpaiGyalchenRinpocse. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.27. - 12. p 

154. Három festő, egy kiállítás. In: Kelet-Magyarország, 2019.04.30. – 1. p. 

155. Bóbita, bóbita táncol – Május másodikán veszi kezdetét a 46. Gyermekkönyvhónap. In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/post/bobita-bobita-tancol-majus-masodikan-veszi-kezdetet-a-

46.-gyermekkonyvhonap-2019-04-30, 2019.04.30. 

156. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár májusi programajánlata. In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtar-majusi-

programajanlata-2019-04-30, 2019.04.30. 

157. Ingyenes számítógép-kezelői tanfolyam indul a könyvtárban. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104996, 2019.04.30. 

158. Csütörtökön nyílik a 46. Gyermekkönyvhónap. In: 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/csutortokon-nyilik-a-46-gyermekkonyvhonap/855, 

2019.04.30. 

159. Példázat és etika: Sánta rövidprózája. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.02. – 4.  

160. A könyvek bűvöletében. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.02. – 12. p. 

161. Minden a könyvről szól + A könyvek új világot nyitnak. In: Kelet-Magyarország, 

2019.05.03. – 1, 3. p. 

162. Könyvekben maradt „könyvjelzők” tárlata. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.03. – 4. p. 

163. A szív vége. In: Nyíregyházi Napló, 2019.05.03. – 2. p. 

164. 46. gyermekkönyvhónap. In: Nyíregyházi Napló, 2019.05.03. – 8. p. 

165. Rekord született az idei Helló Nyíregyházán! In: Nyíregyházi Napló, 2019.05.03. – 9. p. 

166. Ingyenes számítógép – kezelő tanfolyam. In: Nyíregyházi Napló, 2019.05.03. – 15. p. 

http://www.nyirkuvik.hu/drupal/frontpage
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/elismereseket-adott-at-a-magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-megyei-szervezete/378
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/elismereseket-adott-at-a-magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-megyei-szervezete/378
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/kozeleg-a-konyvtarosok-vilagnapja/237
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/kozeleg-a-konyvtarosok-vilagnapja/237
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/hello-nyiregyhaza--itt-a-reszletes-program/582
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/hello-nyiregyhaza--itt-a-reszletes-program/582
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104907
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104585
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/nemzeti-ertekrend--kotetbemutato/529
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/nemzeti-ertekrend--kotetbemutato/529
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/emeljunk-magasba-minel-tobb-gyermeket/737
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/emeljunk-magasba-minel-tobb-gyermeket/737
https://www.nyiregyhaza.hu/post/bobita-bobita-tancol-majus-masodikan-veszi-kezdetet-a-46.-gyermekkonyvhonap-2019-04-30
https://www.nyiregyhaza.hu/post/bobita-bobita-tancol-majus-masodikan-veszi-kezdetet-a-46.-gyermekkonyvhonap-2019-04-30
https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtar-majusi-programajanlata-2019-04-30
https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtar-majusi-programajanlata-2019-04-30
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=104996
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/csutortokon-nyilik-a-46-gyermekkonyvhonap/855
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167. Felidézte a megye orosz megszállását. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.07. – 1. p. 

168. Mese-morzsa. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.07. – 12. p. 

169. A gyermekek olvasóvá nevelése a célja az idei Gyermekkönyvhónapnak. In: 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/a-gyermekek-olvasova-nevelese-a-celja-az-idei-

gyermekkonyvhonapnak/983, 2019.05.07. 

170. Meghívó. In: http://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/meghivo, 2019.05.08. 

171. Magasba emelik a sok gyermeket. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.08. – 6. p. 

172. Játékos fizika. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.09. – 1. p. 

173. Könyvbemutató az óvodában. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.09. – 4. p. 

174. Megjelent a Hazátlanok. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.10. – 1. p.  

175. Emeljünk magasba minél több gyereket! In: Kelet-Magyarország, 2019.05.10. – 3. p. 

176. Zene és mese várja a gyermekeket. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.10. – 3. p. 

177. Helytörténeti séta. In: Nyíregyházi Napló, 2019.05.10. - 2. p. 

178. Egy nap a mosoly jegyében a Bárcziban. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.11. -5. p. 

179. Emeljünk magasba minél több gyermeket. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/emeljunk-

magasba-minel-tobb-gyermeket/741, 2019.05.11. 

180.  Magasba emelték a gyerekeiket. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.13. – 1. p. 

181. Nyíregyházi séták a kamarateremben. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.13. – 3. p. 

182. Médiatudatosság. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.14. – 1. p. 

183. Névadó pályázatot hirdet a könyvtár. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=105081, 2019.05.14. 

184. Varró Dani dedikált. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.16. – 5. p. 

185. Újra várják angol órákra a kicsiket a könyvtárban. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=105091, 2019.05.16. 

186. Rímfaragó játékra is hívta az ifjú közönséget. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.17. - 6. p. 

187. Könyvbemutató. In: Nyíregyházi Napló, 2019.05.17. – 2. p. 

188. Madarak és fák napja. In: Nyíregyházi Napló, 2019.05.17. – 2. p. 

189. Épületek, kapuk. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.18. – 1. p. 

190. LilliHartman kettétört élete + A történelem törte ketté az életét. In: Kelet-Magyarország, 

2019.05.20. – 1., 7. p. 

191. Olvasási verseny. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.21. – 1. p. 

192. Születésnapot ünnepeltek a cimborák. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.21. – 3. p. 

193. Itt élünk mi. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.21. – 5. p. 

194. Előadás. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.22. – 3. p. 

195. Ringató. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.22. – 6. p. 

196. Író és olvasók találkozása. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.22. – 12. p. 

197. Kötetbemutató lesz a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.23. - 3. p.  

198. Varró Dani Nyíregyházán. In: Nyíregyházi Napló, 219.05.24. - 2. p. 

199. Hangososlvasás-verseny. In: Nyíregyházi Napló, 219.05.24. - 2. p. 

200. Névadó pályázatot hirdettek fiataloknak.  In: Kelet-Magyarország, 2019.05.27. – 7. p.  

201. Német és magyar. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.28. – 1. p.   

202. Rákóczi-emlékév a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.29. – 3. p.   

203. Hogy ne a balesetin ébredj… In: Kelet-Magyarország, 2019.05.29. – 5. p. 

204. Ünnep a fejedelmi emlékévben. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.31. – 3. p. 

205. Állati jó program volt. In: Kelet-Magyarország, 2019.05.31. – 5. p. 

206.  90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok. In: Nyíregyházi Napló, 2019.05.31. – 5. 

p.  

207. Könyvet lehetne írni róla… In: Kelet-Magyarország, 2019.06. mell. Turisztika Magazin 16-

17. p. 

208. Nyíregyházán is ünnepelték a könyveket. In: http://hirek360.hu/nyiregyhazan-unnepeltek-

konyveket, 2019.06. 

209. Somogyip: Könyvtáros (szeretnék lenni, leszek, vagyok, voltam) In: 

https://moly.hu/tagok/somogyip, 2019.06. 

210. „Lélekjáték” – avagy a selyempengésű lélektől a zsákvászon érdes puhaságáig. In: Néző 
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212. Nagy az Isten állatkertje. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.04. – 12. p. 

213. 90. Ünnepi Könyvhét és a 18. Gyermekkönyvnapok. In: http://kulturszalon.hu/?q=90-

unnepi-konyvhet-es-18-gyermekkonyvnapok, 2019.06.05. 

214. A mesés kelet. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.06. – 1. p. 

215. Az írók, a költők, a kiadók és az olvasók ünnepe. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.06. – 5. 

p. 

216. Nyírség és Szatmár kincseinek nyomában. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.07. – 8. p. 

217. Helytörténeti esték zenére hangolva. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.11. – 3. p. 
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220. Dekoráció a könyvhétre. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.12. – 6. p. 

221. A szerzők és az olvasók ünnepe: 90. Ünnepi könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok Nyíregy-

házán. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/a-szerzok-es-az-olvasok-unnepe-3188150/, 

2019.06.13. 

222. Az olvasók, a szerzők és a kiadók ünnepe. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.14. – 3. p. 

223. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. In: Nyíregyházi Napló, 2019.06.14. – 9. p. 

224. Ünnepi Könyvhét Nyíregyházán (is). In: https://frissmedia.hu/hir/unnepi-konyvhet-
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225. [Ünnepi Könyvhét ]In: 
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226. Kötetbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.15. – 1. p. 

227. Fotók: Ünnepi Könyvhét Nyíregyházán. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/fotok-

unnepi-konyvhet-nyiregyhazan-3193925/, 2019.06.16. 

228. A könyv minden. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.17. – 8. p. 

229. Gitárkoncert a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.19. – 1. p. 

230. Móricz-művek az olvasókörben. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.20. – 3. p. 

231. Könyvbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.21. – 1. p. 
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233. Minőségi irodalom automatából. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.22. – 5. p. 

234. Tálcán kínált desszertek. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.22. – 11. p. 

235. Emlékezés Móricz Zsigmondra. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.24. – 3. p. 

236. Feledkezzenek bele a regénybe! In: Kelet-Magyarország, 2019.06.25. – 12. p. 

237. Találkoznak a helyi zsebkönyvesek. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.27. – 4. p. 

238. Könyvtárosok túrája. In: Nyíregyházi Napló, 2019.06.28. - 2. p. 

239. Rekordot döntöttek. In: Kelet-Magyarország, 2019.06.29. – 16. p. 

240. A magyar sors ismerője. In: Kelet-Magyarország, 2019.07.02. – 16. p. 
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let-Magyarország, 2019.07.06. – 1., 5. p. 

247. Író-olvasó találkozó a község könyvtárában. In: Kelet-Magyarország, 2019.07.13. – 4. p. 
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249. Még két napig lehet szavazni a névre. In: Kelet-Magyarország, 2019.07.16. – 5. p. 

250. Lapozó napozók. In: Kelet-Magyarország, 2019.07.16. – 16. p. 

251. Tomasovszki Anita nyilatkozatot adott a Best FM Rádiónak. 2019.07.16. 

252. Idén is megnyílt a Strandkönyvtár. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/iden-is-megnyilt-a-

strandkonyvtar/2102, 2019.07.17. 

253. Piknik és poket a Bujtusi-tó partján. In: Kelet-Magyarország, 2019.07.19. – 3. p.  
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255. Mindenhol jól jönnek a fiatal, dolgos kezek + Élvezik a munkájukat a diákok. In: Kelet-

Magyarország, 2019.07.24. – 1., 3. p. 

256. Vakáció izgalmas könyvek között. In: Kelet-Magyarország, 2019.07.24. – 5. p. 

257. Beregi fafaragók tárlata nótaszóval. In: Kelet-Magyarország, 2019.07.31. – 5. p.  

258. Tomasovszki Anita nyilatkozatot adott a Best FM Rádiónak. 2019.08.01. 

259. Támogatást kapnak a könyvtárak. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/tamogatast-kapnak-a-

konyvtarak/2273, 2019.08.02. 

260. Az idén is keresik a nyár könyvfalóját. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.05. – 12. p. 

261. A beregi kézművesség legismertebb alkotóinak életmű-válogatását láthatják a megyei 

könyvtárban. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/a-beregi-kezmuvesseg-legismertebb-

alkotoinak-eletmu-valogatasat-lathatjak-a-megyei-konyvtarban-3298492/, 2019.08.05. 

262. Faragott beregi csodák tárlata. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.06. – 3. p. 

263. Fából készült alkotások. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.07. – 12. p.  

264. Fából készült alkotások. In: https://www.kelet.hu/kulturtipp/2019/08/06/fabol-keszult-

alkotasok.kelet, 2019.08.07. 

265. [Diákmunka a könyvtárban.] In: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=566&v=6XgRfYLGmgQ, 2019.08.08. 

266. Örökségvédelem faragott fába rejtve. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.13. – p. 6. 

267. Keresik a könyvfalókat. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/keresik-a-konyvfalokat/2393, 

2019.08.13. 

268. Irodalmi és történelmi nevezetességek nyomában. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.21. – 11. 

p. 

269. Fából készült alkotások. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.21. – 12. p. 

270. Az ősz első tárlata a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.22. – 3. p. 

271. A nyár könyvfalója: közeleg a határidő. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.23. – 3. p. 

272. Tiszadobon is barangoltak. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.23. – 5. p. 

273. Ez aztán fesztivál lesz a javából! Mától Vidorgunk!: Augusztus 24-31.: Kiállítás-Marokkó-ó. 

In: Nyíregyházi Napló, 2019.08.23. – 8-9. p. 

274. Új kötet: Sorokba szorítva. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.26. – 16. p. 

275. Lajtos Nóra: Létcsendéletek. In: http://olvasat.hu/letcsendeletek/, 2019.08.28. 

276. Könyvvel könnyebb. In: Kelet-Magyarország, 2019.08.29. – 1. p. 

277. Leszek haláltól ronthatatlan. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.03. – 3. p. 

278. Tomasovszki Anita nyilatkozatot adott a Retro Rádiónak. 2019.09.04. 

279. Leszek haláltól ronthatatlan.  In: Kelet-Magyarország, 2019.09.06. – 12. p. 

280. Programok: Csiriptanya programjai. In: Nyíregyházi Napló, 2019.09.06. – 15. p. 

281. Festményekből nyílt tárlat. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.07. – 1. p. 

282. Sűrű lesz a program a Kamasz Teraszon. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.10. – 5. p. 

283. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár programok 2019: 2019. szeptember 6-24. In: 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-moricz-zsigmond-megyei-varosi-konyvtar.html 

284. Ratkó Józsefre emlékeztek. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/ratko-jozsefre-

emlekeztek-3379014/, 2019.09.10. 

285. Együttműködési megállapodás – Olvasópont nyílt a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház-

ban. In: https://www.nyiregyhaza.hu/post/egyuttmukodesi-megallapodas-olvasopont-nyilt-a-

nyiregyhazi-josa-andras-oktatokorhazban-2019-09-11, 2019.09.11. 

286. Kamasz Terasz a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. In: 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/kamasz-terasz-a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-

konyvtarban-/2634, 2019.09.11. 

287. Kórházi Könyvtár Pont nyílt a Jósa András Oktatókórházban. In: 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/korhazi-konyvtar-pont-nyilt-a-josa-andras-

oktatokorhazban/2666, 2019.09.11. 

288. Mesés nap vár ránk a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.12. – 4. p. 

289. „Leszek haláltól ronthatatlan”. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.12. – 12. p. 

290. Meditációs esték. In: Nyíregyházi Napló, 2019.09.13. – 8. p. 

291. Meditációs esték. In: Nyíregyházi Napló, 2019.09.13. – 8. p. 

292. Örökös fényjel. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.14. – 3. p. 
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293. Mozgó könyvtár járja Szabolcs megyét. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106159, 2019.09.14. 

294. RatkóJózsef  költőre emlékeztek. In: https://www.youtube.com/watch?v=SKqrSzKERGs, 

2019.09.15. 

295. Utazók a könyvtárban – Húsvét-szigetek. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/utazok-a-

konyvtarban--husvet-szigetek/2635, 2019.09.16. 

296. Meditációs esték a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.17. – 16. p. 

297. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szeptemberi programajánlata. In: 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtar-

szeptemberi-programajanlata/2633, 2019.09.17. 

298. Utazás a kőszobrok körül. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.18. – 12. p. 

299. Vörös könnyű angyalok. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.20. – 12. p.  

300. Meditációs esték a könyvtárban. In: Nyíregyházi Napló, 2019.09.20. – 16. p. 

301. A Luby család rózsás kastélya. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.23. - 4. p. 

302. Kötetbemutató a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.23. - 12. p. 

303. Móricz a középpontban. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.23. - 12. p. 

304. Véradást szerveznek a könyvtárban. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/veradast-

szerveznek-a-konyvtarban/2784, 2019.09.23. 

305. Regénybemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.24. - 3. p. 

306. Élettapasztalatok és bölcsességek. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.24. - 4. p.  

307. Költőkkel a világ körül. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.25. – 4. p. 

308. Hatszáz program megyeszerte. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hatszaz-program-

megyeszerte-3414429/, 2019.09.25. 

309. Könyvtári napok sok programmal + Megyeszerte hatszáz programmal készülnek. In: Kelet-

Magyarország, 2019.09.26. – 3. p. 

310. Tomasovszki Anita nyilatkozatot adott a Retro Rádiónak. 2019.09.26. 

311. Amnesztia a könyvtárban. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106280, 2019.09.26. 

312. Országos Könyvtári Napok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. In: 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/orszagos-konyvtari-napok-szabolcsszatmarbereg-

megyeben-is/2820, 2019.09.26. 

313. Véradás lesz a Móricz Zsigmond Könyvtárban. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106270, 2019.09.26. 

314. A népmese napjától az aradi vértanúkig. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.27. – 12. p. 

315. Szépirodalmat, valamint napi- és hetilapokat is olvashatnak. In: Nyíregyházi Napló, 

2019.09.27. – 6. p.   

316. A népmese napjától az aradi vértanúkig. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/a-nepmese-

napjatol-az-aradi-vertanukig-3419193/, 2019.09.27. 

317. Könyvtári Napok. In: https://www.youtube.com/watch?time_continue=925&v=-

MI0qBxhj64, 2019.09.27. 

318. [Országos Könyvtári Napok]. In: https://www.youtube.com/watch?v=CormILgiKJg, 

2019.09.27. 

319. Bringával a könyvtárba. In: Kelet-Magyarország, 2019.09.30. – 4. p. 

320. Alkotótársai köszöntötték + Három évtized, huszonöt könyv. In: Kelet-Magyarország, 

2019.09.30. – 1., 4. p. 

321. Népmese Napja. 

In:https://www.youtube.com/watch?time_continue=688&v=ZzTBPLOQC84, 2019.09.30. 

322. A mese hatalma. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.01. – 1. p. 

323. Regényes berényházi történet a megfigyelések mesterétől. In: Kelet-Magyarország, 

2019.10.01. – 12. p. 

324. Biblioterápia az öregedésről. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.02. – 1. p. 

325. Időviharok versekbe szedve. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.02. – 3. p. 

326. Jenei Gyula költő lesz csütörtökön a megyei könyvtár vendége. In: Kelet-Magyarország, 

2019.10.02. – 12. p. 

327. Fogd ölbe, öleld át és ringasd el a gyermeked! In: Kelet-Magyarország, 2019.10.02. – 14. p. 

328. Klímavédelem. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.03. – 1. p. 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106159
https://www.youtube.com/watch?v=SKqrSzKERGs
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/utazok-a-konyvtarban--husvet-szigetek/2635
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/utazok-a-konyvtarban--husvet-szigetek/2635
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtar-szeptemberi-programajanlata/2633
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtar-szeptemberi-programajanlata/2633
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/veradast-szerveznek-a-konyvtarban/2784
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/veradast-szerveznek-a-konyvtarban/2784
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hatszaz-program-megyeszerte-3414429/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hatszaz-program-megyeszerte-3414429/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106280
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/orszagos-konyvtari-napok-szabolcsszatmarbereg-megyeben-is/2820
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/orszagos-konyvtari-napok-szabolcsszatmarbereg-megyeben-is/2820
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106270
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/a-nepmese-napjatol-az-aradi-vertanukig-3419193/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/a-nepmese-napjatol-az-aradi-vertanukig-3419193/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=925&v=-MI0qBxhj64
https://www.youtube.com/watch?time_continue=925&v=-MI0qBxhj64
https://www.youtube.com/watch?v=CormILgiKJg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=688&v=ZzTBPLOQC84
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329. Mesés világba visznek el képei. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.03. – 1. p. 

330. Kortárs irodalom szóban. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.03. – 3. p. 

331. Hová, merre a hétvégén és azon túl? In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hova-merre-a-

hetvegen-es-azon-tul-3432279/, 2019.10.03. 

332. Karl Marxról. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.04. – 1. p. 

333. Könyvtár Pont nyílt Mandabokorban. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/konyvtar-pont-

nyilt-mandabokorban/2893, 2019.10.04. 

334. Könyvtári napok. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.05. – 3. p. 

335. Szőrgombócok a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.05. – 5. p. 

336. Könyvtár Pont nyílt Mandán. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.05. – 6. p. 

337. A végzet hatalma. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.05. – 6. p. 

338. Könyvek és küllőszaggatók. In: http://zoldkero.hu/konyvek-es kulloszagga-

tok?fbclid=IwAR1EdM0XP0N2jaZa6nN7AHc2u9Q2J00RLgcEln7ry-omV-

VNJZZNwOwGElE, 2019.10.05. 

339. Peller Mariann közönségtalálkozója. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/peller-mariann-

kozonsegtalalkozoja/2860, 2019.10.06. 

340. Könyvtári Napok Vége. In: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=828&v=I8vzfZyjUP0, 2019.10.07. 

341. Fuss ki a rétre – Bodnár István új verseskötete. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.08. – 12. p. 

342. Fuss kis rétre – Bodnár István új verseskötete. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/fuss-

ki-a-retre-bodnar-istvan-uj-verseskotete-3441387/, 2019.10.08. 

343. Kérdések, válaszok. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.09. – 1. p. 

344. Borbányai Könyvtár Pont. In: http://vacimuv.hu/galeriak/borbanyai-konyvtar-pont/756, 

2019.10.09. 

345. A fekete és fehér bábuk bűvöletében. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.10. – 1. p. 

346. Közös kötet. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.10. – 1. p. 

347. Diákvezető. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.11. – 1. p. 

348. Könyvtárpontok + Könyvtárpont Borbányán és Mandabokorban. In: Nyíregyházi Napló, 

2019.10.11. – 1., 6. p. 

349. Krúdy-nap meghívó. Nyíregyházi Napló, 2019.10.11. – 11. p. 

350. Kállai kettős. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.12. – 1. p. 

351. A prófétáról. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.12. – 4. p. 

352. Különleges kiállítás. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.15. – 1. p. 

353. Ma átadják a Móricz Zsigmond-emlékérmet. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.15. – 12. p. 

354. Krimit tud? Kiderült! In: Kelet-Magyarország, 2019.10.15. – 16. p. 

355. Fénnyel játszók. In: https://www.youtube.com/watch?v=664OK7_hyGg, 2019.10.15. 

356. UV-fényben minden más. In: http://hirek360.hu/uv-fenyben-minden-mas, 2019.10.15. 

357. Videó: Most 360 fokban csekkolhatod, hogyan festették  a bikinis csaj testét. In: 

https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/video-most-360-fokban-csekkolhatod-hogyan-

festettek-a-bikinis-csaj-testet-3458832/, 2019.10.15. 

358. UV képekből nyílt kiállítás. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/uv-kepekbol-nyilt-

kiallitas/2987, 2019.10.16. 

359. Emlékérem. In: https://www.youtube.com/watch?time_continue=558&v=LaLODY7K14o, 

2019.10.16. 

360. Elismerés. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.16. – 1. p. 

361. Kuriózumok, történetek a történelem nagyjairól. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.16. – 3. p. 

362. A diákok is választottak. In: https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-diakok-is-valasztottak-

3461682/, 2019.10.17. 

363. Krúdy-emléknap Nyíregyházán. In:https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/krudy-emleknap-

nyiregyhazan-3463278/, 2019.10.17. 

364. Misztikus világok (fotó, videó) In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/misztikus-vilagok-

foto-video-3461976/, 2019.10.17. 

365. Az NDK-ban is bemutatták a megyei könyvtár tervét. In:https://szon.hu/kozelet/helyi-

kozelet/az-ndk-ban-is-bemutattak-a-megyei-konyvtar-tervet-3454431/, 2019.10.17. 

366. A diákok is választottak. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.17. – 5. p. 

367. Misztikus világok. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.17. - 16. p. 

https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hova-merre-a-hetvegen-es-azon-tul-3432279/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hova-merre-a-hetvegen-es-azon-tul-3432279/
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/konyvtar-pont-nyilt-mandabokorban/2893
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/konyvtar-pont-nyilt-mandabokorban/2893
http://zoldkero.hu/konyvek-es%20kulloszaggatok?fbclid=IwAR1EdM0XP0N2jaZa6nN7AHc2u9Q2J00RLgcEln7ry-omV-VNJZZNwOwGElE
http://zoldkero.hu/konyvek-es%20kulloszaggatok?fbclid=IwAR1EdM0XP0N2jaZa6nN7AHc2u9Q2J00RLgcEln7ry-omV-VNJZZNwOwGElE
http://zoldkero.hu/konyvek-es%20kulloszaggatok?fbclid=IwAR1EdM0XP0N2jaZa6nN7AHc2u9Q2J00RLgcEln7ry-omV-VNJZZNwOwGElE
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/peller-mariann-kozonsegtalalkozoja/2860
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/peller-mariann-kozonsegtalalkozoja/2860
https://www.youtube.com/watch?time_continue=828&v=I8vzfZyjUP0
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/fuss-ki-a-retre-bodnar-istvan-uj-verseskotete-3441387/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/fuss-ki-a-retre-bodnar-istvan-uj-verseskotete-3441387/
http://vacimuv.hu/galeriak/borbanyai-konyvtar-pont/756
https://www.youtube.com/watch?v=664OK7_hyGg
http://hirek360.hu/uv-fenyben-minden-mas
https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/video-most-360-fokban-csekkolhatod-hogyan-festettek-a-bikinis-csaj-testet-3458832/
https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/video-most-360-fokban-csekkolhatod-hogyan-festettek-a-bikinis-csaj-testet-3458832/
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/uv-kepekbol-nyilt-kiallitas/2987
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/uv-kepekbol-nyilt-kiallitas/2987
https://www.youtube.com/watch?time_continue=558&v=LaLODY7K14o
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-diakok-is-valasztottak-3461682/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-diakok-is-valasztottak-3461682/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/krudy-emleknap-nyiregyhazan-3463278/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/krudy-emleknap-nyiregyhazan-3463278/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/misztikus-vilagok-foto-video-3461976/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/misztikus-vilagok-foto-video-3461976/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-ndk-ban-is-bemutattak-a-megyei-konyvtar-tervet-3454431/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-ndk-ban-is-bemutattak-a-megyei-konyvtar-tervet-3454431/
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368. A reformáció atyja. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.18. – 1. p. 

369. Krúdy Gyulára emlékeznek. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.18. – 12. p. 

370. Krúdy-emléknap Nyíregyházán. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106593, 2019.10.18. 

371. Krúdy-műveket olvastak fel. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.19. - 1. p. 

372. Keserű évet zárnak a méztermelők. In: https://szon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tizenhet-eve-

nem-valtozott-a-termeloi-mez-felvasarlasi-ara-3466302/, 2019.10.19. 

373. Gyenge szezont zártak az idén a méztermelők + Keserű év a méztermelésben. In: Kelet-

Magyarország, 2019.10.21. - 1., 3. p. 

374. Költők egymás közt Mátészalkán. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.21. - 3. p. 

375. Rémségek cirkusza lesz Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106663, 2019.10.22. 

376. Hová, merre a hétvégén? In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hova-merre-a-hetvegen-

3477813/, 2019.10.25. 

377. Emlékezés. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.25. – 1. p. 

378. Zenés, bábos mesefoglalkozás. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.25. – 1. p. 

379. Jézusról beszélt. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.26. – 3. p. 

380. Egy éjszaka a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.26. – 16. p. 

381. Mit jelent nekem Trianon? In: https://felvidek.ma/esemeny/mit-jelent-nekem-trianon/, 

2019.10.27-2020.01.31. 

382. Kötetbemutató lesz a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.28. – 3. p. 

383. Éjszaka a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.29. - 1. p. 

384. Őszi versvirágok a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.29. – 16. p. 

385. Mézeskalács kiállítás a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106757, 2019.10.29. 

386. Pizsibuli a könyvtárban. In: https://www.youtube.com/watch?v=Q0ng6F5vel0, 2019.10.29. 

387. Közös kikapcsolódás. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.30. – 4. p. 

388. Darwin lesz az előadás témája. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.30. – 16. p. 

389. Szerinted ki a felelős a trianoni tragédiáért? In: Kelet-Magyarország, 2019.10.31. – 4. p. 

390. Ingyenes számítógép-kezelői tanfolyam. In: Nyíregyházi Napló, 2019.10.31. – 15. p.   

391. Festménytárlat az Alvégesiben. In: Kelet-Magyarország, 2019.10.31. – 16. p. 

392. Szerinted ki a felelős a trianoni tragédiáért? In: https://szon.hu/kozelet/helyi-

kozelet/szerinted-ki-a-felelos-a-trianoni-tragediaert-3493333/, 2019.10.31. 

393. Tizennyolc vagyok, ez minden. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.02. – 11. p. 

394. A könyvtárban mutatják be A vidék lelkét. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.02. – 16. p. 

395. Tizennyolc vagyok, ez minden: Szerzőnk a megyei könyvtár Kamasz teraszának fiatal írója. 

In: https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/tizennyolc-vagyok-ez-minden-3495447/, 

2019.11.03. 

396. Különleges festmények és fotók. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.04. – 12. p. 

397. Új kihívások előtt a könyvtárak. In: https://www.youtube.com/watch?v=O-NXYsYSvjw, 

2019.11.04. 

398. Előadás. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.05. – 1. p. 

399. Közös kiállítás nyílt a megyei könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.05. – 1. p.  

400. Kötetbemutató a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.05. – 7. p. 

401. Elhozták Portugáliát. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.06. – 16. p. 

402. Vass Virág a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.06. – 16. p. 

403. Elhozták Portugáliát. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/elhoztak-portugaliat-3502089/, 

2019.11.06. 

404. Versvirágok az ősz koszorújában. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.07. – 1. p. 

405. GamerWeekend. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.07. – 12. p. 

406. Grandpierre Attila a megyei könyvtárban mutatja be új kötetét. In: Kelet-Magyarország, 

2019.11.07. – 12. p. 

407. Gamerweekend. In: https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/gamer-weekend-3503640/, 

2019.11.07. 

408. A magyarság múltjának történelmi jelentősége. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.08. – 8. p. 

409. Az evolúció atyja. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.09. – 5. p. 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106593
https://szon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tizenhet-eve-nem-valtozott-a-termeloi-mez-felvasarlasi-ara-3466302/
https://szon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tizenhet-eve-nem-valtozott-a-termeloi-mez-felvasarlasi-ara-3466302/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106663
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hova-merre-a-hetvegen-3477813/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hova-merre-a-hetvegen-3477813/
https://felvidek.ma/esemeny/mit-jelent-nekem-trianon/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106757
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ng6F5vel0
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/szerinted-ki-a-felelos-a-trianoni-tragediaert-3493333/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/szerinted-ki-a-felelos-a-trianoni-tragediaert-3493333/
https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/tizennyolc-vagyok-ez-minden-3495447/
https://www.youtube.com/watch?v=O-NXYsYSvjw
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/elhoztak-portugaliat-3502089/
https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/gamer-weekend-3503640/
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410. Költők egymás közt. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.09. – 12. p. 

411. Két keréken a föld körül. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.11. – 7. p. 

412. Vass Virág. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.11. – 7. p. 

413. Két keréken a föld körül. In: https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/ket-kereken-a-fold-korul-

3511551/, 2019.11.11. 

414. Könyvbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.12. – 1. p. 

415. Új gazdáikra várnak a könyvtári könyvek + Kánaán a könyvrajongóknak. In: Kelet-

Magyarország, 2019.11.12. – 1., 6. p. 

416. Az élményekből kötet születik + Mindent irodalommá változtat. In: Kelet-Magyarország, 

2019.11.12. – 1., 12. p. 

417. Két kerékkel a világ körül. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.12. – 16. p. 

418. Kánaán a könyvrajongóknak. In: https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/kanaan-a-

konyvrajongoknak-3513984/, 2019.11.12. 

419. Kincsekre is bukkanhatunk a nyíregyházi könyvtárban. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106918, 2019.11.12. 

420. Mindent irodalommá változtat. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/mindent-

irodalomma-valtoztat-3514155/, 2019.11.12. 

421. Munka, család, kapcsolatok. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.13. - 1. p. 

422. Gandhi lesz az előadás témája. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.13. - 16. p. 

423. Érdeklik az izgalmas sorsok + A semmiből kell világot teremteni. In: Kelet-Magyarország, 

2019.11.13. – 1., 12. p. 

424. Már könyvautomata is van Nyíregyházán. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106944, 2019.11.13. 

425. POKET automata Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárnál. In: 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/poket-automata-nyiregyhazan-a-moricz-zsigmond-megyei-

es-varosi-konyvtarnal/3260, 2019.11.14. 

426. Poketautomata a város szívében. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/poketautomata-a-

varos-sziveben-3519501/, 2019.11.14. 

427. Összesen 500 Poket érkezett a Poket Nonprofit Zrt-től. In:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=556&v=X7atf8JIsy4&feature=emb_logo, 

2019.11.14. 

428. Vera Nyíregyházán. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.15. - 1. p. 

429. Már automatából is vásárolhatunk könyvet a belvárosban. In: Nyíregyházi Napló, 

2019.11.15. – 2. p. 

430. Világjáró bicós Nyíregyházán: Megtanultam bízni magamban az úton. In: Nyíregyházi Nap-

ló, 2019.11.15. – 7. p. 

431. Megjött Zsiga, a könyvautomata + Már mi is zsebre vághatjuk. In: Kelet-Magyarország, 

2019.11.15. - 1., 6. p. 

432. A semmiből kell világot teremteni. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/a-semmibol-kell-

vilagot-teremteni-3520422/, 2019.11.15. 

433. 500 kötettel érkezett meg az első Poket zsebkönyv-automata Nyíregyházára a városi könyv-

tár bejáratához. In: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=793&v=fz3Gbj16UJA&feature=emb_title, 

2019.11.15.  

434. Hamarosan átadják az új könyvtárat. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.16. - 5. p. 

435. Igaz történetek, vallomások. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.16. - 12. p. 

436. A Magyar sellő kötetbemutatója. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.18. - 3. p. 

437. A megyeszékhely régi képeslapokon. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.18. - 3. p. 

438. Három évtized tiszta szerelem + Szobák között utaznak a szövegek. In: Kelet-Magyarország, 

2019.11.18. - 1., 12. p. 

439. Szobák között utaznak a szövegek. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/szobak-kozott-

utaznak-a-szovegek-3525840/, 2019.11.18. 

440. Kincsek a könyvtárakban + Több száz éves kincseket őriznek. In: Kelet-Magyarország, 

2019.11.19. - 1., 5. p. 

441. Közös kiállítás. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.19. - 3. p. 

442. A gyermekáldástól az ifjúvá válásig. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.19. - 4. p. 

https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/ket-kereken-a-fold-korul-3511551/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/ket-kereken-a-fold-korul-3511551/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/kanaan-a-konyvrajongoknak-3513984/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/kanaan-a-konyvrajongoknak-3513984/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106918
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/mindent-irodalomma-valtoztat-3514155/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/mindent-irodalomma-valtoztat-3514155/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=106944
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/poket-automata-nyiregyhazan-a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtarnal/3260
https://bestfmnyiregyhaza.hu/hir/poket-automata-nyiregyhazan-a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-konyvtarnal/3260
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/poketautomata-a-varos-sziveben-3519501/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/poketautomata-a-varos-sziveben-3519501/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=556&v=X7atf8JIsy4&feature=emb_logo
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/a-semmibol-kell-vilagot-teremteni-3520422/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/a-semmibol-kell-vilagot-teremteni-3520422/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=793&v=fz3Gbj16UJA&feature=emb_title
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/szobak-kozott-utaznak-a-szovegek-3525840/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/szobak-kozott-utaznak-a-szovegek-3525840/


78 

 

443. Két keréken a világ körül. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.19. - 14. p. 

444. Közös játék a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.19. - 16. p. 

445. Új diákpolgármester. In: Nyíregyházi Napló, 2019.11.19. – 9. p. 

446. 360 fokos videó: Közös játék a könyvtárban. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/360-

fokos-video-kozos-jatek-a-konyvtarban-3528015/, 2019.11.19. 

447. Mesebeli karácsony a városházán. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107024, 2019.11.19. 

448. Nyíregyházára is megérkezett a POKET zsebkönyv-automata. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107053, 2019.11.20.  

449. Új tartalommal töltötték meg a községi könyvtárat. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.21., - 4. 

p. 

450. Családi traumák, örökölt sorsok. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.21., - 12. p. 

451. Több száz éves kincseket őriznek. In :https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/tobb-szaz-eves-

kincseket-oriznek-3529020/, 2019.11.21. 

452. Új tartalommal töltötték meg a községi könyvtárat. In: https://szon.hu/kultura/helyi-

kultura/uj-tartalommal-toltottek-meg-a-kozsegi-konyvtarat-3534075/, 2019.11.21. 

453. Előadás. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.22., - 1. p. 

454. Értékes esték - A villamosról. In: Nyíregyházi Napló, 2019.11.22., - 15. p.  

455. A fényből a sötétségbe + Tengerünk nincs, de sellőnk van. In: Kelet-Magyarország, 

2019.11.22., - 1., 12. p. 

456. Modern freskó készül. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.22., - 16. p. 

457. Folytatódik az Értékes Esték programsorozat Nyíregyházán. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107160, 2019.11.22. 

458. Hová, merre a hétvégén?: Programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: 

https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hova-merre-a-hetvegen-2-3535479/, 2019.11.22. 

459. A nyíregyházi villamosközlekedésről lesz ma szó a megyei könyvtárban. In: Kelet-

Magyarország, 2019.11.25., -12. p.  

460. Megemlékezés a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából. In: 

https://szon.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/megemlekezes-a-nok-elleni-eroszak-

megszuntetesenek-vilagnapja-alkalmabol-3543108/, 2019.11.26. 

461. Kötetbemutató a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.27. - 1. p. 

462. Hiszen az irodalom menő. In: https://szon.hu/seta-ter-2019/hiszen-az-irodalom-meno-

3545307/, 2019.11.27. 

463. A nők elleni erőszak került a középpontba Nyíregyházán is. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107199, 2019.11.27. 

464. Kalandozás. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.28. - 2. p. 

465. Pénteken adják át  Ratkó-díjat. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.28. - 4. p. 

466. Bolgár és orosz nyelven is megjelentek művei. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.28. - 5. p. 

467. Könyvadományokat vár a könyvtár. In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107212, 2019.11.28. 

468. Nevet kapott az automata. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.29. - 16. p. 

469. Nagy Gáboré az idei Ratkó-díj. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.29. - 1. p. 

470. Újabb részletek derültek ki a nyíregyházi adventről. In: Nyíregyházi Napló, 2019.11.29. – 8. 

p. 

471. Nevet kapott az automata. In: https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/nevet-kapott-az-automata-

3550245/, 2019.11.29. 

472. Mézeskalács város épül. In: Kelet-Magyarország, 2019.11.30. - 16. p. 

473. Ratkó-díj. In: https://szon.hu/galeria/ratko-dij-fotok-dodo-ferenc/, 2019.11.30. 

474. Ifjú tehetségek. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.02. - 12. p. 

475. Könyvtárak karácsonya. In: http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107271, 

2019.12.02. 

476. Nagy Gábor kapta a Ratkó-díjat. In: https://kolcseytv.hu/nagy-gabor-kapta-a-ratko-dijat/, 

2019.12.02. 

477. Nagy Gábor vehette át a Ratkó-díjat. In: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=Eu_8gWaOR_w&feature=emb_log

o, 2019.12.02. 

https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/360-fokos-video-kozos-jatek-a-konyvtarban-3528015/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/360-fokos-video-kozos-jatek-a-konyvtarban-3528015/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107024
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107053
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/tobb-szaz-eves-kincseket-oriznek-3529020/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/tobb-szaz-eves-kincseket-oriznek-3529020/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107160
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/hova-merre-a-hetvegen-2-3535479/
file:///G:/Sajtó/Sajtó%202019/Sajtó%202019/Megemlékezés%20a%20nők%20elleni%20erőszak%20megszüntetésének%20világnapja%20alkalmából.%20In:%20https:/szon.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/megemlekezes-a-nok-elleni-eroszak-megszuntetesenek-vilagnapja-alkalmabol-3543108/
file:///G:/Sajtó/Sajtó%202019/Sajtó%202019/Megemlékezés%20a%20nők%20elleni%20erőszak%20megszüntetésének%20világnapja%20alkalmából.%20In:%20https:/szon.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/megemlekezes-a-nok-elleni-eroszak-megszuntetesenek-vilagnapja-alkalmabol-3543108/
file:///G:/Sajtó/Sajtó%202019/Sajtó%202019/Megemlékezés%20a%20nők%20elleni%20erőszak%20megszüntetésének%20világnapja%20alkalmából.%20In:%20https:/szon.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/megemlekezes-a-nok-elleni-eroszak-megszuntetesenek-vilagnapja-alkalmabol-3543108/
https://szon.hu/seta-ter-2019/hiszen-az-irodalom-meno-3545307/
https://szon.hu/seta-ter-2019/hiszen-az-irodalom-meno-3545307/
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107199
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107212
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/nevet-kapott-az-automata-3550245/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/nevet-kapott-az-automata-3550245/
https://szon.hu/galeria/ratko-dij-fotok-dodo-ferenc/,%202019.11.30
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=107271
https://kolcseytv.hu/nagy-gabor-kapta-a-ratko-dijat/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=Eu_8gWaOR_w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=Eu_8gWaOR_w&feature=emb_logo
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478. Igric nagyi. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.05. - 1. p. 

479. A pápa élete. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.06. - 1. p. 

480. Élménybeszámoló a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.06. - 3. p. 

481. Érdekes előadás Szatmár megye alispánjáról. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.06. - 16. p. 

482. Bűnmegelőzési előadás Nyíregyházán. In: https://szon.hu/kek-hirek/helyi-kek-

hirek/bunmegelozesi-eloadas-nyiregyhazan-3566187/, 2019.12.06. 

483. Spirituális kiállítás. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.07. - 1. p. 

484. Inspirálják és feltöltik a mesék. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.07. - 12. p. 

485. Emlékezés 1848 kemecsei hőseire. In: https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/emlekezes-1848-

kemecsei-hoseire-3572244/, 2019.12.09. 

486. Kötet a székely hadosztályról. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.10. - 3. p. 

487. Karácsonyi mese a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.10. - 16. p. 

488. Könyvbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.11. - 1. p. 

489. Betekintés a kutatók munkáiba. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.11. - 4. p. 

490. Csütörtökön zárul a sorozat. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.11. - 9. p. 

491.  Záró előadás. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.13. - 1. p. 

492. Mesekönyv Mikulásra. In: Nyíregyházi Napló, 2019.12.13. – 15. p. 

493. Mese és muzsika. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.14. - 1. p. 

494. Kedvenceikkel érkeztek. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.14. - 3. p. 

495. Évet zártak. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.14. - 5. p. 

496. Adventi készülődés. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.16. - 5. p. 

497. Látogatás a keresztfiúnál. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.17. - 4. p. 

498. Látogatás a keresztfiúnál. In: https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/latogatas-a-keresztfiunal-

3589047/, 2019.12.17. 

499. Amikor a hóhért akasztják. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.18. - 12. p. 

500. Móricz Zsigmond a friss szám egyik főszereplője. In: https://szon.hu/kultura/helyi-

kultura/moricz-zsigmond-a-friss-szam-egyik-foszereploje-3590622/, 2019.12.18. 

501. Könyv a költőről. In: Kelet-Magyarország, 2019.12.19. – 1. p. 

502. Könyvbemutató: Ratkó József pályaképe. In: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=KPcqF_4IFP8&feature=emb_logo, 

2019.12.19. 

503. A szemle új száma. In: Nyíregyházi Napló, 2019.12.20. – 15. p. 

504. Az elismerés azt is jelenti, hogy akik az adott épületet használják, jól érzik benne magukat. 

In: Kelet-Magyarország, 2019.12.30. – 5. p. 

 

 

https://szon.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/bunmegelozesi-eloadas-nyiregyhazan-3566187/
https://szon.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/bunmegelozesi-eloadas-nyiregyhazan-3566187/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/emlekezes-1848-kemecsei-hoseire-3572244/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/emlekezes-1848-kemecsei-hoseire-3572244/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/latogatas-a-keresztfiunal-3589047/,%202019.12.17
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/latogatas-a-keresztfiunal-3589047/,%202019.12.17
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/moricz-zsigmond-a-friss-szam-egyik-foszereploje-3590622/
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/moricz-zsigmond-a-friss-szam-egyik-foszereploje-3590622/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=KPcqF_4IFP8&feature=emb_logo


Megnevezés Végleges típus Mennyiség Bruttó
3D nyomtató CraftBot Plus 3D nyomtató 1
3in1 nyomtató, scanner, fénymásoló Kyocera Ecosys M8124cidn 1
A3as színes nyomtató HP Officejet 7720 WF 1

A3 szkenner Plustek OpticSlim 1180 A/3-as szkenner 1

3D szkenner Matter and form szkenner 1
AIO Dell Optiplex 7460 AIO PC 26

Tablet
Samsung Galaxy TabA 8.0 (SM-T290) fekete Wi-Fi 
tablet

26

Okostelefon Samsung Galaxy S10 128GB 26

USB mikroszkóp
Goodsland Digitális mikroszkóp USB 1000x 
nagyítás. 8 fehér LED segédfény

1

USB endoszkóp
Spytech 5,5 mm-es USB endoszkóp kamera CMOS 
objektívvel 

1

OSMO eszköz Osmo Genius Kit játékrendszer iPad készülékekhez 1

iPad Apple iPad 32GB, 9.7"tablet 1

Pendrive Kingston Pendrive 16GB, DT 100 G3 USB 3.0 26

Vonalkódolvasó Symbol LS-2208 vonalkódolvasó 26
Videokamera Sony PXW-X70 kamera   1
Súgógép Súgógép Datavideo - TP-650 + VR-500 1

Datavideó feliratozó rendszer Datavideó feliratozó rendszer TC-200 / CG-200 1

HD hordozható képkeverő HD hordozható képkeverő HS-1300 Datavideo 1

Manfrotto-kameraállvány szett Manfrotto MVH500AH  fluid fej + MBAG75PN 1

IP kamera Imou CUE Wifi éjjellátó kamera 26

WACOM rajztábla Wacom Intus rajztábla SMALL 11

Digitális fényképező
Nikon D3500 + AF-P 18–55VR fekete digitális 
tükörreflexes fényképezőgép kit

1

Hordozható PA rendszer Ibiza PORT15VHF BT-38 hangrendszer 1
Fejhallgató Kington HX-HSCS BK/EM fejhallgató 26
Projektor Optoma EH334 projektor 1

NAS
Synology DiskStation DS418 4x SSD/HDD 4x 
GbE+4x2TB HDD

1

Szerver DELL T440 torony szerver 1

Szünetmentes
Legrand Keor Line 1500VA vonali interaktív 
szünetmentes tápegység

1

Switch TL-SG2452 TP-LINK SWITCH 1
Router ASUS RT-AC68U router 1

MS Office 365
Microsoft OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL Acdmc 
licenc

26

Adobe
Adobe Creative Cloud for Teams All Apps HUN MLP 
Subscription Licenc szoftver for 36 Months Device 
Licensing

2

Corel
CorelDRAW Graphics Suite 2019 ENG EDU licenc 
szoftver

26

Eset ESET NOD Antivirus 3 éves licensz 26

TeamViewer
TeamViewer Corporate Edition  licensz (Korlátlan 
számú végpont, 1 év)

1

Digit labor JaDoX  és OPAC3 OPAC alkalmazás 1

Könyvszkenner A/3 méretben Omniscan OS 15000 Advanced Plus könyvszkenner 1

Összesen: 298 39 978 820 Ft

Beszerzés szerződés szerint



2. Vécsey Utcai Fiókkönyvtár

Végleges típus Mennyiség Bruttó
HP Officejet 7720 WF 1
Dell Optiplex 7460 AIO PC 3
Osmo Genius Kit 
játékrendszer iPad 
készülékekhez

1

Apple iPad 32GB, 9.7" tablet 1
Kingston Pendrive 16GB, DT 100 G3 USB 3.03
Symbol LS-2208 
vonalkódolvasó

3

Optoma EH334 projektor 1
funscreen Tripod 
vetítővászon  200x200 cm 
(fun10.110.200.r )

1

ASUS RT-AC68U (wifi, 
programozható, letilthatóak 
a felnőtt-tartalmak)

1

Microsoft OfficeProPlus 2019 
SNGL OLP NL Acdmc licenc

3

ESET NOD Antivirus 3 éves 
licensz 

3

Lenovo 7" android tablet + 
Kids mesetár előfizetés 6 
hónapra

2

Wacom Intus rajztábla SMALL 4

CorelDRAW Graphics Suite 2019 
ENG EDU licenc szoftver

1

28 1 801 476 Ft

Beszerzés szerződés szerint



3. Könyvtár-informatikai fejlesztés

Végleges típus Mennyiség Bruttó
97x15 mm, ISO 18000-6c 
általános célú UHF (SSD RFID 
label)

200000

asztali beépíthető RFID 
olvasó, USB csatlakozással

5

3,5”-os érintőképes kézi 
RFID olvasó, ütésálló 
(Rosinbell Orca 50 RFID 
olvasó)

1

RFID alapú, telepített 
állományvédelmi kapu

1

Beépített érintőképernyős 
monitorral, PC-vel, RFID és 
olvasójegy olvasóval 
(önkiszolgáló kölcsönző pult)

1

RFID midleware szoftver 
licenc

1

Bútorba épített érintőképes 
PC, szoftverrel, 
fülhallgatóval

1

HP Officejet 7720 WF 1
Plustek OpticSlim 1180 A/3-
as szkenner

1

Dell Optiplex 7460 AIO PC 16
Symbol LS-2208 
vonalkódolvasó

5

Microsoft OfficeProPlus 
2019 SNGL OLP NL Acdmc 
licenc

16

ESET NOD Antivirus 3 éves 
licensz 

16

200 065 19 542 125 Ft

 

Beszerzési eljárás szerint



4. Olvasóterem - Kutúrkuckó - Kamasztér

Végleges típus Mennyiség Bruttó
Apple iPad 32GB, 9.7" 18
Apple iMac 21,5" (2,3 GHz 2 magos Intel 
Core i5, 8Gb RAM, 1TB HD, Intel Iris Plus 
Graphics 640, macOS)

17

Apple iMac 27" (3 GHz 6 magos Intel Core 
i5, 8Gb RAM, 1TB HD, Radeon Pro 570X, 
macOS)

1

Apple TV 32 GB (4. GENERÁCIÓ) 1
Samsung UE50RU7102 TV 1
Optoma EH334 projektor 1
Elite Screens Electric84H vetítővászon 1

40 11 718 383 Ft

Típus Mennyiség Bruttó
BLUE Focus (V. Gen) 40 Braille kijelző 1
Prodigi Connect 12 tablet 1
TOPAZ XL HD 24" olvasókészülék 
gyengénlátóknak

1

ZoomText billentyűzet US 1
ZoomText képernyőnagyító szoftver 1

5 3 700 549 Ft

Beszerzési szerződés szerint

Beszerzési szerződés szerint

5. Akadálymentesített eszközök


