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I. VEZETPI ÖSSZEFOGLALÓ  
 

A 2018. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok bemutatása  
Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat alakítottunk 
ki, amelyek minden polgár számára elérhetQ közelségben teszik hozzáférhetQvé a magyar kultúra 
írott emlékeit.  
 
Ennek érdekében:  

 fejlesztettük a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító 
könyvtáraink eszközeinek korszer_bbre történQ cseréjével, egy fiókkönyvtárunk teljes kör_ 
felújításával, részben a megyei kistelepülési könyvtárak eszközparkjának bQvítésével; 

 digitalizált dokumentumaink távolról is elérhetQek, gy_jteményünk szervezésével arra 
törekedtünk, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat; 

 szolgáltatásaink révén segítjük az esélyegyenlQség megteremtését, az elektronikus 
ügyintézést és az elemi állampolgári jogok gyakorlását;  

 
2018-ban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, mind pedig Nyíregyházán minél több lakost tudott bevonni a kulturális 
alapellátásba. A megyében emeltük a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben m_ködtetett 
könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát, hogy minél több öt ezer fQnél kisebb 
lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári szolgáltatást tudjanak igénybe venni az 
állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2018-ban 187 települést vonunk be a rendszerbe.  
 
A 2018. évi intézményi programjaink rövid bemutatása: 

 folyamatos digitalizálási tevékenységünk következtében a digitális dokumentumok számát 
nagymértékben növeltük;  

 a városi könyvtárhálózatunkat erQsítettük: egy fiókkönyvtár teljes felújításával, a 
fiókkönyvtárak technikai felszerelésének folyamatos pótlásával, dokumentumállományuk 
növelésével, rendezvényekbe való bekapcsolása és népszer_sítésük valósult meg 2018-ban;  

 a KSZR rendszer további bQvítése megtörtént, a megye fehér foltjai felszámolásra 
kerültek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer további 
10 településsel bQvült, így az ellátott települések száma 187-re nQtt.  

 könyvtárunk a Digitális Jólét Pontként és a Digitális Jólét Hálózat megyei központjaként 
2018-ban is folytatta mentori tevékenységét;  

 az elektronikus ügyintézést szolgáló tevékenységünket folytattuk, részt vettünk a 
különbözQ pályázatok segítésében;  

 rendezvényeinkkel aktív szerepet vállaltunk a közösségi innovációs programok 
megvalósításában, együttm_ködtünk a köznevelési intézményekkel. Minden programunk 
kiemelt célja az olvasáskultúra fejlesztésére és népszer_sítésére irányult. 

 2018-ban felnQttképzési intézményként folytattuk a GINOP-6.1.2- 15 – Digitális szakadék 
csökkentése cím_ projektet. A Segédkönyvtáros képzésünk 9. évfolyamát indítottuk el 
2018-ban. 

 
A fenntartó által meghatározott feladatok: 

 2018-ban szorosan együttm_ködtünk a város többi kulturális intézményével; 
 Közös rendezvényeket szerveztünk a város többi kulturális intézményével (Múzeumok 

Éjszakája, Krúdy Napok), illetve rendezvényeink idQpontját egymáshoz igazítva alakítottuk. 
 Részt vettünk a városi nagyrendezvényeken (Helló Nyíregyháza!, Városnapok, 

Gyermeknap);  
 Mivel a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár m_ködteti Nyíregyháza legnagyobb 

kulturális intézményhálózatát, így a civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal 
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szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki. Ezek közül különösen fontos az intézményen belül 
m_ködQ szervezetek, a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szerkesztQsége, a Nyugodt Élet 
Nyugdíjas Egyesület, a Dialóg Nyugdíjas Egyesület és a Móricz Zsigmond Kulturális 
Egyesület, akikkel számos közös programot szerveztünk közösen.  

 A digitális kompetenciák fejlesztése kiemelt célunk, felnQttképzési intézményként két 
felnQttképzési programot indítottunk el: ElsQ lépések a digitális világba - IKER 1. szint_ 
képzés, Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szint_ képzés. Ezzel 
csatlakoztunk a GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése cím_ projekthez, 
amellyel a lakosság munkaerQ-piaci helyzetét kívánjuk javítani, a Digitális Nemzeti 
Fejlesztési Terv céljait támogatva. 2018 év végén a Digitalizáció az aktív idQsökért 
programot is elindítottuk, ami a 6ő éven felüliek digitális kompetenciájának bQvítését 
célozza meg.  

 Az EFOP-4.1.8-2017 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítQ 
infrastrukturális fejlesztései c. projekt által részben megtörtént az az infrastrukturális 
háttér megteremtése, mely a formális és informális tanuláshoz, önm_velQdéshez, 
szakkörökhöz szükséges – Vécsey Utcai Fiókkönyvtárunk teljes felújítása, Kamasz-tér 
fizikai kialakítása.  

 
II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és M_ködési Szabályzatát 2018. 
június 20-án módosítottuk. A változások követték a módosított jogszabályi változásokat, a BelsQ 
EllenQrzés javaslatait. Könyvtárunk Alapító Okiratát 2018. 02. 28-án módosítottuk, elsQsorban a 
Vécsey Utcai Fiókkönyvtár címében történQ változást rögzítettük.  
 
Az intézmény szervezeti ábrája:  
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2017. 
tény 

2018. terv 2018. évi 
tény 

Összlétszám (fQ, töredék is lehet) 
összlétszám (fQ)

59 59 58 
EbbQl vezetQ vagy magasabb vezetQ (fQ, töredék is lehet) 5 5 6 

Könyvtári 
szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

 
összesen 37 

 
37 36 

átszámítva teljes munkaidQre 37 37 36 

 
 

összesen 8 8 7 

átszámítva teljes munkaidQre 
 

8 8 7 

 
 

összesen  4 4 5 
átszámítva teljes munkaidQre  4 4 5 

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 
 

 49 49 48 

 49 49 48 

Egyéb 
alkalmazott 

 
 

összesen  - - - 

átszámítva teljes munkaidQre  - - - 

 
 

összesen  10 10 10 

átszámítva teljes munkaidQre 10 10 10 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
 10 10 10 

 10 10 10 

Összes létszám:  59 59 58 
Önkéntesek száma  1 5 1 
Közfoglalkoztatottak száma    13 10 10 
Kulturális közfoglalkoztatottak száma    7 5 3 

 
2018-ban ő9 fQ az intézmény engedélyezett létszáma, két nyugdíjba vonuló kolléga közül az egyik 
helyét októberben betöltöttük, a másik december közepén ment nyugdíjba, ezért pályázat útján 
2019. február 1-tQl betöltöttük. A növekvQ állami feladatokat az osztályok közötti hatékony 
munkamegosztással oldottuk meg 2018-ban. Amennyiben az év során a feladatellátás 
megköveteli, úgy történhet kisebb szervezeti átalakítás. A könyvtárigazgató kinevezése 2018. 
november 27-én járt le, ezzel egyidQben az igazgatóhelyettes és az osztályvezetQk kinevezése is 
lejárt, személyi változás nem történt, jelenleg a Megyei Szolgáltatási Osztály osztályvezetQi 
pályáztatása zajlik, ezért betöltetlen egy álláshely.  
Az országban elsQként a megyei hatókör_ városi könyvtárak között felismertük azt a változást, 
amit az új Kulturális törvény elQír, a nyilvános könyvtárak módszertani segítségnyújtása, így már 
2017-ben egy fQ módszertani referens látja el a feladatokat. 2018-ban ez Ő1 könyvtár módszertani 
ellátását jelentette.  
 
2018. július 1-jével folytatódott a Kulturális Közfoglalkoztatási program.  Az Országos 
Széchényi Könyvtár (OSZK) továbbra is a könyvtári ágazat közfoglalkoztatója. Erre az 
idQszakra korlátozták a foglalkoztatási létszámot, megyénkben ez a szám, 60 státuszról 30-ra 
csökkent.  Így a mi könyvtárunkban is csökkent a létszám 2 szakképzett és 1 nem szakképzett 
fQre. Ebben az évben 1 munkakör közül lehet választani, ez pedig a könyvtári kisegítQ 
(szakképzetlen vagy szakképzett) munkakör. Újítás ebben az évben az ügyintézéshez egy 
weboldal bevezetése, most már minden egyes adatot, tartalmat ezen az oldalon osztanak meg 
velünk, és a települések is ezen az oldalon keresztül tudnak kommunikálni, adatokat feltölteni 
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az OSZK részére. A Belügyminisztérium 2019. február 28-ig biztosít átmeneti foglalkoztatást 
Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében élQ munkakeresQk számára.  
 
  
 
III. SZAKMAI M^KÖDÉS: 
 

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idQ, hétvégi nyitva tartás, változások) 
 

 
Mutatók 2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
Heti nyitvatartási órák száma (a 
könyvtár székhelyén) (óra)  45 45 45 

0 

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  35.6 35.6 35.6 

0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra)  4 4 4 

0 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 10 10 10 0 

Nyári zárva tartási idQ  
Munkanapok száma:  5 5 5 

0 

EbbQl nyitvatartási napok száma: 0 0 0 0 

Téli zárva tartási idQ  
Munkanapok száma:  3 3 3 

0 

EbbQl nyitvatartási napok száma: 
0 0 0 

0 
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 
 
 

KölcsönzQ Csoport 
 
A mindennapi kölcsönzéssel kapcsolatos teendQkön túl a részleg munkatársai részt vettek a 
Magyar Kultúra Napja, a COOL-TÚRA, a Helló Nyíregyháza, az Ünnepi Könyvhét, a Vidor 
Fesztivál és az Országos Könyvtári Napok rendezvényein, ezen felül a könyvtár 
kitelepülésein az Arany János Gimnáziumban, a Krúdy Gyula Gimnáziumban, a Móra Ferenc 
Általános Iskolában. Júliusban a Sóstó ParkfürdQben m_ködött a strandkönyvtárunk, 
december folyamán a Könyvtárak Karácsonya Program keretében a Városházán vettünk részt 
a könyvtár által szervezett három hétig tartó kézm_ves foglalkozások lebonyolításában. 
 
Az olvasóterembQl három könyvespolc a Kamasz-tér leválasztása miatt lekerült a kölcsönzQi 
térbe, a bekötött folyóiratok és az átosztott olvasótermi könyvek a raktárba kerültek. 
208 db bekötött zenei folyóiratot selejteztünk ki. Az olvasók által felajánlott könyvek 
átválogatása és az ingyenes polcra való kihelyezése folyamatos. A napilapok, folyóiratok, 
könyvek kötészetre való elQkészítése, leadása, visszavétele úgyszintén. 
A Hírlapolvasó és az olvasótermi folyóiratpolcok feliratozása, a folyóiratok leválogatása 
megtörtént. 
A részleg munkatársai részt vettek az összes fiókkönyvtár helyettesítésében. Hajasné Rebák 
Andrea, mint koordinátor, a fiókkönyvtárakkal folyamatosan tartja a kapcsolatot, végzi az 
Gy_jteményszervezési Osztályvtól átvett új könyvek kiszállítását. 
Év végétQl Iglainé Perecsi Zsuzsanna megbízást kapott a fiókkönyvtárak adatait összesítQ 
statisztika elkészítésére. 
A Könyvet házhoz szolgáltatás a megnövekedett KSZR feladatok, a folyamatos logisztika 
miatt nehézséget okoz, melyet úgy oldottunk meg, hogy több könyvtáros, illetve informatikus 
kolléga engedélyt kapott a gépjárm_vek vezetésére. Az OlvasóterembQl Puskás Edina, a 
KölcsönzésbQl Veres Zsuzsanna végzi ezt a feladatot havi rendszerességgel. 
Zöldi Andrásné a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos összes teendQt ellátja. 
 
Statisztikai adatok a központi könyvtárunk Kölcsönzési űsoport munkájáról:  
 
Magyar Kultúra Napja 2018. január 22. 

0-3 4-14 15-18 19-50 51-69 70 év felett ÖSSZ.: 
2 9 14 68 44 8 145 

 
KITELEPÜLÉS 

 2018. 02. 28.  Arany János Gimnázium 
Beiratkozott: 19 fQ  
 

 2018. 03. 2Ő. IdézQk Könyvtára 
Beiratkozott: 67 fQ 
 

 2018. 03. 28. Krúdy Gyula Gimnázium 
Beiratkozott: 10 fQ  
 

 COOL-TÚRA 2018. 0Ő. 16. Kossuth tér – Ifjúsági hét 2018. 0Ő. 16. 
0-3 4-14 15-18 19-50 51-69 70 év felett ÖSSZ.: 
- 3 4 23 5 1 36 
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 Helló Nyíregyháza 2018. 0Ő. 20. 
 0-3 4-14 15-18 19-50 51-69 70 év 

felett 
Összesen 

Központi  1 14 3 53 29 2 102 
Örökösföld - -  4 2 - 6 

Összesen 1 14 3 57 31 2 108 
 

 Ünnepi Könyvhét 2018.06.0Ő-06.11. 
 Központi könyvtár Kossuth tér Összesen 

06.04. 19 - 19 
06.05. 17 - 17 
06.06. 32 - 32 
06.07. 53 25 78 
06.08. 78 54 132 
06.09. 27 48 75 
06.11. 38 - 38 

Összesen 264 127 391 
 

0-3 4-14 15-18 19-50 51-69 70 év felett ÖSSZ.: 
5 40 29 211 92 14 391 

 
 
 Amnesztia 
17Ő olvasó ő01 db könyvet és 3 db DVD-t hozott vissza. 
13Ő.ő10 Ft késedelmi díjat és 3Ő80 Ft postaköltséget engedtünk el. 
1-es felszólítás: Ő1 fQ 
2-es felszólítás: 19 fQ 
3-as felszólítás:   2 fQ 
 

 Strandkönyvtár 2018. július 2-27. 
7ő2 fQ látogató 
12Ő fQ kölcsönzQ 
16 db könyv, ill. brossura 
148 db hetilap, napilap 
 

 Vidor Fesztivál 2018 08. 28. 
Beiratkozott: 37 fQ 
 

 Országos Könyvtári Napok 2018. október 1-7. 
Az Országos Könyvtári Napok keretén belül 2018. október 1-7. között tartott ingyenes 
beiratkozás és amnesztia hét adatai: 
296 fQ iratkozott be ingyen. 
1Ő3 fQ élt az amnesztia lehetQségével, 414 db késedelmes dokumentumot hoztak vissza.       
48 fQ elsQ felszólításra, 5 fQ második felszólításra és ő fQ harmadik figyelmeztetésre reagálva, 
a többi csak pár napos késés volt. 
82.270 Ft késedelmi díjtól, és 4300 Ft postaköltségtQl tekintettünk el. 
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 0-3 4-14 15-18 19-50 51-69 70 év felett ÖSSZ.: 
10.01. - 1 4 10 1 - 16 
10.02. 1 6 6 20 9 - 42 
10.03. - 5 4 30 10 3 52 
10.04. - - 8 30 13 2 53 
10.05. - 6 13 34 8 1 62 
10.06. - 13 9 25 9 - 56 
10.07. - 1 6 6 2 - 15 

ÖSSZ.: 1 32 50 155 52 6 296 
 

 2018. november 20. Móra Ferenc Általános Iskola 
Beiratkozott: 6 fQ – 3 felnQtt, 3 gyerek 
Kölcsönzött könyvek száma: 6 fQ / 11 könyv 
 

 2018. november 29. Korzó 
Beiratkozott: 3Ő fQ 
 

Helyismereti Csoport / Helyismereti Gy_jtemény 
 

1. Tárgyi és személyi feltételek 
 
A helyismereti információ, a helyismereti gy_jtemény továbbra is népszer_ könyvtárunkban. 
A „helyi témák” iránt érdeklQdQ olvasók nem minden esetben jutnak el a Helyismereti 
Gy_jteménybe. Amennyiben kölcsönözhetQ könyvet keresnek, már a kölcsönzési 
tájékoztatásnál választ kaphatnak kérdésükre, amennyiben Kelet-Magyarországot vagy más 
helyi lapot kérnek, sok esetben az általános tájékoztatók kérik fel a raktárból a szükséges 
köteteket. 
A Helyismereti Gy_jteményben jelenleg 2 könyvtáros dolgozik, ill. 2 fQ közfoglalkoztatott, 
akik a digitalizálási munkákat végzik. Az általános tájékoztatási ponton és a 
gyermekkönyvtárban dolgozó kollégák alkalmankénti helyettesítése, a születésnapi 
újságkészítés – Puskás Edina kolléganQ átvette az ezzel járó munka nagy részét –, tovább 
növelte a helyismereti munka terén meglévQ elmaradásokat – ami különösen a 
cikkfeldolgozás és az aprónyomtatványok rendszerezése/digitalizálása terén mutatható ki. A 
digitalizálási munka is megtorpant, mivel 2018 augusztusától három helyett – egy fQ 
közfoglalkoztatott elment – már csak két munkatárs végzi ezt a feladatot.   
 

2. Állománygyarapítás 
 
A gy_jtemény 2018-ban 139Ő kötelespéldánnyal, régi és új könyvvel gyarapodott. A 
kötelespéldányként nyomdákból beérkezett könyvek száma: 2ő; helyismereti periodikák 
száma: 206 db; nem helyismereti periodikák: 9Ő; kötelespéldányként beérkezett 
aprónyomtatványok száma: 30. Még nem kaptuk meg az összes 2018. évre esedékes 
kötelespéldányt beszolgáltatóinktól, az utolsó negyedéves hiányzik. Aprónyomtatványt 
természetesen folyamatosan kapunk nem hivatalos úton is, de ezek szortírozására, 
nyilvántartására a fontos napi feladatok miatt nem tud megvalósulni, így jelenleg „csak” 
gy_jtjük.  
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Ebben az évben ténylegesen is állományunkba került Margócsy József irodalom- és 
helytörténész könyvekbQl, levelekbQl, kéziratokból, aprónyomtatványokból stb., 1083 tételbQl 
álló hagyatéka, aminek elQzetes feltárását még dr. László Gézáné dr. végezte el. Feladatunk a 
hagyaték gy_jteményünkben való elhelyezése, – ez elkülönített helyen történik meg, és 
jelenleg még nem értünk a végére – és a kutatók számára elérhetQvé tétele, az értékes és 
irodalmi kuriózumnak számító kéziratok, levelezések digitalizálása.  
 

3. Feldolgozó munka 
A gy_jteményben 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 gy_jteményben 
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 – fQleg a szabadságolások alkalmával – ezeket az újságokat is a 
helyismereti könyvtárosok figyelik. 
A Kelet-Magyarországot és a Nyíregyházi Naplót csak nagy hiányokkal sikerült feltárni. A 
Kelet-Magyarországnál 2016-ban kb. 10 hónap lemaradás keletkezett. A Nyíregyházi Napló 
2015-ös hiányai feltárásra kerültek, jelenleg 2016. február hónapnál áll a lap feldolgozottsága, 
egyéb prioritások miatt azonban egyelQre 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 szintén kisebb lemaradásokkal, de folyamatosan 
történik.  
Cikkbevitel a Jadox adatbázisba: 1331 (Varga Vanda) + 331 (Krajnyák-Jávor Andrea) + 1Ő1 
(Babosi László) + ő0 (Oláhné Gócza Krisztina) tétel. Összesen: 18ő3. 
Megoldódott a valid /nem valid cikkek találati halmazban való megjelenésének kérdése: most 
már ugyanarra az eredményre számíthat a felhasználó keresése során, mint egy adatrögzítésre 
jogosult, a rendszerbe bejelentkezett könyvtáros. További fejlesztések szükségesek, hogy a 
két halmazt kezelni tudja a rendszer, tehát külön kezelhetQvé váljanak azok a rekordok, 
melyek mögött van tartalom, feltöltésre került a cikk, s amelyeknél csak a cikk megjelenése 
látható 
A tárgyórendszer jelenlegi formája is megoldásra vár. A tárgyszavak revízióját csak akkor 
tudjuk elkezdeni, ha átállunk az új Jadox-felületre, mely várhatóank 2019. májusig 
megvalósul. A megoldandó feladatok miatt kell a cikkadatbázisunkat fejleszteni, 
modernizálni, hogy mind felhasználói oldalról, mint könyvtárosi oldalról megfelelQen 
m_ködhessen.  
 
 

4. Tájékoztatás 
A gy_jteményt 2018-ban havonként átlagban Ő8 olvasó kereste fel, 18 referensz kérdésre és 
11 technikai referensz kérdésre adtunk választ átlagosan. Továbbá 11 bibliográfia készült 
irodalomkutatás keretében – nem csak helyismereti témában. Az elQzQek alapján 
elmondhatjuk, hogy a helyismereti gy_jtemény még mindig népszer_ az olvasók körében, 
annak ellenére, hogy számos tartalom vált elérhetQvé a világhálón. Az elQzQekben leírtak 
korántsem nyújtanak teljes képet a könyvtárban jelentkezQ helyismereti igényekrQl, hiszen 
amint azt már korábban leírtuk, az olvasók más tájékoztatási pontokon is kaphatnak 
segítséget. 
2018-ben az olvasók kérésére 7ő születésnapi újságot készítettünk (amihez informatikai, 
nyomtatási és kötészeti munka is tartozik). Sok esetben az idQ rövidsége miatt, ill. pénztárca-
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barátabb megoldást keresve az olvasók a kötészeti munka nélkül kérik a születésnapi újságot, 
ami azt jelenti, hogy az informatikai és szerkesztési-nyomtatási feladatokat ugyanúgy 
elvégezzük neki, mégsem minQsül a végeredmény igazi értelemben vett „évfordulós csomag”-
nak. 
 

5. Digitalizálás 
2018-ban nagy digitalizációs pályázatban nem vettünk részt, a digitalizálás a Helyismereti 
Gy_jteményben folyt közfoglalkoztatott munkatársak segítségével. Könyveket, 
könyvanalitikákat, napilapokat, cikk-kivágatokat digitalizáltak, melyek egy részét elérhetQvé 
tettünk, más részét belsQ használatra tettük közzé, beiratkozott olvasóink, kutatóink és 
természetesen mi magunk kutathatjuk Qket referenszek megválaszolásához. Továbbá a bQvülQ 
Jadox cikk-adatbázishoz tartozó tartalmakat szkennelték és töltötték fel a kollégák. 
Teljes könyv: 3 
Könyvanalitika, helyismereti analitika kölcsönözhetQ könyvekbQl: 38 
Kelet-Magyarország:  

 1971 – Digitalizálva képként, pdf-ként és havi bontásban 
 1981 – Digitalizálva képként  
 1972 január-augusztus – Digitalizálva képként, pdf-ként  

Aprónyomtatványok: Szatmár, Kisvárda, Mátészalka, Nagykálló, Nyírbátor, Nyíregyháza, 
Vaja 
Cikk-kivágatok – Személyek: 111 személy - 774 db cikk, 1ő személy - 206 db, 423 
 
Jadox cikk-adatbázisba 2018-as megjelenési évvel feltöltött cikkek száma (2019.01.10.): 
1864 
(A közfoglalkoztatottak által végzett digitalizálásról Márföldi István kolléga kap mindenkitQl 
személyesen részletes beszámolót.)  
 

6. Rendezvények 
 Helytörténeti esték c. rendezvénysorozat  

2018-ban megújult a Helytörténeti esték c. rendezvénysorozat, januártól a Betekintés 
megyénk kutatóinak munkáiba alcímmel folytatódott tovább. Ennek keretében havi 
rendszerességgel Nyíregyházán ill. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élQ vagy innen 
elszármazó, a különbözQ m_velQdési területeken kutatói munkát folytató, és ott kiemelkedQt 
alkotó szakemberek bemutatkozásához kívánunk lehetQséget biztosítani. Az elQadót minden 
esetben megkérjük, hogy a bemutatni kívánt kutatási téma kiválasztásánál szenteljen külön 
figyelmet egy esetleges helyi vonatkozású kutatási területnek. Az elQadássorozatra városunk 
és megyénk kultúrája, történelme, társadalma, természeti, m_vészeti és irodalmi értékei iránt 
érdeklQdQket, a lokálpatriótákat, jelenlegi és jövQbeni olvasóinkat, pedagógusokat, a 
középiskolák, felsQoktatási intézmények diákjait, és a kutatókat vártuk és várjuk a jövQben is. 
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A 2018-ban felkért elQadók az elQadások sorrendjében:  
január 2ő. Helytörténeti esték 1. dr. Babosi László: KöltQ a diktatúrában: Ratkó 

József életrajza – közéleti tevékenysége és a hatalommal szembeni 
küzdelmei tükrében  

február 1Ő. Helytörténeti esték 2. dr. Láczay Magdolna: A táj – ember – életmód 
viszonyának társadalomtörténeti jellemzQi Északkelet-Magyarországon 

március 22. Helytörténeti esték 3. dr. Sipos László: Templomaink titkai 
április 18.  Helytörténeti esték 4. Ilyés Gábor: Történelmi emlékjelek nyomában 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
május 2Ő.  Helytörténeti esték 5. dr. Karádi Zsolt: Az Erdélyi Helikon vonzásában 
június 20. Helytörténeti esték 6. Holmár Zoltán: ElsQ világháborús emlékm_vek a két 

világháború között Szabolcs és Szatmár vármegyékben 
szeptember 19. Helytörténeti esték 7. dr. Takács Péter: Száz éve, 1918. december 1-én 

csatolták Erdélyt a Román Királysághoz 
október 2Ő. Helytörténeti esték 8. dr. Kührner Éva: NélkülözQk a nélkülözQkért: IV. 

Károly gyermeküdültetése megyénkbebn 
november 21. Helytörténeti esték 9. dr. Szilágyi László: A magyar értelmiség 

színeváltozásai (1867–1948) 
december 19. Helytörténeti esték 10. Tóth Sándor: A zenei élet nyíregyházán a XX. 

század elsQ felében 
 

 
 Kiállítások, megemlékezések 

 január 22. A magyar kultúra napja rendezvényhez kapcsolódva: Kölcsey-kiállítás 
február 9. Dokumentumkiállítás a megyei vonatkozású farsangi népszokásokról 
március ő. Értékes esték – A Jóba nyomda és produktumai mint nemzeti érték; ea. 

dr. Bordé Katalin 
augusztus 28. A VIDOR Fesztivál keretében Űenczúr-kiállítás a többi közgy_jteménnyel 

(múzeum, levéltár).   
szeptember 
17. 

Kiállítás Elek Emil könyvtárunknak ajándékozott fotóiból és prezentációs 
film készítése az Értékes esték rendezvénye alkalmából. 

szeptember 
21. 

Dokumentumkiállítás Sipkay Barna m_veibQl. 

szeptember 
24-28. 

A Nemzetközi Levéltári Napok programsorozatához kapcsolódó 1. vh-s 
könyv és cikk-kiállítás (A Nagy Háború – ahogy én láttam; Jelentés a 
frontról) 

október 18-19. Krúdy-cikk- és könyvkiállítás a Krúdy emlékkonferencia alkalmából.  
november 26. 
– december 

Tunyogmatolcs a Kelet-Magyarország hasábjain c. cikk-kiállítás Szabó 
Menyhért gy_jtésébQl 

 
7. Egyéb helyismereti munka 
 Részvétel a segédkönyvtáros képzésben (Krajnyák-Jávor Andrea) 

- április 17. elméleti órák 
- április 23. gyakorlati órák 

 Könyvtárunkkal kapcsolatos cikkek kiemelt figyelése a helyi sajtóban (Varga Vanda) 
 A könyvtár, a múzeum és a levéltár által közösen kiírt helytörténeti pályázatában 

zs_ritagként való részvétel. A díjazottakat a Levéltári Napok keretében jutalmazták, 
szeptember 28-án. 
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8. Továbbképzés, elQadás, a helyismerethez kapcsolódó külsQ munka 
februárban Részvétel A korszer_ helyismereti munka alapjai megnevezés_ 60 órás 

szakmai továbbképzésen (Varga Vanda, Krajnyák-Jávor Andrea) 
március 22. Krúdy könyvtárhasználati verseny: elQkészítés, versenyfeladatok 

összeállításában való segédkezés, lebonyolítás, zs_rizés (Krajnyák-Jávor 
Andrea) 

március 23. A Köz-Pont Ifjúsági Egyesület szervezésében rendezett Közösségi 
Találkozón való részvétel. (Varga Vanda) 

április 11. A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség által szervezett 
versmondó versenyen való zs_rizés. (Varga Vanda) 

április 19. A II. Nyíregyházi Ifjúságkonferenciát való részvétel. (Varga Vanda) 
április-
szeptember 

Helytörténeti pályázat – a megyei könyvtár, a levéltár és a múzeum közös 
szervezésében (Krajnyák-Jávor Andrea, zs_ritag) 

folyamatos A Nyíregyházi Települési Értéktárba történQ javaslattétel és delegálás, 
dokumentációban, prezentáció elkészítésében való segédkezés: Jóba 
nyomda, Spartacus, Szabó Tünde úszó, Fatum-NRK, Móricz Zsigmond 
Színház, Bencs-villa, református templom (Krajnyák-Jávor Andrea)  

október 10. Az „Én könyvtáram” projekt felkészítQ napján való részvétel Budapesten. 
(Varga Vanda)  

október 16. A űselekvQ közösségek – aktív közösségi szerepvállalás nemzetközi 
tudományos konferenciáján való részvétel Debrecenben. (Varga Vanda) 

november 7. Részvétel a Könyvtárosok Világtalálkozóján, az OSZK Digitális 
Laborjának megtekintése. (Varga Vanda, Krajnyák-Jávor Andrea) 

november 12. A Lego bemutató nap a könyvtárban. (Varga Vanda) 
november 29. Az Iskolai Közösségi Szolgálat Űörze, Korzó Bevásárlóközpont. (Varga 

Vanda) 
 
 

9. DJP Pont 
A könyvtárunkban m_ködQ DJP Ponton történQ szolgáltatások tervezése, koordinálása, a 
dokumentáció ill. a tényleges szolgáltatás az Olvasóteremben és a Helyismereti 
Gy_jteményben dolgozó szaktájékoztatók feladata, ami szintén sok idQt elvon a tényleges 
helyismereti munkától.  
Az eszközpályázathoz kapcsolódó szolgáltatási terv megvalósítása  és a negyedéves 
beszámoló benyújtása is itt zajlik (Krajnyák-Jávor Andrea). 
Az év eseményei: 

- március 19. DJP Megyei Mentor Találkozó, Nyíregyháza - adminisztráció, regisztráció, 
részvétel 

- május 11. DJP Regionális Találkozó, Szolnok – regisztráció, részvétel 
- október-november: DJP-mentorképzés: A digitális készségek elsajátítása és fejlesztése 

DJP Pontokon megnevezés_ képzés teljesítése (Krajnyák-Jávor Andrea) 
 

10.  MinQségirányítási Tanács 
A könyvtárunk pályázik a MinQsített Könyvtár címre, ezért hivatalosan is felállt az intézmény 
MinQségirányítási Tanácsa. A MIT tagjai közé tartozik Krajnyák-Jávor Andrea (titkár) és 
Varga Vanda is. 
2018. november 19. szakmai nap 
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11. Fiatalok közösségi szolgálata, közösségi tér szervezése  
 
A közösségi szolgálatra és diákmunkára jelentkezQ gyerekek koordinálását Varga Vanda látta 
el 2018.07.02–2018.08.31. között, ami nagy feladatot jelentett mind a szervezésben, 
adminisztrációban, mind a diákok koordinálásban. A diákok nyári tömeges jelentkezése miatt 
ez a hirtelen jött munka tulajdonképpen egész embert kívánt. 
Varga Vanda helyismereti munkája mellett ebben az évben egyéb nem helyismereti feladatok 
ellátását és megszervezését is elvégezte, mivel Puskás Edina kolléganQvel Qk ketten lettek a 
felelQsei a könyvtárunkban kialakítandó Kamasz-térnek. Feladatuk a közösségszervezés, 
közösségi tér kialakítása a fiatal korosztályra fókuszálva, ami ebben az évben fQként elméleti 
információgy_jtést és stratégiák kidolgozását jelentette, konferenciákon, elQadásokon, 
bemutatkozó projekteken való részvétellel, és a „Kamasz-tér”-rel kapcsolatos kérdQív 
összeállításával és kiértékelésével. 
 
Összességében elmondható, hogy bár mozgalmas és eredményes év áll mögöttünk, de egyéb – 
nem helyismerethez köthetQ – feladataink sok idQt elvonnak a Gy_jteményben ránk váró, és 
egyre inkább feltornyosuló tényleges helyismereti munkától. Megyei hatókör_ városi 
könyvtár Helyismereti Gy_jteményeként joggal elvárható a helyismereti tartalmakra 
vonatkozó látványosabb eredmény, pl. az online elérhetQ digitális dokumentumtípusok 
bQvítése, adattárak, névtárak stb. építése, (de szakemberhiány és ezzel párhuzamosan a 
munkakörök bQvülése) miatt az idei évben is nehezen képzelhetQ el. 
 
A látogatók számát növelni tudtuk, de a helyben használt mikrofilmek és periodikák iránt 
csökkent a kereslet.  

HELYISMERETI KÜLÖNGY^JTEMÉNY 
  

Helyismeret 2017 tény 2018 tény Változás 

Látogatók száma 667 1159 +73,76% 

Referensz kérdések 215 213 -0,93% 

Technikai referensz 87 133 +52,87% 

Könyv 664 876 +31,92% 

Periodika 694 412 -40,63% 

Mikrofilm 26 20 -23,07% 

Telefon, e-mail 38 62 +63,15% 

Születésnapi csomag 68 75 +10,29% 
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Olvasóterem 
 

Az olvasóteremben hárman dolgoznak: dr. Babosi László osztályvezetQ, Oláhné Gócza 
Krisztina fQkönyvtáros és Puskás Edina könyvtáros. Az olvasóterem egyfajta szimbiózisban él 
a Helytörténeti Gy_jteménnyel, így a helyzettQl függQen a kollégák gyakran besegítenek 
egymásnak a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében. Krajnyák-Jávor Andrea, Puskás 
Edina és Varga Vanda sokszor helyettesít a Gyermekkönyvtárban és a Kölcsönzésben. 
2018-ban jelentQs változás történt az Olvasóteremben: elkészült a Kamasz-tér és oktatóterem 
mozgatható falakkal való leválasztása, megérkeztek hozzá a megrendelt bútorok is. Puskás 
Edina és Varga Vanda hét nyíregyházi középiskolában készített kérdQíves felmérést arról, 
hogy milyen programokat, elQadásokat látnának szívesen a Kamasz-térben a fiatalok. A 
kérdQívek kiértékelését is elvégezték. A Kamasz-tér kialakítása miatt feleslegessé vált 
olvasótermi polcokat levittük a kölcsönzQi térbe és több száz könyvet osztottunk át a 
kölcsönzQbe, a központi raktárba, illetve jó néhányat le is selejteztünk. Ezt a munkát 2019-
ben fejezzük majd be. Emellett napi rendszerességgel a szokásos állománygondozást is 
megcsináltuk. 

A tájékoztató munkát és a periodikák (napi- és hetilapok, folyóiratok) helyismereti 
szempontú feltárását, valamint JaDoX adatbázisba rögzítését folyamatosan végeztük. Több 
mint ezer cikk bibliográfiai adatait vittük fel az adatbázisba. A Folyóiratolvasó és a 
Hírlapolvasó nagy népszer_ségnek örvend, állományát folyamatosan frissítettük új 
periodikákkal, mindezt reklámoztuk az olvasók körében, a periodikák kölcsönzésének száma 
a tavalyihoz képest jelentQsen megemelkedett. 2018-ban a tavalyihoz képest nQtt az 
Olvasótermet látogatók és tájékoztatást, a részletes irodalomkutatást kérQ olvasók száma. Az 
internetet használók száma jelentQsen növekedett. Több száz állampolgárnak segítettünk az 
ügyfélkapun keresztül különbözQ ügyeket elintézni: mosógép és h_tQgép-csere akció, 
földhivatali nyomtatványok letöltése, illetve e-tanácsot adtunk e-mail készítésében és 
küldésében, adatok, nyomtatványok letöltésében, önéletrajz írásában, állás és egyéb oldalak 
keresésében. 

A nyugdíjasok, a nagycsaládosok és a fogyatékkal élQk számára segítettünk a népszer_ 
Erzsébet program keretében meghirdetett pályázatok elkészítésében: e-mail és profil 
létrehozásában, a pályázat elküldésében, a nyertes pályázók szálláshelyének kiválasztásában, 
lefoglalásában. 

Ebben az évben a korábbi e-Magyarország helyett DJP (Digitális Jólét Program) Pont 
lettünk. Nyertes pályázatunk eredményeként három laptopot, három tabletet, három 
okostelefont és egy színes nyomtatót nyertünk. Az eszközöket külön asztalokra helyeztük el, 
és transzparens hívja fel a figyelmet a látogatók számára a DJP Pont m_ködését. Az 
érdeklQdQk rendszeresen használják a DJP-eszközöket, mentoraink „e-segítségét” igénybe 
veszik. Azon kollégák, akik nem rendelkeznek DJP mentori tanúsítvánnyal, illetve csak „régi” 
e-tanácsadói tanfolyamot végeztek, 2019 elsQ hónapjaiban végzik el a DJP mentori 
tanfolyamot. 

2018-ban folytatódott a GINOP 6.1.2-1ő Digitális szakadék csökkentése elnevezés_ 
projekt. Ennek keretében könyvtárunkban tíz tanfolyam valósult meg. ő db „IKER1 – ElsQ 
lépések a digitális világban”, és ő db „IKER2 – Önállóan használom az informatikai 
eszközömet” elnevezés_. A tanfolyamokon összesen 12ő fQ szerzett tanúsítványt. A 
résztvevQk szervezést, az adminisztrációt Oláhné Gócza Krisztina végezte. A pályázatban 
mentorként segítette a Nyíregyházi járásban a képzetteket. Emellett Q végezte a nyugdíjas 
„6ő+”-os informatikai tanfolyamra jelentkezQk regisztrálását, értesítését, információkkal való 
ellátását, és 2017 májusától új feladatként megkapta az intézményünkben folyó felnQttképzés 
ügyeinek intézését, amely szintén számos adminisztrációs munkával jár. A felnQttképzéssel 
kapcsolatban 2018 novemberében külsQ szakértQi értékelést tartottak, a feltárt hiányosságok 
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pótlása megkezdQdött. Oláhné Gócza Krisztina titkárként tevékenykedik könyvtárunk 
MinQségirányítási Tanácsában, és részt vesz a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) helyi 
szervezete elnökségi munkájában. Ennek keretében koordinálta – immáron negyedik éve – a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány által m_ködtetett érmihályfalvi iskolaotthonba való látogatást. 
Az MKE helyi szervezete részt vesz az ún. „keresztszülQi program”-ban, aminek keretében 
ajándékot visznek érmihályfalvi keresztfiunknak és a többi ott tanuló gyereknek. Oláhné 
Gócza Krisztina könyvtárunk Közalkalmazotti Tanácsának vezetQje, ebben a minQségében 
vett részt könyvtárunk igazgatói állására kiírt pályázat véleményezésében. 

Puskás Edina figyelte a periodikákat, rendszeresen tartott könyvtárbemutatókat közép- és 
szakiskolásoknak, fogyatékkal élQknek. Összesen 22 csoport látogatott el könyvtárunkba: 378 
iskolás és 31 fogyatékkal élQ. Rendezvényeinkre diákokat szervezett és kapcsolatot tartott 
közép- és szakiskolákkal. Kilenc alkalommal moderált könyvtári ünnepségeket (Móricz 
Zsigmond szobrának megkoszorúzása, Vécsey Úti Fiókkönyvtár átadása), megnyitókat, részt 
vett a születésnapi újságok összeállításában, kivitelezésében. Veres Zsuzsannával együtt 
tartják a kapcsolatot idQs olvasóinkkal. A Könyvet házhoz és a Hangos könyvek idQseknek 
program keretében 20 alkalommal 69 olvasót kerestek fel, 86Ő könyvet és 1ő3 hangoskönyvet 
szállítottak ki. 

Az Olvasóterem munkatársai több konferencián és szakmai rendezvényen vettek részt: 
„Könyvtárosok Világtalálkozója” (Budapest): Puskás Edina, dr. Babosi László 
„CselekvQ közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (Debrecen): Puskás Edina, dr. 

Babosi László 
„Én könyvtáram” projekt felkészítQ napja (Budapesten): Puskás Edina 
„A helyi identitás és kohézió erQsítése” – CselekvQ közösségek (Baktalórántháza): Puskás 

Edina 
„Marketing a könyvtárakban” (GödöllQ): Puskás Edina 

 Dr. Babosi László osztályvezetQi teendQi mellett közrem_ködött számos könyvtári 
rendezvény és programsorozat – Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Pszi Könyvtári Napok, 
Karácsonyi Forgatag, Helytörténeti Esték, Krúdy konferencia, Ratkó-díj átadása stb. – 
szervezésében, lebonyolításában, pályázatok írásában. P szervezte és vezette a Vécsey Úti 
Fiókkönyvtár felújításához szükséges elQkészületeket – a költöztetéshez szükséges dobozok 
beszerzése, kipakolás a Vécsey úti általános iskolába, átpakolás a volt Benczúr Gyula 
általános iskolába, stb. –, majd a felújítás végeztével a visszapakolást. Közrem_ködött a 
Szabolcs-szatmár-beregi Szemle és az újraindított Szabolcsi Téka könyvsorozat 
szerkesztésében, kiadásában. 
 
Az Olvasótermünk látogatottsága nQtt, köszönhetQen a különbözQ népszer_sítQ akcióknak, az 
átválogatott állománynak, illetve a DJP Pontunk szolgáltatásainak és az internetezési 
lehetQségnek, a Médiatár mellett itt is lehetQségek van az olvasóknak böngészni az interneten.  
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OLVASÓTEREM 
 

FelnQtt olvasóterem 2017 tény 2018 tény Változás 

Látogatók száma 16.619 24.394 +46,7% 

Helyben használt könyvek száma 3.755 3753 -0,05% 

Helyben használt folyóiratok száma 8.394 15.527 +85% 

Referensz kérdések 996 1015 +1,01% 

Technikai referensz kérdések 7.072 6429 -9,09% 

InternetezQk száma 10.649 19.830 +86,21% 

Telefon, e-mail 873 2141 +245% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 2.545 3360 +32% 

 
 
 

Gyermekkönyvtár 
 
Személyi feltételek: 
A Gyerekkönyvtárban 2018-ban dr. Bihari Albertné, Tóthné Szomolya Ágnes és Uray 
Melinda dolgozott, dr. Bihari Albertné 2018. december Ő-tQl nyugdíjba vonult.  
 
Állománygondozás: 
 
2018-ban 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. 
 
Forgalmi adatok elemzése: 
 
A látogatók aránya továbbra is magas, míg a kölcsönzött dokumentumok és a közvetlenül 
helyben használt dokumentumok száma jelentQsen növekedett.  

A szombati napokon továbbra is magas a könyvtárhasználók száma, mivel a családok 
leginkább ilyenkor érnek rá a könyvtárlátogatásra. 

2018. február 28-án kitelepültünk a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégiumba valamint 2018. november 20-án a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános 
Iskolába. Egy fQ kölcsönzQ könyvtáros és egy fQ gyermekkönyvtáros közrem_ködésével 
történt a kitelepülés. A két délután alatt 62 fQ iratkozott be (Ő1 fQ gyermek, 21 fQ felnQtt) 
ingyenesen, valamint 19 új beiratkozott 22 db könyvet is kikölcsönzött az ízelítQként 
kiszállított könyvekbQl. 

A csoportos foglalkozások és az azon résztvevQk száma az elQzQ évhez képest 
alacsonyabb. Ennek oka egyrészt a munkacsoportot érintQ személyi változás, nyugdíjba 
vonulás, másfelQl az iskolákat érintQ szigorú szabályrendszer (az iskola elhagyása problémás, 
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a pedagógusok órahelyettesítési gondjai). Továbbá decemberben a Városházán a Könyvtárak 
Karácsonya foglalkozássorozatán vártuk a csoportokat.  
Viszont több nyertes pályázatnak köszönhetQen jelentQsen több rendezvényt tudtunk 
megvalósítani (1 rendezvény átlagosan 92 fQ részvételével). Bíztató a következQ évekre, hogy 
a rendezvényekrQl érkezQ visszajelzések pozitívak. A 2019-es évre több pályázatot is 
beadtunk, melyek elbírálása folyamatban van. 
 
űsoportos foglalkozások: 

 
A 2018. évben Ő3 különbözQ témát ajánlottunk városunk óvodáinak és általános iskoláinak. 
Az általunk vezetett 93 csoportos foglalkozáson 2Ő2Ő fQ vett részt. (Átlagosan 26 fQ/alkalom) 
A foglalkozások megoszlása:  
 - tematikus, oktató-nevelQ munkához kapcsolódó: 31 
 - könyvtárbemutató, könyvtárhasználat: 29 
 - egyéb: 33 
Ebben az évben népszer_ek voltak a tematikus oktató-nevelQ munkához kapcsolódó 
foglalkozásaink.  Különösen a hungarikumokat bemutató foglalkozás, a jeles napokhoz 
kapcsolódó foglalkozások, valamint a manuális foglalkozásaink voltak népszer_ek. 

Csoportos foglalkozásainkon leginkább az óvodás csoportok vettek részt a legnagyobb 
arányban. Igyekszünk megszólítani a felsQ tagozatos pedagógusokat is, hogy a kamaszkor 
elején lévQ tanulók ne szakadjanak el a könyvtárlátogatástól. Várhatóan a megnyíló Kamasz-
tér több tizenévest vonz majd olvasóink közé. Örömünkre szolgál, hogy a tanult biblioterápiás 
módszereket beépíthettük a foglalkozások menetébe, mely találkozott a pedagógusok 
elvárásaival is. 

Továbbra is nagyon kedvelt könyvtárunkban a KerekítQ mondókás klub. Többen 
közülük visszatérQ olvasóinkká váltak. A októberben indult pontgy_jtQ program igen 
népszer_, sokan regisztráltak és már érkeztek be betelt gy_jtQfüzetek is. 
 
„Az én könyvtáram”: 
 
A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” cím_, EFOP-VEKOP pályázati 
konstrukció keretében megvalósuló „Az én könyvtáram” elnevezés_ projekt az országos 
könyvtári rendszer továbbfejlesztése érdekében jött létre. A program keretében a köznevelés 
hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia- és készségfejlesztQ, 
tanulást támogató szolgáltatások fejlesztése valósul meg, illetve országos szaktanácsadói 
hálózat jött létre. Tóthné Szomolya Ágnes mintaprogram-kipróbálóként vett részt a 
programban és egy ceglédi könyvtáros által kidolgozott tematika két foglalkozását adaptálta 
és valósította meg a Gyermekkönyvtárban. 
 
Rendezvények: 
 
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. 

Egész évben m_ködött a Nyíregyházi Cimborák Klubja, rendszeresen tartjuk a 
foglalkozásokat minden hónapban. 

 Folyamatosan megjelenünk a könyvtár rendezvényein papírszínház-bemutatóinkkal. 
A gyerekek örömmel fogadják, többen kérik ezt a szolgáltatást. 2018-ban 3 saját készítés_ és 
8 kiadói példánnyal gyarapítottuk mesetárunkat. 
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Egész évben a nyári szünet kivételével vártuk az óvodás korú gyerekeket a CseperedQ 
Meseklubban, amit a szülQk és gyerekek nagy örömmel fogadnak. A foglalkozásokat 
színesítve vendégelQadókat is felkértünk, amit a családok örömmel fogadtak.  

Programjainkat, felhívásainkat rendszeresen elérhetQvé tesszük az intézményünk 
honlapján, Facebook oldalán és a helyi médiában. Uray Melinda kiegészítQ feladatként 
megkapta a sajtóval való kapcsolattartás feladatát is. 
 
A RENDEZVÉNYEK RÉSZLETEZÉSE 
 
Mindentudás Könyvtára – Gyerekeknek (február 8.) 

 
Az NKA által támogatott Mindentudás Könyvtára – Gyerekeknek ismeretterjesztQ 
programsorozat 2018-ban is folytatódott. 

Nyitó elQadásunk vendége dr. JekQ József, a Nyíregyházi Egyetem Kémia Intézeti 
Tanszék vezetQje volt. A mindennapi élet kémiája címmel kísérletekkel színesített bemutatót 
123 fQ részvételével. ElQadásában sikeresen ötvözte a kémiai reakciók mindennapi hasznának 
és tudományos hátterének magyarázatát.  
 
Nemzetközi Könyvajándék Nap (február 1Ő.) 
 
Hatodik alkalommal rendeztük meg könyvtárunkban a Nemzetközi Könyvajándék Napot 
(International Bookgiving Day), amely azzal a céllal jött létre, hogy növelje a gyerekek 
hozzáférési lehetQségeit a könyvekhez. Felhívásunkra 3ő8 darab új és használt könyv érkezett, 
melyet a Sója Miklós Görögkatolikus Óvodába és kárpátaljai rászoruló családok számára 
juttattunk el. 
 
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 23.) 
 
ElsQ alkalommal koordináltuk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérésére 
az irodalmi pályázatot középfokú iskolás diákok részére. 38 pályamunka érkezett be a 
megadott határidQig 13 középfokú oktatási intézménybQl.  
 
45. Szabolcs-Szatmár-Űereg Megyei Gyermekkönyvhónap  (04. 23 – 05. 24.) 
 
2018. április 23. és május 2Ő. között került sor a rendezvényre, amelybe bekapcsolódott a 
Tiszavasvári Városi Könyvtár Gyermekrészlege, a Pusztadobos Könyvtár, Információs és 
Közösségi Hely, az újfehértói Zajti Ferenc Kulturális Központ, Nyírpazony Könyvtár, 
Információs és Közösségi Hely, vásárosnaményi Balázs József Városi Könyvtár valamint a 
Csiriptanya – Játéktár, az Orosi, és a Sóstóhegyi Fiókkönyvtár is.  

2018. a Családok Évéhez kapcsolódva „Családi Kör” címmel megyei rajzpályázatot 
hirdettünk két kategóriában, 1-2. osztályos és 3-Ő. osztályos gyerekek részére. A megye 
településeirQl 170 pályamunka érkezett be. 1-Ő. osztályos kategóriában 127 darab, ő-8. 
osztályos kategóriában Ő3 darab rajzot értékelt a H. Németh Katalin grafikus m_vész. A 
résztvevQket Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte. A pályam_vekbQl készült kiállítás 
megnyitó ünnepségén minden résztvevQ gyermek emléklapot kapott. A díjazottak oklevélben 
és könyvajándékokban részesültek.  

Április 26-án dr. Simon Béláné fQiskolai tanár, a RoboCupJunior magyarországi 
képviselQje mutatta be a Nyíregyházi Egyetemen m_ködQ robotika szakkörös diákok 
munkáját, a RoboCupJunior verseny menetét, a jövQbeli robottechnológia lehetQségeit. A 
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nagy érdeklQdésre való tekintettel az elQadást megismételtük május 17-én, újabb két osztály 
részére, ismét nagy sikerrel. A két programon összesen 102 tanuló vett részt. 

 Május 3-án Az Olimposz legyQzése 3. címmel író-olvasó találkozón volt vendégünk 
Bessenyei Gábor. A tehetséges, nyíregyházi születés_ fiatal író új regényét, Az Olimposz 
legyQzése könyvsorozat harmadik kötetét mutatta be. A fantasy irodalom iránt nyitott, 
érdeklQdQ közönség egy tagja a szerzQ által dedikált példányt nyert a beszélgetés végén.  

Május 7-én Ó, azok a csodálatos állatok! címmel ismeretterjesztQ elQadást tartott 
Telegdi Ágnes írónQ. Az Apáczai Csere János és a Szent Miklós Görög Katolikus Általános 
Iskola 8ő tanulója számára. 

Május 8-án a könyvtárunkban m_ködQ Ringató babaklub foglalkozásán játszottak, 
énekeltek együtt babák és mamák Ferenczné Endresz Klára vezetésével. 

Május 9-én dr. Kovács Csilla volt vendégünk VersenyzQ Vitaminok cím_ elQadásával. 
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Újfehértói Kutatóállomás fiatal kutatója 
élelmünk fontos építQköveirQl, a vitaminok fajtáiról, jellemzQirQl, a hiányukból fakadó 
betegségekrQl, valamint a felfedezésükhöz kapcsolódó érdekes történetekrQl, kiemelten a C-
vitaminról tartott nagyon részletes és érdekfeszítQ bemutatót a jelenlévQ 66 fQ részére.  
 Május 9-én CseperedQ Meseklub soron következQ foglalkozása, ahol az édesanyákat 
köszöntötték a gyerekek. 
 Május 10-én Leiner Laura könyvtárunkban dedikált. Több mint 600 fQ lelkes rajongó várta. 
Az írónQ minden olvasójának emlékezetes volt a találkozó. 

 Május 11-én Családi Napot rendeztünk a Család Éve jegyében. Nagy szeretettel 
köszöntöttük a Böjte Csaba által m_ködtetett Szent Ferenc Alapítvány Érmihályfalvi 
Iskolaotthona lakóit, akik néhány napot városunkban töltöttek és részt vettek a könyvtári 
programunkon is. A könyvtárunkban m_ködQ KerekítQ babaklub foglalkozásán mondókáztak, 
énekeltek együtt a résztvevQk Szikora Csilla játékmester vezetésével. Író-olvasó találkozón 
volt vendégünk Nógrádi Gábor író, aki íróvá válásának történetét osztotta meg a nagy 
létszámú közönséggel. Molnár Ágnes Csiporka és Bíborka mesesorozatának újabb kötetét 
mutatta be zenés-mesés-rajzos foglalkozás keretében. A könyvtár elQtt egész nap népi 
játszótér és az Eszterlánc Egyesület vezetésével kézm_ves foglalkozások várták az 
érdeklQdQket. 

Május 1Ő-én Csutak és a többiek címmel városi hangosolvasási versenyt szerveztünk 
Mándy Iván író születésének 100. évfordulója alkalmából. A versenyt minden évben Ő. 
osztályos tanulóknak hirdetjük, melyre 2018-ban Nyíregyháza nyolc általános iskolájából 30 
diák jelentkezett. 

 „Porba hullott gyöngyszem” címmel vetélkedQvel egybekötött irodalmi sétán vettek 
részt a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium tanulói. A dr. Bihari Albertné vezette 
interaktív program keretében a fiatalok megismerték a belváros irodalmi emlékhelyeit és 
emlékjeleit, az írók és költQk m_veinek részletei által betekintést nyertek Nyíregyháza 
irodalmi életébe. 

Május 16-án Szóló szQlQ, mosolygó alma, csengQ barack címmel kötetbemutatót 
tartott Gálik Margit meseíró. Zenés-vetített képes foglalkozásán a gyerekek rímekbe szedett 
magyar népmesékkel ismerkedtek meg. 

Május 19-én 12. születésnapját ünnepelte a könyvtárunkban m_ködQ Nyíregyházi 
Cimborák Klubja. Az olvasni szeretQ, könyvtárlátogató 8-1ő éves gyerekek havonta egy 
szombat délelQtt gy_lnek össze a Gyermekkönyvtár olvasótermében és beszélgetnek 
könyvekrQl, irodalomról. Az összejövetelen tortával és a közös emlékek felidézésével 
ünnepeltük a klub fennállását és egyeztettük a következQ év programjait. 

Dr. Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem Környezettan Intézeti Tanszék vezetQje 
május 23-án A Mindentudás Könyvtára – Gyerekeknek cím_ ismeretterjesztQ 
elQadássorozatunk keretében Környezettudatosan a mindennapokban címmel beszélt a 
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résztvevQknek Földünk jelenlegi állapotáról, a lehetséges jövQrQl, felelQsségünkrQl, mindezt 
megdöbbentQ számadatokkal alátámasztva. A témaválasztás sikerét jelzi, hogy az általános 
iskolásoknak szervezett programra középiskolás osztály is bejelentkezett. Így 103 fiatal 
gondolkodott együtt az emberi tevékenység hatásairól, a lehetséges megoldásokról. 
  
Arany 200 Busz 
 
Június ő-6. a PetQfi Irodalmi Múzeum Arany 200 busza mutatkozott be Nyíregyházán. A 
Gyermekkönyvtár szervezte meg az őőŐ fQ általános iskola felsQ tagozatos és középiskolás 
diák számára a kiállítás megtekintését, csoportok szervezését, idQpontok beosztását. 
 
Mindentudás Könyvtára – Gyerekeknek (június 6.) 

 
Dr. Kiss Csaba háziorvos képeken keresztül mutatta be Szent-Györgyi Albert életét, 
munkásságát, kutatásait „Gondolkodj bátran…!” – Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin 
címmel. A kiváló tudós, kutató, nem mindennapi ember élete érezhetQen megragadta a 
fiatalok érdeklQdését. Ő9 tanuló vett részt a foglalkozáson. 

 
89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok (június 7–11.) 

 
Június 7–9. között a Gyermekkönyvtár papírszínházas felolvasással vett részt az Ünnepi 
Könyvhét Kossuth téri rendezvényén. A felolvasások során 170 gyerek élvezte a mese világát. 

Június 7-én Dániel András író, illusztrátor a Kufli történetek kitalálója volt vendégünk.  
Látványos, vetítéssel egybekötött vidám, hangulatos beszélgetés keretében mutatta be m_veit 
106 lelkes óvodásnak. A gyerekek fantáziáját beindította kis lényeivel és együtt 
gondolkodhattak a nagysiker_ mesekönyvek szerzQjével. 

Június 8-án Szentgyörgyi Judit volt a vendégünk. Bori és Vince Kalandjai – 
Ismerkedés a Földdel cím_ meséskönyvtét interaktívan mutatta be a szerzQ. A résztvevQ 110 
általános iskolás közül több gyermek ajándék mesekönyvvel térhetett haza. Majd Hajdú 
Katalin Boldogságcseppek cím_ meséskönyvét mutatta be az érdeklQdQknek. 109 fQ vett részt 
a bábos-zenés interaktív találkozón. 

 
A KÖZIM által szervezett nyári tábor résztvevQinek könyvtárbemutató foglalkozásokat 
szerveztünk 6 alkalommal. PincétQl a padlási bejártuk a könyvtár helységeit, a gyerekek nagy 
örömére. 1őŐ fQ vett részt a programokon. 

 
30. Szomszédoló Gyermekolvasótábor (július 9–14.) 

 
„Múlt és jelen – IdQutazás a népmesétQl a XXI. század irodalmáig” címmel a túristvándi 
Vízimalom Panzióban rendeztük meg már hagyományos olvasótáborunkat. A program 
résztvevQje 2Ő fQ, 10-1ő éves általános iskolai tanuló volt.   

A program kialakítása során a múltból a jelen felé haladva a népköltészet, népm_vészet 
bemutatásával indultunk. Hajdu Ágota a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola zenetanára 
rendkívül magával ragadó zenés foglalkozást tartott. A népi kismesterségek közül kevéssé 
ismert technika a nemezelés. Ezt próbálhatták ki a gyerekek Tóthné Szomolya Ágnes 
gyermekkönyvtáros útmutatásával egy egyszer_ tulipán elkészítésén keresztül. Kis Ilona és 
Utry Kálmán néptáncoktatók szatmári, nyírségi és kalotaszegi táncokat mutattak be, majd 
tanítottak meg a lelkes közönségnek. 

Vendégünk volt Mészöly Ágnes író, aki közvetlen, kedves stílusával azonnal 
megkedveltette magát a táborozókkal. Téma volt az olvasás, a kötelezQ irodalmak kérdése, 
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valamint az írónQ bemutatta legújabb könyvét és azt, hogy hogyan is születik egy regény. 
Majd a nyíregyházi ifjú költQ, Nagy Zsuka tartott kreatív írás foglalkozást. A gyerekek többek 
közt akrosztichont alkottak saját nevük bet_ibQl, vagy alliterációs versenyben mérték össze 
tudásukat. Majd Rozman Béla csillagász informatív és elgondolkodtató elQadását 
hallgathatták meg a gyerekek az _rutazásról, a TejútrendszerrQl, a legújabb kutatási 
eredményekrQl.  

A következQ nap Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alaposabb megismerésével telt. ElQször 
szemléletes képek és idézetek segítségével Uray Melinda gyermekkönyvtáros vezette be a 
gyerekeket megyénk irodalmi nagyjainak munkásságába. Majd Bosnyák Viktória írót láttuk 
vendégül. Mint kiderült, több táborlakó lelkes olvasója az írónQ m_veinek, így számukra 
kiemelten nagy élmény volt a találkozás. Megyénk gazdag élQvilágát, Somlai Tibor általános 
iskolai tanár, herpetológus vetítettképes elQadással mutatta be. A valóságban is 
megismerhettünk néhány hüllQt, majd a szomszédos természetvédelmi területen rövid sétát 
tettünk az öreg Túr partjáig. 

A tábor zárónapján egy játékos m_veltségi vetélkedQvel készültünk, majd elsétáltunk a 
település könyvtárába, ahol Boráné Oláh Mária könyvtáros szeretettel fogadta a táborozókat. 
Ezután következett az olvasás-népszer_sítQ produkciók bemutatója. A tábor elején csapatokat 
alkottunk a gyerekekbQl, akik összeállítottak egy-egy olyan jelenetet, amellyel kortársaik 
figyelmét a könyvtár, az olvasás felé irányítanák. Nagy öröm volt számunkra, hogy a kezdeti 
bizonytalanság ellenére minden csapat remekelt és vidáman, ötletesen mutatták be, mit 
gondolnak az olvasásról. Végül a heti együttm_ködést köszöntük meg minden résztvevQnek 
egy személyre szóló idézettel és könyvajándékokkal.  

Iglainé Perecsi Zsuzsa és Farkas György munkatársunk közrem_ködését ezúton is 
köszönjük. 
 
Európai Autómentes Nap (szeptember 19.) 
 
Közrem_ködQként részt vettünk a Zöld Kerék Alapítvány által szervezett Európai Autómentes 
Nap rendezvényén. Az egész napos programon Tóthné Szomolya Ágnes vezetésével az 
érdeklQdQk kézm_ves tárgyakat készíthettek a kerékpározás jegyében. Két kerékpározást 
népszer_sítQ papírszínházas mesével bQvítettük mesetárunkat. 
 
Népmese Napja (szeptember 28.) 
 
Tizennegyedik alkalommal szerveztük meg „NapkeltétQl Napnyugtáig” címmel népmese 
felolvasó napunkat. A folyamatos meseolvasások közé kísérQ programokat is szerveztünk. 
Nagy sikert aratott a Kóka Rozália népmesemondó m_sora, aki népzenével, találós kérdéssel 
színesített elQadásával magával ragadta közönséget. Vendégünk volt még Hajdú Ágota 
mesemondó népzenész, aki vidám zenés, énekes interaktív mesemondásával örvendeztette 
meg a gyerekeket. Egész nap népi játszótér várta az érdeklQdQket a könyvtár elQtti téren. A 
gyerekeket és felnQtteket megmozgató egész napos programot ő87 fQ látogatta meg. Idén is, 
mint minden évben, minden lelkes meseolvasónak egy kis ajándékkal, könyvsarokkal 
kedveskedtünk. 
 
 
Országos Könyvtári Napok (október 1–7.) 
 
Uray Erik: Régi idQk játékai Papírsárkány-készítés gyerekeknek 
Október 3-án negyedik osztályos gyerekek vettek részt a sárkánykészítésben. Hasznos 
ismeretekkel gazdagodtak, kitartó munkájuk során négy csodálatos sárkányt készítettek. 
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Kazai Béla: Légy képben! A jó szelfi titkai 
Október Ő-én az általános iskola felsQ tagozatos diákjai ismerkedtek a szelfizés titkaival, 
melynek keretében minden gyerek saját telefonjával készíthetett fotót. A jó hangulatú 
foglalkozás eredménye egy közös szelfi-bemutató volt. 
 
 „Cimbora-sokk” A Cimboraklub „sokkoló” olvasmányélményei  
Már több éves tapasztalatunk, hogy a kortársak által ajánlott irodalmat nagy bizalommal 
fogadják a gyerekek. A Nyíregyházi Cimborák Klubja több, mint tíz éve várja az olvasni 
szeretQ könyvbarát gyerekeket. Pket kértük fel, hogy október ő-én Ő. osztályos tanulóknak 
ajánljanak vidám, pozitív hangulatú olvasnivalót. A közvetlen hangulatú beszélgetést 
könyvnézegetés zárta és minden látogató ajándékkal térhetett haza.  
 
Induljon a játék! – Kreatív családi vetélkedQ 
Október 7-én a Könyves Vasárnap állandó programjaként a gyakran könyvtárba járó 
családokat szólítottuk meg és kértük fel egy kis játékos erQpróbára. A feladatok változatosak 
voltak (pl.: m_veltségi totó, állatmese írása és elQadása, könyvkeresés a polcokon, stb.) és 
minden korosztályt megszólítottak, óvodástól az apukákig. A mindig jó hangulatú programon 
minden résztvevQ nyert és ajándékként társasjátékokkal térhetett haza. 
 
Keressük a nyár Könyvfalóját! – Díjátadás 
2008-ban indítottuk útjára – nagy sikerrel – Ignácz Lászlóné kezdeményezésére a nyári 
szünidQ hasznos eltöltését célozó olvasópályázatot. Az olvasásra ajánlott m_veket a 
klasszikus és kortárs magyar és külföldi ifjúsági irodalomból választottuk, melyet a nyári 
szünidQben kölcsönözhettek és olvashattak el a gyerekek. A pályázatra összesen 97 
pályamunka érkezett be. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Könyves Vasárnapon került 
sor. Az elsQ helyezett jutalma egy e-book olvasó volt, a pályázaton résztvevQ gyerekek pedig 
oklevelet és a könyvjutalmat kaptak. 
 
Libri – MesekQ Kampány  
 
Könyvtárunk közrem_ködött a LIBRI könyvesbolt és a MESEKP Alapítvány által 
meghirdetett mesekönyv-gy_jtQ programban, vállalva a Nyíregyházán összegy_jtött 
adományok szétválogatását és kiszállítását rászoruló gyermekekhez. 1110 kötet könyvet 
szállítottunk ki önkéntes segítQk támogatásával 16 intézménybe, amelyrQl a könyvtár 
Facebook oldalán képekben számoltunk be. 
 
űimborák Klubja 
 
A 2006-ban alapított klubnak idén 10 összejövetele volt. A programok között játékos 
m_veltségi vetélkedQ, kreatív kézm_ves foglalkozás, beszélgetés népszokásokról és 
olvasmányajánló foglalkozás és – pályázati lehetQségnek köszönhetQen – olvasótábor is 
szerepelt. A továbbiakban is arra törekszünk, hogy minél több olvasni szeretQ gyereket 
toborozzunk tagjaink közé. A kört továbbra is Tóthné Szomolya Ágnes vezette. 
 
űseperedQ Meseklub 
 
8 alkalommal találkoztunk a gyerekekkel a CseperedQ meseklub alkalmai során. 176 fQ vett 
részt a foglalkozásokon. Uray Melinda gyermekkönyvtáros vezetésével papírszínházzal, 
bábos mesemondással, mondókázással, énekléssel, valamint kézm_ves foglalkozással 
szólítottuk meg az érdeklQdQ családokat.  
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Konferenciák, továbbképzések, szakmai gyakorlat, felnQttképzés, minQségbiztosítás, 
egyéb 

 
Az intézményünkben akkreditált segédkönyvtáros képzés keretén belül Tóthné Szomolya 
Ágnes tartott elQadást és bemutató foglalkozást a hallgatóknak „A gyermekek könyvtári 
ellátása” címmel. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ő9. keszthelyi vándorgy_lésén dr. Bihari 
Albertné vett részt. A Gyermekkönyvtáros Szekció az Iskolai Könyvtárosok Szekciójával 
közösen nagy siker_ m_helynapot tartott. 
 A LEGO cég kezdeményezésére november 12-én egy kreatív szakmai m_helynapon 
vettünk részt a Csiriptanya munkatársaival a Gyermekkönyvtár olvasótermében, ahol Lego-
kockák felhasználásával koncentrációt segítQ, kreatív feladatokkal ismerkedünk meg, 
 
Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója:  
  
2018-ban továbbra is bekapcsolódtunk a Gyermekkönyvtáros szekció munkájába. Tóthné 
Szomolya Ágnes gazdasági ügyintézQként segíti a szervezet munkáját, valamint két szakmai 
napon (február 7-én a FSZEK Sárkányos Gyerekkönyvtárában, november 16-án Szegeden, a 
Somogyi Könyvtár gyermekkönyvtárában) képviselte a könyvtárat. 
 
Kapcsolattartás a médiával 
 
Az írott (Nyíregyházi Napló, Kelet-Magyarország) és az elektronikus médiában való 
megjelenésünk rendszeres volt. Több interjú, beszélgetés részesei voltunk a Nyíregyházi TV-
ben, a Kölcsey Tv-ben. Uray Melinda plusz feladatként a könyvtári programtervek és 
felhívások, valamint a megvalósult programokról írt beszámolók eljuttatását is végezte a sajtó 
felé. 
 

GYERMEKKÖNYVTÁR 

Forgalmi adatok: 2017 tény 2018 tény %-os változás 

 
Kölcsönzött dokumentum (db)(könyv+periodika) 
 
Közvetlenül helyben használt dokumentum 

 
 
 
19.552 

 
32.638 db 
 
27.324 db 

 
 
 

+40% 
 
Látogatók száma: (fQ) 
 

 
14.573 

 
14.745 

 
+1% 

Technikai referensz: 
Referensz: 
 
REFERENSZ ÖSSZESEN: 
 

4916 
478 
 
5394 

5871 
633 
 
6504 

+19% 
+20% 

 
+20% 

Rendezvények száma: 24 40 +66% 

Rendezvényen résztvevQk száma: 1346 3683 +173% 
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Csoportos foglalkozások száma összesen: 

 
 Óvodás csoportok száma: 
 Alsó tagozatos csoportok száma: 
 FelsQ tagozatos és középiskolás csoportok: 
 FelnQtt csoportok: 
 

 
126 
 
43 
62 
21 
 
 

 
93 
 
49 
27 
17 

 
-26% 
 
+13% 
-56% 
-19% 

Csoportos foglalkozáson résztvevQk száma: (fQ) 3143 2424 -23% 
A tárgyévben történt törlés: 1763 db 393 db - 
  

Csiriptanya – Játéktár 
 
A Csiriptanya rendezvényeire és a játék lehetQségére évrQl évre nagy érdeklQdés mutatkozik. 
Foglalkozásaink a korosztályoknak megfelelQen 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 jelentQs társadalmi eseményekre, megemlékezésekre. Tudatosítjuk a 
felnövekvQ generációban az identitásukat, a hagyományQrzés fontosságát. Rendezvényeink és 
manuális foglalkozásaink nem csak arra irányulnak, hogy gyermekek kreativitását és 
önazonosságát erQsítsék, hanem közösséget is teremtenek, a gyermekek mindennapi társas 
kapcsolatait pozitív irányban formálják. Ebben az évben a Városházán elQször megrendezett 
Könyvtári Karácsony cím_ foglalkozásainknak nagy sikere volt, összesen 23 csoport keresett 
fel minket, 710 gyerek és felnQtt. 
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 
cím_ játékos, angolul tartott foglalkozások, a sakkszakkör, és minden második szerdán helyet 
adtunk a Csöppségekkel a Földünkért babaklubnak. 
A Csiriptanya lehetQséget biztosít a középiskolások számára a kötelezQ ő0 órás közösségi 
szolgálat teljesítésére. Részt vehetnek a kreatív foglalkozások elQkészületi munkáiban és a 
foglalkozásokon, valamint segédkeznek könyvtárunk rendezvényeinek (pl. Ünnepi könyvhét, 
egyéb kitelepülések) lebonyolításában. Jelenleg 17 iskolával állunk kapcsolatban, Ő89 tanuló 
vett részt közösségi szolgálaton. 
 

űsiriptanya Játéktár 2017 tény 2018 tény Változás 

Látogatók száma 
     Gyerek 
     FelnQtt 

4.856 
2.523 
2.152 

5.314 
4.053 
1.261 

+9,43% 
+88,33% 

-41,4% 
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Fiókkönyvtárak 
 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 
 
 
A könyvtár dolgozója: 
Tamás- MenydörgQs Tünde könyvtáros. 
 
A beiratkozott olvasók száma, a tavalyihoz hasonlóan, nem nQtt nagymértékben, viszont az 
olvasók összetétele folyamatosan változott. 8-10 fQvel nQtt az aktív korú felnQtt olvasók 
száma, sajnos 30 általános iskolás gyereknek a szülQk nem érvényesítették a beiratkozását, 
ennek ellenére – mivel alanyi jogon tagjai az iskolai könyvtárnak – Qk ugyanúgy használják a 
könyvtárat, mint mások viszont nem kölcsönözhetnek. ő fQ diplomás és 1ő új nyugdíjas 
olvasóval nQtt a beiratkozottak száma. 
A könyvtár olvasói rendszeresen folytattak különbözQ témákban gy_jtQmunkát, és gyakran 
néztek a gyerekek a tananyaghoz kapcsolódó filmeket, kötelezQ olvasmányokat dvd-n. 
 
 
A könyvtár programtervébQl megvalósultak: 
 
január:   Folyamatos beiratkozás; 

A magyar kultúra napja és a Hymnus születésnapja alkalmából iskolai 
versmondó verseny rendezése őő fQvel 
 

február:    könyvtári órák összesen 3ő fQvel 
 
március:    az 1.a osztály olvasóvá avatása, 26 fQ 
   kézm_ves foglalkozások 1. és 2. osztályban, összesen Ő6 fQvel 

az 1848/1849 -es forradalom és szabadságharc ünnepére való felkészülés 
segítése 

 
április:   A magyar költészet napja alkalmából verses délelQtt  rendezése alsó és felsQ 

tagozatos tanulók részére, összesen 36 fQvel 
   könyvtári óra a 8.b osztályban 
   Anyák napi kézm_ves foglalkozás 28 fQvel 
 
május vége:  tartozások beszedése 
 
június eleje:  tartozások beszedése   
 
Július 9-tQl július 22-ig, majd július 30-tól augusztus 12-ig zárva volt a könyvtár 
 
szeptember:  a Magyar Népmese Napja alkalmából mese délelQtt rendezése 6ő fQvel 
 
október 6.:  aradi vértanúk napja – megemlékezés az iskolarádióban ünnepi m_sorral, 

valamint bekapcsolódás az Országos Könyvtári Napok programsorozatába 
OKN 2018 „Mesebeli Család” vetélkedQ 2Ő fQvel 
„Kulturális értékeink” minikiállítás 200 fQ látogatóval 
könyvtári órák Ő osztályban, összesen 96 fQvel 
az 1. a osztály olvasóvá avatása, 20 fQ 
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Halloweeni kézm_ves foglalkozás 20 fQvel 
október 23. az ’ő6-os forradalom és szabadságharc –megemlékezés  

 
december:   adventi, karácsonyi készülQdés a könyvtárban, kézm_ves foglalkozás  
 
 
Könyvtárhasználati adatok  
  

 Kertvárosi Fiókkönyvtár 2017 tény 2018 terv 2018 tény Változás 

Beiratkozók száma 464 464 466 +0,4 % 

Látogatók száma 6591 6591 6069 -7,2 % 

Rendezvények száma 24 24 22 -8,4 % 

Rendezvényen résztvevQ 
száma 

607 607 913 +50,4% 

Helyben használt 
dokumentumok száma 44014 44014 38947 -11,5% 

Helyben használt 
folyóiratok száma 

1253 1253 1276 +1,8 % 

Kölcsönzött folyóiratok 
száma 1103 1103 1298 +17,7 % 

Kölcsönzött könyvek száma  6084 6084 5364 -11,2 % 

Referensz kérdések száma  115 115 101 -12,2 % 

InternetezQk száma 0 0 0 0% 

 
 

NyírszQlQsi Fiókkönyvtár 
 
A könyvtár dolgozója: 
Moravszki Ágnes segédkönyvtáros 
 
Januártól áprilisig ütemezett könyvtári órákat tartottunk minden osztály számára az iskolai 
könyvtáros-tanár kolléganQ. 

Februárban farsangról szóló manuális foglalkozásokat és a farsangi népszokásokat 
feldolgozó vetélkedQt rendeztünk. 

Áprilisban, immáron hagyományQrzQ módon, sorra került a szépen olvasó versenyre. 
Ebben a hónapban a szQlQskerti általános iskola egészségnapot is szervezett, két programnak 
könyvtárunk adott helyet: a szalvétagy_r_t készítQ kreatív foglalkozásnak és az asztrológiáról, 
horoszkópelemzésrQl szóló elQadásnak. 

Májusban a Tamaskovics Gáborné csuhészobraiból rendezett kiállítást nyitottuk meg. A 
félév fénypontja a Kincsvadászat cím_ versenyünk volt: ügyességi-, logikai- és kreatív 
feladatok megoldásában kis csapatok mérkQztek meg egymással. 

A 2017/2018-as tanév házi könyvtári vetélkedQvel zárult.  
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Szeptemberben az új tanév alsó tagozatos diákok részére mesemondó versennyel indult. 
Huszonhét gyerek tanult meg egy-egy mesét a megmérettetés alkalmára. 

Idén is megrendezésre került az Országos Könyvtári Napok, melynek keretében október Ő-
én, Vitkai Éva családterapeuta tartott interaktív elQadást a szQlQskerti tagintézményben. A 
családi élet színterei, a családi szerepek és annak változásai kerültek szóba elQadásán, 
melynek végén a felmerülQ kérdésekre a családterapeuta készségesen válaszolt. 

Ugyanezen a napon került sorra Abonyiné Antal Anna könyvtáros-drámapedagógus és 
Olajos Gábor elQadóm_vész közös zenés produkciója. Az elQadást a szQlQskerti tagintézmény 
aulájában tartották alsó tagozatosok részére. Dalaik többnyire az állatokról, illetve a családról 
szóltak. Gyerekek és felnQttek egyaránt jól szórakoztak. 

Az Qszi foglalkozásokon leveles dekorációk készültek, ezek végül az osztálytermek falát 
díszítették. 

Novemberre rajzpályázat került meghirdetésre, témája a Halloween. Sok szép munka 
érkezett a zs_ri asztalára, igazán nehéz dolga volt az elbírálás. 

A tél beköszöntével megkezdQdött az adventi foglalkozások sorozata: mini karácsonyfát 
készítettek a gyerekek, amit Qk díszítettek fel. Az elkészült kis fákat karácsonyi ajándéknak 
hazavihették. Az Adventi Kalendárium is sorra került: Ő hét – Ő kérdéssel: a gyerekek jó 
válasz esetén megkapták érte a jutalom-szaloncukrot. 
 
A könyvtár összesen Ő9 rendezvényt tartott, amelyen 12Ő9 résztvevQ jelent meg. Állománya 
7785 db dokumentum, 2018-ban 61Ő új könyv érkezett, 190 db selejtes, vagy nem használt 
könyv került visszaküldésre. 
Ebben az évben 2Ő7-en iratkoztak be, ebbQl 11 újonnan regisztrált. 
 
 
Könyvtárhasználati adatok  
  
 NyírszQlQsi fiókkönyvtár 2017 tény 2018 terv 2018 tény Változás 
Beiratkozók száma 238 300 247 +3,7% 
Látogatók száma 11584 15000 11394 -2% 
Rendezvények száma 43 50 49 +14% 
Rendezvényen résztvevQ 
száma 

1469 1700 1249 -15% 

Helyben használt 
dokumentumok száma 

30828 33000 16633 -56% 

Helyben használt 
folyóiratok száma 

9066 12000 6913 -24% 

Kölcsönzött folyóiratok 
száma 

194 210 277 +43% 

Kölcsönzött könyvek száma  3150 3200 3900 +24% 
Referensz kérdések száma  523 600 492 -6% 
InternetezQk száma 1315 1500 1022 -23% 



Orosi Fiókkönyvtár 
 
 
A könyvtár dolgozója: 
Bodnárné Ignácz Marianna 
 
A napi feladatok mellett nagyon fontosnak tartottuk a polcok rendbe tartását, mind a gyermek 
és a felnQtt részen. Az iskolai könyvtár részben 2017. decemberében három könyves polcot le 
kellett pakolni, ezeknek a visszapakolása folyamatosan zajlott januártól, a munkát március 
végére sikerült befejezni. Júliusban 9 db felújított könyvespolc érkezett a Vécsey Úti 
Fiókkönyvtárból a könyvtárba.  
 
Rendezvények: 
 
A januári hónap beköszöntével sok teendQ akadt a fiókkönyvtárban is. A téli szünet után 
kikölcsönzött könyvek visszavétele, a januári beiratkozások megújítása és a 2017-es év 
statisztikáinak leadása, illetve ezek mellett készülni a farsang idQszakára és a hónap 
legfontosabb jeles napjára A magyar kultúra napjára. Január 19-én mindjárt két foglalkozással 
indítottunk, a farsangi elQkészületek miatt érkezett két osztály a könyvtárba, az elsQ és a 
harmadik töltötte az idQt a könyvek birodalmában. Hagyományokról, népszokásokról szóló 
írások és farsangi versek olvasása után álarcokat készítettünk papírból. 

Az Orosi Általános Iskolában minden évben méltó módon ünneplik meg A magyar kultúra 
napját. Január 22-én az IgazgatónQ kérésére Power Point bemutatót tartottunk az iskola 
tanulóinak, ezt reggel 8-tól láthatták a gyerekek. Ezután osztályonként jöttek a könyvtárba, 
magyar népmeséket hallgattak, Kölcsey FerencrQl kvízt töltöttek ki és a magyarsággal 
kapcsolatos könyvekkel ismerkedtek meg, az ötödikes tanulókkal Kölcsey Ferenc verseibQl 
olvastunk fel. 

A február már a farsang jegyében telt, nagy izgalommal és örömmel készültek az iskolások 
és a felnQttek is erre a csodás idQszakra. 

Az Orosi fiókkönyvtár életében jelentQs változás történt: február elsején létrehoztuk a 
könyvtár facebook oldalát. InnentQl megkezdQdött az oldal folyamatos frissítése, az aktuális 
foglakozásokról, rendezvényekrQl készített fényképek feltöltése. 1ő-én Farsangi 
hagyományok címmel foglakozás következett negyedikes tanulóknak. Dobozból készítettük 
kakukkos óra jelmezeket. A könyvtárat is kidíszítettük farsangi jelleg_ dekorációkkal és 
versekkel. A hónap vége felé közeledve a Mátyás napra készülQdvén busóálarcot készítettünk 
a második osztállyal. 28-án szabadidQ hasznos eltöltése címén délelQtt is és délután is tanulók 
jöttek a könyvtárba, olvasgatni, házi feladathoz keresgélni, és volt, aki mesét is nézett. 

Március 9-én tavaszváró foglalkozás következett, a harmadikos tanulók jöttek örömmel. A 
tavasz, mint évszak, és a Húsvét ünneprQl beszélgettünk tanulókkal, majd tojástartó 
kosárkákat készítettünk papírból, különbözQ fajtából és méretbQl választhattak a gyerekek. 
10-én, szombaton munkanap volt, a Herman Ottó Általános Iskola Egészségnapot hirdetett 
erre a napra. Örömmel és szívesen kapcsolódtunk a programhoz, így Széll Béláné tanító 
nénivel fogadtunk minden tanulót, vagyis osztályonként jöttek egyik állomásként az iskolai 
könyvtár részbe. Az egészséggel kapcsolatos játékos feladatot kaptak a gyerekek és ebben 
témakörben beszélgettünk velük 30 percet. Március 22-én Víz világnapjával foglalkoztunk. A 
víz fontossága, használata volt a beszédtéma. A harmadikosoknak levetítettük a Vad 
Magyarország cím_ természetfilmet. 23-án még egy Víz világnapi foglakozást tartottunk, a 
negyedikes tanulók tiszteltek meg jelenlétükkel. 

A tavaszi szünet után a Költészet napját ünnepeltük meg. Az Iskolában minden évben 
versmondó versenyt hirdetnek erre az alkalomra. DélelQtt az óvodások, délután pedig az 
általános Iskola tanulói vettek részt. Könyvtáros kolléganQnket felkérték a zs_ribe. Április 13-
án kapott egy új internetes számítógépet az Orosi Fiókkönyvtár, amit nagy örömmel fogadtak 
a beiratkozott olvasók. 



1 
 

Április 18-án könyvtárhasználati óra következett a 2. osztálynak. A Föld napjára április 20-
án emlékeztünk meg. Az Orosi Fiókkönyvtár állománya nagyon jó arányban rendelkezik 
természetvédelemmel, Földünkkel, az állatok és növényvédelemmel kapcsolatos könyvekkel, 
így a negyedikes tanulókkal olvastunk érdekes fejezetekbe könyvekbQl. Április 23-án 
megkezdQdött a Herman-hét az iskolában, mely egész héten tartott. 2Ő-én a Helyesíró 
versenyen segédkezett a könyvtár. A hónap végétQl már készülünk az Anyák napjára. Május 
2-án környezetismereti versenyfeladatok felkészülésében segítséget nyújtottunk a negyedikes 
tanulóknak. 

Az Anyák napi kézm_ves foglakozás május Ő-én került megrendezésre, a másodikos 
tanulók örömmel és lelkesedéssel jöttek a könyvtárba. 8-án szabadidQ hasznos eltöltése 
céljából érkeznek a könyvtárba a harmadikosok. A Madarak és fák világnapja is az egyik 
kiemelkedQ és fontos esemény minden iskola és könyvtár megünnepli, mely május 10-én 
szerepel a naptárban. Két foglalkozást tartottunk ebbQl az alkalomból, az elsQ és a negyedik 
osztályos gyerekekkel. Könyvek, találós kérdések, kvíz játék, fás és madaras párosító játékban 
vettek részt a tanulók. 

Június 8-án az Óceánok Világnapjára emlékeztünk a Ő. osztályos tanulókkal, beszélgettünk 
az óceánok jellemzQirQl és utána készítettek a gyerekek papírtányérból egy polipot.  

A nyári szünet elQtti utolsó elQtti foglalkozás a nyári dekorációs tanórás rendezvény volt: 
június 1Ő-én a harmadikos tanulók Vakáció feliratokat „gyártottak” színes papírból, melyeket 
a tantermükben és az Iskola folyosóján is közszemlére tettek. A tanév utolsó foglakozása 
június 19-én volt, Oroson táborozó gyerekek látogattak a fiókkönyvtárunkba.  

A szünet után augusztus 21-én nyitott a könyvtár újra. A három hét alatt összegy_lt 
folyóiratok érkeztetése volt az egyik feladat és a késedelmes olvasók hosszabbítása. Ezek 
mellett az iskolának is szívesen segítettünk az új tankönyvek kicsomagolásában, a 
tanévkezdéssel kapcsolatos dekorációk elkészítésében. 

Szeptemberben újra indították a felsQ tagozatot az orosi Herman Ottó Általános Iskolában, 
így az ötödikes tanulók maradtak az iskolában, és 27 elsQs kezdte el tanulmányait. Az elsQsök 
nagyon szeretnek könyvtárba járni, sokan beiratkoztak a könyvtárba és kölcsönöztek 
könyveket. Hagyomány, hogy az iskolában a Magyar Népmese Napját egy héten keresztül 
ünneplik különbözQ programokkal, így elkezdtünk anyagot gy_jteni és készülni szeptember 
elején erre a programsorozatra. 12-én könyvtárhasználati óra következett az ötödik osztállyal, 
majd délután is házi feladat megoldásában segítettünk az osztály tanulóinak. 

Szeptember 24-én Power Point bemutatót tartottunk az iskola összes tanulójának és a 
pedagógusoknak Benedek ElekrQl. 2ő-én Benedek Elek népmese felolvasást tartottunk. 26-án 
az elsQ és a második osztály látogatott el a könyvtárba egy-egy népmesés foglalkozásra. 

Október 2-án délután 1ő.00-tól elkezdQdött az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozat a Családbarát könyvtár cím_ sakk-foglalkozással, melyre szép számmal 
eljöttek a megyei Sakkszövetség tagjai. Mivel az iskolában az alsó tagozatban tantárgy a sakk, 
a gyerekek és szüleik örömmel vettek részt ezen a programon. 

Könyvtári kreatívok címmel október Ő-én hirdettük meg a következQ foglakozást, ide már 
a második és a harmadikos tanulók jöttek Qszi sünis ajtódíszt készíteni, illetve kitértünk az 
Állatok világnapjára is! 

Olvasó-sokk címmel október ő-én a negyedikes gyerekek hozták el kedvenc könyveiket és 
meséltek róla, történeteket osztottak meg társaikkal. 

Ezután a Halloweenre készültünk, a könyvtár díszítése és különbözQ játékos feladatok 
gy_jtésén dolgoztunk a napi teendQk mellett. Október 26-án az elsQ osztálynak Halloweeni 
kézm_ves foglalkozást tartottunk. 

Novemberben Mesemondó versenyt rendeztünk együtt az iskolával közös rendezvény 
külön az óvodások és az iskolások részére. A versenyen háttérként szolgáló két paraván 
díszítésében segítettünk. November 9-én az ovisok Mesemondó versenyén zs_ritagként 
vettünk részt. Márton napi foglalkozás következett 12-én a második osztállyal. Az iskolások 
Mesemondó versenyét 16-án rendeztük meg, öt osztály tanulói mutatták be mesemondási 
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képességüket. A november vége is sok teendQvel járt: 22-én a szabadidQ hasznos eltöltése 
céljából jöttek gyerekek, könyvtárhasználati órát tartottunk a második osztálynak. November 
30-án Adventra hangolódás címmel kézm_ves foglalkozás zárta a hónapot. Az ő. osztály 
tanulóival karácsonyi dalokat hallgattunk és énekeltünk, majd egy adventi ajtódíszt 
készítettünk el papírtányérból. 

December elején a Mikulás és a Karácsony jegyében díszítettük fel a könyvtárat, a bejárati 
ajtót és az iskolai könyvtár részt is.  

December 6-án Mikulás napi rejtvényekkel, szókeresQkkel és könyvjelzQ készítéssel vártuk 
a negyedikes gyerekeket.  

Az év utolsó foglalkozása december 13-án volt, a harmadik osztállyal Luca napoztunk.  
Beszélgettünk a Luca napi népszokásokról, hiedelmekrQl, majd harisnya, búzaszemek, 
f_részpor hozzávalókkal Luca napi sünit és nyuszit készítettek a tanulók. A következQ 
idQszakot  a  könyvtári munkákkal töltöttük, a gyerekeknek elQszeretettel szoktunk ilyenkor is 
színezQket nyomtatni és a gyerekeknek ajándékozni. Az utolsó hét pedig már teljesen a 
Karácsony jegyében telt, karácsony témájú gyerek és felnQtt könyvek ajánlása az olvasóknak, 
a lelkes könyvkölcsönzQk szaloncukrot is kaptak.  

A 2018-as évet mindenképpen sikeres évként zártuk el, mert nQtt a beiratkozott olvasók 
száma, az internetezés ettQl az évtQl elérhetQvé vált itt az Orosi könyvtárban. A helyben 
használt dokumentumok száma növekedést mutat, és nem utolsó sorban az ő0 db rendezvény 
emelhetQ ki, amelybQl 39 csoportos foglalkozás volt.  
A csökkenések továbbá azzal magyarázhatóak, hogy 1 éve új kolléganQ vezeti a könyvtárat, 
aki a statisztikai szabályzataink szerint végzi a napi méréseket.  
 
 
Könyvtárhasználati adatok  
  

 Orosi fiókkönyvtár 2017 tény 2018 terv 2018 tény Változás 

Beiratkozók száma 127 150 176 +38,6% 

Látogatók száma 13245 13650 11820 -10,8% 

Rendezvények száma 54 54 50 -7,4% 

Rendezvényen résztvevQ 
száma 

1775 1775 1422 -19,9% 

Helyben használt 
dokumentumok száma 

10018 10018 14427 +44% 

Helyben használt 
folyóiratok száma 

7549 7600 7297 -3,3% 

Kölcsönzött folyóiratok 
száma 

7352 7352 2779 -62,2% 

Kölcsönzött könyvek száma  2502 3000 4984 +50% 

Referensz kérdések száma  706 750 787 +11,5% 

InternetezQk száma 1 150 1039 +103900% 
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Örökösföldi Fiókkönyvtár 
 
A könyvtár dolgozója: 
Máténé Németh Judit 
 
Űeiratkozás:  
Örvendetes, hogy a beiratkozott olvasók száma évrQl-évre emelkedést mutat. 201Ő-hez képest 
2018-ban 2őő fQvel többen iratkoztak be fiókkönyvtárunkba, az évet 796 beiratkozott 
olvasóval zárta a fiókkönyvtár. Az év folyamán több alkalommal nyílt lehetQségük a 
városlakóknak az ingyenes beiratkozásra. Így vált könyvtárunk olvasójává 190 fQ. Több 
olvasónk – 167 fQ – a Központi Könyvtár és/vagy a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár szolgáltatásait 
is igénybe vette. Vannak olyan olvasók, akik a Ő kettQsfunkciójú fiókkönyvtárunk 
szolgáltatásait is igénybe veszik. 
 
Könyvtárhasználat: 
Könyvtárhasználat tekintetében a személyes használat, továbbá a kölcsönzött és helyben 
használt dokumentumok száma emelkedést mutat a 2017. évhez képest. Sok olvasó hozza 
vissza jóval a lejárati határidQ elQtt a kölcsönzött dokumentumokat, így rövidebb idQn belül 
többször is kölcsönöznek. 

A tartósan beteg olvasóinkat sem hagyjuk olvasnivaló nélkül, mert fiókkönyvtárunkban 
önkéntes alapon, szabadidQt, üzemanyagot nem sajnálva, nyitás elQtt vagy zárás után 
m_ködtetjük az „Olvasnivalót házhoz” szolgáltatást. 

2017 októberében a periodika-kínálat frissítése, bQvítése, továbbá az olvasói igények 
minél teljesebb kielégítése céljából felmérést végeztünk látogatóink körében. Mindennek 
köszönhetQen az olvasók 2018-ben a meglévQk mellett 1ő új címbQl is választhattak.  

A könyvtárunkban felelhetQ 93-féle periodika nagy népszer_ségnek örvend mind a 
kölcsönzés, mind a helyben használat tekintetében. Több könyvtárlátogató – elsQsorban 
nyugdíjas, ill. munkanélküli – rendszeres olvasója a napilapoknak.  

A gyermek- és ifjúsági lapok kölcsönzése némileg visszaesett, ugyanakkor jelentQsen 
nQtt helyben használatuk száma. Ez utóbbi azért örvendetes, mert így a fiatalok sokkal több 
idQt töltenek a könyvtárban, mint korábban. 

Emelkedést mutat a telefonon segítséget kérQk száma (hosszabbítás, rendezvényeinkrQl 
tájékoztatás stb.), továbbá sok megkeresést kapunk e-mail-ben és könyvtárunk facebook-
oldalán.  

Látogatóink szívesen használják az olvasói számítógépeket szövegszerkesztésre, 
internetezésre. 

 
Állományra vonatkozó adatok: 
 
Az állomány nagysága 2018. dec. 31-én  16.195 

Periodikák száma 93 

Év közben kapott dokumentumok száma 1321 

Selejtezett kötetek száma 851 

 
 
Fiókkönyvtárunk több éve helyhiánnyal küzd. Ezen a rongált, ill. fölösleges könyvek 
folyamatos leválogatásával és beküldésével igyekeztünk az év folyamán enyhíteni. Mindezek 
ellenére örömmel fogadtuk az érdeklQdésre számot tartó új könyveket, mert – a könyvtáros 
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személyiségén túl – ezekkel lehet mind a beiratkozott olvasói létszámot, mind a látogatók 
számát növelni. 

Közel ő00 könyvet kaptunk ajándékba olvasóinktól és idegenektQl is. Az 
állományunkba nem illeszkedQ könyvek kikerültek az „Ingyen elvihetQ” polcra, a 
fiókkönyvtárunk állományából hiányzó, illetve a számunkra felesleges könyveket 
beszállították feldolgozásra a központi könyvtárba.  
 
M_ködési feltételek alakulása: 
A könyvtár épülete sajnos elavult, korszer_tlen, számos problémát csak egy átfogó felújítás 
keretében lehet megoldani. A felújítást elkezdtük tervezni, több lépést is tettünk irányába, de 
forráshiány és megfelelQ pályázat híján nem tudtuk a renoválásra szükséges összeget 
megszerezni.  
 
Foglalkozások, rendezvények, kiállítások: 
Fiókkönyvtárunk kapcsolódott a központi könyvtár rendezvényeihez – Ünnepi Könyvhét, 
Népmese napja, Országos Könyvtári Napok. Változatos programokat kínáltunk 
látogatóinknak. 

Kreatív foglakozásainkat ünnepekhez, nagyobb események kapcsolódva hirdettük 
meg: pl. Farsang, Húsvét, Gyermeknap, Mikulás, Karácsony stb. 

Tavasszal az óvodás és kisiskolás korosztálynak „Húsvéti foglalkoztató” füzetet 
állítottunk össze. Tojásfa díszítésére és nyuszikeresésre invitáltuk olvasóinkat. 

A Költészet Napján óvodásokkal óriásplakáton jelenítettük meg József Attila: Altató 
cím_ versét. Facebook-oldalunkon egy képvers költQjét és címét kellett látogatóinknak 
kitalálniuk. Verskvíz és képversekbQl nyílt kiállítás várta a könyvtárunkba betérQket.  

Gyermeknapon változatos programmal vártuk elsQsorban a 1Ő éven aluliakat, de 
ügyességi játékainkat a felnQtt olvasók is szívesen kipróbálták.  

„Könyvhódító” cím_ olvasásnépszer_sítQ játékunkban – júniustól szeptember 
közepéig – általános iskolás korú olvasóink vettek részt. 

A Népmese Napján felolvasást tartottunk, valamint mesés ügyességi játékok várták az 
érdeklQdQket. 

Az Országos Könyvtári Napok alatt a könyvtár falain túl mutató KönyvkeresQ játékra 
invitáltuk a családokat, valamint olvasóink jól bevált családi receptjeit ismerhették meg az 
érdeklQdQk egy kiállítás keretében.  

Decemberi „Ünnepre hangoló” programsorozatunk megvalósítására pályázatot adtunk 
be, ami sajnos nem nyert. A betervezett Ő programból hármat így is megvalósítottunk 
olvasóink megelégedettségére. 

Kapcsolatban álltunk a Margaréta és a Kikelet óvoda, valamint a Móra Ferenc 
Általános Iskola pedagógusaival, akik szívesen hozták el a gyermekeket egy-egy 
foglalkozásra. 
2017-hez képest bár 7Ő%-kal nQtt a rendezvényeink száma, de a látogatottság mégis 
visszaesett 37%-kal. Ez azzal magyarázható, hogy a korszer_tlen épület miatt a 
rendezvényeinkhez nincs elég hely. 2019-ben ezért is szeretnék felújítani, modernizálni az 
Örökösföldi Fiókkönyvtár épületét. 
 
 



5 
 

Könyvtárhasználati adatok  
 

 Örökösföldi Fiókkönyvtár 2017 tény 2018 terv 2018 tény Változás 

Beiratkozók száma 727 750 796 +9% 

Látogatók száma 16173 16500 18132 +12% 

Rendezvények száma 19 20 33 +74% 

Rendezvényen résztvevQ 
száma 

2081 2100 1318 -37% 

Helyben használt 
dokumentumok száma 3775 3800 6704 +78% 

Helyben használt folyóiratok 
száma 

11283 11300 12971 +15% 

Kölcsönzött folyóiratok 
száma 10272 10300 12084 +18% 

Kölcsönzött könyvek száma  13013 13100 15238 +17% 

Referensz kérdések száma  1257 1300 1876 +49% 

InternetezQk száma 877 900 1190 +36% 

 
 

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 
 
A könyvtár dolgozója: 
Tóth Beáta könyvtáros 
 
A könyvtár facebook oldalára 2018-ban is folyamatos volt az olvasással, könyvekkel, 
könyvtárakkal kapcsolatos idézetek, valamint híres írók, költQk évfordulóinak, ünnepekhez 
kapcsolódó cikkeknek a feltöltése. Az újonnan érkezett könyvekrQl fénykép készült, ezzel is 
tájékoztatva az olvasókat. A kézm_ves foglalkozások és egyéb rendezvények képeiknek is 
nagy sikere volt, egyre többen használják az oldalt. 

Az elQzQ évhez hasonlóan a könyvtári állomány folyamatos gyarapodása szükségessé tette 
a könyvek ismételt, gyakori átrendezését, leválogatását, visszaküldését a központi könyvtárba. 
A kapott polcoknak köszönhetQen nQtt a könyvek tárolására alkalmas helyek száma, azonban 
ez csak ideiglenes megoldás, rövid idQn belül az apasztással sem lehet majd megoldani a 
jelentQs mértékben gyarapodó állomány tárolását. A sz_k hely miatt kevés asztal és szék fér el 
a helyiségben, mely nem teszi lehetQvé nagyobb csoportok fogadását sem. 

2018-ban is komoly szerepe volt annak, hogy a Gy_jteményszervezési Osztály figyelembe 
vette a továbbított olvasói igényeket. Ennek köszönhetQen egyetlen korosztály sem maradt 
olvasnivaló nélkül, az óvodástól a nyugdíjasig mindenki élvezhette a folyamatos 
állománynövekedés elQnyeit, amelyért a meglévQ olvasók igen hálásak. 

Februárban az érdeklQdQ gyerekek több alkalommal is mozgószemes könyvjelzQt 
készítettek, ahol mindenki a saját fantáziáját felhasználva készítette el szörnyecskés, vagy 
állatos kedvencét. 
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A húsvét elQtti kézm_ves foglalkozáson felakasztható díszek készültek, utána pedig baráti 
fotókra volt igény könyvtári háttérrel, amelyek felkerültek a facebookra is. 

Április 10-tQl a könyvtár új nyitvatartási rend szerint m_ködik, errQl szóló tapasztalatok a 
beszámoló végén. 

Április végén az édesanyáknak készítettek ajándékot az ügyes kez_ gyerekek, kiegészítve 
az ünnephez tartozó versolvasással, majd rögtönzött papírszínházas elQadást tartottak 
egymásnak. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is könyvjutalomban részesültek a tanév során legtöbbször 
kölcsönzQ gyerekek. Az idei érdekesség, hogy mind a hat jutalmazott fiú volt. 

Szeptemberben több osztály is könyvtárhasználati foglalkozáson vett részt a könyvtárban.  
A tanító nénivel közös volt a felkészülés az órára, ahol a gyerekek szintén jól érezték 
magukat, a legügyesebbek pedig még ajándékot is kaptak. 
 
2018-ban a fiókkönyvtár ismét csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez 
három programmal.  

1. Október 2. (kedd) 
Nagy lelkesedéssel fogadták a gyerekek az Országos Könyvtári Napok alkalmából 
megrendezésre került interaktív papírszínházas elQadást, ahol Janikovszky Éva Bertalan és 
Barnabás cím_ meséjét követték nagy érdeklQdéssel a gyerekek, és szívesen válaszoltak a 
közben feltett kérdésekre is. 

2. Október Ő. (csütörtök) 
 „Kreatív körmöcskézés” címmel tartott foglalkozást Dévényi Sarolta tanárnQ. Gyerekek és 
szülQk egyaránt nagy lelkesedéssel álltak neki a feladatnak és jobbnál-jobb alkotások 
készültek el.  

3. Október 7. (vasárnap) 
Vasárnap délelQtt Marázi Gabriella, a „Gabriella kalandjai a konyhában” cím_ gasztroblog 
írója volt vendége a Sóstóhegyi Fiókkönyvtárnak. Nagy megtiszteltetés volt a könyvtár és a 
jelenlévQk számára is ez az elQadás, hiszen Gabriella elQször fogadott el olyan felkérést, ahol 
személyesen is találkozhattak vele. Elmesélte a blog létrejöttét, megosztotta receptjei 
sikerének titkát, és válaszolt a feltett kérdésekre is, melyek magánéleti és gasztronómiai 
témában egyaránt elhangzottak. Kóstolóval is készült, így azok is ízelítQt kaptak munkáiból, 
akik eddig még nem próbálták ki a receptjeit. Egy hangulatos, családias eseménynek voltak 
részesei a programon részt vevQk, akik a vasárnap délelQttöt a könyvtárban töltötték. Gabi 
természetességével, kedvességével és közvetlenségével belopta magát a lelkes érdeklQdQk 
szívébe. Köszönet érte, hogy a könyvtár vendége volt!  

Az Országos Könyvtári Napok keretében elQször kaptak jutalmat a Sóstóhegyi 
Fiókkönyvtárban a legtöbbet kölcsönzQ felnQtt olvasók. Az elsQ öt helyezett került díjazásra, 
akiknek jutalma egy-egy ajándékkönyv. Ezzel szeretnénk megköszönni, hogy h_séges 
könyvtárlátogatók és egyúttal hagyományt teremteni, jövQre ismét jutalmazni. 

Novemberben folytatódott az Országos Könyvtári Napokon elkezdett kézm_ves 
foglalkozás. A gyerekek maguk választhatták ki, hogy valamilyen állatot vagy ékszereket 
készítenek. A legkisebbek (ovisok) voltak a legkitartóbbak, mert volt, aki komplett ékszer 
garnitúrát gyártott a fonalakból. 

Továbbra is nagy sikere volt a gyerekek körében a könyvtár elQterében elhelyezett 
„mosolykáknak” is, amit többször pótolni is kellett. Ugyanis akinek rossz volt a kedve, az 
letépett egyet és máris mosolygósabb napja lett. 

Decemberben az ünnepre hangolódva az elsQ karácsonyi kézm_ves foglalkozás elsQsorban 
a sóstóhegyi lakosok részére volt tervezve. A házilag megsütött mézeskalácsot írókával 
díszítették a vállalkozó kedv_ olvasók, akik között képviselve volt a fiatalabb és az idQsebb 
korosztály egyaránt. A második ünnepi foglalkozás az iskolás gyerekek részére volt 
meghirdetve, ahol mindenki egyedi alkotást vihetett haza. Az elQre elkészített sablon, színes 
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ceruza és olló segítségével jöttek létre a díszek, amelyek mellé járt egy szaloncukor is, 
valamint egyéni fotó a facebook-ra. 

A felnQtt lakosságnak is sikerült az ünnepek elQtt kedveskedni egy-egy szem 
szaloncukorral, melynek nagyon örültek. 
 
Az új nyitvatartási rendrQl: 
 
Április 10-tQl a Sóstóhegyi Fiókkönyvtár az új nyitvatartási rend szerint m_ködik, vagyis a 
keddi napokon is a csütörtökihez hasonlóan 10 órától 18 óráig tart nyitva. 

Természetesen az olvasókat többféle módon (könyvjelzQ, facebook, telefon) is segítjük az 
új rend megszokásában, mégis a régi rend szerint jöttek. A foglalkozások egy részét is a kedd 
délutánra tettük, hogy a rendezvényre jövQk mellett kölcsönzésre is legyen lehetQség. Az 
eddigi olvasói visszajelzések alapján a korábbi nyitvatartási rend megfelelQ.  

Nyilvános közkönyvtárként nagyon fontos az olyan nyitva tartás kialakítása, ami megfelel 
a helyi igényeknek, a Sóstóhegy településrészen lakó állampolgároknak. Fontos, hogy 
munkaidQn túl, tehát 16 óra után is lehetQségük legyen a könyvtárat használni, emellett az 
iskolai könyvtári funkciót is maradéktalanul biztosítanunk kell. Feladatunk továbbá az 
igényfelkeltés is, tehát, hogy legyen igényük délután is használni a könyvtárunkat.  

Meg kell vizsgálni, hogy az új nyitvatartás miatt csökkent-e a könyvtárba beiratkozott 
olvasók száma, ezáltal a könyvtárhasználat, valamint a kölcsönzések száma is csak nagyon 
minimális mértékben emelkedett. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják a könyvtár 
látogatottságának megtartása, növelése a korábbi rend szerint kedvezQbb lenne, a többi 
kettQsfunkciójú fiókkönyvtárral pedig egységes, ezért ennek újragondolása szükséges, hiszen 
elsQ az olvasói igények maradéktalan kielégítése.  
 

 
 
 

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 2017 tény 2018 terv 2018 tény Változás 

Beiratkozók száma 254 292 234 -8 % 

Látogatók száma 12607 13616 10041 -20 % 

Rendezvények száma 15 18 18 +20 % 

Rendezvényen résztvevQ 
száma 

300 363 298 -1 % 

Helyben használt 
dokumentumok száma 

9337 10924 9912 +6 % 

Helyben használt folyóiratok 
száma 

3130 3349 3164 +1 % 

Kölcsönzött folyóiratok 
száma 

3019 3119 2785 -8 % 

Kölcsönzött könyvek száma  10371 10450 10479 +1 % 

Referensz kérdések száma  2492 2541 2376 -5 % 

InternetezQk száma 2684 2765 2398 -10 % 
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Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 
A könyvtár dolgozója: 
Bakosné Mikula Edit könyvtáros 
 
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 199Ő 
márciusában nyitotta meg kapuit az Érkert szívében. A 120 m2 alapterület_ fiókkönyvtár 
2018-ban átalakításra, felújításra került, ám alapterülete nem változott. A Széchenyi 2020 
program keretében nyert támogatásnak köszönhetQen kialakításra került egy nagyobb oktatási 
tér, egy mozgássérültek fogadására is alkalmas mellékhelyiség, akadálymentes lett a bejárat, 
az épület teljes nyílászáró rendszere cserére került, klímaberendezést szereltek be, megújult a 
teljes bútorzat, átalakításra, bQvítésre került az elektromos hálózat. Riasztó berendezés 
beszerelése, külsQ világítás kialakítása, a belsQ világítás bQvítése is megtörtént, amelyek 
mind-mind hozzájárulnak a kor színvonalának megfelelQ minQségi könyvtári szolgáltatás 
biztosításához. 

Jelenleg 19.ő00 kötet közül választhatnak a használók. A három helységbQl álló 
könyvtárban kölcsönzQ és oktató tér, dolgozói étkezQ és olvasói mosdó található. A 90 féle 
napi-, hetilap és folyóirat jelentQs vonzóerQvel bír az olvasóink körében. Továbbra is sokan 
betérnek akár naponta is a hétfQtQl-péntekig napi 7 órában nyitva tartó családias hangulatú 
fiókkönyvtárba helyben olvasni, de egyre népszer_bb a folyóiratok régebbi lapszámainak 
kölcsönzése is. 

2018. június 7. és október 29. között a felújítási munkálatok miatt zárva tartott a 
fiókkönyvtár.   Az ő hónapos bezárás érezteti hatását a 2018-as év statisztikai adataiban is. 
2014-ben ő63, míg 2017-ben 745 beiratkozott olvasó tisztelte meg bizalmával 
fiókkönyvtárunkat. 2018-ban 61ő beiratkozott olvasót regisztráltunk, ami tekintettel az ő 
hónapos bezárásra, valójában továbbra is emelkedQ tendenciát jelez. 

Sikeres évet zártunk, a felújítás jól sikerült, az olvasóktól kizárólag pozitív 
visszajelzéseket kaptunk. 
 
 
Szervezeti adottságok 
 
A fiókkönyvtárban egy fQ egyetemi, szakirányú végzettség_ könyvtáros teljesít szolgálatot. 
2018-ban közmunka program keretében 1 fQ adminisztratív munkaerQ dolgozott a 
könyvtárban. 

 
Könyvtári szolgáltatások, m_ködés, gy_jtemény 
 
A fiókkönyvtár állománygyarapítása 2018-ban is tervszer_en, a gy_jtQköri szabályzatnak 
megfelelQen, a könyvtárhasználók igényeinek maximális figyelembe vételével valósult meg. 
A feldolgozott, katalogizált dokumentum megérkezése után a fiókkönyvtár különgy_jtemény 
kezelési gyakorlatának megfelelQen láttuk el színcsíkkal a köteteket.  

A gy_jtQkörnek megfelelQen, kizárólag hagyományos dokumentumok kerültek 
beszerzésre, az év során 1201 db kötet. Ennek 23%-a szakirodalom, 56 %-a szépirodalom és 
21%-a gyermekkönyv volt. 2017 decemberében 19990 kötettel, míg 2018 decemberében 
19ő62 dokumentummal rendelkeztünk. 1629 dokumentum került apasztásra, ám ennek jó 
része a megsz_nt olvasótermi állomány volt, egy kisebb része pedig az avult, rongálódott, 
elhasznált vagy nem kölcsönzött kötetek leválogatásából és visszaküldésébQl adódott. 

Az idQszaki kiadványok fontos részét képezik a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 
állományának. 2018-ban 8Ő folyóiratot és 6 napilapot érhettek el nálunk olvasóink. JelentQs 
számú törzsolvasó olvassa helyben nap, mint nap a napilapokat, és ugyancsak jelentQs értéket 
képvisel szolgáltatásaink között a folyóiratok, hetilapok kölcsönzése. Több folyóirat esetében 
több évre visszamenQ lapszámokat is kölcsönöznek olvasóink. 
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Az átalakítási munkálatok gördülékenyen haladtak, a könyvek összecsomagolásában és 
újra polcra helyezésében a közmunkás kollégák rengeteget segítettek. A könyvtár külsQ 
ablakainak dekorációját, a belsQ dekorációt és feliratokat az Bakosné Mikula Edit tervei 
alapján készítette el a grafikus. Az átalakítást végig nyomon követte, fotózott, egyeztetett a 
kivitelezQkkel. Az átalakítás a terveknek megfelelQen zajlott le. 

Olvasóink kérésére – az átalakítás után – kialakítottunk egy kávésarkot, amely igen 
népszer_.  

Kisebb meghibásodások adódtak az év folyamán (kazán, villanykapcsoló, f_tésrendszer), 
de ezeket sikerült megoldani. Jelenleg is folyamatban van az áramkapacitás bQvítése, amely 
feltétlenül szükséges a klímaberendezés m_ködtetéséhez. 

2018-ban 615 beiratkozott olvasója volt a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárnak, melynek 69%-
át a hölgyek, 31%-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 csökkent. Az aktív korú olvasók száma 23 
%-ról Ő1%-ra nQtt. A 1Ő év alattiak aránya 30%, a 1Ő-17 év közöttieké 6% volt. Az olvasók 
életkori eloszlása kedvezQen formálódik, végre jelentQs növekedésnek indult az aktív korú 
olvasók száma is. 

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.  
 
Rendezvények, programok, PR tevékenység 
 
2018-ben is folytatódott a könyvtárbemutató és könyvtárhasználati órák tartása a könyvtárban. 
A közeli óvoda és általános iskola tanulói elsQsorban ünnepkörökhöz, szokásokhoz 
kapcsolódó könyvtárhasználati foglalkozásokon vettek részt, melyek tematikáját a 
pedagógusokkal egyeztetjük, annak érdekében, hogy illeszkedjen az iskola oktatási 
programjába és a könyvtárhasználati tanmenethez. 
 2018-ban is folytatódott a SzöszmötölQ programsorozatot óvodásoknak és kisiskolásoknak, 
ahol könyvtári foglalkozás keretében a dokumentumhasználat és a könyvtári tájékozódás 
fejlesztése volt az elsQdleges cél.  Ebben az évben több papírszínházas foglalkozás is volt, 
amely újdonság a módszertani területen (a mi könyvtárunkban). Mindösszesen 27 alkalommal 
tartottunk könyvtári órát és SzöszmötölQt, 666 gyermek részvételével. 

Két kamara kiállítást készítettünk 2018-ban, amelyek szintén sikeresek voltak. Adventi 
versek és képeslapok kerültek kiállításra, valamint egy kreatív Magyar Költészet Napjához 
kapcsolódó anyagot állítottunk össze, a két kiállítást több száz olvasó tekintette meg. Új 
kezdeményezés a Tündérujjak Kreatív Kézm_ves Klub felnQtteknek és a Társasjáték Klub, 
amelyeket nagy érdeklQdés övezett. Rendhagyó online helyesírási versenyt is tartottunk, volt 
nálunk bábszínházi elQadás és mesetesztelés, rendhagyó versdélután a könyvtár elQtti járdán. 
Október 30-án ünnepélyes keretek között adtuk át a megújult könyvtárat az olvasóknak.  

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” cím_ program országos hatókör_ 
könyvtári projektje „Az én könyvtáram" címen valósul meg. A Bakosné Mikula Edit 
fejlesztett Olvasólétra bekerült „Az én könyvtáram” projekt az országos mintaprogramjai 
közé. Elindult az óvodás és bölcsQdés korosztályt olvasásra és kölcsönzésre ösztönzQ 
matricagy_jtQ játéka, amely a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárból, a megnyitóval párhuzamosan 
indult el.  

Az „új könyveink” polcon rendszeresen ajánlunk speciális témákhoz kötQdQ köteteket, pl. 
a Móricz Zsigmond Színházban bemutatott darabok könyvváltozatait, az Ünnepi Könyvhéten 
dedikáló írók munkáit, karácsonnyal kapcsolatos írásokat, könyveket. 

A programokat, rendezvényeket a fiókkönyvtár Facebook oldalán is közzétettük, aktív 
kommunikációs felületként m_ködik a 2018-os évben is. A fiókkönyvtár belsQ tereit 
évszaknak megfelelQ dekorációval láttuk el. 
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Eredményes évet tudhatunk magunk mögött a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban, melynek során 
sikerült még jobban megismerni az olvasók igényeit, elvárásait. Erre támaszkodva tervezzük a 
2019-as év munkáját. 
 
Könyvtárhasználati adatok, amelyek bár negatív tendenciát mutatnak, az ő hónapos bezárás 
okozta kiesést jelzik: 

 
Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 2017 tény 2018 

terv 
2018 tény Változás 

Beiratkozók száma 745 500 615 -18% 
Látogatók száma 20659 10000 10002 -52% 
Rendezvények száma 62 35 42 -32% 
Rendezvényen résztvevQ száma 2063 1000 1309 -37% 
Helyben használt dokumentumok 
száma 

3642 1500 1597 -56% 

Helyben használt folyóiratok száma 16058 8000 9830 -39% 
Kölcsönzött folyóiratok száma 10955 6000 8595 -22% 
Kölcsönzött könyvek száma  18865 10000 14219 -25% 
Referensz kérdések száma  8610 4000 5091 -41% 
InternetezQk száma - - - - 

 
 

A 61ő beiratkozott olvasó közül 1Ő1-en éltek az ingyenes beiratkozás lehetQségével, majdnem 
annyian, mint 2017-ben! A Kultúra Napján 11ő-en, a Helló Nyíregyháza programhoz 
kapcsolódóan 21-en, az Ünnepi Könyvhéten ő-en iratkoztak be. A Népmese napja és az 
Országos Könyvtári Napok ideje alatt még zárva tartott a fiókkönyvtár. Ezek az adatok azt 
jelentik, hogy az ingyenes beiratkozás komoly vonzerQvel bír,  hiszen a beiratkozott olvasók 
23%-a az ingyenes beiratkozást biztosító promóciók keretében iratkozott be. 
 
 

Médiatár 
 
A médiatárban történik a különbözQ hanganyagok, dvd-k feldolgozása, katalogizálása és 
jelzetelése is egyaránt. Ebben az évben 3ő2 db dokumentummal gyarapodott 
különgy_jteményünk, ebbQl 282 zenei CD, 16 kotta. 

A mindennapos feladatokon túl az idei évben tovább folytattuk a nagy sikernek örvendQ 
Shulcz SaRock gyarapítását. A három éve elhunyt lemezlovas hagyatékából készült állandó 
kiállítást nyíregyházi zenekarok cédéivel, kazettáival bQvítettük, amelyekhez már nagyon sok 
CD érkezett, de még folyamatban van CD-k érkezése. Ebben az évben a meglévQket már 
beépítettük katalógusunkba is. Zenei gy_jteményünket tovább gyarapítottuk ebben az évben, 
olvasói kérésre, többek között a rockzenét bQvítettük katalógusunkban.  
Segítettük a Kodály Társaság helyi értéktárba kerülését. 

Zenei kérések folyamatosak, egyre inkább e-mailben kapjuk a kéréseket a 
mediatar@mzsk.hu címre. A keresett zenem_veket, fQként oktatási célokra, e-mailben, mp3 
formátumban küldjük az olvasóinknak, az adathordozókra történQ mentés visszaszorult. Egyre 
többen fordulnak hozzánk nem csak zenei kérésekkel, hanem a hat, internetezésre is 
használható médiatári számítógép kapcsán informatikai kérdésekkel. Így gyakran informatikai 
tájékoztatást is adunk, kollégáink digitális írástudást is oktatnak, így elQszeretettel keresnek 
meg minket. 
Szükségessé vált egy magasabb ár kategóriás DVD felvevQ beszerzése, ez még folyamatban 
van. 

mailto:mediatar@mzsk.hu
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Egyik kollégánk elvégezte a Zenei könyvtári ismeretek III. cím_ akkreditált képzést 
Budapesten, a Könyvtári Intézet szervezésében. A képzés pont a feldolgozói munkánkat 
könnyítette meg, hiszen a Médiatár munkatársai az alábbi dokumentumok feldolgozását is 
végzik:  

- hangoskönyvek (88 db) 
- zenei CD (282 db) 
- kotta (16 db) 
- DVD (240 db) 

 
A statisztikai adataink nagyjából stagnáltak. Nagyobb arányban a távhasználat nQtt. Csökkent 
a Videó összeállítások száma, ez az elromlott digitalizáló berendezésünk cseréjével 
megoldódni látszik. 
 
Médiatár 2017 tény 2018 tény Változás 
Látogatók száma/fQ 4353 4216 -3% 
Referensz kérdés 1035 995 -4% 
Helyben használat 1356 1311 -1% 
InternetezQk száma 2997 3012 +1% 
Zenei összeállítás 115 125 +8% 
Videó összeállítás 97 60 -39% 
Távhasználat 179 383 +214% 
 
 
2.1 Gy_jteményfejlesztés   
 

Az állomány alakulása 
 

Rendelkezésre álló források a központi 
könyvtár és fiókkönyvtárai 
állománygyarapítására 

Összeg (Ft) Változás % 
2017 2018 

Költségvetési elQirányzat 19 580 000 27 000 000 + 37 
ÉrdekeltségnövelQ támogatás 628 340 3 760 364 + 498 
ODR támogatás 1 500 000 1 260 000 -19 
Márai program  972 717 993 997 + 2 
NKA Könyvajándék program  880 994 4 841 848 + 450 
Összesen 23 562 051 37 856 209 + 61 
 

A rendelkezésre álló forrásokból májustól, a közbeszerzési szerzQdés életbelépésétQl 
folyamatos volt a gyarapítás. 

Az érdekeltségnövelQ támogatás nagyobb részét (2 560 324,- Ft-ot) folyóirat gyarapításra 
fordítottuk. 

A Márai program keretében igényelt könyvek állománybavétele folyamatban van.  
ODR támogatás elköltése minden évben áthúzódóan történik, idén a 2017-rQl maradt 
összegeket költöttük, s a 2018-as ODR támogatás nagyobb részét 2019 folyamán fogjuk 
elkölteni 

Az NKA könyvajándékot elQzetes igény nélkül folyamatosan kapjuk 
. 
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Állománygyarapodás 
 

Dokumentumtípus 
Db Részarány 

% 

Változás az 
elQzQ évihez 

képest % 
Könyv 
Bekötött folyóirat 
Nyomtatott dok. összesen 

14 906 
121 

15 027 93 
+ 

18% 
Kartográfiai dok. 5 - -75% 
Nyomtatott zenei dok. 16 0,1 - 
Zenei CD 
Hangoskönyv 
Hangdok. összesen 

282 
88 

370 2,2 + 172% 
DVD 
Képeslap 
Érem, plakett 
Vizuális dok. összesen 

240 
23 

 
263 

 
 
 

1,5 +19% 
Elektron. dok. összesen -  - 
Aprónyomtatvány, leltározatlan 
Egyéb összesen 

537 
537 3,2 %  

Mindösszesen 16 218 100 % + 22% 
A gyarapodás értéke 34  079 099,- Ft + 16% 

 
A gyarapodás a bQvebb keretek következtében idén nQtt.  

A dokumentum típusok közül a legtartósabb igény a könyvek iránt mutatkozik, elsQdleges cél 
ezen igények kielégítése. 
. 
Űeszerzés módja Db  Részarány  % Változás az elQzQ évihez képest % 
Vásárlás 
Ajándék 
Köteles példány 
Csere 
Saját elQállítás 
Egyéb 

11 577 
4 138 

96 
4 

345 
58 

71  
26 
0,6 

- 
2 

0,4 

+ 9 
+ 75 
- 41 

+ 400 
+ 379 

- 6  

Összesen 16 218 100,0 + 22 
 

Idei legfQbb partnerünk a Líra Könyv Zrt. a közbeszerzési pályázat nyertese volt.  
A beérkezett kötelespéldányokból tartós állományba 66 db könyvet vettünk, 30 volt a 

leltározatlan aprónyomtatvány, az idQszaki kiadványokat (300 pld, ebbQl 206 helyismereti 
jelleg_) folyóiratként érkeztettük. 

A kötelespéldányokat 7 intézménytQl, nyomdától kaptuk meg 2018-ban. Nagy mennyiség_ 
ajándékkönyvet kaptunk az NKA Könyvajándék program keretében: 1ő06 kötetet. A 8. Márai 
program keretében igényelt könyvek évvégén érkeztek meg, jövQre vesszük állományba. 
Állományba vettük a Margócsy József hagyatékából hozzánk került dokumentumokat: 1192 
db-ot. Az egyéb gyarapodás az olvasók által megvásárolt, illetve a régebben törölt újra 
állományba vett kötetekbQl származik. 

A saját elQállítású dokumentumok zömét rendezvényeink aprónyomtatványai teszik ki. 
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Tartalom jellege (szakrendi megoszlás) Részarány 
Szépirodalom 
Szakirodalom  

64 % 
36 % 

A szakirodalom megoszlása: 
     0 Általános m_vek 
     1 Filozófia, pszichológia 
     2 Vallás 
     3 Társadalomtudományok 
     ő Természettud., földrajz 
     6 Alkalmazott tud. 
     7 M_vészetek, sport 
     8 Nyelvészet, irodalom 
     9 Történelem 

 
  3,5 % 
  4,5 % 
  4,5 % 
20,5 % 
  11% 
20 % 
12,5 % 
11 % 
12,5 % 

Az arányok évek óta hasonlóak, kicsivel lassan, folyamatosan nQ a szépirodalom aránya. 
Olvasóink nagyobb részét ugyanis a hobbiolvasók teszik ki, elsQsorban az Q igényeiknek kell 
megfelelnünk.  
 
FelnQtt-gyermek minQsítés szerint Részarány 
FelnQtteknek szóló dokumentumok 
Gyermekeknek szóló dokumentumok 

75 % 
25 % 

 
A megoszlás évek óta 70-30 % körül mozog, idén a felnQtt irodalom javára módosult, fQképp 
a nemzeti könyvajándékként kapott felnQtt könyvek miatt. A gyermekolvasók aránya 20-25 % 
körüli, ezt tekintve, ideális ez az arány. 
 
LelQhely/Gy_jteményrész 
szerint 

Db Részarány % Változás az elQzQ 
évihez képest % 

FelnQtt kölcsönzQ 5 127 

57  % 

+ 5 
Olvasóterem 100 + 33 
Helyismereti gy_jt 1 931 + 333 
Zenei gy_jt 352 + 26 
Gyermekkönyvtár kölcs. áll. 1 193 -10 
Gyermekkönyvtár olvasóterem 9 -  
Kamasz tér 131 új lelQhely 
Központi raktár 75 + 41 
Hangoskönyvtár 88 + 2 
Folyóirattár 121 -15 
Gyermekkönyvt. segédkönyvtár 28 + 33 
Játéktár segédkönyvtára 74 + 825 
Központi könyvtár összesen 9 229  + 21 
Vécsey úti fiók 1 578 

42,85  % 

+ 6 
Örökösföldi fiók 1 609 + 27 
Orosi fiók 1 304 + 90 
Kertvárosi fiók 920 + 28 
NyírszQlQsi fiók 698 + 22 
Sóstóhegyi fiók 856 + 6 
Városi fiókhálózati összesen 6 965 + 25 
  

0,15  % 

 
Etnikai letét 24 -73 
KülsQ letétek összesen 24 -73  
Mindösszesen 16 218 100 % -  
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Az általános növekedésnek megfelelQen szinte minden lelQhely és gy_jteményrész 
gyarapodása több volt a tavalyinál, a központi könyvtár és a fiókkönyvtárak közötti arány 
változatlan maradt. A Helyismereti gy_jtemény kiugró gyarapodása a Margócsy-hagyatéknak 
köszönhetQ. A Játéktár nagyobb gyarapodása tudatos volt, hogy lecserélhessük a régi kopott 
lapozókat. A gyermekkönyvtárnak jutott kicsit kevesebb a tavalyi gyarapodásnál, ez 
feltehetQleg a felnQtt jelleg_ nemzeti könyvajándéknak köszönhetQ. 

Az etnikai letét a szokásos pályázati forrásból gyarapodott. Ez a gy_jteményrész egyre 
kevesebb, mivel a KSZR szolgáltatás átveszi ezen helyek ellátását 
 

Teljesen vagy részben idegen nyelv_ könyvek száma az új gyarapodásban 
angol 179 
német 99 
olasz 20 
latin 15 
eszperantó 12 
francia 7 
szlovák 7 
orosz 6 
román 6 
ukrán 6 
héber 4 
lengyel 4 
szerb 4 
finn 3 
horvát 3 
cigány 2 
japán 2 
új görög 1 
cseh 1 
spanyol 1 
török 1 

 
A nagy világnyelvek irodalmának gyarapítása tudatos állománybQvítés. A kisebb nyelvek 
könyvei inkább különféle ajándékokból származnak. A viszonylag sok (részben) latin 
nyelv_ dokumentum a történelmi forráskiadványok révén kerül a gy_jteménybe. Az 
eszperantó könyveket ajándékba kaptuk a VMK könyvtárából 

 
A 2018-ban beszerzett dokumentumok átlagára  

 
34 079 099,- Ft: 15 6818 db = 2 173,- Ft / db (aprónyomtatv. nélkül) 
Tavaly 2240,- Ft volt. A csökkenés a közbeszerzési partner (Líra Zrt) magas (39 %-os) 
árengedményének is köszönhetQ 
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Kurrens folyóiratok  

 
 2017 2018 Változás az elQzQ 

évihez képest % 

Cím  Példány Cím Példány Cím Példány 
Magyar nyelv_, nyomtatott 927 1 024 902 1 028 

 

 

-3 %  + 0,4 % 

Digitális adatbázis 6 6 6 6 
Online hozzáférés_ adatbázis 6 6 6 6 
Idegen nyelv_ 12 12 12 12 
Összesen 951 1 048 926 1 052 

 
Az idQszaki kiadványokra, fQleg a képes magazinokra változatlanul nagy az igény. A címek 
csökkenése inkább a folyóiratok megsz_nésébQl adódik, a példányszám kicsit emelkedett. 
Digitális kurrens adatbázisaink: 

az Arcanum Kiadótól vásárolt, számítógépre telepített adatbázisok:  
Vasárnapi újság 18őŐ–1921, Hadtörténelmi közlemények 19őŐ–2009, Néprajzi értesítQ 
1900–2008, Századok 1867–2007, Nyírvidék (interneten is elérhetQen), és a Kelet-
Magyarország 19Őő–1960 közötti évfolyamai. 

Online hozzáféréseink:  
Országgy_lési Könyvtár Sajtóadatbázisa (Pressdok, Hundok), Digitális Kelet,  
Arcanum digitális tudománytár, EISZ.MTAK.hu (akadémiai folyóiratok és szótárak),  

Az idQszaki kiadványok egy részét ajándékba kapjuk a Nemzeti Kulturális Alaptól, más részét 
kötelespéldányként a megye településeitQl, ill. nyomdáitól, túlnyomó részét elQfizetjük. 
 
LelQhely/gy_jtemény szerinti megoszlás Példányszám Részarány 
Folyóiratolvasó 443 

75 % 

Hírlapolvasó 163 
Helyismereti gy_jt. 127 
Zenei gy_jt. 8 
Olvasóterem (adatbázisok, online hozzáférések) 12 
Gyermekkönyvtár 37 
Központi könyvtár összesen 790 
Vécsey úti fiók 89 

 
 
 
 

25 % 

Örökösföldi fiók 93 
Orosi fiók 20 
Kertvárosi fiók 24 
NyírszQlQsi fiók 12 
Sóstóhegyi fiók 24 
Fiókkönyvtárak összesen 262 
Összesen 1 052  
 
 

Dokumentumgyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák szerint 
Dok. típus Ft nettó Ft áfával 
Könyv 21 130 583 22 163 403 
Folyóirat 6 220 104 6 531 110 
Egyéb információhordozó (CD, DVD, 
elektron., inf., egyéb) 

1 585 013 2 012 967 

Összesen 28 935 700 30 707 480 
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Űeszerzési kvóta  
A város lakossága a hozzátartozó településekkel együtt: 120 086 fQ  
(forrás: http://nepesseg.com/szabolcs-szatmar-bereg/nyiregyhaza) 

 
A Könyvtári Intézet által ajánlott sztenderd: 1ő0 új dok. beszerzése 1000 lakosra. 
2018-ban ez a szám nálunk: 135 db/1000 lakos (16 218 db dok.:120 086 fQ = 13ő)  
Javult, tavaly 111 volt. 
 

Állományapasztás 
 
Törölt dokumentumok száma:    1Ő ő63 kötet 
Törölt dokumentumok értéke: 3 488 154,- Ft 
 
Megoszlása: 
Dokumentumtípusok szerint db 
könyv 14 553 
térkép 1 
kotta 1 
hangdok. CD 4 
vizuális dok. (video, DVD) 4 
 
A törlés oka szerint db 
fölöspéldány 7 546 
természetes elhasználódás 6 315 
elavult 277 
olvasó által megtérített 57 
behajthatatlan követelés 9 
megengedett hiány 359 

 
 LelQhely/gy_jteményrész szerint db 
felnQtt kölcsönzQ 9 688 
olvasóterem 491 
gyermekkönyvtár 393 
zenem_tár 11 
központi raktár 12 
feldolgozói segédkönyvtár 309 
Vécsey úti fiók 1 448 
Örökösföldi fiók 648 
Orosi fiók 333 
Kertvárosi fiók 594 
NyírszQlQsi fiók 167 
Sóstóhegyi fiók 295 
fiókhálózati raktár 143 
megyei és kistelepülési letétek 31 
 
A nyár folyamán nagyarányú apasztást végeztünk a felnQtt szépirodalmi kölcsönzési állomány 
raktári részében, fölös és elhasználódott köteteket vontunk ki. Ez történt a feldolgozói 
segédkönyvtári állománnyal is. A gyermekkönyvtár raktárából is folyamatosan zajlott a fölös 
és rongált kötetek leválogatása. A fiókkönyvtárak is kénytelenek visszaküldeni fölös és 
rongált könyveiket, hogy helye legyen az új gyarapodásnak. A kialakítás alatt lévQ Kamasz tér 
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miatt az olvasóterembQl is megkezdQdött az ott fölös kötetek átosztása más lelQhelyekre ill. 
selejtezése. 
A hiányzó 3ő9 kötet belefért a megengedett mértékbe. A fenntartó engedélyezte a törlések 
végrehajtását. 
 

 
A könyvtár dokumentumállománya 2017 és 2018 december 31-én   

 
Dokumentumtípus Állomány 

(db)  
2017. dec. 
31-én 

Gyarapodás 
2018 
folyamán 
(db) 

Törlés 
2018 
folyamán 
(db) 

Állomány 
(db)  
2018. dec. 
31-én 

Könyv és bekötött folyóirat 328 953 15 027 14 553 329 427 
Kartográfiai dok. (térkép) 760 5 1 764 
Nyomtatott zenei dok. (kotta) 1 439 16 1 1 454 
Hangdok. (CD) 21 296 370 4 21 662 
Képdok. (DVD) 4 257 263 4 4 516 
Elektronikus dok. (CD-ROM,) 649 - - 649 
Egyéb (aprónyomt.) 54 137 537 - 54 674 
Összesen 411 491 16 218 14 563 413 146 
 
Az állomány leltári értéke:    Tavalyi érték         312 534 515 

+ idei gyarapodás         34 079 099 
346 613 614 

- idei törlés                     3 488 154 
= Idei egyenleg        343 125 460,- Ft 

 
Egy könyvtári dokumentum átlagára: 9ő7,- Ft (összérték/össz.db, 343 125 460 : 358 472) 
(figyelmen kívül hagyva a leltározatlan aprónyomtatványokat) 

 
Űeszámoló a megyei ellátás adatairól – KSZR  

 
A gyarapodás: 31 101 kötet, ő9 281 168,- Ft értékben. 
Megoszlása: 

 
Dokumentumtípus 2017 

(kötet) 
2018 

(kötet) 
Részarány Változás (%) 

Könyv 29 824 30 857 99 % + 3% 
Térkép 19 3 -  -84% 
CD, DVD 242 43 -  -82% 
Társasjáték  198  + 198% 
Összesen 30 085 31 101 100 % + 3% 

 
Űeszerzés módja 2017 

(kötet) 
2018 

(kötet) 
Részarány Változás 

Vétel 29 990 30 174 97 % + 1% 
Ajándék 95 387 3 % + 307% 
Összesen 30 085 31 101 100 % + 3% 
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Szakrendi megoszlás 2017 
(kötet) 

2018 
(kötet) 

Részarány (2017) Változás 

szak-szép szakon belül 
Társadalomtudományok 2 270 1 696  30  -25% 
Természettudományok 916 1 039  19 % +13% 
Alkalmazott 
tudományok 

1 934 1 829  33  -5% 

M_vészetek 846 678  12  -20% 
Nyelvészet, irodalom 853 325  6 % -42% 
Szak összesen 6 819 5 567 18   -18% 
Szépirodalom 23 266 25 535 82 %  +10% 
Mindösszesen 30 085 31 101 100 %  +3% 
 
 

FelnQtt-gyermek minQsítés 2017 (kötet) 2018 (kötet) Változás 
FelnQtteknek szóló 18 513 19 352 +4,5% 
Gyerekeknek szóló 11 572 11 749 +1,5% 
Összesen 30 085 31 101 +3% 
 
Egy 2018-ban beszerzett dokumentum átlagára: 1 906,- Ft 
 

Megyei dokumentumgyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák szerint 
Dok. típus Ft   netto Ft  áfával 
Könyv 53 192 668 55 825 732 
Folyóirat 8 083 523 8 487 699 
Egyéb információhordozó (CD, DVD, elektron., 
inf., egyéb) 

775 004 984 256 
 

Összesen 62 051 195 65 297 687 
 
A KSZR településekre és a könyvtárbuszra összesen 603 féle idQszaki kiadvány volt 
elQfizetve, 1262 példányban 
 

 
Mutatók 2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
Gyarapításra fordított összeg (bruttó 
Ft)  

27.073.470 27000000 30.707.480 + 13% 

- ebbQl folyóirat (br. Ft) 5.891.387 6000000 6.531.110 + 11% 
- ebbQl CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 
1.188.589 1200000 2.012.967 + 69% 

Kötelespéldányként kapott és 
nyilvántartásba vett dokumentumok 
száma (db) 

162 200 66 - 59% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 
bekerült dokumentumok száma (db) 

1.362 1.400 1.304 - 4% 

Helytörténeti gy_jteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

446 446 1.931 + 332% 

Nemzetiségi gy_jteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

90 100 37 - 59% 

Zenei gy_jteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

279 200 352 + 26% 

A könyvtári állomány éves 13.276 13.300 16.218 + 22% 



19 
 

gyarapodása összesen 
A gy_jteménybQl apasztott 
dokumentumok száma  

21.302 13.300 14.563 - 32% 

 
2.2 Gy_jteményfeltárás  
 
A Gy_jteményszervezési Osztály idén is 10 fQ státuszban lévQ munkatárssal dolgozott, és 
feladatellátást közmunkások segítették.   
 
A munka megoszlik a városi illetve megyei csoport között. A területi csoport a KSZR által 
ellátott települések számára gyarapít, idén összesen 187 település számára. A javaslatot a 
gyarapításra a települési könyvtárak teszik, ez a referenseken keresztül jut el hozzánk, a 
csoportunk munkatársai megrendelik a kért dokumentumokat, vezetik a címenkénti, 
településenkénti rendelés-nyilvántartást, fogadják a csomagokat, betárolják a könyveket, majd 
felszerelik, állományba veszik és katalógusba szerkesztik azokat. A rendelkezésre álló összeg 
idén őő millió Ft volt. Csele Endréné folyamatos telefonos segítséget ad a hozzá forduló 
területi könyvtárosoknak, évvégén több alkalommal továbbképzést is tartott külsQ 
helyszíneken. 
 
A városi csoport a központi könyvtár gy_jteményrészeinek és a fiókkönyvtárak részére végzi 
a gyarapítást minden dokumentumtípus  – könyvek, idQszaki kiadványok, nem hagyományos 
dokumentumok – vonatkozásában, veszi állományba, építi azt be ill. érkezteti  a katalógusba, 
folytat állománygondozó tevékenységet: részben irányítja és adminisztrálja a lelQhelyek és 
gy_jteményrészek közötti állománymozgást, koordinálja és végrehajtja az állományapasztást, 
és lehetQség szerint végez állományellenQrzést.  
 
A gyarapításra rendelkezésre álló összeg az intézmény költségvetésének 10 %-a, azaz több 
mint 20 millió Ft, ezen felül kaptunk érdekeltségnövelQ támogatásként még a fenntartótól 
3 760 364 Ft-ot, a szakminisztériumtól pedig ODR támogatásként 1,2 millió Ft-ot. 
Az elköltendQ összeg nagysága miatt a könyvek tekintetében könyvtárunk közbeszerzés-
köteles. Idén a közbeszerzési pályázatot a legnagyobb – 39 % – engedményt adó Líra Könyv 
Zrt. nyerte. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a szerzQdéskötésig több idQt vesz igénybe, 
ezért az éves könyvrendelésre és feldolgozásra szánt idQ nagy mértékben lerövidül.  
 
A központi könyvtár rendelései a Könyvtárellátó által szerkesztett, 2 hetente megjelenQ Új 
Könyvek c. állománygyarapítási tanácsadó kínálata köré szervezQdnek, mert szakmailag így 
találjuk megalapozottnak, megbízhatónak és hézagtalannak a gy_jtemény alakítását. A KSZR 
települések illetve a területi referensek ezt a szakmai segítséget nem vették igénybe, így 
kéréseik – nem csoportosulva egy-egy ajánlati csomag köré –, a gyarapítók számára 
szerteágazóbbak és nehezebben kezelhetQek voltak. A gy_jteményt igyekszünk megfontoltan, 
elsQsorban az olvasók igényeinek megfelelQen alakítani. FelnQtt olvasóink körében 
legkeresettebb az olvasmányos könny_ szépirodalom, az új gyarapodás nagyobb részét ez 
teszi ki, a fiókkönyvtárakban szintén. Ezenfelül a kevésbé tömegesen jelentkezQ igényeket is 
kielégítjük a gy_jtQkörben foglaltaknak megfelelQen, megtalálhatók a könyvtárban az értéket 
képviselQ kortárs és klasszikus szépirodalmi m_vek, ismeretközlQ-,  szak- és tudományos 
munkák, különös gonddal gyarapítva a helyismereti és zenem_tári különgy_jteményt.  
 
A csomagbontás közös és örömteli feladat. A szállítmány rögzítése a csoportos leltárban, a 
leltár vezetése és a számlakezelés Szabóné Szász Anikó feladata. 
Az állománybavétel és a katalogizálás folyamatában minden munkatárs részt vesz, külön 
munkakör csak a folyóirat rendelés, -érkeztetés, -nyilvántartás, ez az állományapasztás 
adminisztrálásával együtt külön munkakört képez nálunk, amit Vonáné Sz_cs Jolán lát el. A 
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munkafolyamatban elQször a bibliográfiai rekordot hozzuk létre lehetQleg importálással külsQ 
adatbázisból. Az átvett tételt kiegészítjük a még szükséges formai adatokkal: 
információhordozóval, árral, megállapítjuk és rögzítjük a raktári jelzetét, s feltárjuk 
tartalmilag különbözQ típusú, formai és fQleg szabad tárgyszavakkal, amennyit megkíván a 
dokumentum tartalma. Gy_jtemények esetében nemcsak a bQ tárgyszavazás, de az analitikus, 
részdokumentum-színt_ feltárás is szóba jön.  A helyi jelleg_ tanulmányokat, részm_veket, 
amelyek a kölcsönzQi könyvekben vannak, digitalizáltatjuk is, hogy állandóan hozzáférhetQek 
legyenek. Ezután történik a kötetek állománybavétele, azaz az egyedi leltározás. A szerelési 
munkákhoz szívesen vesszük a közmunkások, diákmunkások, közösségi szolgálatosok 
segítségét. Az új gyarapodás színe-javát rendre közzétesszük a könyvtár facebook-oldalán. 
Idén a szokásosnál több képeslapot is vásároltunk, és zenei anyagot is jócskán. A nem 
hagyományos dokumentumok feldolgozása és egyedi leltározása a médiatárban történik.     

Ajándékok is gyarapították idén is az állományt. A Márai program keretében már 8. éve, a 
nemzeti könyvajándék program keretében 3 éve kapunk könyvajándékot. 

Idén került sor az ő éve elhunyt Margócsy József könyvtárunkba került 
könyvhagyatékának feldolgozására. A hagyatékot egyben hagyva a helyismereti 
kutatószobában helyezzük el, a katalógusban a polcjelzetnél jeleztük, hogy mely könyvek 
képezik a hagyaték részét.  1200 db dokumentum és sok aprónyomtatvány került a 
hagyatékból gy_jteményünkbe. Mind a bibliográfiai feldolgozás, mind az állománybavétel 
különleges, rendhagyó munka volt, a tanár úr ugyanis, mint igazi filosz kezelte könyveit, 
iratait és levelezését, a könyvekben megQrizte az azzal kapcsolatos levelezését, saját 
válaszleveleinek másolatát is, a könyvvel kapcsolatos cikk-kivágatokat, pl. a 
könyvbemutatóról, az azzal kapcsolatos aprónyomtatványokat, pl. a meghívót a 
könyvbemutatóra. A könyvben rendre láthatjuk bejegyzéseit (mikor és hogyan jutott a 
könyvhöz) tanáros szigorúsággal tett aláhúzásait, kiegészítéseit, hozzáf_zéseit. Az ilyen 
csomagokat egy egységben vettük állományba, tükrözve a bibliográfiai leírásban, s a 
kötetadatoknál minden jellegzetességet, különlegességet. Sok eddig hiányzó értékes 
helyismereti jelentQség_ könyv került a gy_jteményünkbe, s igazi kincsek is, pl. Váci Mihály 
kézírásos levele. A feldolgozás folyamán az érdekességeket rendre közzétettük facebook 
oldalunkon egy külön albumban. 
A nyár folyamán ismét megejtettünk egy nagyarányú állományapasztást: a raktárban lévQ 
szépirodalomból válogattuk ki az elhasználódott és fölösnek tetszQ köteteket, s diákmunkások 
segítségével még a nyár folyamán az adminisztráció is megtörtént.  
ÁllományellenQrzésre is sor került. Csele Endréné folytatta a felnQtt szépirodalom 
állományellenQrzését az O Ö P Q R bet_kkel. 
600 dokumentum átosztását végeztük el, az apasztás nagyságrendje pedig a tavalyihoz 
hasonló mérték_ volt.  
 
Kötészetünkön személyi változás történt, Palóka Józsefné nyugdíjba ment, Fekete Andrásné 
Erika lépett az évvégén a helyére. Ő20 könyvet, 122 folyóiratkötetet, 70 születésnapi újságot 
kötöttek be, és Ő13 lakossági megrendelést teljesítettek. Készítettek még bet_kockákat és 
nyomtatványtartó dobozokat belsQ szükségletre.  
 
Mindemellett részt veszünk a könyvtár nagyrendezvényeiben, ha kell helyettesítünk, mert 
tudjuk, hogy  az olvasó kiszolgálása a legfontosabb. Szívesen és örömmel végzünk munkaköri 
feladatokat is, ezek az évek folyamán ránk is testálódtak, s talán nem is szívesen mondanánk 
le róluk: a kiállítások gondozásáról a kölcsönzQtérben, az Olvasópont gondozásáról a 
honlapon, a részvételrQl facebook oldalunk m_ködtetésében, és a középiskolásoknak 
szervezett havi kvízjátékokról.   
A segédkönyvtáros tanfolyam gy_jteményszervezési modulját nagyobbrészt a csoport 
munkatársai viszik (Frank Anna, Szabóné Szász Anikó, Trifonovné Karajz Borbála), Gonda 
Ágnes elQzQ tapasztalatai alapján a 3. modulban oktat, s részt veszünk a vizsgáztatásban is. 
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Március 13-án Hamvai Ferenc kollégánk részt vett Baktalórántházán A helyi identitás és 
kohézió erQsítése és a CselekvQ közösségek – aktív közösségi szerepvállalás konstrukciók 
összefüggéseit, módszertani alapjait és a gyakorlati megvalósítás lehetQségeit áttekintQ 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakmai m_helynapon. 
Július 2ő-én részt vettünk a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett Rekordok útvesztQje 
vagy rekordok hálója? : Könyvtári katalogizálás újragondolva c. szakmai napon (Frank Anna, 
Gonda Ágnes, Hamvai Ferenc, Szabóné Szász Anikó, Vonáné Sz_cs Jolán, Trifonovné Karajz 
Borbála). A rendezvényekrQl beszámoltunk kollégáinknak belsQ hálózatunkon, a 
Továbbképzések mappában. 
  
A könyvtárunk pályázik a MinQsített Könyvtár címre, ezért hivatalosan is felállt az intézmény 
MinQségirányítási Tanácsa. A MIT tagjai közé tartozik osztályunkról Gonda Ágnes és 
Hamvai Ferenc 
  

 
 

Mutatók 2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. 
évi tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

5 687 5 600 7 865 +40% 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 
betöltött tételek száma 

 2539 2600 1053 -59% 

Országos gy_jtQkör_ cikkadatbázisba betöltött 
rekordok száma 

264 
(JADOX) 

0 1 916 
JADOX 

+ 625% 

Feldolgozás idQtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos idQtartama órában 
kifejezve)  

1 óra 1 óra 1 óra 0 

BeérkezQ új dokumentumok olvasók számára 
történQ hozzáférhetQvé válásának idQtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

1-50 1-30 1-50 0 

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

98 99 98 0 

 
A MOKKÁ-ba valamilyen oknál fogva nem megy át az összes rekordunk, erre a MOKKA 
szerkesztQi nem tudnak magyarázatot. 
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2.3 Állományvédelem 
 
Kötészeink mennyiség szerint kevesebb munkát végeztek a 2017-es évinél. Ennek 
magyarázata, hogy nyugdíjba ment kolléganQnk Ő hónapig kiesett a munkából. A 
tendenciákból az látszik, hogy a sz_kebb személyi feltételek mellett a lakossági 
megrendeléseket részesítettük elQnyben a belsQ munkákkal szemben, valamint a jobb 
gyarapítási feltételek, bQvebb források következtében több új dokumentumot tudtunk 
vásárolni, s kevesebb régit köttettünk. 
 
 

Kötészeti munka számokban 2018 
 

Munkatípus Mennyiség Részarány Változás az elQzQ 
évihez képest % 

Könyvkötés 420 

60% 

-25% 
Bekötött folyóirat-évfolyamok 86 -60% 
Bekötött napilap-évfolyamok 36 -20% 
Születésnapi újság 70 +9% 
Dobozok készítése a kölcsönzési 
adminisztráció részére 

7  

Bet_kockák készítése a Vécsey u. 
fiókkönyvtár részére 

21  

BelsQ munkák összesen 630 -29% 
Lakossági megrendelésre 413 40 % +16% 

Összesen 1043 100 % -16% 
 
 
 
 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi 
tény 

változás %-ban 
elQzQ évhez 

képest 
Tárgyévben fertQtlenítés, kötés, 
javítás, restaurálás, savtalanítás 
vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben 
részesült dokumentumok száma 

 
 1.238                 1.238 

 
 542 

 
-56% 

Muzeális dokumentumok száma 165 165 165 0 
Restaurált muzeális 
dokumentumok száma 0  0 0  0 
Az állományvédelmi célból 
digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 87  90 90  +3% 
Biztonsági jellel ellátott 
dokumentumok száma 0 0 0 0 
A könyvtári dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló 
gépek száma 7 8 7 0 
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2.4 Tudományos kutatás 
 
Márföldi István: „Médiam_veltségi és médiatudatossági foglakozás a könyvtárban 1. Online 
tartalom elQállítás”, amely a kreatív online tartalom elQállítással és etikus közzétételével 
foglalkozik. 
 
Márföldi István: a „Médiam_veltségi és médiatudatossági foglakozás a könyvtárban 2.                       
Mozgókép, videóblog (vlog) készítés”, amely a fiatalok körében legnépszer_bb vlog készítés 
lépéseit mutatja be. 
 
Polák Péter: Nyomkeresés a könyvtárban! Légy Te is Sherlock Holmes!, amely a könyvtári 
szolgáltatásokat mutatja be játékos formában. 
 
Az elmúlt évben megjelent az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 "Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek" projekt keretén belül, Márföldi István kollégánknak nyolcvan 
oldalas tanulmánya jelent meg „Digitális tartalomszolgáltatás a könyvtárakban” címmel. Az 
elkészült tanulmány átfogóan elemzi a hazai könyvtári tartalomszolgáltatás helyzetét, 
részletes programot tartalmaz elkövetkezQ évek feladatairól, a lehetséges fejlesztési 
irányokról. Kollégánk a HUNRA ajánlásának köszönhetQen részt vett az „Az én könyvtáram” 
országos projekt digitális írástudás m_helyének munkájában, ahol az elkövetkezQ 1ő év 
könyvtári fejlesztési stratégiáját dolgozták ki. Szintén e program keretén belül kollégánk 
elQadóként részt vett több tudományos konferencián illetve népszer_sítette a digitális 
könyvtári tartalomszolgáltatással kapcsolatos elképzeléseit. Továbbá részt vett az Országos 
Széchényi Könyvtár K2 kísérleti m_hely „Oktatástámogatás elektronikus és online 
eszközökkel” konferenciáján, illetve a FQvárosi Szabó Ervin Könyvtár „Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt keretében megrendezett „MérföldkQhöz 
érkeztünk” konferenciáján, valamint további hat alkalommal megyei könyvtárakban rendezett 
disszeminációs konferenciákon. 
Fontosnak tartjuk, hogy a dolgozók részt vegyenek szakmai napokon, konferenciákon, 
továbbképzéseken, ezzel bekapcsolódva az élethosszig tartó tanulás folyamatában, meglévQ 
kompetenciánk folyamatos fejlesztésével, a könyvtárszakmai trendek nyomon követésével, jó 
gyakorlatok adaptálásával magasabb szint_ minQségi szolgáltatások biztosítását tesszük 
lehetQvé intézményünkben.   
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3. Megyei hatókör_ városi könyvtár területi feladatellátása  
 

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás 
 

A megye területén m_ködQ nyomdák kiadványaikból 1-1 példányt kötelesek könyvtárunknak 
megküldeni. Kapunk könyveket, idQszaki kiadványokat, aprónyomtatványokat. Ez a 
szolgáltatás Helyismereti Gy_jteményünk gyarapodása szempontjából különösen fontos, sok 
helyi kiadású könyvhöz, újsághoz, helyi jelentQség_ aprónyomtatványhoz jutunk így hozzá. 
Tartós állományba vettünk idén 66 kötelespéldányként kapott könyvet, leltározás nélkül 
befogadtunk 30 aprónyomtatványt, s folyóirat-nyilvántartásunkban rögzítettünk 206 helyi és 
9Ő nem helyi periodikát.   
Kötelespéldányokat 2018-ban 7 nyomda szolgáltatott az intézménynek. A kötelespéldányok 
átvétele, bevételezése mellett körlevélben kerestük meg a megyében és Nyíregyházán m_ködQ 
nyomdavezetQket, kérve Qket a kötelespéldány rendelet betartására. 
 

Mutatók 2017. évi 
tény 

2018. évi terv 2018. évi tény 
változás %-ban 

elQzQ évhez 
képest 

Kutatómunka éves idQalapja 
(munkaóra/év)   

- - - - 

Tudományos kutatások száma - 1 1 100% 
A könyvtár összes 
publikációinak száma és ebbQl a 
könyvtár szakemberei által 
készített, nyomatott vagy 
elektronikus formában 
megjelent publikációk száma 

1 2 2 +100% 

Idegen nyelv_ publikációk 
száma 

- - - - 

Nemzetiségi nyelv_ 
kiadványok, publikációk száma 

- - - - 

A könyvtár által kiadott 
kiadványok száma 

4 6 5 +25% 

A könyvtár szakemberei által 
tartott elQadások száma 

10 15 16 +60% 

A könyvtár szakemberei által 
elvégzett szakértQi 
tevékenységek száma 

4 5 5 +25% 

A könyvtár által szervezett 
konferenciák száma  1 2 3 +300% 

A könyvtár által szervezett 
konferenciákon 
résztvevQk száma 

31 50 210 +677,4% 

A könyvtár szakembereinek 
konferencián való részvételének 
száma 

8 10 25 +312,5% 

A képzésben, továbbképzésen 
részt vett dolgozók száma 

7 12 11 +57,14% 
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3.2 ODR tevékenység 
 

A 2017-ben megnyert 1.500.000,- Ft-ot 2018 elsQ félévében költöttük el. ErrQl a tartalmi és 
gazdasági beszámolót augusztus végéig megküldtük a minisztériumnak. 2018-ban szintén 
1 200 000,- Ft-ot nyertünk erre a célra. A költést évvégén megkezdtük, nagyobb részét 2019 
elsQ hónapjaiban tervezzük elkölteni, a közbeszerzés lebonyolításáig, hogy ne legyen nagy 
hiátus a gyarapítás folyamatosságában. Az összegeket mindkét évben a legkeresettebb 
könnyedebb szépirodalmi állomány gyarapítására fordítottuk/fordítjuk. 

  

ODR 2017 évben teljesített 
kérések 

2018 évben teljesített 
kérések 

Változás 

Beérkezett kérések 1097 db dokumentum  763 -30,44% 

Elküldött kérések 483 db dokumentum 498 +3,1% 

 
 

3.3 Területi ellátó munka  
 

Szabolcs-Szatmár-Űereg megye településeinek könyvtárellátási helyzete 2018. 
évben, számokban 

 

Könyvtárak könyvtárak 
száma (db) 
2018. 

nyilvános 
könyvtárak 
jegyzékén 
szerepel (db) 
2018. 

  

Lakosságszám 
összesen 
2018. 

Te
le

pü
lé

si 
kö

ny
vt

ár
ak

 

megyei 
könyvtár 

1 1 120 0861 

megyei könyvtár 
KSZR szolgáltató 
helyeinek száma 
összesen 
0 - ő00 lakosú 
településen 

34 0 8800 

ebbQl 
könyvtárbusszal 
ellátott település 

16 0 3464 

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

60 0 43 149 

                                                 
1 http://nepesseg.com/szabolcs-szatmar-bereg/nyiregyhaza, 2019. február 1Ő.  

http://nepesseg.com/szabolcs-szatmar-bereg/nyiregyhaza
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ebbQl 
könyvtárbusszal 
ellátott település 

11 0 7389 

megyei könyvtár 
KSZR szolgáltató 
helyeinek száma 
összesen 
1001 - 1ő00 lakosú 
településen 

32 0 38 033 

ebbQl 
könyvtárbusszal 
ellátott település 

1 0 1111 

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

61 0 129 087 

ebbQl 
könyvtárbusszal 
ellátott település 

0 0 0 

városi 
könyvtár 

24 24 172 152 
 
 

önálló községi 
könyvtár 

17 17 34 008 

Összesen 229 41 558 361 

 
A megyei könyvtár területi feladatellátása a Kult. tv. 66.§ alapján két nagy területre bontható. 
Egyik része a klasszikus módszertani feladatok ellátása, a területi ellátó munka, a másik pedig 
a kistelepülési ellátás megszervezése, azaz a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
m_ködtetése. 
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Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén (NYKJ) szereplQ 
könyvtárak száma az elmúlt években jelentQsen csökkent, köszönhetQen a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer (KSZR) dinamikus bQvülésének. A megyénkben 2018-ban Ő2 települési 
könyvtár szerepelt a NYKJ-n, ebbQl 1 a megyeszékhelyen, 27 városban, 1Ő községben 
m_ködött. A települési könyvtárakon kívül, a nyilvános Könyvtárak jegyzékén még ő 
különbözQ típusú könyvtár szerepel (2 felsQoktatási, 1 szak és 2 egyéb, alapítványi).  

A két feladat egyrészt jól különválasztható tevékenységeket, ugyanakkor egymással 
összekapcsolódó nem elkülöníthetQ feladatokat jelent, melyekhez a szükséges humán 
erQforrás és infrastruktúra a következQképpen állt rendelkezésre:  

 
A megyei szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei  
A Megyei Szolgáltatási Osztály létszáma 2018-ban 11 fQbQl állt. Az osztály megyei 
feladatainak feladatkörök szerinti felosztása a következQk szerint történt: 6 KSZR referens, 1 
fQ könyvtárbusz koordinátor és felnQttképzési felelQs, 1 fQ osztályvezetQ, 1 fQ módszertani 
tanácsadó, 1 fQ 8 órában látja el a könyvtárbuszos feladatokat és az osztályhoz tartozik a 
könyvtárbusz sofQrje is.  

 
A szállítási feladatokra három gépjárm_ állt rendelkezésünkre, egy Opel Vivaro, egy Skoda 
Octavia és egy Wolksvagen Passat gépjárm_, így teljes mértékben el tudjuk látni mind a 
megyei és mind a városi feladatainkat. 

2018-ban tovább folytatódott a nyilvános könyvtárak szakmai módszertani segítése, melyet 
továbbra is önálló munkakörbe rendelt feladatokon keresztül valósítja meg a megyei hatókör_ 
városi könyvtár, mely feladatok a következQképpen valósultak meg: 

Módszertani szaktanácsadás, segítségnyújtás, helyszíni látogatás 

2018-ban intenzívebbé vált a nyilvános könyvtárakkal való együttm_ködés, a 
partnerkapcsolatok erQsítése valósult meg a könyvtárak többszöri felkeresésével. A helyszíni 
látogatások számának emelésével az egyéb kommunikációs csatornákon (email, telefon) is 
erQteljesebb igény mutatkozott a módszertani tanácsadásra, segítségnyújtásra. A 2018-ban új 
és kötelezQ feladatként megjelenQ könyvtári beszámoló és munkaterv elkészítése, az ezzel 
felmerülQ kérdések megemelték a tanácsadási alkalmak számát. Az elQzQ évhez hasonlóan, 
több témában (alapdokumentumok módosítása, statisztika, minQségbiztosítás, pályázatok, 
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beszámoló, munkaterv) is kérték segítségünket, melyet minden esetben sikerült közösen 
megoldanunk.  

2018. év elején, még Ő2 nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplQ könyvtár volt a megyében. 
A m_ködési körülményeiket és a lefolytatott szakértQi vizsgálatok eredményei alapján 1Ő 
fenntartót kerestünk meg azzal, hogy közös megoldást találjunk a települési könyvtár 
m_ködésére.  

A többszöri látogatások, tárgyalások eredményeképpen 10 önkormányzattal (Fényeslitke, 
GávavencsellQ, Gégény, Kékcse, Kisléta, Kölcse, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Pap, Tiszadada) 
kötöttünk együttm_ködési megállapodást a KSZR szolgáltatások nyújtására, így ezek a 
települések év végére lekerültek a Nyilvános Könyvtárak jegyzékérQl, s így a jegyzéken 
szereplQ települési könyvtárak száma 32-re csökkent. 

Egy település Kállósemjén, szakfeladaton m_ködött, de mivel az egyik legjobban m_ködQ, 
legjobb feltételekkel rendelkezQ községi könyvtár a megyében, tárgyalásokat folytattunk a 
m_ködés feltételeirQl, melynek eredményeképpen sikerült megoldást találni, így 
megmaradnak önálló könyvtárként, kiadták az alapító okiratot, elkészítettek minden 
szükséges alapdokumentumot, m_ködésük a továbbiakban jogszabályban elQírtak szerint 
történik. 

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 6 ezer volt.  

Települési könyvtárak tevékenységét segítQ 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 különbözQ szakmai anyagok, nyomtatványok, a könyvtári 
adminisztrációt segítQ formadokumentumok, sablonok. (munkanapló, beiratkozási napló, 
minQségügyi dokumentumok, statisztikai adatlapok, jogszabálygy_jtemények, stb.)  

Képzés, továbbképzés, szakmai napok szervezése 

A nyilvános könyvtárban dolgozó könyvtárosok számára öt alkalommal szerveztünk szakmai 
m_helynapot. A témák kiválasztásával a szakmai munka segítése és az új korszer_ ismeretek 
átadása volt elsQdleges célunk. Az érdeklQdQ résztvevQk száma és a visszajelzések is az 
támasztották alá, hogy a témák kiválasztása nem öncélúan történt, a m_helynapokon 
megismerteket a könyvtárosok jól tudják hasznosítani mindennapi munkájukban. 

IDPPONT TÉMA 
RÉSZTVEVPK 

SZÁMA 

2018. február 07. 
A nyilvános könyvtárak beszámoló és munkaterv 
sablonjának kitöltésével kapcsolatos tudnivalók – 
Gosztonyi EnikQ, MZSK 

ŐŐ fQ 

2018. április 16. 

Könyvtárosok világnapja és szakai nap a MKE-el 
közös szervezésben. 
„Az én könyvtáram” projekt elsQ mérföldköve. 
ElQadó: Farkas Ferenc szakmai vezetQ (FSZEK 
EFOP Projektiroda) 

76 fQ 

2018. június Ő. és 6. Digitalizálási feladatok a könyvtárban – elvek, 2ő + 7 fQ 

http://www.szkszr.hu/
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technikák, módszerek – Márföldi István, MZSK 

2018. szeptember 
24. 

Az én könyvtáram projek 
t megyei szakmai nap 
- Eredmények és fejlesztések Az én könyvtáram 

programban / Tóth Judit, FSZEK EFOP 
Projektiroda 

- A 2017. évi országos olvasásvizsgálat lehetséges 
hatásai a könyvtárak mindennapjaira / Péterfi 
Rita, OPKM 

- Könyvtáros digitális kompetenciák / Eszenyiné Dr. 
Borbély Mária kutatási szakértQ 

- Dotcom gyerekek a könyvtárban. Kik Qk és mit 
akarnak? 

- Oktatástámogató digitális tartalomszolgáltatás a 
könyvtárban / Márföldi István MZSMVK 

78 fQ 

2018. november 19. 
TQM (Total Quility Management) teljes kör_ 
minQségirányítási rendszer bemutatása 

130 fQ 

 

Közös pályázati projektek, megyei hatókör_ rendezvények koordinálása 

Az országos könyvtár- és olvasásnépszer_sítQ 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, egy teljesen új országos olvasásnépszer_sítQ programhoz, valamint a Népmese 
Napja programhoz csatlakoztunk 2018-ban.  

Magyarországon elQször került megrendezésre a visegrádi országok által preferált „Visegrad 
Read To Kids” elnevezés_, nálunk „A Hangosolvasás hete” címet viselQ rendezvénysorozat, 
amelyhez Budapesten kívül négy megye, köztük mi is elsQként csatlakoztunk, s büszkék 
vagyunk rá, hogy az országban a mi megyénkbQl került ki a legtöbb programban résztvevQ 
könyvtár.  Az országos programot a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) koordinálta, 
finanszírozta az elQadókat, biztosította a könyveket, mi pedig igyekeztünk a lehetQ legtöbb 
települést bevonni a rendezvénybe. 

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/csatlakozok-2018 a honlapra. A csatlakozási mozgalom 
eredményeképpen az egyik legjobb programötletet beküldQ település (Szamossályi) is 
megyénkbQl került ki, melynek jutalmaként Hajós Erika élQszavas mesemondó elQadását 
kapták ajándékba.  

IdQpont Program neve Csatlakozó 
nyilvános 

könyvtárak 

Csatlakozó 
KSZR 

szolgáltatóhelyek 

RésztvevQk 
száma 

2018. március 22-
29. 

Internet Fiesta 
10 65 

 
3239 fQ 

2018.június 7-11. Ünnepi Könyvhét 4 126 2787 fQ 
2018. június Ő-10. A Hangos olvasás 

Hete 
14 64 

n.a. 

2018.szeptember 
28-29. 

Népmese Napja 
5 34 

11ő2 fQ 

http://www.nepmesenap.hu/index.php/csatlakozok-2018
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2018. október 1-7. Országos 
Könyvtári Napok 

23 172 
20 333 fQ  

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 szereplQ 
kistelepülési könyvtár (Kisléta, Nyírcsaholy) kapott meg. 

EFOP-3.3.3. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek „Az Én Könyvtáram” 
projekt  

A FQvárosi Szabó Ervin Könyvtár és a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár a projekt lebonyolítására kötött együttm_ködési megállapodása értelmében, a 
projekt megvalósításában intézményünk is hatékonyan közrem_ködik.  

Ennek egyik eleme, hogy a megyében két szaktanácsadó került kiválasztásra, (Gosztonyi 
EnikQ, Fejes Csilla) akik segítik a projekt célkit_zéseinek megvalósítását, megismertetik a 
megyebeli kollégákkal a projektben megvalósuló, korszer_ szakmai ismereteket adó 
akkreditált képzéseket, s ösztönzik a könyvtárosok részvételét a tanfolyamokon. 

A másik eleme, hogy a projekt keretében, négy témakörben fejlesztett 90 mintaprojekt 
kipróbálását, helyi körülményekre való adaptálását megvalósítsák. 2018 novemberében ő 
településen (Mátészalka, Pusztadobos, Tiszalök, Tiszavasvári és Nyíregyháza) ő 
mintaprogram kipróbálása történt meg a szaktanácsadók közrem_ködésével. A jövQ év 
feladata lesz, hogy valamennyi könyvtároshoz eljussanak a projektben fejlesztett 
mintaprogramok forgatókönyvei, s azok a jó gyakorlatok, amelyek az olvasásfejlesztés, a 
szövegértés fejlesztés, a digitális írástudás, valamint a könyvtárhasználat és információkeresés 
témakörében kerültek kidolgozásra. 

Könyvtári szakértQi tevékenység 

- A Várday István Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálására Gosztonyi EnikQ 
könyvtári szakértQt kérte fel a fenntartó, aki elkészítette a szakértQi véleményt, s 2018. 
június 28-án részt vett a város kulturális bizottságának ülésén. 

- 2018. áprilisában az EMMI Könyvtári és Levéltári FQosztályának felkérésére az újonnan 
megalakult „Települési könyvtárak fejlesztése” munkacsoportjának munkájában, melyre 
hat megyébQl delegáltak könyvtár szakembereket, intézményünkbQl Gosztonyi EnikQ 
könyvtári szakértQ vett részt, megbízása december 31-én járt le. Intézményünk 
munkájából fontos, hogy ennek eredményeképpen egy átfogó megyei könyvtári 
helyzetkép http://www.szkszr.hu/dokumentumok/Helyzetk  és egy SWOT elemzés 
készült el, mely http://www.szkszr.hu/dokumentumok/SWOT_ oldalon elérhetQ, 
olvasható.  

- A Könyvtári Intézet felkérésére dr. Vraukóné Lukács Ilona könyvtári szakértQ részt vett a 
2018. június 1ő-ig benyújtott két Könyvtári MinQségi Díj (GödöllQ, Szeged) és egy 
MinQsített Könyvtári Cím (ELTE) pályázat szakmai értékelésében. 

ElQadások  

A könyvtári Intézet a „Határon túli magyar könyvtárosok képzése, továbbképzése” program 
keretében ebben az évben is felkérést kaptunk arra, hogy a kárpátaljai és romániai magyar 
könyvtárosok részére korszer_ könyvtári trendeket, ismereteket bemutató szakmai napot 
tartsunk. Ebben az évben Kárpátalja mellett a Nagykárolyi térség könyvtárosai számára is 
elkezdtük a tematikus képzési programot. 

http://www.szkszr.hu/dokumentumok/Helyzetk%C3%A9p%20Sz.Sz.B%20Megye%20K%C3%B6nyvt%C3%A1rainak%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l_GosztonyiE.pdf
http://www.szkszr.hu/dokumentumok/SWOT_
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- 2018. április 0ő. – NagyszQlQs Digitális kompetenciák könyvtárosoknak – Gosztonyi 
EnikQ, dr. Vraukóné Lukács Ilona 

- 2018. április 18.  - Téglás Innovatív munkamódszerek a könyvtárban – Gosztonyi 
EnikQ, dr. Vraukóné Lukács Ilona 

- 2018. október 1ő. – Beregszász Oktatást támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban  
- Márföldi István 

- 2018. november 14-15. - Nagykároly Szín-Tér-Tár : A tranzakcióalapú könyvtártól a 
közösségvezérelt könyvtárig – Gosztonyi EnikQ; Kommunikációs tréning – dr. 
Vraukóné Lukács Ilona 

- 2018. december 05. – Téglás Digitális kompetenciák könyvtárosoknak – Gosztonyi 
EnikQ, dr. Vraukóné Lukács Ilona 
 
További elQadások  
 

- Másfél órányi esély, kéthetente; avagy, hátrányos helyzet_ települések könyvtári 
ellátása a FelsQ- Tiszaháton – dr. Vraukóné Lukács Ilona. II. Pécsi Bibliobusz 
találkozó, Pécs 2018. június 1.  

- KönyvtárMozi a Nyírségben – Simon Szilvia. KönyvtárMozi szakmai nap. Katona 
József Könyvtár, Kecskemét 2018. június 20.  

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. 
2018-ban három akkreditált képzés és több országos konferencia keretében került sor a 
szakmai ismeretek bQvítésére. 

- Akkreditált képzések: 
o Felkészülés a könyvtári szaktanácsadói feladatokra, 30 óra - 2018. január 1ő-18. 

(Gosztonyi E.) 
o Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben 60 óra – 

2018. február 08-23. (Jeszenszkiné P.M., Pivnyikné F.A., Gosztonyi E.) 
o A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 

megvalósításában 60 óra - 2018.11.05. - 12.09. (Gosztonyi E.) 
- Szakmai m_helynapok, konferenciák: 

o EFOP – Az Én könyvtáram országos szakmai nap – Budapest 2018. január 2Ő. 
o Hova t_nt a magyar ismeretterjesztQ gyermekirodalom? m_helynap – OPKM, 

Budapest 2018. január 26. (ő fQ) 
o A könyvtárak jogszabályi környezete: K 1.0 m_helynap – Könyvtári Intézet 

Budapest, 2018. február 13. (Simon Szilvia)  
o EFOP – Az Én könyvtáram országos szakmai nap – Szolnok, 2018. május 28-29. 
o II. Pécsi Bibliobusz találkozó - Pécs, 2018. május 31- június 2. (7 fQ) 
o EFOP – Az Én könyvtáram regionális szakmai nap – Hajdúnánás, 2018. június 18. 
o KönyvtárMozi szakmai nap – Katona József Könyvtár Kecskemét, 2018. június 

20. (2 fQ) 
o EFOP – Az Én könyvtáram országos szakmai nap – Székesfehérvár, 2018. 

szeptember 3-4. 
o Népmese konferencia – Budapest, 2018. szeptember 28-29. (Vraukóné, Pivnyikné, 

Jeszenszkiné, Gosztonyi, Czakó A.) 
o CselekvQ közösségek országos szakmai nap – Debrecen, 2018. október 16. 

(Gosztonyi E.) 
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MinQségirányítási tevékenység koordinálása 

A megyénkben több olyan városi könyvtár m_ködik, amely rendelkezik a minQségügyi 
ajánlásban elQírt valamennyi dokumentummal, tettek lépéseket a minQségfejlesztés 
témakörében. A megyei könyvtár az elmúlt években több olyan képzési napot tartott, ahol a 
minQségfejlesztés, a minQségmenedzsment állt fókuszban, a honlapunkon megtalálható a 
szükséges dokumentáció, s ami nem elérhetQ onnan, (különbözQ 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 MinQsített Könyvtári Címre. Sajnos eddig nem 
sikerült aktivizálni Qket, így a megyében jelenleg egyetlen minQsített könyvtár sincs. 

 
FelnQttképzési tevékenység (OKJ-s és akkreditált képzéseink) 
 
OKJ-s képzés 
A Segédkönyvtáros képzés 8. képzési évét zártuk és 9. évfolyamát indítottuk 2018-ban. 
A képzés, 2017. szeptember 18-án 23 fQvel indult (16 fQ Sz-Sz-B megye, ő fQ H-B megye, 2 
fQ B-A-Z megye) és 22 fQ tett sikeres vizsgát 2018 júniusában. A 16 fQbQl 10 fQ KSZR-
könyvtáros. A település polgármestere és jegyzQje által aláírt megállapodások száma, mely a 
képzésben KSZR-támogatással résztvevQk legalább öt évig való foglalkoztatását illeti, 
csökkent. 
A 2018/2019-es képzési évre szóló felhívást május elején tettük közzé, s június 1ő-re (jel. 
határidQ) valamennyi hely (2ő fQre akkreditált int.) betelt. Jelenleg 6 fQ vár arra, hogy a 2019 
szeptemberében kezdQdQ képzési évben megkezdhesse tanulmányait. 
Továbbra is megoldatlan, hogy a képzéssel kapcsolatos dokumentumok és tananyagok nem a 
honlapon találhatók, hanem egy dropbox-fiókban. 
2018 Qszén részt vettünk a képzési program módosításának elQkészítésében. Az összegzést 
a Könyvtári Intézet munkatársai elkészítették. 

Határon túli ellátás 

„3 könyvtár, 300 könyv, 3000 olvasó” címmel a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár a kassai Ifjúsági Könyvtár és a Szepsi Városi Könyvtár 200ő-ben aláírt egy 
nemzetközi etnikai kisebbségek könyvtári ellátásáról szóló egyezményt, mely szerint évente 
300 db könyvet helyezünk letéti állományba a határon túli magyar olvasók számára. Immár 
13. alkalommal került sor a Szlovákiában elhelyezett letéti állományok frissítésére. A letétbe 
kivitt könyvek között megtalálhatók a legújabb sikerkönyvek, regények, krimik és 
természetesen a gyermek olvasók számára a mesék, valamint ifjúsági szép és ismeretterjesztQ 
könyvek is. 

A Könyvtári Intézet felkérésére új helyszíneken – Kolozsvár, Szatmárnémeti és Nagyvárad - 
elQkészítettük a képzések indítását 2019-re. (dr. Vraukóné Lukács Ilona – Gosztonyi EnikQ). 

Az Ungvári Városi Könyvtár egy találkozót szerveztünk a két intézmény vezetQje között. 
megkeresésére. (A kapcsolat Gosztonyi EnikQvel és Pivnyikné Filep Anitával Tégláson tartott 
elQadások alkalmával épült.) Sajnos, a határon való igen nehéz átkelés miatt az elsQ 
alkalommal meghiúsult a találkozó, de nem adjuk fel! 

Megszerveztük egy szatmári településen, egy németországi magánalapítvány által m_ködtetet 
segítQház és a Hodászi Roma Tájház között a kapcsolatfelvételt (dr. Vraukóné Lukács Ilona – 
Gosztonyi EnikQ). 
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A Falvak Kultúrájáért Alapítvány, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány, a 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága és a Magyar Olvasástársaság által szervezett 
olvasótábor (melynek határon túli diákok voltak a résztvevQi) munkáját is támogattuk 
kvízjátékkal, népi játékokra épülQ vetélkedQkkel. 

A Debreceni Ady Endre Gimnázium által Túristvándiba (KSZR-település) szervezett 
olvasótábor programját is segítettük, ahová Kárpátaljáról és Szatmárból hívtunk meg 
könyvtárosokat, pedagógusokat. 

 
 3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése – rövid összefoglaló, hiszen a 

KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik 
 

A megyei feladatellátás legnagyobb részét a Könyvtárellátó Szolgáltatási Rendszer keretében 
végzett tevékenységek adják.  
2018-ban 187 település ellátását valósítottuk meg, 1ő9 településen szolgáltató helyen, 28 
településen pedig könyvtárbusz segítségével történt a könyvtári szolgáltatás.  
A 187 település, köztük a 10 új csatlakozó ellátása komoly kihívást jelentett ebben az évben 
is, hiszen az osztály létszáma nem bQvült, így egy-egy referens már 27-28 település 
koordinálását látja el, ami nem kevés munkával jár. 
 
2018-ban KSZR normatívából 8 település könyvtári bútorzatát tudtuk megoldani. A külsQ-
belsQ felújításokat az önkormányzatok vállalták magukra. 
 
2018-ban 8 könyvtár újult meg, 6 településen volt ünnepélyes könyvtárátadó és 13 
könyvtárban történt meg a selejtezés. 
 
2018 októberében újabb 10 településsel kötöttünk megállapodást, így 2019-re már 197-re 
emelkedik az ellátandó települések száma.  
 
 
Könyvtárbuszos szolgáltatás 
A Guruló Könyvtárunk a fehérgyarmati járásban 28 település, ő Nyíregyháza környéki 
bokortanya lakosságának valamint a LEGO dolgozóinak könyvtári ellátását biztosítja. A 
fehérgyarmati régióban az érdeklQdés nem csökken a szolgáltatás iránt, s azokon a 
településeken, ahol iskola található, két órát áll a busz.  
A könyvtárbusz m_szaki állapota illetve a helyettesítések megoldása továbbra is okoznak 
problémákat, ezeket folyamatosan próbáljuk orvosolni.  
 
 
Az elQzQ évekhez képest 2018-ban 1 településsel (Olcsvaapáti) bQvült az ellátandók köre. Az 
évközben tapasztalt, egyéb szolgáltatásokkal való ütközés, ill. menetrend-módosítási igény 
felmerülése kapcsán beterveztünk egy szolgáltatási idQpont-cserét, melyet a 2019-es 
menetrendben érvényesítettünk. 
 
Részt vettünk, nagy sikerrel a II. Pécsi Könyvtárbusz - találkozón (május 31 – június 2.). 
Az intézményt 7 fQ képviselte, dr. Vraukóné Lukács Ilona Másfél órányi esély, kéthetente; 
avagy, hátrányos helyzet_ települések könyvtári ellátása a FelsQ- Tiszaháton címmel elQadást 
tartott, majd egy szekció munkáját vezette. 
 
A heves megyei könyvtár 2019 nyarán tervezi szolgálatba állítani aprófalvas településein a 
pályázati támogatással készülQ könyvtárbuszát. Ezért tapasztalatcserére érkeztek megyénkbe 
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2018. szeptember 13-án, TQzsér Istvánné könyvtárigazgató vezetésével. A kolléganQk nagy 
érdeklQdéssel nézték végig a Könyvtárbuszunk egy szolgáltatási napját (Sonkád, Kispalád, 
Nagyhódos, Garbolc). Különösen a szolgáltatás indításához és zárásához szükséges fizikai és 
infrastrukturális háttérre voltak kíváncsiak, de sok egyéb mellett érdeklQdtek a gyermekekkel 
való foglalkozások rendszeressége, milyensége iránt is. 
 
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett adventi programban is 
részt vettünk. A kétnapos kitelepülés során 221  fQ ismerhette meg a könyvtári szolgáltatás 
ezen formáját. A bemutatkozás rendkívül sikeresnek mondható; s ez nem csak az érdeklQdQk 
szempontjából nézve igaz, hanem a kollektíva szempontjából is. Kiváló példája a 
csapatmunkának. 

 
3.5  Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertetQ, tendenciák bemutatása) 

 
A város területén élQ etnikai közösségek ellátása a gy_jtQköri szabályzatnak megfelelQen 
beépül a gyarapításba, központi könyvtárunk megfelelQ gy_jteményrészeiben elhelyezve a 
dokumentumokat. IdQszaki kiadványokat is rendelünk illetve kapunk ajándékba a részükre, 
(22 cím). A megye területén élQ kisebbségek ellátására évente megpályázzuk az Országos 
Idegennyelv_ Könyvtár által felkínált lehetQséget, ebbQl a keretbQl német nyelvi anyaggal 
gyarapítjuk a rakamazi, mérki és vállaji könyvtárakat, ahol jelentQsebb számmal él sváb 
eredet_ lakosság, és roma szerzQktQl származó irodalommal most már csak Nyírmada 
könyvtárát, mert a KSZR ellátás terjedésével ezen községek sora évrQl évre sz_kül. Tehát a 
megye területén vállalt ilyen jelleg_ feladatunk teljesítését fokról fokra átveszi a KSZR 
ellátás. A roma letéttel ellátott településeken már könyvtárbuszos ellátás történik, így az ott 
lévQ letéti könyveket visszahoztuk a központba, egy részüket átosztottuk a könyvtárbuszra, a 
többit pedig a központi raktárba, illetve olyan szolgáltató helyre, ahol jelentQs a nemzetiségi 
lakosok száma. 
 

 
  3.6 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, 
milyen formában?) 

 

2018. március 31-ig, az elQírt határidQre valamennyi települési könyvtár, szakkönyvtár, 
felsQoktatási könyvtár, és egyéb könyvtár statisztikai adatszolgáltatásának ellenQrzése, 
szükség szerinti javítása, jóváhagyása megtörtént. A nyilvános könyvtárak, valamint az egyéb 
könyvtárak jelentQs 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 2Őő volt. 
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4. Mutatók 
 

4.1 Könyvtárhasználat 
 

A beiratkozott olvasók növekedése a megváltozott könyvtárhasználati szabályzatnak, a 
beiratkozási rendnek (adott év helyett 36ő napos beiratkozás), az ingyenes beiratkozási akciók 
számának köszönhetQ. További cél, hogy beiratkozott olvasóink aktivitását növeljük. A 
látogatások számának minimális csökkentése a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár felújítására 
vezethetQ vissza.  

 

Könyvtárhasználat (KSZR 
nélkül) 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
Beiratkozott olvasók száma (fQ) 9.227 9.500 12.540 +35,9% 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
használók száma (fQ) 7.587  7.495 -1,21% 

A könyvtári látogatások száma 
(db)   190.039 190.500 189.224 -0.42% 

EbbQl csoportok (db) 
169 180 171 +1,1% 

 
4.2 Dokumentumforgalom 

 
Sikeresnek mondható, hogy a kölcsönzött dokumentumok száma nagy arányú növekedést 
mutat. Ez elsQsorban a tervszer_ állománygyarapításnak köszönhetQ, hiszen 2018-ban jóval 
több forrás állt rendelkezésünkre, így az olvasói igényeket szem elQtt tartva vásároltunk 
dokumentumokat, indítottunk népszer_sítQ kampányokat, csatlakoztunk az országos „Nincs 
idQm olvasni kihívás” havi ajánlóihoz, népszer_sítettük helyben használható állományainkat, 
adatbázisainkat.  
 
 

Könyvtárhasználat (KSZR 
nélkül) 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-ban 
elQzQ évhez 

képest 
Kölcsönzött dokumentumok száma 
(db) 

172.471 180.000 251.869 +46% 

E-dokumentumok kölcsönzése 
(db) 

31.920 32.500 39.040 +22,3% 

Helyben használt dokumentumok 
(db) 

274.885 276.000 313.916 +14,2% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 
dok. (db) 

1.097 1.100 763 -30.44% 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 
dok. (db) 

483 500 498 +3,1% 

Irodalomkutatások, témafigyelések 
száma (db) 23 25 23 - 
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4.3 Olvasói számítógépek 
 

Olvasói számítógépek száma 
helyben használatra 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-ban 
elQzQ évhez 

képest 
Katalógus 2 2 2 0 
Olvasói munkaállomás 17 20 17 0 

 
 

4.4 Online szolgáltatások 
 
 
Online szolgáltatások  2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
Távhasználatok száma 147.463 150.000 168.445 +14% 
A könyvtár honlapja 
(teljes webhely) mely 
nyelveken érhetQ 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 vevQ 
használók száma (fQ) 

4.172 4.500 4.787 +14% 

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

14.360 10.000 14.506 +1% 

Tárgyévben a könyvtár 
által nyílt hozzáférés_ 
publikációként 
elérhetQvé tett 
dokumentumok száma 
(db) 
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4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élQk számára 
 

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
Fogyatékossággal élQk 
könyvtárhasználatát segítQ IKT 
eszközök száma 

3 3 3 0 

Fogyatékossággal élQk számára 
akadálymentes szolgáltatások 
száma 

5 5 5 0 

 
4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

 
Az Országos Idegennyelv_ Könyvtár által kiírt pályázat keretében az alábbiak szerint láttuk el 
a feladatot. A rakamazi letéti állomány 11 db, a nyírmadai pedig 8 db új dokumentummal 
bQvült. A megye két, etnikai letéttel rendelkezQ nyilvános könyvtárában Rakamazon 23Ő, 
Nyírmadán 1Ő9 db dokumentum segíti a nemzetiségi könyvtári ellátást. 
 
 

Dokumentumok 2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
Könyvek 

90 100 37 -58% 

folyóiratok 
22 30 9 -59% 

Elektronikus dokumentumok 
- 2 - - 

Összesen 
112 132 46 -58,92% 

 
 

4.7 Használói képzések száma 
 
A Gyermekkönyvtárból 1 fQ év közben nyugdíjba vonult, ezért csökkent a gyerekek 
könyvtárhasználati foglalkozásoknak a száma. 
 
 
Kompetenciaképzés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-ban 
elQzQ évhez 

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

6 10 9 
 

+50% 

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

123 200 158 +28,5% 

A könyvtár által szervezett 8 10 17 +212,5% 
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digitális kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzések 
száma  
A könyvtár által szervezett 
digitális kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzéseken 
résztvevQk száma 

302 370 300 
 

-0,6% 
 

A könyvtár által szervezett 
engedélyezett képzések, 
továbbképzések száma 

6 10 12 +200% 

A könyvtár által szervezett 
akkreditált képzéseken, 
továbbképzéseken résztvevQk 
száma 

90 150 184 +204.4% 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások 
száma  

209 220 200 -4,3% 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevQk 
száma 

4.523 4.620 4.193 -7,3% 

A könyvtár által szervezett 
hátrányos helyzet_eket, romákat 
célzó, a társadalmi együttélést 
erQsítQ, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára 
nevelQ és multikulturális 
programok száma 

19 25 9 -52,6% 

A könyvtár által szervezett 
hátrányos helyzet_eket, romákat 
célzó, a társadalmi együttélést 
erQsítQ, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára 
nevelQ és multikulturális 
programokon résztvevQk száma 

415 525 260 -37,3% 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erQsítQ programok száma 

6 10 1 -83,3% 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erQsítQ programokon résztvevQk 
száma 

294 300 200 -31,9% 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élQk 
könyvtárhasználatát segítQ 
képzések, programok száma 

36 40 11 -69,4% 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élQk 
könyvtárhasználatát segítQ 
képzéseken, programokon 

595 650 200 -66,8% 
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résztvevQk száma 
A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programok, képzések száma  

5 20 4 -20% 

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

200 300 21 -89,5 % 

Összes képzés száma 295 345 263 -10,8% 
A képzésen résztvevQk száma 
összesen 6.542 7.115 5.516 -15.7% 

A könyvtároktatást, képzést, 
könyvtári tevékenységeket 
támogató kiadványainak száma 

0 1 0 - 

 
Ő.8 Rendezvény, kiállítás  

 
2018-ban is sokszín_, a lakosság széles körét, rétegét érintQ, profilunkba illeszkedQ 
könyvtárszakmai és kulturális, irodalomnépszer_sítQ programokkal csalogattuk 
intézményünkbe a látogatókat. 

A rendezvénykínálat palettájában kötetbemutatók, író-olvasó találkozók, tudományos- és 
ismeretterjesztQ elQadások, vetélkedQk, versenyek, kiállítások, zenei és irodalomnépszer_sítQ 
programok szerepeltek. 

A könyvtári programok szervezésekor elsQdleges szempontunk volt, hogy a helyi vagy a 
megyéhez valamilyen módon kötQdQ írók, költQk, alkotók m_veit, munkásságát 
népszer_sítsük, ill. helyi irodalmi értékeket mutassunk be. 

Kiemelt rendezvényeink voltak: a Magyar Költészet Napja, az Internet Fiesta, a 46. 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Gyermekkönyvhónap, a 89. Ünnepi Könyvhét és 17. 
Gyermekkönyvnapok, a Népmese Napja és az Országos Könyvtári Napok. 

Folytattuk a korábbi években elindított sikeres sorozatainkat, klubfoglalkozásainkat: 
Utazók a könyvtárban, Mindentudás Könyvtára – felnQttek és gyerekek számára, IdézQk 
Könyvtára, Helytörténeti esték, Móricz Zsigmond Olvasókör, KöltQk egymás közt, Baba-
Mama angol, Ringató, KerekítQ, Kvíz-parti. 

Nagy Zsuka költQ és Béres Tamás író közrem_ködésével második évfolyamában lépett a 
Kamasz-terasz, mely a fiatal, tehetséges írópalánták felkarolását, segítését célozta meg. 
 
Az év során 31 kiállítást rendeztünk meg, egy részük évfordulókhoz kapcsolódott, zömük 
képzQm_vészeti jelleg_ tárlat volt. 2018-ban az alábbi személyek és csoportok munkáit 
láthatták az érdeklQdQk: Sári Antal, Bihari Gábor, Bencze Sándor, Komiszár János, Danilás 
László, Barkóczi Beáta, Farkas T. Éva, Molnár Móni, Virányi Ferenc, Erdeiné TörQcsik 
Katalin, Káli-Horváth Kálmán, Nagyné Petró Viktória, Háziné Szikora Éva, Házi György, 
Benczúr Gyula Alkotó Kör, Nagyhalászi Eszterlánc Egyesület, Maticska JenQ Alkotó és 
KépzQm_vészeti Kör. Rendeztük kiállítást pasztellfestQk m_veibQl, gyermekrajzokból, 
nemzetközi népm_vészeti emlékekbQl, csipke és retró tárgyak gy_jteményébQl. „Elnémult 
vidéken” címmel nyíregyházi bokortanyák fotóit mutattuk be, és az I. világháborúra 
emlékezve az olvasók megtekinthették a „Heged_vel és Puskával – A Nagy Háború elfeledett 
cigány katonái 191Ő–1918” cím_ vándorkiállítást. A helyi lengyel önkormányzat 
Lengyelország történetérQl rendezett tárlatot. 
A kilenc tematikus kiállításunk többek között Szabó Menyhért Tunyogmatolcsról szóló Kelet-
Magyarország cikkgy_jteményét és a megyei levéltári napokhoz kapcsolódó könyveket, 
cikkeket mutatta be, továbbá Benczúr Gyula, Krúdy Gyula, Kölcsey Ferenc, Sipkay Barna és 
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Elek Emil életérQl, életm_vébQl villantott fel részleteket, szabolcs-szatmár-beregi farsangi 
népszokásokról adott hírt.  
 
Rendszeresen részt vettünk, aktívan közrem_ködtünk, koszorúztunk a városi és a megyei 
önkormányzat és a társintézmények rendezvényein. 
RendezvényeinkrQl, programjainkról a helyi és az országos média rendszeresen hírt adott, 
beszámolt tudósítások, interjúk, stúdióbeszélgetések formájában. 
KülsQs, egyéb rendezvénynek 11Ő alkalommal adtunk helyszínt kamara- és 
konferenciatermünkben, ahol 7791 fQ vett részt 
 
A Magyar Költészet Napja alkalmából április 10-én Dinnyés József tartott koncertet jeles 
magyar költQk megzenésített verseibQl, április 12-én Jónás Zoltán versmondó m_vész a Hetek 
költQi csoportosulás verseibQl összeállított m_sorát mutatta be az érdeklQdQknek. 
 
 

89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok 
 
A könyvhét eseményei június 7–11. között zajlottak.  Az elsQ három nap rendezvényeinek a 
helyszíne a Kossuth tér volt. 

Az Ünnepi Könyvhét elsQ napján, délelQtt Kertai Zalán – Máday Norbert: Borsody a 
vívómester c. kötetét mutatta be dr. Tóth András Tamás és Sipos László. A gyerekek számára 
oly népszer_ Dániel Andrással, a Kufli-történetek írójával találkozhattak a fiatalabb 
korosztályt képviselQi. Az Ünnepi Könyvhetet a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és 
Majorette csoport nyitánya vezette fel. A megnyitón résztvevQ vendégeket Jászai Menyhért 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere, önkormányzati képviselQ és Tomasovszki 
Anita a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte. A megnyitó 
beszédet Závada Pál József Attila-díjas írótól hallhatták az érdeklQdQk, akivel Karádi Zsolt 
fQiskolai tanár, szerkesztQ beszélgetett. A m_sor a jelentQs irodalmi népszer_ségnek örvendQ, 
Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas íróval, folytatódott, akinek a beszélgetQpartnere Nagy Zsuka 
nyíregyházi költQ volt. Ezt követQen Rácz Zsuzsa íróval, a Terézanyu sorozat szerzQjével 
Kecskeméti Zsuzsanna, az Aranyanyu díj nyertese beszélgetett. Az elsQ napot a Dimenzió NQi 
Kar koncertje (Kazár Ticiána vezényletével) és a Tüneth együttes koncertje zárta. 

A rendezvénysorozat második napján Szentgyörgyi Judit mutatta be Bori és Vince 
kalandjai – Ismerkedés a Földdel c. meséskönyvét, és Hajdú Katalin: Boldogságcseppek cím_ 
mesekönyvét lapozhatták fel az érdeklQdQk, majd megtartották a könyvtári Kvízparti 
eredményhirdetését. Ezt követte Sepsi Sándor: A sors kezében c. verseskötetének, Sipos 
László: A mosolygó szentek földjén, m_emlékvédelmi és m_vészettörténeti tanulmányok a 
FelsQ-TiszavidékrQl c. kötetének bemutatása, valamint Ésik Sándor: „Olvassunk tárcát!” c. 
blogjának felolvasó órája. Vendégeink: Borbély Balázs, Ésik Sándor, Kecskeméti Zsuzsa, 
Kulcsár Attila, Margittainé Horváth Ágnes, M. Szlávik Tünde. A fiatalabb korosztály az 
általuk kedvelt Lakatos Levente íróval találkozhatott. A programokban gazdag napot a 
Kávészünet együttes koncertje zárta. 

A harmadik napon a Vörös Postakocsi lapszámbemutató és felolvasó órájával folytatódott 
az Ünnepi Könyvhét, közrem_ködött Kulin Borbála fQszerkesztQ, Kováts Judit író, Karap 
Zoltán zenész-esztéta. Sor került Karádi Zsolt: Hangnemek és árnyalatok – Tanulmányok, 
esszék, kritikák c. kötetének és a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2018/2. számának 
bemutatójára is. Nemere István íróval is találkozhattak és dedikáltathattak vendégeink. A 
Rítust, Áfra János és Lázár Domokos zenés felolvasóestjét minden korosztály érdeklQdéssel 
kísérte. Az Elefánt együttes koncertje zárta a Kossuth téri programokat, melyen a fiatalok 
rendkívül nagy számban töltötték meg városunk fQterét. Az irodalmi rendezvények kísérQ 
programjaiként fotó- ill. könyvkiállítás, dedikálás várta még az érdeklQdQket. 
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Népszer_ségnek örvendett a Papírszínházunk, melyet a felnQttek is szívesen hallgattak és 
néztek. Megjelent a téren LEGÓ-MAN a gyerekek kedvence. Fajátékainkat is használhatták 
az érdeklQdQ gyermekek, volt könyv-cserebere, ingyenes beiratkozás és az Ünnepi Könyvhét 
alkalmából amnesztiát kaptak a késedelmes olvasók is. 

HétfQn a könyvtár olvasótermében Futaky László: Könyvek között c. új kötetérQl dr. 
Bényei Miklós címzetes egyetemi tanár beszélgetett a szerzQvel, Sonnevend Péter: Fejezetek 
a magyarországi könyvtárügy történetébQl (19Őő-19ő6) c. kötetérQl pedig dr. Babosi László.  

Negyedik napon Vásárosnaményban, a Tiszavirág Tanyahajón zártuk az Ünnepi Könyvhét 
program sorozatát. Bodnár István: Színek és árnyak, valamint Kulcsár Attila: Szerdát mondott 
csütörtököm. ő00 limerick cím_ köteteinek bemutatójával ért véget a 89. Ünnepi Könyvhét és 
17. Gyermekkönyvnapok. 

A könyvheti sátor a fQtéren kapott helyet. A helyi könyvesboltok is lehetQséget kaptak új 
könyveik bemutatására. (Líra, Libri, Babó) 
 
Móricz Zsigmond 139. születésnapjára a könyvtár elQtt álló Móricz-szobor 
megkoszorúzásával emlékeztünk meg.  
 

KÖNYVTÁRAK – KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS 
Országos Könyvtári Napok megrendezése Szabolcs-Szatmár-Űereg megyében 

2018. október 1–7. 
 
 
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2018-ban 13. alkalommal kapcsolódott az 
Országos Könyvtári Napokhoz. Az évrQl évre egyre népszer_bb programsorozat lehetQséget 
adott arra, hogy felkeltsük az olvasók, a kultúra iránt fogékony állampolgárok érdeklQdését 
könyvtáraink iránt. A 21. századi könyvtár már nemcsak hagyományos funkciókat lát el, 
hanem segítséget és eszközt ad a korszer_ infokommunikációs eszközök használatához, 
inspirációt nyújt a kutatáshoz, a tanuláshoz, a szabadidQ hasznos eltöltéséhez. 

Célunk az volt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legkisebb településén is tisztában 
legyenek a lakosok azzal, hogy a hagyományos lehetQségeken kívül, még milyen új 
szolgáltatástípusokat biztosít számukra a könyvtár. Az Országos Programbizottság javaslatait 
követve a következQ témák köré szervezQdtek a hétfQtQl vasárnapig zajló programok 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is: Családbarát könyvtár; Tudásátadás – tudásegyesítés; 
Könyvtári kreatívok; Olvasó – sokk; Örökség és emlékezet; Könyves vasárnap.  A Könyves 
Vasárnapon megyénkben 3 könyvtár várta olvasóit rendkívüli nyitva tartással és rendhagyó 
programokkal. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 680 program valósult meg 2018. október 1-7. között. A 
felhíváshoz mindösszesen 196 település 216 intézménye csatlakozott, ami jelentQs mérték_ 
könyvtári aktivitást jelez sz_kebb régiónkban, 2018-ban is sikerült a települések 8ő,6% -át 
bevonni az országos programsorozatba. A számtalan program közel 22 ezer (pontosabban 21 
82Ő) emberhez, kicsiktQl a felnQttekig, a tiniktQl a nagyszülQkig eljutott. 
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Nyíregyházi rendezvényeink 
 
Programjaink két fontos központi tematikához kötQdtek: 
 
1. CSALÁDOK ÉVE MAGYARORSZÁGON 
2018 Magyarországon a CSALÁDOK ÉVE, ezért szeretnénk, ha a könyvtárunk még inkább 
családbaráttá válna. Célunk az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Országos 
Könyvtári Napok alkalmával minden érdeklQdQ család számára, lehetQség nyíljon könyvtári 
palettánk sokszín_ségének felfedezésére. A könyvtár nagyon sok hasznos rendezvénnyel 
járult hozzá eddig is a családok kikapcsolódásához, tudásszerzéséhez. A Családok éve 
alkalmat adott ezeknek a népszer_sítésére, az év közben elindított családi könyvtári 
programok sajtónyilvános zárására, valamint többgenerációs események tervezésére. A család 
éve keretében látogatóink ismeretterjesztQ elQadásokat hallhattak, családi játékokat 
játszhattak, családok ismerkedtek meg egymással. Nagy hangsúlyt fektettünk a kamaszok 
bevonására, a velük való kommunikációra.  
 
2. 2018  A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE 
A kezdeményezés célja, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa kulturális 
örökségét. Az európai év szlogenje: „Örökségünk: a múlt és a jövQ találkozása”. Nagy 
hangsúlyt fektettünk arra is, hogy programjaink olyan tudást adjanak át felnQtteknek, 
gyerekeknek egyaránt, amelyekben megismerhették múltjukat, gyökereiket, kulturális 
értékeiket. Ezen értékeket nemcsak elméleti formában, hanem több esetben gyakorlati 
bemutatókkal, programokkal is színesítettük. 
 
 
Központi könyvtár rendezvényei 
2018. október 1. Téma: Hírül adjuk 
A programsorozat hivatalos kezdeteként Halkóné dr. Rudolf Éva Köznevelési, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke és Tomasovszki Anita igazgató sajtótájékoztatót tartott, majd Gulyás 
Emil olvasónk könyvtárunkról készített nagyméret_ fényképét ajándékozta nekünk. 
Délután a megyei Kodály Társaság évadnyitó elQadása hangzott el: Harsányi Gézáné 
nagykállói zenetanár, helytörténeti kutató Kodály Zoltán nagykállói gy_jtQútjairól tartott 
elQadást. 
 
2018. október 2. Téma: űsaládbarát könyvtár 
A Védjük meg egészségünket! programon a résztvevQk vért adtak, a Vöröskereszt dolgozói 
vérnyomást és cukorszintet mértek, valamint egészségügyi információkkal látták el az 
érdeklQdQket.  
Kovácsné Dibáczy Zsuzsanna gyermek szakpszichológus „Kamasz-panasz a családban” cím_ 
elQadásában jó tanácsokat adott a kamaszoknak és szülQknek egyaránt. A gyerekek segítséget 
kaptak a „felnQtt” világ kapujában problémáik megoldásához, a szülQk pedig módszertani 
útmutatásban részesültek. A CseperedQ meseklubban A csiga család meséjével ismerkedtek 
meg a gyerekek, báboztak, majd csigákat ábrázoló bábokat barkácsoltak. Papírszínházunkban 
Janikovszky Éva Bertalan és Barnabás cím_ meséjét mutattuk be. A Ringató zenés 
foglalkozásán babák, kisgyerekek és anyukák magyar népi gyermekdalokat tanultak meg. 
„Mesebeli család” címmel olvasó családok vetélkedQjét rendeztük meg a Családi kvízpartin. 
A nap zárásaként Hankó András tiszavasvári író, újságíró Szentmihályi szivárvány cím_ 
könyvét mutatta be Vaczóné Antal Erika a szerzQvel beszélgetve. 
 
2018. október 3. Téma: Tudásátadás – Tudásegyesítés 
A tudásátadás témakörében nemcsak könyvtárunk elektronikus adatbázisaival, hanem 
kulturális értékeinkkel, hagyományainkkal is megismerkedhettek vendégeink. Nyíregyháza 
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történetérQl virtuális képeslap-kiállítást rendeztünk. Gyermekkönyvtárunkban – 
visszapillantva a régi idQk játékaira – Uray Erik papírsárkány-készítést oktatott a 
gyerekeknek. Babosi László elektronikus adatbázisok a könyvtárban címmel tartott elQadást. 
Különleges programként említhetQ meg Szabó Norbert Ádám „Áteveztük az Atlanti-óceánt” 
cím_ izgalmas, nagy sikert aratott élménybeszámolója, könyvbemutatója. Az Atlanti óceánt 
6Ő nap alatt átevezQ sportoló elhozta a korszer_ navigációs eszközökkel felszerelt kajakját is, 
amelyet könyvtárunk elQtt meg lehetett tekinteni. A debreceni Maticska JenQ Alkotó és 
KépzQm_vészeti Kör DEKÁD cím_ kiállítását Kerékgyártó Kálmán költQ nyitotta meg, 
közrem_ködött Keresztúri Mária költQ és Ráczné Hekman Erzsébet énekes. 
 
2018. október Ő. Téma: Könyvtári kreatívok 
A gyermekkönyvtárban zajló foglalkozások célja a gyerekekben szunnyadó kreativitás 
felébresztése volt. Kazai Béla „Légy képben!” címmel a jó szelfi fotózásának titkaiba 
vezetette az iskolásokat. A Készítsük együtt! rendezvényen a kicsik könyvjelzQt készítettek, 
origamit hajtogattak és gyöngyöt f_ztek, közben különbözQ, életkoruknak megfelelQ könyvre 
hívták fel figyelmüket a kollégák. Ki tud többet Európáról? címmel vidám, játékos kvízpartit 
rendeztünk középiskolásoknak. 
 
2018. október ő. Téma: Olvasó-sokk 
Gyermekkönyvtárunk Cimboraklubjában „sokkoló” olvasásélményeikrQl beszélgettek a 
gyerekek. A „H_ség mindhalálig” cím_ irodalmi délutánon a 90. éves Boda István költQ, író, 
újságíró elQtt tisztelgett Erdei Sándor költQ, újságíró és Erdélyi Márta Sesztina JenQ-díjas 
versmondó. 
 
2018. október 6. Téma: Örökség és emlékezet 
A harmadik emeleti társalgóban megnyitottuk az „Emlékezzünk a hQsökre!” cím_ 
könyvkiállítást, amellyel az 1848–1849-es forradalmunkra és szabadságharcunkra 
emlékeztünk meg. A Kalandos kardokon a Simonyi Óbester Szablyavívó Iskola tartott 
látványos bemutatót a könyvtárunk elQtti téren, valamint kiállítást rendeztek szablya- és 
kardgy_jteményükbQl. „Porba hullott gyöngyszem” cím_ irodalmi sétánkon Nyíregyháza 
belvárosának irodalmi emlékhelyeit tekintették meg az érdeklQdQk. Sipos László, az 
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának tagja kulturális örökségeinkrQl, m_emlékeinkrQl 
tartott elQadást.  
 
2018. október 7. Téma: Könyves vasárnap 
Az utolsó napot reggel 9 órakor a könyvtár elQtti téren a Szabolcs Táncegyüttes nyitotta meg 
szabolcs-szatmári népi táncok bemutatásával. DélelQtt tartottuk meg az „Induljon a játék!” 
cím_ kreatív családi vetélkedQnket, közben már zajlott a „Ki vagyok én?” – megelevenedett 
könyvszereplQk felismerése c. játékunk.  
Ebben az évben is díjazásra kerültek a könyvtári LEG-ek (a legfiatalabb olvasó, 
legh_ségesebb látogató, aki egyben a legtöbb könyvet kölcsönözte, a legh_ségesebb család, a 
legtöbb fiókkönyvtárunkat látogató olvasó, a legtöbb folyóiratot és napilapot kölcsönzQ 
olvasó, a legtöbb kutatást végzQ olvasó, a legtöbb DVD-ét kölcsönzQ olvasó, a legtöbb zenét 
hallgató olvasó, önkéntes segítQnk, aki a legtöbbet tette az olvasás népszer_sítésért), illetve 
értékeltük és díjaztuk a „Könyvfaló” cím_, egész éven át szorgalmasan olvasó gyermekeket 
is. „Szeretem a könyvtáram” flashmobunkat könyvtárunk elQtti téren szerveztük meg. A 
rendezvénysorozat zárásaként Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló 
m_vész és költQ, Az el_zött álom cím_ saját verseibQl összeállított estjét tekintették meg a 
vendégek.  
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Kertvárosi Fiókkönyvtár 
 
2018. október Ő. 
„Mesebeli család” – olvasó családok vetélkedQje. Pici gyerekekkel érkeztek a családok, hogy 
kiderüljön, ki mennyire ismeri a népmeséket, illetve a mai meséket. Ügyességi játékokkal, 
kirakókkal és rejtvényekkel mérték össze tudásukat. A rendezvényen 7 család vett részt 
összesen 2Ő fQvel. 
 
2018. október ő. 
„Kulturális Értékeink” plakátkiállítás kulturális örökségeinkrQl és a hungarikumokról. 
Plakátkiállítás keretében ismerkedhettek meg az olvasók, valamint a Kertvárosi Általános 
Iskola tanulói a ritkábban emlegetett kulturális értékeinkkel, örökségünkkel. Pl. a „Höveji 
csipkevarrás” élQ hagyományával, a „Kassai-féle lovasíjász módszerrel”, a solymászattal stb. 
A kiállítás sikerességét a 200 fQ fölötti látogatószám jelzi. 
 
 
NyírszQlQsi Fiókkönyvtár 
2018. október Ő. (csütörtök) 
„SzülQ, család, gyermek” címmel Vitkai Éva családterapeuta tartott interaktív elQadást. A 
családi élet színterei, a családi szerepek kerültek szóba, majd az elQadás végén a gyerekek 
által feltett kérdésekre válaszolt. „SzQlQskerti kreatívok” cím_ verses és zenés elQadáson 
Abonyiné Antal Anna drámapedagógus és Olajos Gábor elQadóm_vész közös zenés 
produkciója is elhangzott. Az elQadást a szQlQskerti tagintézmény aulájában tartották alsó 
tagozatosok részére. Dalaik többnyire az állatokról szóltak, illetve a családról. 
 
 
 
 
Orosi Fiókkönyvtár 
2018. október 2. 
Családbarát könyvtár: családi játékos délután a könyvtárban címmel tartottunk foglalkozást. 
A Herman Ottó Általános iskola alsó tagozatában külön tantárgy a sakk, ezért „sakkdélutánt” 
szerveztünk. Vendégünk volt a Nyíregyházi Egyetemi Sportegyesület Sakkszakosztályának 
nyolc tagja. A Sakkosztály vezetQje bemutatta a Magyar Sakkszövetséget, beszélt 
munkájukról, majd elkezdQdött a játék: kialakultak a versenypárosok és igen érdekes 
eredmények születtek. Összesen 60 fQ tisztelte meg jelenlétével a könyvtárat, egy osztály 
(harmadikos tanulók), és több család is eljött a rendezvényre. A gyerekek sakkoztak, 
színeztek az ovisokkal, többen megpróbálták kirakni a Rubik kockát. 
 
2018. október Ő. 
Könyvtári kreatívok címmel, papírtányérból Qszi sünis ajtódíszt készített az Állatok világnapja 
alkalmából a harmadik osztály, közben az állatokról folyt beszélgetés, és állatos találós 
kérdéseket olvastak a gyerekek. Ezek után a második osztály Szarka Tibor tanító vezetésével 
állatos totót töltött ki, majd megbeszélték az eredményeket. Összesen 32 fQ vett részt, ebbQl 
30 tanuló. 
 
2018. október ő. 
Az „Olvasó-sokk” keretében kedvenc könyveikrQl beszélgettek a negyedikes gyerekek, és 
könyvekrQl szóló kvízpartin vettek részt. RésztvevQk száma: 1ő fQ, ebbQl 1Ő tanuló.  
 
Örökösföldi fiókkönyvtár 
2018. október 3. 
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Örök(ös) ízek címmel nyílt kiállítás olvasóink jól bevált családi receptjeibQl. A kiállítás 2018. 
október végéig volt megtekinthetQ. 
 
2018. október ő. 
A nyomok (végül) a könyvtárba vezetnek címmel könyvkeresQ játék várta a családokat. A 
játékos feladatok során olvasóinknak Ő könyvet kellett megkeresniük két külsQ helyszínen, 
valamint könyvtárunkban. A vidám hangulatú keresést mind a 9 család (22 fQ) sikerrel 
zárta. Cserébe olvasóink remek ajándékcsomagokkal lettek gazdagabbak. 
Hagyományosan az OKN programsorozat keretében került lezárásra az iskolások számára 
hirdetett olvasásnépszer_sítQ programunk, a Könyvhódító, amelyben 1ő fQ vett részt, akik 
összesen 76 könyvet olvastak el. 
 
Az OKN alatt 37 fQ iratkozott be ingyenesen. A késedelmes olvasók (17 fQ késés; 3 fQ I. 
felszólító) összesen 39 könyvet hoztak vissza. 3980 Ft késedelmi díjtól és 120 Ft 
postaköltségtQl tekintettünk el. 
 
Sóstóhegyi fiókkönyvtár 
2018. október 2. 
Nagy lelkesedéssel fogadták a gyerekek az interaktív papírszínházas elQadást. ÉrdeklQdéssel 
követték a történetet és szívesen válaszoltak a közben feltett kérdésekre is. 
 
2018. október Ő. 
Dévényi Sarolta tanárnQ „Kreatív körmöcskézés” címmel tartott foglalkozást. Gyerekek és 
szülQk egyaránt nagy lelkesedéssel álltak neki a feladatnak, és jobbnál jobb alkotások 
készültek el. A végén mindenki hazavihette az elkészült munkákon kívül a körmöcskézéshez 
szükséges sablont is, így már otthon sem lesz akadálya a kézm_veskedésnek. A forró tea és a 
finom keksz szintén nagy sikernek örvendett.  
 
 
2018. október 7. 
Marázi Gabriella, a „Gabriella kalandjai a konyhában” cím_ gasztroblog írója volt vendége a 
Sóstóhegyi Fiókkönyvtárnak. Nagy megtiszteltetés volt a könyvtár és a jelenlévQk számára ez 
az elQadás, hiszen Gabriella elQször fogadott el egy ilyen felkérést, ahol személyesen is 
találkozhattak vele. Elmesélte a blog létrejöttét, megosztotta receptjei sikerének titkát, és 
válaszolt a feltett kérdésekre, melyek magánéleti és gasztronómiai témában egyaránt 
elhangzottak. Kóstolóval is készült, így azok is ízelítQt kaptak munkáiból, akik eddig még 
nem próbálták ki a receptjeit. Egy hangulatos, családias eseménynek voltak részesei a 
programon részt vevQk, akik a vasárnap délelQttöt a könyvtárban töltötték. 
Az Országos Könyvtári Napok keretében elQször kaptak jutalmat a Sóstóhegyi 
Fiókkönyvtárban a legtöbbet kölcsönzQ olvasók. Az elsQ öt helyezett került díjazásra, akiknek 
jutalma egy-egy ajándékkönyv volt. Ezzel szeretnénk megköszönni, hogy h_séges 
könyvtárlátogatók! 
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„Ennek a városnak voltam az írója”. Tudományos konferencia Krúdy Gyula 
születésének 1Ő0. és halálának 8ő évfordulója tiszteletére 

2018. október 19. 
 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei tagozata 2018. október 19-én, Krúdy Gyula születésének 1Ő0. és halálának 8ő. 
évfordulója tiszteletére tudományos konferenciát szervezett a Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár Konferencia- és Kamaratermében. Az elQadók névsora és tudományos 
fokozatai úgy véljük biztosította a konferencia tudományos minQségének magas színvonalát: 
prof. dr. Kemény Gábor professor emeritus, az MTA ny. tudományos tanácsadója, szerkesztQ 
– Miskolci Egyetem, dr. habil Gintli Tibor PhD egyetemi docens, irodalomtörténész – ELTE, 
dr. Sturm László Phd egyetemi docens, irodalomtörténész, szerkesztQ – ELTE, prof. dr. Jánosi 
Zoltán egyetemi tanár, irodalomtörténész, író, fQszerkesztQ – Magyar Napló Kiadó, dr. habil 
Minya Károly PhD fQiskolai tanár, intézetigazgató – Nyíregyházi Egyetem, dr. Karádi Zsolt 
PhD fQiskolai tanár, irodalomtörténész, kritikus – Nyíregyházi Egyetem, dr. habil PethQ 
József PhD fQiskolai tanár, nyelvész – Miskolci Egyetem, dr. Hamar Péter irodalom- és 
filmtörténész – Fehérgyarmat. 
A rendezvény nyitányaként Tomasovszki Anita könyvtárigazgató üdvözölte a megjelenteket, 
majd Bajnay Kornél Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselQje 
hivatalosan megnyitotta a konferenciát. A magas színvonalú elQadások után dr. Karádi Zsolt 
rendezésében könyvtárunk kamaratermében bemutatták A hóember szeretQje – Lírai játék 
Krúdy Gyula m_veinek felhasználásával cím_ színdarabot. A jó hangulatú, sikeres 
konferencián elhangzott elQadásokat a könyvtárunk által kiadott folyóirat, a Szabolcs-
szatmár-beregi Szemle 2018/Ő. számában mind közölte. Az eseményrQl hírt adott a helyi 
nyomtatott és elektronikus sajtó, a Nyíregyházi TV riportot készített a néhány elQadóval.  

 
 

A TQM (total quality management) teljes kör_ minQségirányítási rendszer bemutatása 
Szakmai nap, 2019. november 19. 

 
A közeljövQben könyvtárunkba szeretnénk bevezetni a TQM-rendszert, ezért 2019. november 
19-én konferenciát szerveztünk a témában jártas elQadókat felkérve. Tomasovszki Anita 
köszöntQje után dr. Vaczóné Antal Erika a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatóhelyettese, Horváth Adrienn a Könyvtári Intézet munkatársa, Vidra Szabó Ferenc 
könyvtári minQségmenedzser, Bajnok Tamara könyvtáros (Hamvas Béla Városi Könyvtár) és 
Kührner Éva (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi FQiskola) könyvtárvezetQ tartott 
elQadást a TQM-rQl és minQségirányítási rendszerekrQl. 
 
A Ratkó József-díj átadása 
2018. november 26-án rendeztük meg a Hangsúly Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgy_lés 2018. évi Ratkó József-díjának átadását. A rangos díjat Buda Ferenc 
Kossuth-díjas költQ-m_fordító kapta meg, amit a Hangsúly kuratórium elnöke, Karádi Zsolt 
fQiskolai tanár, irodalomtörténész, valamint Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgy_lés alelnöke adott át. Az ünnepségen a Hangraforgó együttes megzenésített versekkel 
idézte meg Ratkó József és kortársai költészetét. Az átadóról hírt adott a helyi és az országos 
sajtó, a Kossuth és a Bartók Rádió, valamint részletesen beszámolt az M5 televízió kulturális 
híradója. 
 
Szabolcs-Szatmár-Űeregi Szemle bemutatója 
2018-ben az ő3. évfolyamában lépQ Szabolcs-szatmár-beregi Szemle négy számában eredeti 
célkit_zéseinek megfelelQen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Kárpátalján, valamint a 
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partiumi Szatmár megyében élQ magyarság társadalmi, történelmi, kulturális kérdéseivel 
foglalkozott, illetve publikációs lehetQséget adott a megye írástudó értelmiségének. 
Könyvtárunk felelQs kiadója a Szabolcs-szatmár-beregi Szemlének. A szerkesztQség 
munkájában egyik munkatársunk, dr. Babosi László aktívan részt vesz. 
2018. december 17-én mutattuk be a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle cím_ folyóirat 2018/4-
es, a 1Ő0 éve született Krúdy Gyuláról szóló tematikus számát. A vendégeket Seszták 
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgy_lés elnöke, és Tomasovszki Anita 
igazgató köszöntötte, dr. Karádi Zsolt fQszerkesztQ összegezte a folyóirat 2018-as évet. 
 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 
Változás %-
ban az elQzQ 
évhez képest 

A könyvtárban a 
tárgyévben szervezett 
helyi, megyei és 
országos szint_ 
közösségi programok, 
rendezvények száma 
összesen  

835 850 1.096 +31,25% 

A könyvtárban a 
tárgyévben szervezett 
helyi, megyei és 
országos szint_ 
közösségi programok, 
rendezvényeken 
résztvevQk száma 

30.887 32.000 37.620 +21,8% 

A könyvtárban 
szervezett idQszaki 
kiállítások száma  

39 40 37 -5,12% 

A könyvtárban 
szervezett idQszaki 
kiállítások 
látogatóinak száma 

2.423 2.500 10.650 +439,53% 

Tárgyévben a 
családok számára 
meghirdetett 
rendezvények száma  

17 20 18 +5,88% 

Tárgyévben a 
családok számára 
meghirdetett 
rendezvényeken 
résztvevQk száma 

165 200 211 +27,87% 

A megyei hatókör_ 
városi könyvtár 
esetében az általa 
ellátott 
kistelepüléseken 
szervezett 
rendezvények száma  

1052 1200 1.049 -0,3% 

A megyei hatókör_ 
városi könyvtár 
esetében az általa 

Ő2.Ő2ő fQ ő0.000 fQ Ő1.0őŐ fQ -3% 
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ellátott 
kistelepüléseken 
szervezett 
rendezvényeken 
résztvevQk száma 
Egyéb rendezvények 
száma 

39 40 114 +292% 

Egyéb 
rendezvényeken 
résztvevQk száma 

2.423 2.500 7.791 +321% 

 
4.9 Használói elégedettség mérés 

 
 
Használói elégedettség 
mérések 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
A használói elégedettség-
mérések száma 

1 1 1 - 

A használói elégedettség-
mérések során a válaszadó 
használók száma 

254 300 212 -16,53% 

 
 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 
 
Települési könyvtárak számára 
nyújtott szolgáltatások 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
M_helynapok száma 5 10 5 0 % 
RésztvevQ települési könyvtárak 
számaránya –KSZR nélkül (%) 10 20 80 70 % 

A megyei hatókör_ városi 
könyvtár koordinációjával 
minQsítésre készülQ települési 
könyvtárak száma 

- - - - 

 
 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 
 
Segítenek a könyvek visszapakolásában, a rendezvények technikai lebonyolításában, a 
Csiriptanya kézm_ves foglalkozásainak elQkészítésében vesznek részt. Nyáron a 
Strandkönyvtárunkban felügyeletet tartottak, a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárunk felújításakor is 
aktívan részt vettek a pakolásban. A Helyismereti Gy_jteményben aprónyomtatványok 
rendezése.  
Munkánkat a fiatalok segítik, ezáltal a szakalkalmazottaknak a szakmai munkára több idejük 
jut.  
 
Nyári diákmunkán 8 diák vett részt. 3-an bepillantást nyertek a könyvtár-informatikai 
rendszerünkbe, 2 fQ pedig a Gy_jteményszervezési Osztály munkáját segítették, részt vettek a 
törlésben, selejtezésben, törlési jegyzék készítésében. 3-an a titkárságon segítették az irattári 
rendezést.  
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Nyári szakmai gyakorlatát 1 fQ töltötte nálunk.   
 
Közösségi szolgálatot teljesítQ diákok létszáma: 
Iskola FQ 

1. Széchényi István Szakk.  52 
2. Szent Imre Gimn. 28 
3. Westsik Vilmos Szakk. 33 
4. Sipkay Barna Szakk. 45 
5. Wesselényi M. Szakk.  35 
6. Kölcsey F. Gimnázium 28 
7. Lippai J. Szakk. 5 
8. Bánki D. Szakk. 25 
9. Ev. Kossuth L. Gimn. 75 
10. Vásárhelyi P. Szakk. 23 
11. Krúdy Gyula G. 67 
12. Inczédy Gy. Szakk. 22 
13. M_vészeti Szakg. 17 
14. Zrínyi I. G. 12 
15. Arany J. G. 10 
16. Tokaji F. Szakk. 2 
17. Vasvári P. G. 10 

                          Összesen: 489 
 
 
 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítQk száma 250 250 489 95,6% 

Az iskolai közösségi szolgálat 
fogadására a köznevelési 
intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

19 20 17 
 

-10,52% 

A könyvtárban dolgozó 
önkéntesek száma  1 5 1 - 
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4.12 Partnerség 
 
Az Ünnepi Könyvhétre szponzori támogatókat, együttm_ködési megállapodásokat kötöttünk 
vállalkozásokkal, cégekkel.  
 

A könyvtárral írásos 
együttm_ködést kötQ 
partnerek száma 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban elQzQ 

évhez képest 
Civil szervezetek 

4 5 6 +50% 

Határon túli könyvtárak 
1 2 1 - 

Vállalkozók 
35 36 10 -71,4% 

Oktatási intézmények 
19 22 17 -10,52% 

A kistelepülési önkormányzattal 
kötött megállapodások száma 177 187 187 +6% 

Egyéb 
- - - - 

Összesen 
236 252 212 -10,16% 

 
 
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 Közgy_jteményi Digitalizálási Stratégiához, azzal 
összhangban a 2019-ben a digitalizált állomány népszer_sítésére helyezi a hangsúlyt. Az éves 
digitalizálási tervben az állományvédelem mellett, a helyi periodikumok (elsQsorban Kelet-
Magyarország) digitalizálását tartjuk a legfontosabb feladatnak. Mivel megsz_nt a MaNDA 
digitalizálási közmunkaprogramja, ezért kevesebb dokumentum digitalizálását tervezzük 
2019-ben.   
 
Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni? 
Eszköz neve, típusa Darabszám 
A3 könyv szkenner PLUSTEK A300 1 
 
Közzététel 
A digitalizált állomány döntQ részét a könyvtár saját honlapján, tematikus digitális 
helyismereti gy_jteményében teszi közzé (JaDox). A pályázati úton digitalizált 
dokumentumokat a Hungaricana adatbázisában tesszük közzé.  A közmunkaprogram 
keretében digitalizált dokumentumok a MaNDA adatbázisában érhetQk el, illetve egy jelentQs 
részük bekerült az Europeana adatbázisába is. A digitalizált állomány 8ő% nyilvánosan 
mindenki számára hozzáférhetQ. 
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Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%) 
űél Arányszám (%) 
Szolgáltatás 70 
Állományvédelem 20 
Elektronikus dokumentumküldés   0 
Reprográfia 10 
 
 
 
Digitalizálás 
 

2018. évi tény 2019. évi terv 

Digitális objektumok száma 3015 2252 
Teljes dokumentumok száma 3015              2252 
Könyv        2       2 
Folyóirat 713   500 
Hanganyag 125   100 
Audiovizuális dokumentum 60     50 
Kép 198   200 
Egyéb 1916 1500 
Összesen  3015 2252 
Online elérhetQ 2827 2100 
Helyben használatra elérhetQ   188   152 
 
Online elérhetQ adatbázisok 
  
A könyvtár két online elérhetQ digitális adatbázissal rendelkezik az egyik a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Helyismereti Gy_jtemény, ami bárki számára hozzáférhetQ. Az elmúlt évi 
látogató szám 31979 fQ volt ez Ő0%-al több mint az elQzQ évi. További dinamikus 
növekedésre nem számítunk, 2019-ben különbözQ marketing eszközökkel megpróbáljuk 
fenntartani ezt az igen jó látogatottsági adatot. A másik a Hungaricana adatbázisában tárolt, 
Történeti Szatmár, Szabolcs és Bereg megye hírlapjait tartalmazó gy_jtemény. A nyilvános 
periodika adatbázis látogatóinak száma 2018-ban jelentQsen nem növekedett (18636 fQ volt). 
Mivel egy jelentQs (98 periodika) gy_jteményrQl van szó az elkövetkezQ év feladata, hogy 
népszer_sítsük ezt az adatbázist és növeljük a látogatottságát. 
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IV. FEJLESZTÉSEK: 
 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
Az Emberi ErQforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.8-16 kódszámú A 
könyvtári intézményrendszer tanulást segítQ infrastrukturális fejlesztései projekt – 
Könyvtár egy életen át cím_ pályázattal tudjuk intézményi tereinket és épületeink 
infrastrukturális fejlesztését kivitelezni. Az elnyert támogatás: 118.6ő1.87ő Ft 
A következQ intézményi terek, épületek fejlesztése valósult meg 2018-ban: 
 

1. 1. Olvasóterem – Kamasz-tér 
Központi könyvtár olvasótermének kihasználtsága a megváltozott könyvtárhasználati 
szokások miatt évrQl évre csökken. Az olvasók összetételét vizsgálva a középiskolás 
korosztály aktivitása, könyvtárhasználata szintén csökkenQ tendenciát mutat. 
Éppen ezért olyan szolgáltatásfejlesztés megvalósítása a cél, ami hozzájárul az említett 
célcsoport könyvtárhasználatának növeléséhez. A fejlesztés során elsQ lépésként a 
célcsoport igényeinek megfelelQen az olvasóterem egy részének alakítása történt meg 
mobil térelválasztó rendszer beépítésével, mely rendszer szükség szerint kisebb-
nagyobb közösségi és/vagy oktatási színtérré varázsolja a helyszínt, így biztosítva a 
zavartalan m_ködést, s nem akadályozza a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat 
sem. Az oktatási helyszín berendezéséhez a korosztály igényeinek, valamint az 
oktatási helyszín céljainak megfelelQen beszerzésre kerültek a bútorok és egyéb 
berendezési tárgyak. 
 

1.2. Vécsey Utcai Fiókkönyvtár fejlesztése 
A projekt keretében a könyvtár teljes átalakítása megtörtént és 2018. október 30-án 
ünnepélyes keretek között átadtuk az olvasóknak. Az épület fizikai átalakítása 
bQvebben: a bejárat áthelyezése és akadálymentesítése, a válaszfalak lebontása, 
nyílászárók, bútorzat cseréje, elektromos hálózat átalakítása, mellékhelyiségek 
kialakítása. 
Az átalakításoknak köszönhetQen egy egybefüggQ, variálható oktatási tér keletkezrzz, 
amely alkalmas 30 fQ befogadására, ami lehetQvé teszi a különbözQ oktatási formákat 
(csoportos könyvtárhasználati, ismeretszerzQ foglalkozás, mobil informatikai 
eszközökkel tartott képzések, vetélkedQk, de akár író-olvasó találkozók, bábszínházi 
elQadások, családi programok, filmvetítések). Megsz_nt a kihasználatlan olvasóterem, 
kialakítottunk egy olvasói mellékhelyiséget és egy folyóirat-olvasót.  

 
2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok  
 
A Vécsey Utcai Fiókkönyvtárunkba és az Olvasóteremben a még jó állapotban lévQ 
polcokat felhasználtuk más terekben (FelnQtt kölcsönzQ, Orosi Fiókkönyvtár, Kertvárosi 
Fiókkönyvtár).  

 
3. JelentQsebb eszközbeszerzések 

 
Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjárm_    
ebbQl személygépkocsi    

Számítógép 55 14.718.385 KSZR 
ebbQl olvasói 55   
ebbQl szerver    

Fénymásoló    
Vonalkód-leolvasó 24 391.968 KSZR 
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FényképezQgép 23 1.330.265 22 db KSZR 
Nyomtató 29 2.349.187 20 db KSZR 
Televízió 2 397.838  
Projektor 8 1.654.728 6 db KSZR 
Házimozi 6 327.558 KSZR 
Fejhallgató 6 62.244  
Digitalizáló 2 91.623  
VetítQvászon 6 177.282 KSZR 
E-book olvasó 5 95.130  
Router 5 29.010  
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    
egyéb: bútor Vécsey Úti Fiókkönyvtár 
            bútor Olvasóterem 
            bútor KSZR (8 szolgáltatóhelyre) 

198 
52 
260 

6.817.246 
1.286.828 
8.506.320 

 

    
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  38.235.612  

4. Pályázatok, projektek 
 
Igyekeztük pályázati aktivitásunkat növelni, hiszen a pályázati források járulnak hozzá 
színvonalas rendezvényeinkhez. Az EFOP-os pályázatnak köszönhetQen tudtunk 
infrastrukturális fejlesztéseket végezni.  
 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Űefejezése 

Múlt és jelen. 
IdQutazás a 
népmesétQl a XXI. 
sz. irodalmáig. 30. 
Szomszédoló 
Gyermekolvasó-
tábor 
Dr. Vaczóné Antal 
Erika 

2.303.210 1.600.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

2018.07.09. 2018.07.14
. 

Szabolcs-szatmár-
beregi Szemle 
2018. évi Ő 
lapszámának 
megjelentetése 
Dr. Babosi László  

3.040.000 500.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

2018.03.01. 2018.12.31
. 

Mindentudás 
könyvtára 
gyerekeknek 
Dr. Vaczóné Antal 
Erika 

823.160 650.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

2018.02.12. 2018.06.04
. 

A TQM teljes 
kör_ 
minQségirányítási 
rendszer 

500.000 500.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

2018.09.02. 2018.11.30
. 
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bemutatása a 
Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi 
Könyvtárban 
Dr. Vaczóné Antal 
Erika 
Országos 
Könyvtári Napok 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében 
Dr. Vaczóné Antal 
Erika 

1.985.000 1.300.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

2018.10.01. 2018.10.07
. 

KönyvtárMozi 
szolgáltatás 
közösségfejlesztés
t szolgáló 
programja Sz.-Sz-
Bereg megye 
kistelepülésein 
Gosztonyi EnikQ 

1.521.200 1.521.200 Nemzeti 
Kulturális Alap 

2016.10.01. 
2017.12.31. 

2018.03.01
Elszámolás 
miatt 
áttéve a 
2018. évre 

Emlékezés a 1Ő0 
éve született 
Krúdy Gyulára 
Dr. Babosi László 

583.000 583.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

2018.09.03. 2018.10.19
. 

„Csak tiszta 
forrásból” – 
Országos 
Könyvtári Napok 
Dr. Vaczóné Antal 
Erika 

1.700.000 1.600.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

2017.10.02. 
2017.10.08. 

2017.12.07
. 
Elszámolv
a 
Elszámolás 
eredménye 
miatt 
áttéve 
2018. évre 

„Sinkovits Imre” 
pályázat 
Dr. Babosi László 

1.537.810 1.537.810 Közép-és Kelet-
európai 
Történelem és 
Társadalom 
Kutatásáért 
Alapítvány 

2016.07.01. 
2017.03.30. 

2017.04.20 
Elszámolv
a 
Hiánypótlá
s miatt 
áttéve 
2018. évre 
EllenQrzés 
miatt 
áttéve 
2019. évre 

Eötvös Loránd 
életének és 
természettudomán
yi kutatásainak 
bemutatása a 10-
16 éves korosztály 
számára 
Tóthné Szomolya 

885.000 400.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

Elszámolási 
határidQ 
miatt áttéve 
2019. évre 

Áttéve 
2019. évre 
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Ágnes 
Magas színvonalú 
hagyományteremt
Q, ismeretterjesztQ 
szakmai tábor, 
konferenciák, 
közönségtalálkozó
k a Móricz 
Zsigmond Megyei 
és Városi 
Könyvtárban 
Dr. Babosi László  

5.950.000 500.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

Elszámolási 
határidQ 
miatt áttéve 
2019. évre 

Áttéve 
2019. évre 

Nagy Zsuka: 
tornacipQk a 
stégen c. 
könyvének 
megjelentetése 
Dr. Babosi László 

600.000 400.000 Nemzeti 
Kulturális Alap 

Elszámolási 
határidQ 
miatt áttéve 
2019. évre 

Áttéve 
2019. évre 

 
 

Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

EFOP-4.1.8-16-
2017-00025 
Tomasovszki Anita 

118.651.875 118.651.875 Emberi 
ErQforrások 
Minisztériuma 
EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért 
FelelQs 
Államtitkárság 

2018.01.01. 2019.05.30 
+ ő év 
fenntartási 
idQszak. 
 

GINOP-3.3.1 
Digitális Jólét 
Program Pontok 
fejlesztése 
Polák Péter 

2.000.000 
Ft értékben 
digitális 
eszközök 

2.000.000 
Ft értékben 
digitális 
eszközök 

Kormányzati 
Informatikai 
Fejlesztési 
Ügynökség 

2018. 04. 20.  2019. 04. 20.  
+ 3 év 
fenntartási 
idQszak 

  
5. A menedzsment és a minQségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ben, a 

megyei hatókör_ városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 
2018-ban 377 sajtó megjelenésünk volt (nyomtatott, online, elektronikus), melyek elsQsorban a 
rendezvényeinkrQl, programjainkról szóltak. 6%-kal emelkedett a tavalyi adatokhoz képest.  
 
EbbQl: 

 281 nyomtatott sajtóban, 2 sajtóorgánumban (Nyíregyházi Napló, Kelet-Magyarország) 
 23 televíziós a két helyi televízióban (Nyíregyházi TV, Kölcsey TV) 
 11 rádiós, három helyi rádióban (Retró Rádió, most már Best FM) 
 62 online megjelenés (két legnagyobb online felület: nyiregyhaza.hu, szon.hu).  

Részletesen az 1. sz. mellékletben 
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2018-ban több, mint 600.000 Ft összeg állt rendelkezésre reklámra. A Nyírm_sor 
programfüzetben szponzori megjelenés mellett 2018-ban 6 hónapnyi megjelenést tudtunk 
megfizetni, így minden hónapban megjelentek programjaink. A helyi média a programajánlóinkat 
rendszeresen megjelentette. Éves nagyrendezvényeinket többször is kiemelték és tévés 
szereplésünk is többször volt az év folyamán, illetve többször forgatott a két csatorna különbözQ 
sajtótájékoztatókon, rendezvényeken.   
 

 
Kommunikáció 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
tény 

Kommunikációs költségek (Ft) 585.000 603.343 
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 31 23 
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 15 11 
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 
nélkül) 212 281 

Online hírek 97 62 
Közösségi médiában megjelenQ hírek 8.92 1.100 
Hírlevelek 79 - 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól 
függetlenül, becsült érték) 10 15 

Egyéb:….   
 
 
 
MinQségirányítás 
 
Az 1 napos képzést szerveztünk, melyre Ő országos szaktekintélyt hívtunk meg. Az elQadások 
rendkívül érdekesek és hasznosak voltak valamennyi munkatársunk részére. A hallottak 
hatalmas inspirációt adtak. Már ugyan elindultunk az úton, de az elQadók magas fokú tudása, 
szemlélete lehetQséget biztosított, hogy a lehetQ legjobb minQségben folytassuk utunkat, s 
megtartsuk elkötelezettségünket. 
Megismerkedhettünk 
• az új folyamatközpontú szemlélettel 
• az új könyvtári modellel 
 
A folyamatszabályozás célja 
„Mindegyik minQségirányítási rendszernek így a TQM-nek is fontos eleme a 
folyamatközpontú szemlélet, ami a folyamatokkal való foglalkozásokkal jelenik meg. A 
folyamat tevékenységek csoportja, amely nem véletlenszer_en és ötletszer_en vannak 
egymással kapcsolatban, hanem egy közös cél elérése – mint rendezQelv - érdekében 
m_ködnek együtt. A folyamat célja, hogy eredményt hozzon létre a belsQ vagy külsQ vevQ 
számára… 
 
A vezetQk számára a kihívás azt jelenti, hogy megszüntessék azokat a lépéseket, amelyek nem 
termelnek hozzáadott értéket, valamint, hogy javítsák a hatékonyságát azoknak, amelyek 
termelnek”  
„A felhasználók által is érzékelhetQ egységes m_ködés, illetve szolgáltatási kínálat 
létrehozása 
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6. Elektronikus szolgáltatások 
 
Szolgáltatás 2018-ban megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap 

I 

Aktualizáltuk aloldalainkat, az Olvasópont is 
könnyebb elérési utat kapott. Ezen kívül 
nagyobb fejlesztések a honlapon: 
- GDPR aloldal és szabályzatok kialakítása 
- Üvegzseb, közérdek_ adatok megjelenítése a 
törvényi kötelezettségnek megfelelQen a 
címlapon 
- KözadatkeresQ rendszer elhelyezése a 
címlapon 

OPAC 
N 

Az EFOP-os pályázatban megvalósuló OPAC 
fejlesztés áthúzódik a következQ évre. 

Adatbázisok 

I 

Könyvtáraink számítógépein biztosítottuk a 
különbözQ on-line adatbázisok elérését  
(NAVA, MNB, MATARKA, HUMANUS  
MTMT, PAD, Magyar Szociológiai 
Bibliográfia, MOB, PressDok, HunDok, 
EBSCO)  
Saját építés_ adatbázisunk a helyismereti  
adatbázis. A távoli elérést is biztosító  
Digitális Könyvtár (JaDoX) feltöltését az  
OSZK kulturális közfoglalkoztatási program  
keretében 2018-ben is folytattuk. 

Referensz szolgáltatás 

I 

Facebook oldalunkon a kapcsolattartásra, 
üzenetek megválaszolására több kolléga is be 
lett vonva. Osztályonként figyeljük a 
folyamatosok kérdéseket. 

Közösségi oldalak  I 
Facebook oldalunk mellett youtube csatornánk 
is több videóval frissült. 

RSS N  
 
Az informatikai területen ezek mellett a számítógépek és a közel félezer számítástechnikai 
eszköz biztonságos üzemeltetése volt a legfQbb feladat. 
A felsorolt egyedi feladatok végrehajtása mellet az elmúlt évben mintegy ötszáz alkalommal 
végeztünk hardveres javításokat a könyvtár számítógépein, illetve hasonló nagyságrendben 
volt szükség szoftveres hibajavításra is.  
Az intézményi akkreditációnak köszönhetQen az elmúlt évben több akkreditált képzés is 
zajlott intézményünkben. A segédkönyvtáros képzés jelenleg is zajlik, folyamatosan tartunk 
kezdQ internetezQknek alapfokú számítástechnikai tanfolyamokat intézményünkben. A 
felsorolt képzéseknek jelentQs informatikai és technikai igényei voltak. A képzésekhez nem 
csak a technikai hátteret biztosítottuk, hanem a számítástechnikai modulok oktatását is az 
osztály dolgozói végezték.  
Egyik kollégánk részt vett A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata c. képzésen Budapesten 
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7. Innovatív megoldások, újítások:  
 
Megnevezés Leírás, ismertetQ 
Képrejtvény-Irodalmi 
facebook játék 

Több pénteken keresztül irodalmi képrejtvényeket tettünk fel facebook 
oldalunkra. A játék nagy népszer_ségnek örvend, kisebb közösség épült 
köré. Nyereményként ingyenes beiratkozási kuponokat és népszer_ 
könyveket lehet nyerni! 

IdézQk Könyvtára VI. Hatalmas érdeklQdés övezte a hatodik immár hagyománnyá vált IdézQk 
Könyvtárát a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Több 
mint 350 résztvevQt számoltak az ingyenes eseményen. 
A résztvevQk többek között szabadon kipróbálhatták a PlayStation VR 
virtuális szemüveget, beülhettek egy LoL meccsre értékes 
nyereményekért, indulhattak a Diák Esport Bajnokságon, ahol pendriveot 
és külsQ akkumulátort nyerhettek, vagy készíthettek egy közös képet a 
videósokkal. 
Az esemény központi elemét az IdézQk Könyvtára LoL ővő bajnoskág 
döntQje valamint bronz mérkQzése adta, amit kommentátorokkal 
izgulhattak végig a résztvevQk. A könyvtár két szintjén több helyen várták 
a fiatalokat különféle játékok. Az idQsebb gamerek minibajnokságokon 
mérhették össze tudásukat értékes nyereményekért, a kicsik pedig közösen 
építhettek a Minecraftban ZsombeyHD nev_ videóssal. A szülQket 
kávéval várták egy közös beszélgetésre. 
A színpadi program is megújult. Közös játék, kvízek és több elQadás várta 
a látogatókat. ElQadást adott többek között Szilágyi Gábor a Gamers for 
Gamers egyik vezetQje a biztonságos internethasználatról, valamint 
Huzsvári Patrik az Esport1 szerkesztQje, az esportról. 
Az ő0 szervezQ több mint 2 hónapot készült az eseményre. A rendezvény 
napja elQtti pénteken egész nap a helyszínt építették, díszítették. Több 
mint Ő0 számítógépet és a hozzájuk tartozó infrastruktúrát üzemeltették a 
Giganet valamint a Best-Comp segítségével. 

 
 
 
 





1. számú melléklet 
Sajtómegjelenések 

 
1. A fejlesztések éve lesz az idei: Közéleti személyiségeket, cégvezetQket, m_vészeket, 

sportolókat kérdeztünk arról, mit várnak a 2018-as esztendQtQl. In: Kelet-
Magyarország, 2018.01.02. – 7. p. 

 
2. Guruló könyvtár a megyében. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.02. – 8. p. 
 
3. Értékes Esték - In: http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=96627 

2018.01.03. 
 
4. Pk szelfiztek a legjobban. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.0Ő. –1. p. 

 
5. MenQ volt szelfizni a Móricz szoborral, kihirdették a könyvtári verseny gyQzteseit. In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/meno-volt-szelfizni-a-moricz-szoborral-kihirdettek-a-
konyvtari-verseny-gyozteseit-2018-01-04 

 
6. A hat pont csodája esély egy tartalmasabb életre. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.0Ő. 

- 3. p. 
 
7. Népszer_ a megyei könyvtári KerekítQ a kismamák körében. In: Kelet-Magyarország, 

2018.01.04. - 12. p. 
 
8. Arctájak-Tájarcok cím_ kiállítás nyílik - In: 

http://www.sunshineradio.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=96703 2018.01.07. 
 
9. Tárlat a megyei könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.08. - 12. p. 
 
10. Irodalmi emlékezés. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.09. – 1. p. 
 
11. Szavak és hangok. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.09. – 1. p. 
 
12. Ringató a könyvtárban - In: https://www.nyiregyhaza.hu/ringato-a-konyvtarban-foto-

szarka-lajos-2018-01-09 
 
13. Ringató. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.10. - 1. p. 

 
14. Digitális kompetencia a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/digitalis-kompetencia-a-moricz-zsigmond-megyei-es-
varosi-konyvtarban-2018-01-10 

 
15. Videojáték-bajnokság a megyei könyvtárban. Kelet-Magyarország, 2018.01.10. - 14. 

p. 
 
16. Kvízparti a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.11. – 1. p. 
 
17. Kiállítás. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.12. – 1. p. 
 
18. Százmilliós pályázati siker: Nyáron megújul a Vécsey utcai fiókkönyvtár. In: 

Nyíregyházi Napló, 2018.01.12. – 4. p. 
 
19. Ciróka-maróka a könyvtárban. In: Nyíregyházi Napló, 2018.01.12. – 15. p. 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=96627
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20. Ciróka - maróka a könyvtárban In: https://www.nyiregyhaza.hu/nyiregyhazi-naplo 

2018.01.12.  
 
21. Százmilliós pályázati siker -  In: https://www.nyiregyhaza.hu/nyiregyhazi-naplo Napló 

2018.01.12. 
 
22. Januári programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban - In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=9661ő Sunshine rádió  
2018.01.16. 

 
23. Ringató a könyvtárban szon.hu - In: http://www.szon.hu/konyvtari-ringato-

nyiregyhazan/3737501 2018.01.16. 
 
24. Schultz Sa Rock  - Kelet Magyarország -  In: http://www.szon.hu/schultz-sa-

rock/3737779 2018.01.16.   
 
25. Könyvtári ringató. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.17. – 4. p. 
 
26. Emlékkonferencia. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.17. – 6. p. 
 
27. Kiállítás a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.17. – 8. p. 
 
28. Olvasók körében. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.18. – 5. p. 
 
29. Hamar Péter könyvének a bemutatója. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.19. - 4. p. 
 
30. Fiatal tehetség. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.19. - 12. p.  
 
31. Helytörténeti esték - In: 30. 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=96991 2018.01.22. 
 
32. Csütörtökön a megyei könyvtárban Ratkó József életérQl és munkásságáról tart 

elQadást Babosi László fQkönyvtáros. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.23. - 12. p.  
 
33. Albániáról meséltek a könyvtárban - In: http://www.szon.hu/albaniarol-meseltek-a-

konyvtarban/3746302 2018.01.24. 
 
34. Utazók a könyvtárban - In: 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=97061 2018.01.24. 
 
35. Képzeletbeli túra Albániában. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.2ő. – 1. p. 
 
36. Helytörténeti esték a könyvtárban - In: http://www.szon.hu/helytorteneti-estek-a-

konyvtarban-2/3747287 2018.01.25. 
 
37. Aki megküzdött a hatalommal. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.26. - 1. p. 
 
38. Szavalóverseny középiskolásoknak. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.26. - 5. p. 
 
39. Zenés bemutató. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.27. - 1. p. 
 
40. Mesés barkácsolás a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.01.31. - 3. p. 
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41. „BelsQ utak" - a Benczúr Gyula KépzQm_vész Alkotó Kör kiállítása - In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/belso-utak 2018.01.31. 
 
42. Nyírségi M_sorfüzet - In: http://online.fliphtmlő.com/kqdz/jjqz/ 2018. január 
 
43. Új számítógépekkel és bútorokkal gazdagodtak. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.01. 

- 4. p. 
 
44. Világjárók. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.01. – 11. p. 
 
45. Veszélyes alkotás. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.02. - 1. p. 
 
46. Fizikusok egymás közt, fraktálképek a könyvtárban - 

In: http://www.szon.hu/fizikusok-egymas-kozt-fraktalkepek-a-konyvtarban/3754106  
2018.02.02 

 
47. Tárogatóval az évszázadokon át - In: http://www.szon.hu/tarogatoval-azevszazadokon-

at/3757781 2018.02.05. 
 
48. Mákdobáló: kiderül, hogy mit takar a kötetcím. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.06. - 

12. p. 
 
49. IdQutazás a könyvtárban - In: http://kolcseytv.hu/idoutazas-a-konyvtarban/ 

2018.02.06. 
50. Retro tárgyakból nyílt kiállítás a könyvtárban - In: https://www.nyiregyhaza.hu/retro-

targyakbol-nyilt-kiallitas-a-konyvtarban 2018.02.06. 
 
51. Régi tárgyak tárlata + Könyvtári pedagógia a retro jegyében. In: Kelet-Magyarország, 

2018.02.07. – 1, 6. p. 
 
52. Szabadegyetem. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.07. – 1. p. 
 
53. Emlékeztek a fájó múltra és az embereket mentQkre. In: Kelet-Magyarország, 

2018.02.07. – 8. p. 
 
54. Könyvtári pedagógia a retro jegyében - In: http://www.szon.hu/konyvtari-pedagogia-

a-retro-jegyeben/3760001 2018.02.07. 
 
55. Értékes Esték - Rottaridesz István és Vágó József végsQ nyughelyei - In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/ertekes-estek-rottaridesz-istvan-es-vago-jozsef-vegso-
nyughelyei 2018.02.08 

 
56. A mindentudás könyvtára gyerekeknek: a mindennapi élet kémiája - 

In: http://www.szon.hu/a-mindentudas-konyvtara-gyerekeknek-a-mindennapi-elet-
kemiaja/3761341 2018.02.08. 

 
57. Pályázatot nyert a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/palyazatot-nyert-a-moricz-zsigmond-megyei-es-varosi-
konyvtar 2018.02.08 

 
58. Életünk kémiája. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.10. – 4. p. 
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59. Nemzetközi Könyvajándék Nap. In: 
https://bestfmnyiregyhaza.hu/retro_cikk.php?id=82230, 2018. 02. 13.  

60. ElQadás a táj-ember-életmód viszonyának társadalomtörténeti jellemzQirQl - In: 
http://www.szon.hu/eloadas-a-taj-ember-eletmod-viszonyanak-tarsadalomtorteneti-
jellemzoirol/3767395 2018.02.14. 

 
61. Könyvtár adomány könyvek - http://www.szon.hu/konyvtar-adomany-

konyvek/3767064 2018.02.14. 
 
62. A Magyar Széppróza Napja Nyíregyházán - In. http://www.szon.hu/a-magyar-

szepproza-napja-nyiregyhazan/3767335 2018.02.14. 
 
63. Könyvajándék a gyermekeknek. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.1ő. - 5. p. 
 
64. A magyar széppróza ünnepe. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.1ő. - 5. p. 
 
65. Benczúr Gyula képzQm_vész alkotókör kiállítása Nyíregyházán - In: 

http://www.szon.hu/benczur-gyula-kepzomuvesz-alkotokor-kiallitasa-
nyiregyhazan/3768582 2018.02.15. 

 
66. KöltQk egymás közt Nyíregyházán - In: http://www.szon.hu/nyiregyhaza/koltok-

egymas-kozt-nyiregyhazan/3768595 2018.02.15. 
 
67. A Magyar Széppróza Forgách András íróval - In: https://www.nyiregyhaza.hu/a-

magyar-szepproza-napja-forgach-andras-iroval 2018.02.15. 
 
68. Sokan használják a könyvtár ingyenes adatbázisát Nyíregyházán - In: 

http://www.szon.hu/sokan-hasznaljak-a-konyvtar-ingyenes-adatbazisat-
nyiregyhazan/3768589 2018.02.15. 

 
69. Nyert a könyvtár. In: Nyíregyházi Napló, 2018.02.16. – 2. p. 

 
70. Kürti László vendége Háy János író-költQ volt a Móricz Zsigmond Könyvtárban. In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/kurti-laszlo-vendege-hay-janos-iro-kolto-volt-a-moricz-
zsigmond-konyvtarban-2018-02-16 
 

71. KöltQk egymás közt – Háy. In: http://kolcseytv.hu/koltok-egymas-kozt-hay/, 2018. 02. 
16.  

 
72. Ingyenes. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.17. – 4. p. 
 
73. KöltQk egymást közt a megyei könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.17. – 

12. p. 
 
74. Maszájok a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.19. – 6. p.  
 
75. HQsi halottak és hadisírok. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.19. – 12. p. 
 
76. Magyar Széppróza Napja Nyíregyházán - In: 

http://www.szon.hu/nyiregyhaza/magyar-szepproza-napja-nyiregyhazan-2/3772168 
2018.02.19. 

 
77. A magyar széppróza ünnepe. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.20. – 3. p.  
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78. Magyar széppróza napja. In: http://kolcseytv.hu/magyar-szepproza-napja/, 2018. 02. 

20.  
 
79. Az alkotókör tagjainak nívós tárlata. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.20. - 4. p.  
 
80. NQi írók - író nQk a Móricz Zsigmond Könyvtárban - In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/noi-irok-iro-nok-a-moricz-zsigmond-konyvtarban-2018-
02-20 

 
81. Huszonhat szál gyertya a Mandala Dobos-tortáján. In: Kelet-Magyarország, 

2018.02.24. - 4. p. 
 
82. Fiatal írónQk bemutatkozása + NQi írók, író nQk meséi. In: Kelet-Magyarország, 

2018.02.26. – 1, 7 p.  
 
83. Magyar széppróza napja - In: http://kolcseytv.hu/magyar-szepproza-napja/ 2018.02.20. 

 
84. NQi írók, író nQk meséi - In: http://www.szon.hu/noi-irok-iro-nok-mesei/3779026 

2018.02.26. 
 
85. A fQrabbi életét, munkásságát idézik fel. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.27. – 8. p. 
 
86. Keddenként más. In: Kelet-Magyarország, 2018.02.28. – 1. p.  
 
87. Csehországi körút – Hatvani Lajos elQadása -

 http://www.szon.hu/nyiregyhaza/csehorszagi-korut-hatvani-lajos-eloadasa/3781537 
2018.02.28. 

 
88. Nyírségi M_sorfüzet - In: http://online.fliphtmlő.com/kqdz/jjqz/ 2018. február 
 
89. A Jóba család az Értékes Estéken. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.02. – 4. p. 
 
90. Író nQk, nQi írók a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.0ő. – 12. p. 

 
91. Új kihívást állít az idQsz_kében lévQ olvasók elé a Móricz Zsigmond könyvtár. In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/uj-kihivast-allit-az-idoszukeben-levo-olvasok-ele-a-
moricz-zsigmond-konyvtar-2018-03-05 

 
92. Értékes Esték – A Jóba család nyomdája - In: http://www.szon.hu/ertekes-estek-a-

joba-csalad-nyomdaja/3786565 2018.03.05. 
 
93. A Jóba család nyomdája. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.06. – 7. p.  
 
94. Bibliai szabadegyetem Nyíregyházán - In: http://www.szon.hu/fotok-bibliai-

szabadegyetem-nyiregyhazan/3787655 2018.03.06. 
 
95. Márciusi kvízparty Nyíregyházán - In: http://www.szon.hu/fotok-marciusi-kvizparty-

nyiregyhazan/3787625 2018.03.06. 
 
96. Mit üzennek a próféta szavai? In: Kelet-Magyarország, 2018.03.07. – 1. p. 
 
97. Középiskolások szellemi viadala. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.07. – 4. p. 

http://kolcseytv.hu/magyar-szepproza-napja/


 
98. Kamasz terasz a könyvtárban - In: http://www.szon.hu/fotok-kamasz-terasz-a-

konyvtarban/3788844 2018.03.07. 
 
99. Kiállítás Komiszár János festményeibQl - In: http://www.szon.hu/fotok-kiallitas-

komiszar-janos-festmenyeibol/3788847 2018.03.07. 
 
100. Most másképp… In: Kelet-Magyarország, 2018.03.08. – 1. p. 
 
101. Ezerarcú Föld - a világjáró tollából. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.10. – 1. p. 
 
102. Mesélt a múlt. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.13. – 1. p. 
 
103. Kamasz terasz a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.13. – 4. p. 
 
104. Bodnár István hétfQn mutatja be új kötetét a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 

2018.03.14. – 12. p. 
 
105. Kokárda készült. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.16. – 6. p. 
 
106. RejtQzködQ világunk. In: Nyíregyházi Napló, 2018.03.16. – 2. p. 

 
107. Két m_vész – egy kiállítás. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.17. – 7. p. 

 
108. Új-zélandi élmények. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.17. – 12. p. 

 
109. Digitális jólétet mindenkinek. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.20. – 6. p. 

 
110. Barangolás Bodnár Istvánnal. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.21. – 12. p. 

 
111. Kézm_ves kincsek. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.22. – 1. p. 

 
112. Digitális program indul. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.22. – 3. p. 

 
113. IdézQk könyvtára: League of Legends bajnokság. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.23. 

– 12. p. 
 

114. Ifjú tehetségek gitárkoncertje a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.2Ő. – 
12. p. 

 
115. Videójátékosok versenyeztek. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.26. – 1. p. 

 
116. Emlékezés a politikusra. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.26. – 8. p. 

 
117. A textiljátékoktól a kézm_ves szappanig. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.26. – 12. p. 

 
118. Mesterhangszerek mesterei. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.27. – 1. p. 

 
119. Tavaszváró foglalkozás a Csiriptanyán. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.27. – 3. p. 

 
120. Kállay Miklósra emlékeznek. In: Kelet-Magyarország, 2018.03.28. – 12. p. 

 
121. Irodalmi barangolások. In: Nyíregyházi Napló, 2018.03.30. – 2. p. 



 
122. Internet Fiesta. In: Nyíregyházi Napló, 2018.03.30. – 2. p. 

 
123. Nyírségi M_sorfüzet - In: http://online.fliphtmlő.com/kqdz/zoou/ 2018. március 

 
124. Kállay Miklósról. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.03. – 3. p. 

 
125. Pasztell festészet a könyvtárban - 

In:http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=98574 2018.04.05. 
 

126. Egy este RejtQvel. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.07. – 1. p.  
 

127. PasztellfestQk. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.07. – 1. p.  
 

128. Váci Mihályra emlékeztek. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.11. – 1. p.  
 

129. Elismerték a munkájukat. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.17. – 1. p. 
 

130. Portugália – képekben. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.17. – 3. p. 
 

131. Megdupláznák a forgalmat + A fejlesztések éve a megyei könyvtárban. In: Kelet-
Magyarország, 2018.0Ő.19. – 1, 11 p. 

 
132. Fiatalok gitárjátéka. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.19. – 12. p. 

 
133. Emlékjeleink. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.19. –1. p. 

 
134. 4ő. Gyermekkönyvhónap. In: http://kolcseytv.hu/45-gyermekkonyvhonap/, 2018. 04. 

19.  
 

135. Gyermekkönyvek a középpontban: Böjte Csabát és növendékeit is vendégül látják a 
megyei könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.20. – 12. p. 

 
136. Gyermekkönyvhónap: Böjte Csaba Nyíregyházán. In: Nyíregyházi Napló, 2018.0Ő.20. 

– 11. p. 
 

137. Napraforgó 2018 tavasz. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.21. – 3. p. 
 

138. Szabad olvasni. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.21. – 4. p. 
 

139. Őő. Gyermekkönyvhónap. In: https://bestfmnyiregyhaza.hu/retro_cikk.php?id=82871, 
2018. 04. 21 
 

140. Parádés kezdés + Kiállítással és díjesQvel nyílt meg a gyermekkönyvhónap. In: Kelet-
Magyarország, 2018.0Ő.2Ő. – 3. p. 

 
141. Szívvel-lélekkel szavaltak. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.2ő. – 14. p. 

 
142. Robotika testközelbQl. In: Kelet-Magyarország, 2018.04.27. – 1. p. 

 
143. Viszockij 80. In: Kelet-Magyarország, 2018.0Ő.27. – 7. p.  

 
144. Megyei gyermekkönyvhónap. In: Nyíregyházi Napló, 2018.0Ő.27. – 15. p. 

http://kolcseytv.hu/45-gyermekkonyvhonap/
https://bestfmnyiregyhaza.hu/retro_cikk.php?id=82871


 
145. Bühnagy Székely Szótár. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.0ő. – 3. p. 

 
146. Azok a csodálatos állatok… In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.08. – 3. p. 

 
147. Irkák, firkák, matériák. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.08. – 12. p. 

 
148. Egy csigacsalád élete. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.10. – 3. p. 

 
149. Kötetbemutató a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.10. – 4. p. 

 
150. „Mesés mindent bele!”. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.12. – 5. p. 

 
151. Csutak és társai. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.1ő. – 1. p. 

 
152. Irodalmi séta. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.1ő. – 3. p. 

 
153. Nemzeti értékünk az Értékes estén. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.16. – 3. p. 

 
154. Jól olvasták a pontírást. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.18. – 4. p. 

 
155. Vidám mesék Gálik Margit tollából. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.18. – 6. p. 

 
156. Utazás az olimposzi istenek világába: Néhány kiválasztott fiatalt és az ókori görög 

istenvilágot kapcsolja egybe a sorozat. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.23. – 8. p. 
 

157. Csak tudatosan! In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.2Ő. – 1. p. 
 

158. Helytörténeti esték – költQkrQl. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.2ő. – 1. p. 
 

159. Festmény és textil. In: Kelet-Magyarország, 2018.05.29. – 1. p. 
 

160. Két kötet. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.29. – 4. p. 
 

161. Jól megtanulta odacsípni a képeket. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.30. – 6. p. 
 

162. Így látjuk ma. In: Kelet-Magyarország, 2018.0ő.31. – 1. p. 
 

163. Ünnepi könyvhét gyermeknapokkal, Arany-busszal. In: Nyíregyházi Napló, 
2018.06.01. -8. p.  

 
164. A Szibériai titkos fogoly.  In: Kelet-Magyarország, 2018.06.02. – 1. p. 

 
165. Beszélgetés a költészetrQl. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.02. – 12. p.  

 
166. Szívesen utaztak az Arany-buszon + Az írók és az olvasók ünnepe. In: Kelet-

Magyarország, 2018.06.02. – 1, 12 p. 
 

167. Csütörtökön kezdQdik az Ünnepi Könyvhét. In: 
https://bestfmnyiregyhaza.hu/retro_cikk.php?id=83427, 2018. 06. 05.  
 

168. Könyvtári akvárium. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.06. – 6. p. 
 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/retro_cikk.php?id=83427


169. Ki vagyok én? Kelet-Magyarország, 2018.06.07. – 1. p. 
 

170. Értékes Esték: újabb epizód. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.07. – 3. p. 
 

171. Ez egy kiváló kezdeményezés. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.07. – 6. p. 
172. http://www.szon.hu/szablya-es-konyv/3885236 2018.06.07. 

 
173. Még a kapu is könyvbQl készült + A fantázia orgonistái lesznek most vendégeink. In: 

Kelet-Magyarország, 2018.06.08. – 1, 12 p. 
 

174. Munkatapasztalatot szereznek + KötelezQ, a fiatalok mégis kedvelik… In: Kelet-
Magyarország, 2018.06.08. – 1, 3 p. 

 
175. Érdemes volt belelapozni. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.11. – 5. p.   

 
176. Színes programok várják az érdeklQdQket a 89. Ünnepi Könyvhét nyíregyházi 

állomásán. In: Nyíregyházi Napló, 2018.06.08. – 7. p. 
 

177. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. In: Nyíregyházi Napló, 2018.06.08. – 
9. p. 

 
178. 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok. In: Nyíregyházi Napló, 

2018.06.08. – 15. p. 
 

179. Könyvek között. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.12. – 1. p. 
 

180. Grandpierre Attila elQadása könyvtárban. In: http://www.szon.hu/grandpierre-attila-
eloadasa-konyvtarban/3889913 2018.06.12. 
 

181. Szkíták, hunok. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.13. – 1. p. 
 

182. Az író mindent megtehet a szereplQivel + A fehér papír ledobja magáról az igaztalan 
szavakat, alakokat. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.13. – 1, 12 p. 
 

183. A fehér papír ledobja magáról az igaztalan szavakat, alakokat. In: 
http://www.szon.hu/a-feher-papir-ledobja-magarol-az-igaztalan-szavakat-
alakokat/3890856 2018.06.13. 

 
184. Könyvek között. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.12. – 1. p. 

 
185. Kortárs költQ zárókoncertje. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.1Ő. – 12. p. 

 
186. Ünnepi Könyvhét. In: Lokál, 2018.06.1Ő. – 7. p. 

 
187. Ünnepi könyvhét. In: Nyíregyházi Napló, 2018.06.1ő. – 2. p. 

 
188. Értékes Esték. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.18. – 7. p. 

 
189. A digitális könyvkiadásról beszélgettek Nyíregyházán. In: http://www.szon.hu/a-

digitalis-konyvkiadasrol-beszelgettek-nyiregyhazan/3893172 2018.06.18. 
 

190. Tisztán látják az esélyeiket. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.19. – 7. p. 
 

http://www.szon.hu/a-digitalis-konyvkiadasrol-beszelgettek-nyiregyhazan/3893172
http://www.szon.hu/a-digitalis-konyvkiadasrol-beszelgettek-nyiregyhazan/3893172


191. Kézm_ves foglalkozás. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.20. – 5. p. 
 

192. Zenés irodalmi utazással zárult az ünnepi könyvhét. In: Kelet-Magyarország, 
2018.06.20. – 14. p. 

 
193. Kötetben a limerickek. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.23. – 1. p. 

 
194. Móricz-jubileum: ünnepség és elQadás. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.26. – 12. p. 

 
195. Nem mondott csütörtököt. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.26. – 12. p.  

 
196. Kultuszhelyek. In: Kelet-Magyarország, 2018.06.28. – 1. p. 

 
197. „Az egész megye felett a jövQ hajnala dereng…”. In: Kelet-Magyarország, 

2018.06.30. – 12. p. 
 

198. Emlékezés a névadóra. In: Kelet-Magyarország, 2018.07.03. – 8. p. 
 

199. Megújul a Vécsey utcai fiókkönyvtár. In: Nyíregyházi Napló, 2018.07.06. – 4. p. 
 

200. Kívül-belül megújul a könyvtár. In: Kelet-Magyarország, 2018.07.09. – 6. p. 
 

201. Olvasópályázatot hirdet a könyvtár. In: Kelet-Magyarország, 2018.07.10. – 12. p. 
 

202. Olvasóbarát a sóstói strandolás + Könnyed könyvek a medence partján. In: Kelet-
Magyarország, 2018.07.12. – 1, 3. p. 

 
203. Strandkönyvtár. In: Lokál, 2018.07.12. – 7. p. 

 
204. Nyári programok a könyvtár szervezésében. In: Lokál, 2018.07.12. – 10. p. 

 
205. Gurulnak a könyvek. In: Kelet-Magyarország, 2018.07.18. – 1. p. 

 
206. Bokortanyák fényképeken és tárgyakban. In: Kelet-Magyarország, 2018.07.19. – 1. p. 

 
207. Szomszédoló. In: Nyíregyházi Napló, 2018.07.20. – 2. p. 

 
208. Bokortanyák fiai: belQlük nQtt, mint fatörzsbQl gyönge ága. In: Kelet-Magyarország, 

2018.07.23. – 6. p. 
 

209. A tanyavilág meséi. In: Kelet-Magyarország, 2018.07.23. – 6. p. 
 

210. Ifjú olvasóinak hirdetett pályázatot a könyvtár. In: Kelet-Magyarország, 2018.07.23. – 
12. p. 

 
211. A holdarcú asszony – kisprózák a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.07.26. – 

12. p. 
 

212. Kötetbemutató a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.07.27. – 1. p. 
 

213. Kreatív munka a Csiriptanyán. In: Kelet-Magyarország, 2018.08.02. – 5. p. 
 

214. Nyári szünet a könyvtárban is. In: Kelet-Magyarország, 2018.08.08. – 12. p. 



 
215. Kedves olvasóink! In: Nyíregyházi Napló, 2018.08.10. – 7. p. 

 
216. Olvasópályázat a nyári szünidQre. In: Kelet-Magyarország, 2018.08.1ő. – 4. p. 

 
217. Kreatív kuckó biztonságában. In: Kelet-Magyarország, 2018.08.1ő. – 4. p. 

 
218. Bemutatták az új lapszámot. In: Kelet-Magyarország, 2018.08.29. – 12. p. 

 
219. Kötetbemutatók, elQadások, tárlatok. In: Kelet-Magyarország, 2018.08.29. – 12. p. 

 
220. Kézm_ves kuckó. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.01. – 5. p. 

 
221. Könyvbemutató, tárlatmegnyitó. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.01. – 12. p. 

 
222. Táncszociográfia született Jaffásról. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.03. – 12. p.  

 
223. Kötetbemutató a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.07. – 3. p. 

 
224. Kötet készült Jaffás emlékére. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.07. – 4. p. 

 
225. Kötettel tisztelegnek az emléke elQtt. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.08. – 1. p. 

 
226. Bibliai szabadegyetem: krisztus apokalipszise. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.10. – 

6. p. 
 

227. Kötetbemutató és kiállításmegnyitás. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.11. – 12. p. 
 

228. Jaffás koszorúi + Vallomások mint babérkoszorúk. In: Kelet-Magyarország, 
2018.09.12. – 1, 12. p. 

 
229. Könyvvel emlékeztek Jaffásra. In: Nyíregyházi Napló, 2018.09.1Ő. – 15. p.  

 
230. Helsinki retro. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.1ő.- 5. p. 

 
231. KendQzetlenül sorsról, életrQl + Kiírta magából a sorsát. In: Kelet-Magyarország, 

2018.09.15. – 1, 8. p. 
 

232. Ikermondák a megyei könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.17. – 3. p. 
 

233. Sipkay Barnára emlékeznek. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.17. – 7. p. 
 

234. Értékes Esték. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.18. – 1. p. 
 

235. Ikermondák könyvbemutató. In: http://www.szon.hu/ikermondak-
konyvbemutato/3985638 2018.09.16. 

 
236. Szabadegyetem. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.19. – 1. p. 

 
237. Folytatódott a Kamasz terasz. In: http://www.szon.hu/folytatodott-a-kamasz-

terasz/3989762 2018.09. 19. 
 

http://www.szon.hu/folytatodott-a-kamasz-terasz/3989762%202018.09.%2019
http://www.szon.hu/folytatodott-a-kamasz-terasz/3989762%202018.09.%2019


238. Helytörténeti esték a könyvtárban. In: http://www.szon.hu/helytorteneti-estek-a-
konyvtarban-3/3989747 2018.09.19. 

 
239. VersekrQl, prózáról beszélgetnek. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.20. – 3. p. 

 
240. Wass Albert emlékest Nyíregyházán. In: http://www.szon.hu/wass-albert-emlekest-

nyiregyhazan/3990888 2018.09.20. 
 

241. Emlékest. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.21. – 1. p. 
 

242. Sipkay Barnára emlékeztek. In: http://www.szon.hu/sipkay-barnara-
emlekeztek/3992721 2018.09.21. 

 
243. Sipkay Barnára emlékeztek. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.22. – 1. p. 

 
244. Helytörténeti estéken a vármegyék elcsatolása. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.22. – 

06. p. 
 

245. Helytörténeti estéken a vármegyék elcsatolása - In: http://www.szon.hu/helytorteneti-
esteken-a-varmegyek-elcsatolasa/3993293 2018.09.22. 
 

246. Az én könyvtáram – szakmai napot szerveztek a Móricz Zsigmond könyvtárban. In: 
https://www.nyiregyhaza.hu/az-en-konyvtaram--szakmai-napot-szerveztek-a-moricz-
zsigmond-konyvtarban-2018-09-24  
 

247. Az én könyvtáram. In: http://kolcseytv.hu/az-en-konyvtaram/, 2018. 09. 24.  
 

248. Csodás festmények tárlata. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.2ő. – 12. p. 
 

249. A Nagy Háború cigány katonái. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.26. – 1. p. 
 

250. Életkedv 2019 – életed naplója. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.27. – 1. p. 
 

251. Országos könyvtári napok. In: Nyíregyházi Napló, 2018.09.28. – 11. p. 
 

252. Mesés pillanatok a könyvtárban + Szellemi csemegénk a népmese. In: Kelet-
Magyarország, 2018.09.29. – 1, 4. p. 

 
253. A mesés kelet. In: Kelet-Magyarország, 2018.09.29. – 3. p. 

 
254. Olvasó-sokk a könyvtárban – programkavalkád a hét minden napján. In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/olvaso-sokk-a-konyvtarban--programkavalkad-a-het-
minden-napjan-2018-10-01  
 

255. MegkezdQdött az Országos Könyvtári Napok. In: 
https://bestfmnyiregyhaza.hu/retro_cikk.php?id=84624, 2018. 10. 01.  
 

256. Az én könyvtáram. In: http://kolcseytv.hu/az-en-konyvtaram-2/, 2018. 10. 01.  
 

257. Országos Könyvtári Napok. In: http://kolcseytv.hu/orszagos-
konyvtari%e2%80%a8napok/, 2018. 10. 01.  
 

http://www.szon.hu/helytorteneti-esteken-a-varmegyek-elcsatolasa/3993293%202018.09.22
http://www.szon.hu/helytorteneti-esteken-a-varmegyek-elcsatolasa/3993293%202018.09.22
https://www.nyiregyhaza.hu/az-en-konyvtaram--szakmai-napot-szerveztek-a-moricz-zsigmond-konyvtarban-2018-09-24
https://www.nyiregyhaza.hu/az-en-konyvtaram--szakmai-napot-szerveztek-a-moricz-zsigmond-konyvtarban-2018-09-24
http://kolcseytv.hu/az-en-konyvtaram/
https://www.nyiregyhaza.hu/olvaso-sokk-a-konyvtarban--programkavalkad-a-het-minden-napjan-2018-10-01
https://www.nyiregyhaza.hu/olvaso-sokk-a-konyvtarban--programkavalkad-a-het-minden-napjan-2018-10-01
https://bestfmnyiregyhaza.hu/retro_cikk.php?id=84624
http://kolcseytv.hu/az-en-konyvtaram-2/
http://kolcseytv.hu/orszagos-konyvtari%e2%80%a8napok/
http://kolcseytv.hu/orszagos-konyvtari%e2%80%a8napok/


258. Minden korosztályt vár a megyei könyvtár +Felpezsdülnek a könyvtárak. In: Kelet-
Magyarország, 2018.10.02. – 1.,12. p. 

 
259. Az én könyvtáram - Kölcsey Tv - 

In:https://www.youtube.com/watch?v=xnDfsTqZFS0 2018.10.02. 
 

260. Országos Könyvtári Napok 2018 - In: 
https://www.youtube.com/watch?v=kmfJiYS9XYU 2018.10.02. 

 
261. Az egész család szeret olvasni. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.03. – 1. p. 

 
262. Informatikai képzés ingyen. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.03. – 3. p. 

 
263. Nyíri emlékek a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.03. – 3. p. 

 
264. Véradás a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.03. – 4. p. 

 
265. Élménybeszámoló. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.0Ő. - 3. p. 

 
266. Szentmihályi szivárvány. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.0Ő. - 3. p. 

 
267. Könyvtár - Szieszta 2018.10.05.  

In: https://www.youtube.com/watch?v=9pVoscviNHg 
 

268. Országos Könyvtári Napok Nyíregyházán. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.06. - 12. 
p. 

 
269. Lukács-est. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.08. - 1. p. 

 
270. Krúdy Gyula nyíri emlékei. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.08. - 7. p. 

 
271. Kötetbemutató visszaemlékezéssel. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.09. - 1. p. 

 
272. M_emléktitkok a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.09. - 5. p. 

 
273. Tisztelgés az író, költQ elQtt. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.09. - 12. p. 

 
274. Felolvasás Krúdy Gyula m_veibQl. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.10. – 4. p. 

 
275. Megtalálta a nyár könyvfalóját a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. In: 

https://www.nyiregyhaza.hu/megtalalta-a-nyar-konyvfalojat-a-moricz-zsigmond-megyei-
es-varosi-konyvtar-2018-10-10 
 

276. A teljesség templomai. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.11. – 1. p. 
 

277. Móricz Zsigmond emlékplakett. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.11. – 3. p. 
 

278. Alkotó tagtársak. In: Nyíregyházi Napló, 2018.10.05. – 2. p. 
 

279. Fiatalok gitárestje. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.12. – 1. p. 
 

280. Kvízjáték a könyvtárban. In: Nyíregyházi Napló, 2018.10.12. – 2. p. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9pVoscviNHg


281. Legek a könyvtárban! Díjazták a h_séget. In: Nyíregyházi Napló, 2018.10.12. – 6. p. 
 

282. „Nyíri emlék”. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.13. – 5. p. 
 

283. Tárlatnyitás. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.16. – 1. p. 
 

284. Krúdy-konferencia a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.16. – 8. p. 
 

285. Vetítéssel egybekötve. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.17. – 4. p. 
 

286. Megemlékezés a reformációról. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.17. – 6. p. 
 

287. Nyíregyháza írója volt Krúdy + Krúdynak mindig kiemelt helye lesz az életünkben. In: 
Kelet-Magyarország, 2018.10.19. – 1., 12. p. 

 
288. Megemlékezés a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.20. – 4. p. 

 
289. Házi-festmények a kamarateremben.  In: Kelet-Magyarország, 2018.10.22. – 7. p. 

 
290. NélkülözQk a nélkülözQkért. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.2ő. – 1. p. 

 
291. A hóember szeretQje. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.2ő. – 14. p. 

 
292. A reformációról. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.26. – 1. p. 

 
293. Móricz-emlékplakett. In: Nyíregyházi Napló, 2018.10.26. – 2. p. 

 
294. IdQutazás Krúdyval. In: Nyíregyházi Napló, 2018.10.26. – 15. p. 

 
295. Könyvbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.27. – 3. p. 

 
296. Kamasz terasz a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.30. – 4. p. 

 
297. A halálgyárból a m_vészetek városába. In: Kelet-Magyarország, 2018.10.30. – 6. p. 

 
298. Megújult a fiókkönyvtár + A könyvek varázslatos és modern birodalma lett. In: Kelet-

Magyarország, 2018.10.31. – 1., 3. p. 
 

299. Megújult a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár. In: 
https://bestfmnyiregyhaza.hu/retro_cikk.php?id=84898, 2018. 10. 30. 

 
300. Szabadegyetem. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.02. – 1. p. 

 
301. Kodály-emlékek. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.06. – 1. p. 

 
302. Jelenések könyve. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.07. – 1. p. 

 
303. Közös éneklés. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.07. – 12. p. 

 
304. Képregények – immár könyvben. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.08. – 1. p. 

 
305. Kamasz terasz. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.08. – 3. p. 

 

https://bestfmnyiregyhaza.hu/retro_cikk.php?id=84898


306. Könyvtári szabadegyetem. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.09. – 5. p. 
 

307. Izgalmas alkalmi játék a megyei könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.09. – 
11. p. 

 
308. A szuperhQsök rajongója. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.13. – 12. p. 

 
309. Karafiáth Orsolya Nyíregyházán tart elQadást + TetQ a közösség felett. In: Kelet-

Magyarország, 2018.11.13. – 12. p. 
 

310. ElkezdQdött a szabadegyetem. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.1Ő. – 3. p. 
 

311. Vitéz 2ő0 – Kötetbemutató és író-olvasó találkozó a könyvtárban – In: 
https://www.nyiregyhaza.hu/vitez-250--kotetbemutato-es-iro-olvaso-talalkozo-a-
konyvtarban-2018-11-15  
 

312. Az álmokról. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.1ő. – 1. p. 
 

313. Epigrammák és angyalok játéka. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.1ő. – 5. p. 
 

314. Hol is van az író a m_ben? In: Kelet-Magyarország, 2018.11.16. – 3. p. 
 

315. Közeleg az IdézQk könyvtára. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.16. – 11. p. 
 

316. Majdnem lekésték a forradalmat. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.16. – 12. p. 
 

317. Kor, szellem – korszellem. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.16. – 12. p. 
 

318. Kézm_ves klub. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.17. – 1. p. 
 

319. Két költQ beszélget egymással. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.19. – 1. p. 
 

320. Ratkó József-díj átadó ünnepség a Móricz Zsigmond Könyvtárban. In: 
https://www.nyiregyhaza.hu/ratko-jozsef-dij-atado-unnepseg-a-moricz-zsigmond-
konyvtarban-2018-11-19 
 

321. Hamarosan átadják a Ratkó-díjat.  In: Kelet-Magyarország, 2018.11.20. – 3. p. 
 

322. Jelenések könyve. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.21. – 1. p. 
 

323. Leventemozgalom a kamarateremben. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.21. – 5. p. 
 

324. Helytörténeti esték. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.22. – 1. p. 
 

325. Kiállításra készülve. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.23. – 1. p. 
 

326. Kötetbemutató a kamarateremben. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.2Ő. – 3. p. 
 

327. Az elnémított légióról lesz szó. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.2Ő. – 7. p. 
 

328. Sport – izzadságcsepp nélkül. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.26. – 3. p. 
 

329. Kötetbemutató a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.26. – 12. p. 

https://www.nyiregyhaza.hu/vitez-250--kotetbemutato-es-iro-olvaso-talalkozo-a-konyvtarban-2018-11-15
https://www.nyiregyhaza.hu/vitez-250--kotetbemutato-es-iro-olvaso-talalkozo-a-konyvtarban-2018-11-15
https://www.nyiregyhaza.hu/ratko-jozsef-dij-atado-unnepseg-a-moricz-zsigmond-konyvtarban-2018-11-19
https://www.nyiregyhaza.hu/ratko-jozsef-dij-atado-unnepseg-a-moricz-zsigmond-konyvtarban-2018-11-19


 
330. Buda Ferenc költQ kapta az idei Ratkó-díjat. In: 

https://www.hirmutato.hu/vijesti/?3447797-buda_ferenc_kolto_kapta_az_idei_ratko-
dijat#.XEHQ0FxKiUk-20191126  
 

331. Buda Ferenc költQ kapta az idei Ratkó-díjat. In: http://www.szon.hu/buda-ferenc-
kolto-kapta-az-idei-ratko-dijat/4062424 2019.11.26. 
 

332. Átadták a díjat. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.27. – 1. p. 
 

333. Különleges kiállítás a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.27. – 3. p. 
 

334. Ratkó József-díj. In: https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/11/27/ratko-jozsef-dij/ 
 

335. Ratkó József-díj Buda Ferencnek – a nyíregyházi könyvtárban adták át a díjakat. In: 
https://www.nyiregyhaza.hu/ratko-jozsef-dij-buda-ferencnek--a-nyiregyhazi-
konyvtarban-adtak-at-a-dijakat-2018-11-27 
 

336. Kötetbemutató. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.28. – 1. p. 
 

337. https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/ratko-jozsef-dijat-kapott-buda-ferenc-
1628803/ 

 
338. https://www.hirstart.hu/hk/20181128_ratko_jozsef-dijat_kapott_buda_ferenc 

 
339. Beszélgetés. In: Kelet-Magyarország, 2018.11.29. – 1. p. 

 
340. https://www.netkallo.hu/atadtak-ratko-jozsef-dijat-20181129 

 
341. Rangos elismerés – Buda Ferenc kapta idén a Ratkó-díjat. In: Nyíregyházi Napló, 

2018.11.30. – 10. p.   
 

342. Meseklub a legkisebbeknek. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.03. – 3. p. 
 

343. Képben voltak. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.03. – 8. p. 
 

344. Átutazók: spirituális kiállítás. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.03. – 12. p. 
 

345. Barangolások Nyíregyházán. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.0Ő. – 3. p. 
 

346. Bemutató: AmirQl az utcák mesélnek. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.0ő. – 5. p. 
 

347. Gyuris Tibor kötetbemutatója. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.0ő. – 6. p. 
 

348. Állami gondozott gyerekeknek gy_jtenek. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.0ő. – 11. 
p. 

 
349. Erdély elvesztése. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.07. – 1. p. 

 
350. ElQadás a híres cigányprímásról. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.07. – 3. p. 

 
351. Tunyogmatolcs a megyei napilapban. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.07. – 6. p. 

 

https://www.hirmutato.hu/vijesti/?3447797-buda_ferenc_kolto_kapta_az_idei_ratko-dijat#.XEHQ0FxKiUk-20191126
https://www.hirmutato.hu/vijesti/?3447797-buda_ferenc_kolto_kapta_az_idei_ratko-dijat#.XEHQ0FxKiUk-20191126
http://www.szon.hu/buda-ferenc-kolto-kapta-az-idei-ratko-dijat/4062424
http://www.szon.hu/buda-ferenc-kolto-kapta-az-idei-ratko-dijat/4062424
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/11/27/ratko-jozsef-dij/
https://www.nyiregyhaza.hu/ratko-jozsef-dij-buda-ferencnek--a-nyiregyhazi-konyvtarban-adtak-at-a-dijakat-2018-11-27
https://www.nyiregyhaza.hu/ratko-jozsef-dij-buda-ferencnek--a-nyiregyhazi-konyvtarban-adtak-at-a-dijakat-2018-11-27
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/ratko-jozsef-dijat-kapott-buda-ferenc-1628803/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/ratko-jozsef-dijat-kapott-buda-ferenc-1628803/
https://www.hirstart.hu/hk/20181128_ratko_jozsef-dijat_kapott_buda_ferenc
https://www.netkallo.hu/atadtak-ratko-jozsef-dijat-20181129


352. A cigányprímás. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.08. – 1. p. 
 

353. Hangélmények a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.08. – 5. p. 
 

354. Árnyéklovag. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.11. – 1. p. 
 

355. Felolvasással kötik össze a beszélgetést. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.11. – 6. p. 
 

356. A szeretet dallamaival. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.11. – 6. p. 
 

357. Ringató. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.12. – 1. p. 
 

358. Ajándékkönyv az iskoláknak. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.12. – 12. p. 
 

359. Ajándékkönyv az iskoláknak -In: http://www.szon.hu/ajandekkonyv-az-
iskolaknak/4078754 2018.12.12. 

 
360. Megszépültek a könyvtárak. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.13. – 5. p. 

 
361. Megszépültek a könyvtárak a megyében - In: http://www.szon.hu/megszepultek-a-

konyvtarak-a-megyeben/4080078 2018.12.13. 
 

362. Bemutatják a Szemle új számát. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.1Ő. – 4. p. 
 

363. Árnyéklovag. In: Nyíregyházi Napló, 2018.12.1Ő. – 2. p. 
 

364. Könyvtárosok ajándéka. In: Nyíregyházi Napló, 2018.12.1Ő. – 2. p. 
 

365. Karácsonyváró a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.14. – 5. p. 
 

366. Öt év, 261 helytörténeti írás a Nyíregyházi Napló hasábjain - 
In: https://www.nyiregyhaza.hu/ot-ev-261-helytorteneti-iras-a-nyiregyhazi-naplo-
hasabjain-2018-12-16 

 
367. Szeretetírások. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.17. – 5. p. 

 
368. Könyvkandalló. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.18. – 1. p. 

 
369. Tanulmányok az új Szemlében. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.18. – 1. p. 

 
370. Ajándék kötetek a megyei könyvtártól. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.18. – 3. p. 

 
371. BefejezQdött az elQadás-sorozat. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.18. – 4. p. 

 
372. Nagy segítség az utazóknak. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.18. – 5. p. 

 
373. Ajándék kötetek a megyei könyvtártól - In: http://www.szon.hu/ajandek-kotetek-a-

megyei-konyvtartol/4084868, 2018.12.18. 
 

374. Ajándék a belgrádi ovisoknak. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.20. – 3. p. 
 
375. Íme, a harmadik. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.21. – 1. p. 

 



376. Könyvtár. In: Szieszta, 2018. 12. 21. - 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KQiBHJQSU&feature=youtu.be, 2018. 12. 21.  
 

377. A lap középpontjában a Krúdy-évforduló áll. In: Kelet-Magyarország, 2018.12.22. - 5. 
p.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8KQiBHJQSU&feature=youtu.be

