
 

 
 

Kedves Könyvtárhasználók! 

 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt 

is segíteni szeretné a tanulókat, a kutatókat és az olvasni vágyó nagyközönséget. 

Ügyfélszolgálatunk munkanapokon 8.00–16.00 óráig elérhető a 42/598-880-as 

telefonszámon, a kolcsonzes@mzsk.hu e-mail címen, de üzenhetnek nekünk Facebookon 

is. 

Az alábbiakban szeretnénk felhívni szíves figyelmüket működő szolgáltatásainkra és 

az interneten elérhető ingyenes lehetőségekre. 

 

 

Könyvtárunk online játékot hirdet! 

 

A „Kortárs és kedvelt művek” című online játék során hetente 5 kérdést teszünk fel a 

játékosoknak, amelyek a Facebookon és a honlapunkon lesznek elérhetőek, 

visszamenőleg is megválaszolhatóak. A játék időtartama: március 23 – április 20. A 

helyesen válaszolók között egy e-book-olvasót sorsolunk ki. Megfejtéseket a 

vargavanda86@gmail.com e-mail címre várjuk.  

 

 

Ajánlatok az olvasni és kutatni vágyó nagyközönségnek! 

 

- Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) 

www.mek.oszk.hu 

A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású, 

tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak 

helyet: elsősorban szöveges művek (beleértve a hangoskönyveket is) 

- Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum (EPA) 

www.epa.hu 

Tizenöt témakör alá rendezve, több mint 1300 elektronikus időszaki kiadvány és közel 

száz elektronikus tartalomjegyzék-szolgáltatás érhető el. 

- Online folyóiratok 
www.fszek.hu/linkgyujtemeny/ 

Több száz ingyenesen elérhető online folyóirat. 

- Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 

https://pim.hu/hu/dia  

A kortárs magyar szépirodalom kiemelkedő alkotóinak munkássága ingyenesen 

letölthető Ágh Istvántól Zelk Zoltánig, a PIM DIA Olvasó alkalmazással 

mobileszközön is.  

- A konyvespolc.com (http://konyvespolc.com/category/kotelezo_olvasmanyok/) 

oldalán számos magyar és külföldi szerző művét megtaláljuk. Néhány szerző a 

teljesség igénye nélkül: Petőfi Sándor, Gogol, Lázár Ervin, Mikszáth Kálmán, Balzac, 

Homérosz, Brecht. 
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- Digitális Tankönyvtár 

https://dtk.tankonyvtar.hu/  

Egyetemi vagy középiskolai tanuláshoz szükséges tankönyvek mellett itt néhány 

kattintással folyóiratok is elérhetőek.  

- MATARKA 

https://matarka.hu/  

A MATARKA túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai 

folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését teszi lehetővé, sok 

tanulmány és cikk le is tölthető.  

 

Ajánlatok tanulóknak, szakdolgozóknak, kutatóknak 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár irodalomkutatásokat vállal adott témában. 

Zárvatartás alatt is segítjük a szakdolgozókat, kutatókat. A kéréseket az alábbi email címeken 

lehet leadni: 

- olvasoterem@mzsk.hu 

- helyismeretnyiregyhaza@mzsk.hu 

 

A történeti Szatmár, Szabolcs és Bereg megye hírlapjai és a Kelet-Magyarország: 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményének számos 

digitalizált periodikája a Hungaricana közgyűjteményi portálon olvasható, lapozható és 

letölthető. Külön felhívjuk a figyelmet a digitalizált Kelet-Magyarországra, amelynek 

feltöltése folyamatos.  

 Kelet-Magyarország 1945-2017 

 Nyírvidék 1867-1942 

 Szatmári Értesítő 1862 

 Szellemvilág 1874 

 Szabolcs 1874-1876 

 Szabolcsmegyei Közlöny 1876 

 Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1879-1884 

 Vasárnap 1880-1885 

 Munkács 1885 

 Kárpátalja 1889-1890 

 Reformátusok Lapja 1892-1896 

 Szatmár és Vidéke 1899-1919 

 Felsőbányai Hírlap 1896-1918 

 Nagykárolyi Hírlap 1899 

 Szatmár 1899-1911 

 Szatmár-Németi 1899-1912 

 Magyar Földmívelő 1899-1913 

 Heti Szemle 1899-1914 

 Nagybánya és Vidéke 1899-1918 

 Nagykároly és Vidéke 1899-1919 

 Szamos 1899-1919 

 Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 

 Szatmári Friss Újság 1902-1903 

 Szatmarer Allgemeine Jüdische Zeitung 1902-1903 

 Szatmári Hírlap 1902-1919 
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 Tanügyi Értesítő 1902-1919 

 Revista Catolica 1903-1905 

 Gazdák Lapja 1903-1910 

 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 

 Nagybánya 1903-1931 

 Szatmári Napló 1904-1905 

 Kővárvidék 1904-1918 

 Rendőri Lapok 1904-1911 

 Szinérváralja 1904-1914 

 Színház 1904-1918 

 Szatmárvármegye 1905-1913 

 Nemzeti Népművelés 1906-1908 

 Nagykároly 1906-1912 

 Magyar Gambrinus 1906-1907 

 Nagysomkut-Erdőd Vidéke 1906 

 Fehérgyarmat és Vidéke 1907 

 Az Élet 1907-1909 

 Iparos Lap 1907-1909 

 Iparosok Lapja 1907 

 Népszövetség 1907-1909 

 Szabadság 1907-1908 

 Közérdek 1908-1916 

 Nagybányai Hírlap 1908-1919 

 A Szatmári Országos Tűzoltó Kongresszus Lapja 1908 

 Fehérgyarmati Hírlap 1909-1914 

 Téli Esték 1909-1914 

 Északkelet 1909-1914 

 Mátészalka 1909-1915 

 Szatmári Gazda 1909-1919 

 Északkeleti Újság 1909-1919 

 Független Ujság 1909 

 Nagykároly és Érmellék 1910-1914 

 Igazság 1910 

 Szatmári Közlöny 1910-1911 

 Mátészalka és Vidéke 1911-1912 

 Új Szatmár 1912 

 Szatmári Hétfő 1913 

 Nagykálló és Vidéke 1913-1920 

 Szatmári Est 1913-1914 

 Szatmármegyei Hírmondó 1913-1917 

 Erdőd és Vidéke 1914 

 Mátészalkai Ujság 1914 

 Philatelia 1916-1925 

 Méhészeti Hetilap 1917-1918 

 Szatmári Újság 1917-1918 

 Felvidéki Méhész 1917-1919 

 Szabolcsi Hírlap 1917-1919 

 Az Uránia Mozgó Heti Eseményei 1918 

 Kisvárdai Munkás 1919 

 Felső-Szabolcs 1920-1925 
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 Szatmár és Bereg 1923-1931 

 Pásztortűz 1926-1927 

 Forrás 1933 

 Büdszentmihályi Reformátusok Lapja 1937-1938 

 Szabolcsi Őrszem 1937-1940 

 Nyírségi Virrasztó 1940-1943 

 Szatmári Népfőiskola 1942 

 Magyar Református Ébredés 1943-1947 

 A Mi Kis Sionunk 1945 

 Új Kelet 1994-1998 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Digitális Helyismereti Gyűjtemény (JaDox) 

 
elérhetőség: 

 
http://www.mzsk.hu:8180/jadox/portal/default-

page.psml:jsessionid=5596CE2B51D3FC3AF6FD28882F4AF8E3  

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és partnerintézményei az összegyűjtött, 

illetve feltárt helyismereti dokumentumok egy részét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Digitális Helyismereti Gyűjteményben (a JaDoX-ban) digitalizált formátumban tárolják és 

bocsátják a használók rendelkezésére. A felületen kereshetünk, böngészhetünk a különböző 

témák és dokumentumtípusok között. Az adatbázisban cikkek, tanulmányok, fotók, 

aprónyomtatványok, videó- és hangfelvételek találhatók. Ebben a rendszerben rögzítjük a 

helyismereti sajtófigyelés, valamint a helyismeretben digitalizált anyagok metaadatokkal 

ellátott változatát.  

 

Könyvtárunk Digitális Helyismereti Archívumában egy kattintással az alábbi adatbázisokban 

kereshet. http://www.mzsk.hu/digitalis-helyismereti-archivum/  

   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Helyismereti Gyűjtemény 
 

   Nyíregyházi képeslapok 

   Nyír, utóbb Tiszavidék 1867-1872, Nyírvidék 1880-1944 

   Határ-Szél hetilap 

   Új Kelet 

    Nyíregyházi Televízió archívuma 

    Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójának archívuma 

    Nyíregyházi Műsorkalauz 
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    Hangsúly – Hangos irodalmi és művészeti folyóirat 
 

    Szabolcsi Szemle 1934 – 1944 

    A történeti Szatmár, Szabolcs és Bereg megye hírlapjai 

   Jósa András Múzeum 1956-os fényképgyűjteménye 
 

 

- Hungaricana Közgyűjteményi Portál 
www.library.hungaricana.hu 

A Hungaricana adatbázis elsődleges célja, hogy a könyvtárakban, múzeumokban és 

levéltárakban közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum 

mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon elérhetővé. Az 

adatbázis ingyenes, és a dokumentumokat teljes szöveggel tartalmazza. 

- ADT 

www.adt.arcanum.hu 

Az Arcanum Digitális Tudománytár egy magyar nyelvű digitális könyvtár, amely 

korabeli kézikönyveket, folyóiratokat, napi- és hetilapokat tesz közzé az interneten. 

Az egyébként előfizetéses szolgáltatás most egy hónapig ingyenesen elérhető! 

- MaNDA 
www.mandadb.hu 

A digitalizált kulturális tartalmak keresése és böngészése mellett a MaNDA adatbázis 

tételeiből összeállított, hetente bővülő tematikus virtuális kiállításokat tekinthetnek 

meg az érdeklődők. 

 

- WEB iskolai könyvtár 
www.olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/web_iskolai_konyvtar 

linken érhető el 

A Web Iskolai Könyvtár egy több mint 4000 tételt tartalmazó virtuális gyűjtemény. A 

közoktatásban az iskolai könyvtárak gyűjteményét és szolgáltatását bővíti. A képzést 

és a tanulást támogató magyar nyelvű, referensz internetes források adatbázisa, mely 

felhasználható az iskolai oktató-nevelő munka során. 

 

Figyeljék könyvtárunk Facebook-oldalát, mert naponta könyvajánlókkal, könyvritkaságokkal 

és játékkal készülünk Önöknek, hogy míg otthon vannak, addig se maradjanak könyvtár 

nélkül. 

http://www.mzsk.hu:8008/hangsuly/
http://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_sort=score_insdt&fld_compound_target=allfields&fld_compound=szabolcsi+szemle&_clearfacets=1&_clearfilters=1
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_nyiregyhaza/
http://www.mzsk.hu:8180/jadox/portal/browser.psml?qdcId=22&libraryId=21#result_anchor
http://www.library.hungaricana.hu/
http://www.adt.arcanum.hu/
http://www.mandadb.hu/
http://www.olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/web_iskolai_konyvtar
http://www.mzsk.hu:8008/hangsuly/
http://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=2&fld_in_content=1&fld_title=Szabolcsi+Szemle&fld_date_from=&fld_date_to=&fld_alias=
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_nyiregyhaza/
http://www.mzsk.hu:8180/jadox/portal/browser.psml?qdcId=22&libraryId=21

