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A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár minden lehetőséget 

megragad arra, hogy az intézmény színvonalas programokkal és állandó 

szolgáltatásaival a családoknak is kedvezzen.  

 

2019. augusztusban nyújtottuk be pályázatunkat az Emberi Erőforrások Minisztériumához 

(EMMI) a Családbarát Szolgáltató Hely Bronz fokozatának elnyeréséért, amit a 2020. 

februári auditálást követően – sikeresen megkaptunk. 

A minősítést a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára, illetve a 

hozzá tartozó fiókkönyvtárak is megkapták.  

A minősítést átdolgozták, egy magasabb kritériumrendszerrel kidolgozott pályázati 

anyagot nyújtottunk be 2022. 02. 01-én. A minősítés sikeres volt, így 2022. április 20-

án megkaptuk a Családbarát Szolgáltatóhely és Családbarát munkahely tanúsított 

védjegyeket.  

A Családbarát Hely tanúsító védjegy hitelesen bizonyítja, hogy a védjegy tulajdonosa 

családbarát munkáltatóként működik, illetve családbarát szolgáltatást nyújt. 

 

A könyvtárunknak számos családbarát szolgáltatása van: családi olvasójegy, családi 

vetélkedők, Ringató foglalkozás, Papírszínházas foglalkozás, Sakk-szakkör, Gyermek 

könyvhónap, olvasótábor, nyári táborok, Népmese napja, az adventi időszakban a 

Könyvtárak Karácsonya, ahol forgataggal és kézműves foglalkozással (ez jó program a 

családoknak, néhány ajándékot közösen tudnak elkészíteni) várjuk a családokat. Ezek az 

egész évet felölelő programok természetesen rengeteg kisgyermeket is vonzanak, a 

látogatók pedig jelezték további igényeiket is: Az olvasói és használói igényeket 

folyamatosan mérjük, ezen visszajelzések arra hívták fel a figyelmünket, hogy igénye lenne 

a kisgyermekes családoknak egy olyan helyiségre, ahova el tudnak vonulni például etetés, 

szoptatás, pelenkázás céljából. Így kialakítottunk egy baba-mama szobát a 

Gyermekkönyvtárban, ahol ezekre lehetőség van. 

Célunk, hogy az olvasás, kölcsönzés, könyvtári foglalkozások, programokon való részvétel 

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, vájjanak rendszeres könyvtárhasználókká.  

Gyermekkönyvtárunkat és a Baba-mama szobánkat felújítottuk, így egy modern, 

megújult környezetben várjuk a családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt.  

 

 


