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Igénybe vehető szolgáltatások 

 

Regisztráció 

A regisztráció mindenki számára ingyenes.  

A regisztrált olvasók a kölcsönzésen kívül valamennyi térítésmentes szolgáltatásainkat igénybe 

tudja venni (helyben használat, olvasótermi használat, folyóirat olvasás, gyerekfoglalkozások, 

könyvtári rendezvények, stb.). 

 

Beiratkozás 

A beiratkozással valamennyi olvasónk a kölcsönzésen túl igénybe veheti valamennyi 

térítésmentes szolgáltatásainkat (helyben használat, olvasótermi használat, folyóirat olvasás, 

gyerekfoglalkozások, könyvtári rendezvények, stb.).  

 

Könyvtárhasználati szabályzatunk alapján a beiratkozás 365 napra szól, a törvényben előírt 

kedvezményekkel:   

- 16 év alatt ingyenes 

- diákoknak és nyugdíjasoknak 50%-os kedvezmény 

- teljes árú beiratkozás: 1000 Ft 

- 70 év fölött ingyenes 

 

A babák beiratkozáskor baba-olvasójegyet, a gyerekek kölyök-olvasójegyet kapnak.  

 

Családi Olvasójegy:  

Családoknak, házaspároknak, nagyszülőknek és unokáknak adott törvényen felüli 

kedvezmények, ha 16 év alatti gyermekkel közösen iratkoznak be.  

- Két szülő esetén 2000 Ft helyett 1500 Ft 

- Egy felnőtt esetén 1000 Ft helyett 500 Ft 

- Nyugdíjas házaspár esetén 1000 Ft helyett 500 Ft 

- Egy nyugdíjas esetén 500 Ft helyett 200 Ft 

 

Célunk, hogy az olvasás, kölcsönzés közös családi program legyen, a szülők, gondviselők, 

nevelőszülők, nagyszülők és gyerekek közösen vegyék igénybe könyvtári szolgáltatásainkat, 

hiszen az olvasóvá nevelés folyamatában meghatározó szerepe van a szülői mintáknak, a 

családnak. Fontos, hogy gyermekkorban könyves környezetben nevelkedjenek, szeressék meg 

a könyveket, olvasást, váljanak rendszeres könyvtárhasználókká.  

 

 

  



 

 

 

 

Családi rendezvények, gyermekprogramok 

 

1. Családi vetélkedő: Minden évben az Országos Könyvtári Napok keretében a Könyves 

Vasárnapon délelőtt Induljon a játék! kreatív családi vetélkedőt szervezünk családoknak.  

 

2. Ringató foglalkozás – Vedd ölbe, ringasd, énekelj!  

Minden kedden 10 órától könyvtárunkban Ferenczné Endresz Klára kisgyermekes családoknak. 

Fontos, hogy könyves környezetben közös éneklés, zenélés, mondókázás örömét, a zene 

nyújtotta felszabadító érzést átadjuk a Ringató foglalkozásain a mamáknak, babáknak, 

papáknak, nagyszülőknek, mindenkinek, aki készen áll a csoda befogadására. 

A foglalkozás külső szakértő megbízási díj ellenében tartja, ezért a Ringató foglalkozás családi 

belépő 1000 Ft-ba kerül alkalmanként és egy ingyenes regisztráció szükséges a program 

igénybevételéhez.  

 

3. Papírszínházas foglalkozás családok számára 

Sokan nem ismerik még az évezredek óta létező papírszínházat, amit szerencsére 

könyvtárunkban megtalálható. Eredetileg Kamishibai a neve, és már a XI. században is 

megjelent ennek őse Japánban. A mostani formájában 1920-ban kezdték használni. Látszólag 

csupán egy fakeret az asztalon, színes, cserélhető képekkel, mégis elképesztően sokrétűen 

használható varázseszköz. 

Közösségformáló erő és színházi élmény egyben. 

A papírszínház a legegyszerűbb módja annak, hogy a gyerekek igazi színházi és 

meseélményhez juthassanak, mindössze egy fából készült praktikus, hordozható keret 

szükséges hozzá, és természetesen a külön kapható, erős kartonlapokból álló mese. Nagyon sok 

történet megjelent már meg: klasszikusok, mint például a Brémai muzsikusok vagy a 

Hamupipőke, de kortárs mesék is, mint Tasi Kata bűbájos története, A soknevű macska, mely 

Maros Kriszta varázslatos illusztrációival jelent meg nemrégiben. 

Az olvasóvá nevelés egyik előszobája a papírszínház, még azok a gyerekek is kedvet kaptak a 

nyilvánosan felolvasott mesékhez, akik amúgy küzdenek a betűkkel. 

Ezen kívül a szociális kompetenciákat is erősíti, hiszen legtöbbször csoportokban dolgozzák fel 

a papírszínházas meséket a gyerekek. Mindezek mellett kitűnő családi program.  

 

4. Szita-pita péntek  

Minden pénteken 10 órától a Kamaraterem tartja Herczku Tünde zeneterapeuta. Díja: 1000 Ft/ 

gyerek. Egy óra höcögés, göcögés, kacagás, babaritmusok és hangszersimogatás. A kicsik 

számára a világ elsőként az anyuka ölében, a közös játékban, érintésben, mosolyban, ölelésben 

kerekedik ki. Ez a meghatározó élmény egy egész életre szól és a felnőttkori boldogulás alapja 

is. 

 

  



 

 

 

5. Baba-mama angol foglalkozás 0-4 éves korig 

Daloljunk, mondókozzunk együtt. A foglalkozást vezeti: Herczku Tünde zeneterapeuta. Díja: 

1000 Ft/gyerek. Játékos zenés-mesés angol foglalkozás kicsiknek, minden pénteken 11 órától. 

A gyerekek szülőkkel közösen annyira élvezik a foglalkozásokat, hogy közben észre sem 

veszik, hogy angolul tanulnak! A kisgyerekek csodálatosan rugalmas agyában az anyanyelvi 

beszédfejlődéssel párhuzamosan megy végbe az angol nyelv elsajátítása, míg számos más 

területen is fejlődik, így pl. szenzomotoros és mentális képességeiben. Kiemelten fontosnak 

tartjuk, hogy a gyermekek minél több érzékszervükkel szívják magukba az angolt, gyakorolják 

első szavaikat, és minél nagyobb szókészletet halmozzanak fel. Ennek záloga a zene, a mozgás, 

a játék és a pozitív megerősítés. 

 

6. Sakk-szakkör 

Minden szerdán 16.30-tól Somogyi Józsefné vezetésével ingyenes sakk-foglalkozáson 

vehetnek részt a gyerekek és szüleik a Csiriptanya – Játéktárunkban.  

 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónap (Minden év április-május 

hónapjában.) 

 

8. Nyári táborok (Nyári szünetben.) Meghirdetése és díjtétele várhatóan május-június, 

külön felhívás, tájékoztató alapján  

 

9. Népmese Napja (Minden év szeptember 30-án.) 

 

10. Ünnepváró (Minden év Adventi időszakában) 

Könyvtárak Karácsonya – Adventi Forgatag 

Karácsonyi kézműves foglalkozások a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

munkatársai közreműködésével a Városháza ebédlőjében. Készülnek Mikulások, hóemberek és 

sok egyéb figura, amelyek közül minden kedves résztvevő találhat kedvére valót. Remek 

ajándék lehet az itt készült apróságokból, de a kézzel készült díszek a karácsonyfák kedves 

színfoltjává is válhatnak. 

A kézműves foglalkozásokra egyrészt várjuk iskolás és óvodás csoportok jelentkezését. Ezzel 

szeretnénk bővíteni az iskolák és óvodák lehetőségeit, hiszen itt a gyermekek új környezetben, 

adventi hangulatban készíthetik el apró ajándékaikat. Segítséget szeretnénk ezzel adni a 

pedagógusoknak is, hiszen a könyvtár munkatársai szakszerűen levezetett kézműves 

foglalkozásokat tartanak a jelentkező osztályoknak, óvodás csoportoknak. 

Másrészt, várjuk szeretettel Nyíregyháza és környéke lakosságát, akik az Advent ideje alatt 

szeretnének egy csöndes, az Ünnep hangulatát idéző helyen együtt kézműveskedni a 

családjukkal. Lehetőséget adunk arra, hogy a szülők a gyermekekkel együtt minőségi időt 

töltsenek el a könyvtár dolgozóinak segítségével, mialatt elkészülhetnek az apró ajándékok is. 

 



 

 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár az Advent ideje alatt apró saját készítésű 

ajándékokkal és együtt töltött idővel szeretne kedveskedni minden látogatónak és így kíván 

mindenkinek boldog Karácsonyt! 

 

Részlegeink 

 

1. Gyermekkönyvtár 

Gyermekkönyvtárunkban 14-16 éves korig találhatnak maguknak olvasnivalót a gyerekek. 

 

Állományunk közel negyvenezer dokumentumból áll. A kölcsönző térben ifjúsági 

szépirodalom, mesés- és verseskönyvek, ismeretterjesztő irodalom, valamint idegen nyelvű 

szép- és szakirodalom áll az olvasók rendelkezésére. Mindezt a gyermekolvasók életkoruknak 

megfelelő csoportosításban, színcsíkokkal jelölve találják meg a polcokon. 

 

Olvasótermünkben helyben használható kézikönyv-állomány, valamint a gyermekfolyóiratok 

találhatók. 

 

Megújult gyermekkönyvvtárunk technikailag igen jól felszerelt. Projektorral, CD, DVD és 

video lejátszóval rendelkezünk. Lehetőségetek van az állományunkból kiválasztott kedvenc 

DVD és video filmjeik megtekintésére. E szolgáltatásunk nagy népszerűségnek örvend. 

 

Munkatársaink előre egyeztetett időpontban könyvtárbemutató, tematikus és manuális 

csoportos foglalkozások tartását vállalják óvodásoknak, általános iskolásoknak és egyéb 

közösségeknek. Ezek a könyvtári együttlétek egyre inkább ösztönzik a gyerekeket arra, hogy 

könyvtárunk beiratkozott olvasójává válva szabadidejüket kulturált könyves környezetben 

töltsék el. 

 

2. Csiriptanya Játéktár 

 

Egy hangulatos, izgalmas, játékokkal teli birodalom, ahol igazán jól érezheti magukat a 

gyerekek, családok, csoportok. Kipróbálhatják a polcokon található összes játékot.  

Ide a gyerekek és a szülők is örömmel jönnek! 

A Csiriptanya olyan játszóház, amely igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, magas 

színvonalú, igényes kialakításával és játékaival kikapcsolódást kínál a hozzánk látogató 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

A galéria részben kialakított Játszóházat bárki igénybe veheti, de az ingyenességet csak a 

könyvtári tagoknak tudjuk nyújtani. Ehhez egy személyi adatlap és szüleid engedélye 

szükséges. A regisztráció ingyenes.  

 

 

 



 

 

 

 

Aki nem rendelkezik könyvtári tagsággal akkor 200,- Ft-ot kell fizetnie minden megkezdett óra 

után, melyet a Csiriptanyán tölt.  

 

Egyéni látogatás 

Egyéni beiratkozott látogatóink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt korlátlanul és díjmentesen 

vehetik igénybe a Játszóház nyújtotta lehetőségeket. A könyvtári tagsággal nem rendelkezők 

számára ez díjköteles. 

 

A gyermekek és szüleik közösen élvezhetik a szabad játék örömét és az együtt töltött időt. 

Rendszeres időközönként programokat kínálunk, rendezvényeket szervezünk kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt. 

 

Csoportos látogatás 

A Csiriptanya várja óvodai és napközis csoportok, valamint más gyermekközösségek 

jelentkezését játékos kézműves foglalkozásaira. Ünnepekhez, jeles napokhoz kötődően 

tematikus programokat kínálunk. Csoportos látogatókat előzetes időpont-egyeztetés után 

tudunk fogadni. 

 

Állandó programok 

A Csiriptanya földszintjén, a kézműves kuckóban, hónaponként meghirdetett témákhoz 

kapcsolódó kreatív foglalkozásokat szervezünk (festés, arcfestés, rajzolás, gyurmázás). 

Csoportos foglalkozást csütörtökönként tartunk. Munkatársaink a sajátos nevelési igényű 

gyerekeket is szeretettel várják. 

 

Díjaink: 

• játszóház használata könyvtári tagoknak ingyenes 

• játszóház használata nem könyvtári tagoknak 200,- Ft / óra/ gyermek 

• kreatív foglalkozás könyvtári tagoknak 200,- Ft / óra/ gyermek 

• kreatív foglalkozás nem könyvtári tagoknak 300,- Ft / óra/ gyermek 

• kreatív foglalkozás csoportoknak ingyenes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Egyéb szolgáltatások 

1. Pelenkázó és szoptató helyiség a Gyermekkönyvtárban 

Lehetőséget biztosítunk a kismamáknak nyugodt körülmények között szoptatni, pelenkázni, 

etetni, vagy csak elvonulni a könyvtári forgatag elől.  

 

 

 

2. Minden emeleten a női WC-ben gyermekek számára jelölt WC helyiségek (WC szűkítő, 

fellépő)  

 

3. A könyvtárunkba / Gyermekkönyvtárunkba érkezéskor külön köszöntjük a gyerekeket (apró 

ajándék, meglepetés melyet a gyermek a helyszínen elfogyaszthat vagy hazavihet). 

 

4. Étel-ital melegítési, elfogyasztási és ivóvíz vételi lehetőség biztosítása pohárral nyitvatartási 

idő alatt a III. emeleti Büfében és Társalgóban.  


