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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 

2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

Szakpolitikai céljaink 2020. évre vonatkozóan  

 A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 

mind pedig Nyíregyházán célul tűzi ki, hogy minél több lakost bevonjon a kulturális 

alapellátásba. A megyében az a célunk, hogy emeljük a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát, hogy minél több öt 

ezer főnél kisebb lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári szolgáltatást tudjanak igénybe 

venni az állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2020-ban nem volt új csatlakozó, így 

197 településsel van együttműködési megállapodásunk. 

 

 A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára, fiókkönyvtárai, könyvtár 

pontjai és a megyében a KSZR-ben ellátott könyvtárak a digitális szolgáltatásaik révén segítik 

az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézést, és az alapvető állampolgári 

jogok gyakorlását. 

 

 Közösségépítő, a helyi értékekre alapozott irodalmi, helyismereti és a tudásátadást segítő 

közösségi-családi programok megvalósítása a lehető legszélesebb korosztályi és társadalmi 

igényeknek megfelelően elsősorban pályázati források bevonásával kívánjuk megoldani. 

 

 Célunk, hogy elérjük a Családbarát Szolgáltatóhely bronz fokozata után az ezüst és arany 

fokozatot, ennek érdekében kialakítottunk egy baba-mama szobát, pelenkázóval, mely 

szoptatásra is alkalmas, és családbarát szolgáltatásainkat, programjainkat külön 

népszerűsítjük, mind a központi, mind pedig a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárunkban.   

 

 Kulturális és felnőttképzési intézményként feladatunk az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó 

képzések szervezése, valamint egyéb, a dokumentumok használatát megkönnyítő, kiegészítő 

szolgáltatások nyújtása, illetve a megye valamennyi könyvtárának szakmai-módszertani 

támogatása, képzettségi szintjük emelése. A könyvtár profiljába illő új képzés indítását, 

engedélyeztetését tervezzük, melynek 2019-es év végén beszerzett informatikai eszközök, 

szoftverek biztosítanak megfelelő hátteret.  

 

 2020-ban felnőttképzési intézményként folytatjuk a GINOP-6.1.2-15 – Digitális szakadék 

csökkentése című projektet. A digitális kompetenciák fejlesztésével a lakosság munkaerő-

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

 

 Valamint könyvtárunk Digitális Jólét Program Pontként folytatjuk munkánkat, ahol 

szakképzett mentor kollégák támogatják és segítik az aktív időskorúak digitális 

kompetenciafejlesztésére irányuló programokat és segítik az állampolgárok elektronikus 

ügyintézését.  

 

 Minden programunk kiemelt célja az olvasáskultúra fejlesztése és népszerűsítése, amelynek 

érdekében együttműködünk a köznevelési, kulturális, szociális és egészségügyi 

intézményekkel, a családokkal, civil szervezetekkel, valamint a vállalkozói szférával és 

további együttműködési lehetőségeket keresünk. 2020-ben elsősorban a mikro- és kis 

vállalkozások információhoz való jutását teremtjük meg.  

 

 Információközvetítés, platformtól független hozzáférés biztosítása. A különböző felhasználók 

információs igényének kielégítése. Az információt széles körben minél gyorsabban, és több 

formában tegyük elérhetővé. Az intézménynek multifunkcionális térként kell támogatni a 

várost, a megyét, a gazdasági életet, közigazgatást, oktatást, tanulást és a kutatást. 

 
 



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

fejlesztései c. projekt által megteremtettük azt az infrastrukturális hátteret mely a formális és 

informális tanuláshoz, önművelődéshez, szakkörökhöz szükséges. 2020-ban a fejlesztést 

tovább folytatjuk. Szolgáltatásbővítés mellett a humánerőforrás optimalizált működését is 

elősegíti a fejlesztés. Az RFID fejlesztésekkel a központi könyvtár szabadpolcos 

állományához kapcsolódó szolgáltatásokat kívánjuk korszerűsíteni. Ez egyrészt a leltározási 

munkát könnyítené meg, másrészt lehetővé tenné az önkölcsönzést. Az önkölcsönzés mielőbbi 

bevezetésétől a több olvasói felhasználást várjuk.  

 

 2020-ban pályázunk a Minősített Könyvtári Címre, melyhez elengedhetetlen a vezetőség és a 

dolgozók elköteleződése a TQM szemlélet mellett. A Minőségirányítási Tanács és a felállított 

4 munkacsoport egy külső szakértő iránymutatásával folytatja a megkezdett munkát célunk 

eléréséhez.  

 

A fenntartó által meghatározott feladatok 

 

 Nyíregyházán a városi könyvtári szolgáltatásokat azzal kívánjuk bővíteni, hogy ún. Könyvtár 

Pontokat hozunk létre az ellátatlan településrészeken és bokortanyákon. 2020-ban még két 

Könyvtár Pont megvalósítását tűztük ki, illetve elindítjuk a Korzó Könyvtárat. A fenntartó 

támogatásával a költségvetés lehetőséget biztosít könyvtári célbútorok vásárlására. Az 

önkormányzat által fenntartott épületben a helyiség megfelelő kialakítása (felújítás, festés, 

energetikai korszerűsítés, stb.) után tudjuk telepíteni szolgáltatásainkat.  

 

 Aktívan részt veszünk a városi rendezvényekben, (Kultúra Napja, Helló Nyíregyháza, 

Városnapok, Városi Gyermeknapok, Népmese Napja, Krúdy Nap, Múzeumok Éjszakája, 

Karácsonyi Forgatag), hazai pályázatok révén igyekszünk magas színvonalú könyvtári és 

kulturális rendezvényeket (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, 

Országos Könyvtári Napok) biztosítani a város és a megye lakóinak.  

 

 A könyvtárban kreatív információhasznosítási projekteket kell kidolgozni a felsőoktatási 

műhelyek bevonásával. Digitális stúdió kialakítása a Nyíregyházi Egyetemmel, 

mintaprojektek magvalósításával. 

 

 Nyíregyháza Megyei Jogú Városának a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral 

szemben két elvárása van. Az első az, hogy hatékonyan működjünk együtt a város többi 

kulturális intézményével, míg a második az, hogy legyünk a kulturális informatikai 

fejlesztések helyi központja. Nyíregyháza fejlesztési tervében egy integrált közgyűjteményi 

rendszer kialakításában lesz meghatározó feladatunk, illetve különféle turisztikai 

szolgáltatások megtervezésében. 

 

 A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár figyelmet fordít a Digitális Magyarország 

stratégiai terveire és aktívan részt vesz a város Smart City programjaiban.  

 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

 

2020-ban szervezeti átalakítást tervezünk, melynek célja a szervezet hatékonyabb működése, a 

feladatok átcsoportosítása. Ehhez módosítani szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Mind 

a városi, mind a megyei és állami feladatok ellátásához elengedhetetlen a megfelelő számú és 

végzettségű szakember-ellátottság.  

Év kezdetén 3 fő új dolgozót szeretnénk felvenni (gépjárművezető-karbantartó, informatikus, KSZR 

referens) álláshirdetések segítségével az elmúlt évben megüresedett álláshelyek betöltésére. Várhatóan 

1 fő fog nyugdíjba vonulni 2020-ban. A megüresedett álláshelyek megpályáztatása, betöltése 

szükséges a szakmai feladatok ellátása miatt. 

Az intézmény engedélyezett létszáma 59 fő.  

 

 



Az intézmény szervezeti felépítése, melyet a Közgyűlés 2019. decemberben jóváhagyott: 

 

 
 

  

  

  

2019. tény 2020. terv 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

55 59 

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

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 35 36 

átszámítva teljes munkaidőre 35 36 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 7 7 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
7 7 

Egyéb felsőfokú 
összesen  4 5 

átszámítva teljes munkaidőre  4 5 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 46 48 

átszámítva teljes munkaidőre  46 48 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  - - 

átszámítva teljes munkaidőre  - - 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  9 10 

átszámítva teljes munkaidőre 9 10 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 9 10 

átszámítva teljes munkaidőre  
9 10 

Összes létszám:  55 59 

Önkéntesek száma  2 2 

Közfoglalkoztatottak száma    10 10 

 



III. SZAKMAI MŰKÖDÉS 

 

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

 

A Korzó Könyvtár beindításával szeretnénk a nyitva tartási időt hosszabbítani, terveink szerint a 

szombat délutáni nyitvatartással több olvasót el tudunk érni.  

 

 

Mutatók 
2019. évi tény 2020. évi terv 

Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 

(óra)  

45 45 

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban 

(összesítve, óra)  

35,6 35,6 

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

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 2 2 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

5 5 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

3 3 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 

 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Városi Szolgáltatási Osztály 

 

Kölcsönzési csoport 

 

- A kölcsönzéssel kapcsolatos napi teendők ellátása. A dolgozók munkaköri leírásában megadott 

feladatok folyamatos végzése. 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

Határidő: folyamatos 

- Az újonnan beszerzett és átadott DVD-k kölcsönzésre való előkészítése. 

Felelős: Soósné Molnár Tímea 

Határidő: alkalomszerűen 

- Az olvasók által az OPAC-on keresztül félretett könyvek figyelemmel kísérése, a 

könyvcsomagok elkészítése 

Felelős: Soósné Molnár Tímea 

Határidő: folyamatos 

- Kölcsönző téri könyvek lazítása. A raktári könyvek rendezése. 

Felelős: Hajasné Rebák Andrea, Zöldi Andrásné 

Határidő: folyamatos 

- A bekötött folyóiratok leválogatása, selejtezése. Állományellenőrzés a bekötött folyóirat-

állományban. 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina, Zöldi Andrásné, Veres Anikó, Gyarapítási csoport dolgozója 

Határidő: 2020. december 

- A folyóiratok, napilapok és könyvek folyamatos kötészetre való előkészítése, illetve 

visszavétele, vonalkódozása. 

Felelős: Soósné Molnár Tímea, Zöldi Andrásné, Veres Anikó 

Határidő: folyamatos 

- Állományellenőrzésben való részvétel (szépirodalom). 

Gyarapítási csoporttal közösen. 

Felelős: Logisztikai Osztály vezetője, Zöldi Andrásné 

Határidő: 2020. december 



- A DVD állomány állományellenőrzése, és annak utómunkálatai. 

A Gyarapítási csoporttal közösen. 

Felelős: Logisztikai Osztály vezetője, Zöldi Andrásné, Veres Anikó 

- A behajthatatlan követelések törlése. 

Felelős: Zöldi Andrásné 

Határidő: 2020. december 

- A régi, használhatatlan hangos könyvkazetták, a CD-ROM-ok és a DVD-ROM-ok törlése 

Felelős: Zöldi Andrásné, Veres Anikó 

Határidő: 2020. december 

- 1-es, 2-es és 3-as felszólítások elő- és utómunkálatainak elvégzése. 

Felelős: Zöldi Andrásné, Veres Anikó 

Határidő: folyamatos 

- A helyismereti raktár gondozása. 

Felelős: Iglainé Perecsi Zsuzsanna 

Határidő: folyamatos 

- Ingyen elvihető dokumentumok folyamatos gondozása. 

Felelős: Iglainé Perecsi Zsuzsanna, Soósné Molnár Tímea 

Határidő: folyamatos 

- A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos összes teendő ellátása. 

Felelős: Zöldi Andrásné 

Határidő: folyamatos 

- A fiók-könyvtárosokkal és a Könyvtár Pontokkal való kapcsolattartás és a könyvek kiszállítása. 

Felelős: Hajasné Rebák Andrea 

Határidő: folyamatos 

- Statisztikai adatszolgáltatás. 

Felelős: Iglainé Perecsi Zsuzsanna 

Határidő: negyedévente és alkalomszerűen 

 

Kölcsönzés 2019. évi tény 2020. terv 

Előj. E-mail 1.610 1.700 

Előj.Levél 62 70 

1. felsz. E-mail 1.792 1.800 

1. felsz. Levél 596 600 

2. felsz. Levél 286 300 

3. felsz. Levél 132 140 

Olvasói levél 559 570 

Kötészet könyv 366 366 

Kötészet folyóirat 196 196 

Kötészet napilap 23 23 

Raktári kérés 311 kérés 

721 folyóirat 

892 könyv 

330 kérés 

740 folyóirat 

900 könyv 

CD 182 182 

DVD 1.202 1.240 

Hangos könyv 811 830 

Gyerek folyóirat kölcsönzés 128 fő 

312 folyóirat 

135 fő 

330 folyóirat 

Telefonos hosszabbítás 1.134 olvasó 

3.630 dokumentum 

1.160 olvasó 

3.700 dokumentum 

Ingyenes kupon 109 115 

Ajándék olvasójegy 6 10 

 



2020. január 02.-án elindul könyvtárunkban a HUNTÉKA 2.0 rendszer, mely az eddig használt 

integrált rendszerünk továbbfejlesztett változata. A Kölcsönzési modul esetleges hiányosságainak 

kiküszöbölése és az új rendszer tökéletes működtetése, megismerve minden új funkciót nagy feladatot 

jelent a Kölcsönzési csoport munkatársainak, akik ezt a feladatot napi szinten egyeztetve végzik a 

könyvtár informatikusával, valamint a fejlesztőkkel. Ilyen formában lehet csupán a mi könyvtárunkra 

szabni az új változatot. 

Folytatja könyvtárunk az állományunk RFID-kódokkal történő felszerelését, hogy beindulhasson az 

önkölcsönző terminál, amely reményeink szerint elnyeri olvasóink tetszését. Ebből a munkából is 

kiveszi a részét a Kölcsönzési csoport a dokumentumok előkészítésével és mozgatásával, valamint az 

új kölcsönzés működtetésével. 

 

Biblioterápiás foglalkozások:  

- „Szívem szerint” címmel biblioterápiás foglalkozássorozatot rendezünk középiskolások részére. 

A foglalkozások havonta 1 alkalommal kerülnek megrendezésre, azon témakörben, amit a 

pedagógus előzetes megbeszélés után javasol. 

Határidő: havonta 1 alkalom 

Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika 

  

- „Gyógyító irodalom” címmel biblioterápiás foglalkozássorozatot rendezünk lelki problémákkal 

küzdő embertársaink részére. A foglalkozások havonta 2 alkalommal, illetve kis csoportos és 

egyéni foglalkozások az olvasók igényének figyelembevételével kerülnek megrendezésre. 

Ezen foglalkozás-sorozaton belül szeretnénk nagy figyelmet fordítani a hátrányos helyzetű 

olvasóinkra. 

Határidő: havonta 2 alkalom 

Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika 

 

Meseterápia: 

- „Teknős és a nyúl” címmel az iskolák felkérésére készülünk meseterápiás órák megrendezésére. 

A rendezvények célja leginkább az önismeret és önfejlesztés. Ezen kívül a 

viselkedésproblémákkal küzdő gyermekek is részt vehetnek a rendezvényeken.  

Határidő: igény szerint.  

Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika 

 

- „Ki is vagyok én” egyéni és kis csoportos-foglalkozások 

Határidő: Igény szerint 

Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika 

 

Olvasóterem – Általános tájékoztatás 

 

A folyamatosan változó olvasói igényekre történő gyors reagálás teszi szükségessé 

dokumentumállományunk folyamatos átvizsgálását, átalakítását és újra gondolását. Egyre több 

dokumentum teljes szöveggel megtalálható a világhálón, így újra kell gondolnunk az egyes típusok, 

elsősorban a periodikák megőrzését.  

Szinte teljesen átalakult az információ-szolgáltatás gyakorlata is. A könyvtáros szaktudása mellett 

egyre gyorsabb számítógépekre és egyre profibb nyomtatókra van szükség, hiszen a legtöbben 

nyomtatva, vagy valamilyen információhordozóra letöltve viszik magukkal a kért anyagot. 

 

Az Olvasóterem számítógépein ingyenesen biztosítjuk a különböző on-line adatbázisok használatát, 

úgymint: NAVA, MATARKA, OPKM-PAD, FSZEK irodalmi, szociológiai bibliográfia, az OSZK 

adatbázisai (pl. HUMANUS), PRESSDOK, HUNDOK, MANDA, JADOX, HUNGARICANA), off-

line adatbázisok (Hadtörténeti Közlemények, Néprajzi Értesítő, Századok, Vasárnapi Újság, HVG 

(1993–2003, 2006.) 

2020 évre előfizettünk az Akadémiai Kiadó Folyóiratai, Akadémiai Kiadó Szótárai valamint az 

Arcanum Digitális Tudástár adatbázisokra. Ezeket az olvasóink térítés nélkül használhatják. 

 

 

 



Digitális Jólét Program Pontként 2020-ban is folyamatosan a látogatók rendelkezésére állunk 

adóbevalláskor, Erzsébet programba való regisztrációkor, pályázati formanyomtatványok kitöltésekor, 

továbbtanulási lapok leadásakor, álláskeresésnél, digitális ügyintézés esetén. A segítségnyújtást 

Oláhné Gócza Krisztina, Puskás Edina és Varga Vanda végzi. 

 

A GINOP 6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében folyamatosan indítunk IKER1 

és IKER2 tanfolyamokat. 

A DJP projekt keretében 2020 tavaszán újra indul a „Digitalizáció az aktív idősekért” a 65 év 

felettieknek szervezett számítógép és internethasználói tanfolyam. 

A képzések szervezését Oláhné Gócza Krisztina végzi. A tanfolyamokon Márföldi István, Máté Ottó 

és Polák Péter lát el oktatói feladatokat. 

 

Központi könyvtárunkban és fiókkönyvtárainkban folyamatosan tartunk könyvtárbemutatókat 

gyermek és felnőtt csoportok részére. 

Felelősök: 

felnőtt és középiskolás csoportok: Maksa János Tiborné, Puskás Edina 

gyermekcsoportok: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

Feladatok ütemezése: 

- Olvasótermi könyvállomány revíziója 5-ös, 6-os, 9-es főosztály 

Határidő: 2020. december 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

- Olvasótermi CD és DVD állomány revíziója  

Határidő: 2020. június 

Felelős: Veres Zsuzsa 

- Az Olvasóteremben lévő Európai Uniós különgyűjtemény revíziója, átosztása és besorolása az 

olvasótermi állományba 

Határidő: 2020. augusztus 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

- A bekötött és bekötésre váró folyóiratok átvizsgálása, döntés a megőrzésről 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

- Betűszerelem – Valentin nap a könyvtárban 

Könyvajánló az olvasóknak. 

Határidő: 2020. február 14. 

Felelős: Varga Vanda, Komár Ágnes 

- Pilvax teaház – Az 1848–49-es szabadságharc évfordulóján 

Szablyavívók bemutatója – korhű ruhák. Korabeli folyóiratok digitalizált formában. Tea és 

Kossuth-kifli (költségvetéstől függően). 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős: Puskás Edina 

- Színes könyvajánló mindenkinek 

Havonta más színű könyveket ajánlunk olvasóink figyelmébe. 

Határidő: 2020. március 1. utána havonként 

Felelős: Veres Zsuzsa 

- A Magyar Költészet Napja (április 11.) alkalmából szándékozunk egy nagyszerű 

kezdeményezéshez kapcsolódni. Az ország számos kávézójában, illetve éttermében egy csésze 

kávét ingyen szolgálnak fel, pontosabban az „ára” 1 vers vagy versidézet. Lehet szó saját, 

vagy kedvenc költő verséről is. A Cafe Frei-el közösen tudnánk megvalósítani a programot. 

Felelős: Babosi László, Varga Vanda 

Határidő: 2020.03.20. (szervezés, meghirdetés, népszerűsítés) 

- Kortárs és kedvelt – On-line játék a magyar irodalomról 4 héten át. 

A Költészet Napján indul. 

Határidő: 2020. április 1. (tervezés és szervezés) 

Felelős: Varga Vanda 

- Láthatatlan játszóház – A Vakok és Gyengénlátók Egyesületével közösen. 

Határidő: 2020. október 15. A Fehér Bot Napja 

Felelős: Veres Zsuzsa 



2020. március 19-én, az Internet Fiesta keretében, ünnepélyesen megnyílik és átadásra kerül a 

tizenéves korosztály számára kialakított Kultúrkuckó. Modern és fiatalos közösségi teret alakítottunk 

ki, amely a tanulás mellett a kikapcsolódásra is remek lehetőséget nyújt. Igényfelméréssel figyelembe 

vettük a fiatalok véleményét. A kuckóba rendszeres programokat kívánunk szervezni az adott 

korosztálynak. 

      -     Szövegelő klub középiskolásoknak. 

            Határidő: igény szerint 

            Felelős: Varga Vanda 

- Programsorozat pszichológussal. (Iskolai erőszak, konfliktuskezelés, pályaválasztás, stb.) 

Határidő: igény szerint 

Felelős: Puskás Edina 

- Társasjáték klub 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Puskás Edina 

- POKET közösség programjai 

Határidő: igény szerint 

Felelős: Varga Vanda 

- Tini Olvasókör – Várjuk azokat a 15 és 20 közöttieket, akik nyitottak egymásra, a világra, az 

irodalomra. 

Beszélgetés könyvekről.  

Határidő: havonta 

Felelős: Varga Vanda 

- Angol teadélután (angol társalgási klub) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Puskás Edina 

- „Nemzetközi teázó” – külföldi önkéntesek előadásai országaikról, fiatalok fiataloknak 

Határidő: igény szerint 

Felelős: Puskás Edina 

- Talentum – Személyiségfejlesztő tréning 

Határidő: igény szerint 

Felelős: Puskás Edina 

- Elsősegélynyújtás a Vöröskereszt támogatásával – Ha megtanulod, életet menthetsz! 

Határidő: igény szerint 

Felelős: Puskás Edina 

- Sakk-szakkör középiskolásoknak 

Határidő: igény szerint 

Felelős: Puskás Edina 

 

Az EFOP pályázathoz kapcsolódóan az alább vállalt indikátorok teljesítése 2020-ban 

 

2020 

diákok 
Digitális és okoseszközök alkalmazásainak 

használata, használtatása 
3 45 fő 

pedagógusok 
Digitális technológiáknak a 

tehetséggondozásban 
2 30 fő 

 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. december 15. (összesen 5 foglalkozás szervezése) 

 

Olvasóterem 2019. évi tény 2020. évi terv 

Látogatók száma 26.874 26.900 

Helyben használt könyvek száma 4.786 4.800 

Helyben használt folyóiratok száma 17.351 17.500 

Referensz kérdések száma 2.453 2.500 

Technikai referensz kérdések száma 7.006 7.300 

Internetezők száma 19.961 20.000 

Telefon, e-mail 2.266 2.300 

Kölcsönzött folyóiratok száma 3.260 3.300 



Helyismereti Gyűjtemény 

 

Feldolgozó munka, kurrens és retrospektív sajtófigyelés, cikkfeltárás, adatrögzítés 

 

Fontos feladat a JaDox adatbázisban rögzített nevek, periodika-címek és tárgyszavak egységesítése (az 

elütések, szinonimák, ragozott és ragozatlan formák kiszűrése, az egyes és többes számok 

felülvizsgálata, az alá- és fölérendelt viszonyú tárgyszavak, megszüntetése (a javításokat a rendszer 

valamennyi elemén át kell vezetni, ami nem valósulhat meg a JaDox üzemeltetőinek a segítsége 

nélkül). 

Fontos feladat továbbá annak megoldása, hogy az adatbázisban létre lehessen hozni egy bibliográfiába 

emelhető találati listát. Egy másik megoldandó feladat az átkonvertálás során eltűnt cikkek 

előhalászása, amit csak a JaDox üzemeltetője tud megoldani. 

 

2020-ban áttérünk egy felhasználóbarátabb cikkadatbázisra, ahova szükséges áttölteni a JaDox-ban 

lévő tartalmakat. 

Felelős: Babosi László 

Határidő: 2020. május 

 

Körlevél írása a JaDox adatbázishoz csatlakozó vidéki könyvtárvezetők számára, amiben a kötelező 

érvényű beviteli szabályok betartását kérjük. A program segítségével törekedni kell arra, hogy az 

adatrögzítők csak konzultáció után vihessenek be új szabad tárgyszavakat a rendszerbe. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. március 

 

Az országos napilapok helyismereti szempontú figyelése, a cikkek adatbázisban való rögzítése, 

szkennelésre való átadása.  

Felelős: Veres Zsuzsa 

Határidő: folyamatos 

 

A hét különböző napjain érkező hetilapok, folyóiratok helyismereti szempontú figyelése, a cikkek 

adatbázisban történő rögzítése, szkennelésre való átadása.  

Felelős: Puskás Edina, Veres Zsuzsa, Varga Vanda 

Határidő: folyamatos 

 

A Kelet-Magyarország 2018. évi hiányzó számainak helyismereti szempontú feltárása, tárgyszavazása, 

a cikkek adatbázisban történő rögzítése.  

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatos 

 

A Nyíregyházi Napló 2019. évi helyismereti szempontú feltárása, tárgyszavazása, a cikkek 

adatbázisban történő rögzítése. Ez éves szinten 52 szám átnézését, a cikkek tartalmi feltárását, 

bevitelét jelenti. 

Felelős: Veres Zsuzsa 

Határidő: folyamatos 

 

Állománygyarapítás, kötelespéldány-szolgáltatás, aprónyomtatványok rendezése 

 

A kötelespéldány rendelet betartása érdekében újabb körlevél küldése a nyíregyházi nyomdáknak, 

kiadóknak.  

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. február 

 

Margócsy József hagyatékának elhelyezése a kutatószobában, és a digitalizálásra szánt dokumentumok 

(levelek, gépiratok) leválogatása. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. február 

 

 



Erdős Jenő hagyatékának feltárása, rendszerezése, digitalizálásra szánt dokumentumok leválogatása. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. december 

 

A kötelespéldányként folyamatosan beérkező aprónyomtatványok, helyi periodikumok bevételezése, a 

hiányok pótlása, rendezése raktárosi segítséggel. Az aprónyomtatványok rendezésében több éves 

hiány felszámolása raktárosi segítséggel. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatos 

 

A könyvtárban bemutatott kötetek szerzőitől tiszteletpéldány kérése a könyvtár részére. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatos 

 

Digitalizálás – Pályázat 

 

Tovább kell folytatni a személy és település cikk-kivágatok, aprónyomtatványok digitalizálását, ebben 

közfoglalkoztatottak segítségét kívánjuk igénybe venni. 

 

Könyvtárunk részt vesz a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári 

digitalizálás támogatására című projektben. Ratkó József életművéhez és Kárpátaljához 

kapcsolódóan oktatási segédanyag összeállítását tervezzük elkészíteni. Az elkészült munkát 

szeretnénk iskolás csoportoknak is bemutatni. Ezzel is erősíteni kívánjuk a lokálpatriotizmus érzését 

a gyerekekben, valamint szeretnénk a helyismereti tudásukat is szélesíteni. Maga a gyűjtemény 

népszerűsítése sem elhanyagolandó szempont. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatos 

 

Egyéb feladatok 

 

A születésnapi újsággal kapcsolatos megrendelőlap felvétele, és az ezzel kapcsolatos ügyintézés 

lebonyolítása. Szükség esetén a kiadvány szerkesztése. (Varga Vanda) 

 

A nyomtatott és online sajtó figyelése a könyvtárra vonatkozóan.  

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatos 

 

A könyvtárban bemutatott kötetek szerzőitől, valamint a sajtófigyelés során észrevételezett helyi 

szerzők köteteiből tiszteletpéldány kérése a könyvtár részére.  

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatos 

 

Rendezvények 

 

A nagy népszerűségre való tekintettel a Helytörténeti esték című rendezvénysorozat folytatása is 

szerepel az idei megvalósítandó tervek között. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: havonkénti rendszerességgel 

 

Kiállítások 

Az áprilisban tartandó Ratkó József konferenciához kapcsolódóan könyvkiállítás készítése.  

 



Kiállítások történelmi évfordulók kapcsán. 

2020.06.04. – A trianoni békediktátum az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések 

rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik 

utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés, amely 

többek között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait 

és sok kis multinacionális államot hozott létre a birodalom helyett. A szerződést a felek 1920. június 4-

én 16:32-kor írták alá a versaillesi Nagy Trianon-kastélyban. 

Dr. Takács Péter ez alkalomból tartandó előadásához kapcsolódóan az elcsatolt területekről kiállítást 

tervezünk készíteni. 

 

Évfordulók 2020 (helyi személyek, helyi események) 

Kölcsey kiállítás a Magyar Kultúra Napja rendezvényre 

Váci Mihály halálának 50. évfordulója (1970.04.16.) 

Kölcsey Ferenc születésének 230. évfordulója (1790.08.08.) 

Kaffka Margit születésének 140. évfordulója (1880.06.10.) 

Béres József születésének 100. évfordulója (1920.02.07.) 

Az MZSK jelenlegi helyén 45 éves, felújításának 15 éves évfordulója alkalmából fénykép- és cikk-

kiállítás. (2005.11.11-én került sor a könyvtár átadásra, 2005.12.01-jén nyitotta meg kapuit az olvasók 

előtt.) 

Rövid életrajzok elhelyezése a honlapunkon, figyelemfelkeltő kiállítás a földszinti vagy az első 

emeleti előtérben.  

Kiállítás a helyismereti gyűjtemény kézirataiból, gépirataiból.  

 

A könyvtár Helyismereti gyűjteménye az előző évekhez hasonlóan részt vesz a városi rendezvényeken 

és közreműködés a Nyíregyházi Települési Értéktár munkájában. 

 

Továbbképzések 

 

Az OSZK által meghirdetésre kerülő Úton a felhasználók felé – könyvtári marketing és 

rendezvényszervezés (2x2 nap, Budapest) és/vagy Az online tanulás módszerei és eszközei (2x1 nap, 

Budapest) szakmai továbbképzések teljesítése. (Varga Vanda) 

 

Helyismeret 2019. évi tény 2020. évi terv 

Látogatók száma 701 750 

Csoportok/fő 52/1446 55/1500 

Referensz kérdések száma 257 300 

Technikai referensz kérdések száma 207 240 

Helyben használt könyvek száma 994 1000 

Helyben használt folyóiratok száma 2399 2500 

Mikrofilm 83 85 

Telefon, e-mail 152 160 

Születésnapi csomag 109 120 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs_k%C3%B6rny%C3%A9ki_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antant
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia
https://hu.wikipedia.org/wiki/1920
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-Trianon


Gyermekkönyvtár 
 

Idén is tartalmas programokkal szándékozunk megnyerni olvasóközönségünket és szüleiket a 

könyvek, a könyvtár rendszeres használatának. 

Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy növeljük a 0-14 éves korosztályból beiratkozó gyerekek 

számát. Ennek érdekében – együttműködve a vonzáskörzetünkbe tartozó óvodákkal és általános 

iskolákkal – olyan lehetőségeket kínálunk fel, melynek célja, hogy minél több gyermek iratkozzon be, 

és váljon rendszeres használójává a Gyermekkönyvtárnak. 2020-ban négy alkalommal tervezzük a 

kitelepülést a város oktatási intézményeibe. 

Népszerű papírbábos, filcbábos és papírszínház-foglalkozásaink eszközparkját fejlesztjük, hogy minél 

több mesét, történetet tudjunk bemutatni élvezetesen az óvodások, kisiskolások számára. 

Tudatosan figyelünk arra, hogy a csoportos-, biblioterápiás és klubfoglalkozásokon, valamint a 

rendezvényeken résztvevő gyerekek és szüleik számára még vonzóbb legyen a könyvtárba való 

beiratkozás és a rendszeres könyvtárhasználat. A könyvtárbemutatók alkalmával azt tapasztaljuk, hogy 

érdekes, izgalmas helynek tartják intézményünket. A nekik nyújtott meghatározó élményen keresztül 

igyekszünk elérni szüleiket is. Fontosnak tartjuk a családi könyvtárlátogatásra épülő programok 

szervezését (pl. Játékos családi vetélkedő – az Országos Könyvtári Napok alkalmával, filmvetítés, 

közös kézműves alkalmak, könyvtári éjszaka). 

Továbbra is gondot fordítunk a gyermekkönyvtár szolgáltatásainak propagandájára. A korábbiakhoz 

hasonlóan rendszeresen beszámolunk rendezvényeinkről a médiumokban, a Facebook-oldalunkon, 

valamint a könyvtár honlapján. 

 

Részletes feladatok 

- Részvétel az állománygyarapító bizottság munkájában. Javaslat új könyvek, folyóiratok és nem 

hagyományos dokumentumok beszerzésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

- A Gyermekkönyvtár állománygondozása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

- Az elkészített pályázati felhívások, programok, csoportos foglalkozások, és egyéb információk, 

fényképes anyagainak eljuttatása az informatikusokhoz, a honlapon való megjelenésük 

céljából. Az aktuális információk honlapon és Facebook-on való megjelenésének ellenőrzése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

- Kapcsolattartás óvodákkal, általános iskolákkal, igény szerint könyvtárbemutató, 

könyvtárhasználati, biblioterápiás és tematikus csoportos foglalkozások tartása, közös 

programok szervezése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

- Kapcsolattartás hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyerekekkel; speciális bánásmódot 

igénylő csoportos foglalkozások tartása.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

- A Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmából könyvgyűjtés, a könyvajándékok eljuttatása 

hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó intézményekhez. 

Határidő: 2020. február 14. 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

- Mindentudás Könyvtára – Gyerekeknek programsorozat előadásainak szervezése, meghirdetése 

és lebonyolítása. 

Határidő: 2020. június 15. 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes 



 

A 47. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónap megszervezése és lebonyolítása. 

 

1. „LÓCI ÓRIÁS LESZ …” c. megyei rajzpályázat  

 

2. KEMÉNYKALAP ÉS KRUMPLIORR. Városi hangosolvasási verseny Csukás István 

munkásságának tiszteletére 

 

3. Író-olvasó találkozók, vendégelőadók: Dániel András, Nógrádi Gábor, Somlai Tibor, Dió-trió 

Időtartam: 2020. május 4 – május 29. 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

- 91. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok  

Időpont: 2020. június 3–5. 

Vendég: Lackfi János, Nyulász Péter 

 

- A „Napkeltétől Napnyugtáig” című mesefelolvasó nap szervezése és lebonyolítása a Népmese 

Napja alkalmából.  

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

Vendégek: Gulyás László, Hajdú Ágota             

     

- Az Országos Könyvtári Napok gyermekkönyvtári rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása. 

Ideje: 2020. október 5–11. 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

- ÜNNEPVÁRÓ programsorozat. Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok szervezése. 

Határidő: 2020. november 30. – december 18. 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

-  „Nyíregyházi Cimborák Klubja” néven olvasói gyermekközösség működtetése- havonta egy 

alkalommal. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes 

 

- „Cseperedő” Meseklub működtetése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Uray Melinda 

 

- Együttműködés a társintézményekkel, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, szakmai 

szervezetekkel a rendezvények, programok szervezésében és lebonyolításában.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

- Pályázatok figyelése, pályázatírás. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

Gyerekkönyvtár 2019. évi tény 2020. évi terv 

Helyben használt dokumentum 27.579 27.600 

Látogatók száma 14.192 14.300 

Referensz kérdések száma 6.316 6.400 

Rendezvények száma 40 42 

Rendezvényen résztvevők száma 2.503 2.550 

Csoportos foglalkozások száma 114 115 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők száma 2.638 2.650 

 

 



Csiriptanya – Játéktár 

 

A Csiriptanya könyvtárunkban a legkisebbek birodalma. Számukra folyamatosan biztosítjuk a játék 

lehetőségét. A rendszeres kézműves foglalkozások szinte minden korosztálynak kínálnak lehetőséget a 

szabadidő kreatív eltöltéséhez 2020-ban is. 

 

Szakkörök 

 

- Sakkszakkör  

A szakkör vezetője: Somogyi Józsefné – pedagógus – sakkmester 

          Korosztály: 8 éves kortól 10 éves korig 

 

- Baba-Mama játékos angol foglalkozás 

          A foglalkozás vezetője: Sarudy Zoltánné pedagógus 

          Korosztály: 2 éves kortól 6 éves korig 

 

Programok: 

2020.01.07.            Szánkó készítése papírból             

2020.01.09.            Télikép  készítése                               

2020.01.14             Hóember készítése                          

2020.01.18.            Hópihe készítése                               

2020.01.21.            Mozaikkép készítése                          

2020.01.28.            Balerina papírból                           

2020.01.30.            Hóvirág készítése                            

 

2020.02.04.             Téli kép készítése                                    

2020.02.06.             Farsangi szemüveg készítése                 

2020.02.11.             Farsangi süveg készítése                        

2020.02.13.             Valentin napra ajándék készítése        

2020.02.15.             Farsangi süveg készítése                                     

2020.02.18.             Farsangi szemüveg készítése                 

2020.02.20.             Bohóc készítése                                           

2020.02.25.              Hóvirág készítse                                       

2020.02.27.              Ablakdísz készítése                             

 

2020.03.03.             Tojástartóból  tavaszi dekoráció készítése            

2020.03.05.             Nőnapi ajándék készítés                                     

2020.03.10.             Pillangó készítése                                                 

2020.03.12.             Kokárda készítése                                              

2020.03.14.             Kokárda készítése                                               

2020.03.17.             Tavaszi virág készítése                                                       

2020.03.19.             Állatfigurák készítése                                          

2020.03.24.             Tavaszi ajtódísz készítése                                    

2020.03.26.             Ajándék doboz készítése                                   

2020.03.31.             Nyuszi készítése 

 

2020.04.07.             Csibe készítése                                                           

2020.04.09.             Húsvéti girland készítése                                             

2020.04.14.             Méhecske készítése                                                  

2020.04.16.             Könyvjelző készítése                                                

2020.04.18              Tavaszi ablakdísz készítése                                        

2020.04.21.             Tavaszi kép készítése                                                 

2020.04.23              Szélforgó készítése                                                   

2020.04.28.             Anyák napi ajándék készítése                                    

2020.04.30.             Szívecske készítése 

 

2020.05.05.             Fagylalt készítése                                                   

2020.05.07.             Csiga készítése                                                        



2020.05.12.             Boríték készítése                                                  

2020.05.14.             Fakorongra tavaszi kép festése                              

2020.05.16.             Üdvözlőlap készítése                                            

2020.05.19.             3 D-s tulipán készítése                                        

2020.05.21.             Üdvözlő kártya készítése                                     

2020.05.26.             CD-re állatfigurák készítése                                

2020.05.28.             Gyermeknapi ajándék készítése                           

 

2020.06.02.              Könyvlapokból dekoráció készítése                      

2020.06.04.              Képkeret készítése                                         

2020.06.09.              Üvegfestés                                                     

2020.06.11.              Ajándék doboz készítése                              

2020.06.13.              Könyvlapokból dekoráció készítése                  

2020.06.16.              CD-re mozaikkép készítése                             

2020.06.18.              Bábozás gyermekeknek                                   

2020.0623.               Muffin papírból fagylalt készítése                   

2020.06.25.              Tea mécsesből ajándék készítése                     

2020.06.30.              Spatulára síkbáb készítése 

 

2020.07.02.              Virágcsendélet készítése                                                    

2020.07.07.              Sün készítése                                                                     

2020.07.09.              Gyümölcstál készítése                                                         

2020.07.11.              Balerina készítése                                                                

2020.07.14.              Képkeret készítése 

2020.07.16.               Napraforgó készítése                                                          

2020.07.21.               Papírtányérra nyári kép készítése                                         

2020.07.23.               Pom-pomból fagyi készítése                                                

2020.07.28.               Papírhajtogatás kívánság szerint                                                                                        

2020.07.30.               3D-s katica készítése     

 

2020.08.04.               Muffin sütemény készítése                                                      

2020.08.06                Dekorgumiból margaréta készítése                                         

2020.08.08.               Gombokból virág készítése                                                       

2020.08.11.               Gyöngyfűzés                                                                            

2020.08.13.               CD-re festés                                                                                

2020.08.25.               Órarend készítése                                                                    

2020.08.27.               Őszi ablakdísz készítése   

 

2020.09.01.               Őszi termésekből figurák készítése                                  

2020.09.03.               Őszi ajtódísz készítése                                                        

2020.09.08.               Könyvjelző készítése                                                        

2020.09.10.               CD-re falevél készítése                                                    

2020.09.15.               Őszi girland készítése                                                       

2020.09.17.               Mókus készítése                                                                 

2020.09.22.               CD-re béka készítése                                                         

2020.09.24.               Őszi gyümölcstál készítése                                               

2020.09.26.               Szőlőfürt festése, készítése                                                  

2020.09.29.               Gomba készítése     

 

2020.10.01.               Őszi fa készítése                                                          

2020.10.06.               Könyvlapokból bagoly készítése                                

2020.10.08.               Könyvjelző készítése                                                   

2020.10.13.               Spatulára rókafej festése                                             

2020.10.15.               Egér készítése                                                              

2020.10.20.               Őszi kép készítése                                                       

2020.10.22.               3D-s alma készítése                                                     

2020.10.27.               Szélforgó készítése                                                      

2020.10.29.               Őszi girland készítése                                                  



2020.10.31.               Mécses tartó készítése  

 

2020.11.03.               Üdvözlő kártya készítése                                                     

2020.11.05.               Mozaikkép készítése                                                            

2020.11.10.               Lúd készítése                                                                       

2020.11.12.               Üveg festése                                                                         

2020.11.17.               Esernyő készítése                                                                 

2020.11.19.               Fakorongra festés                                                                 

2020.11.24.               Adventi készülődés                                                              

2020.11.26.               Ünnepre hangolódás, zenehallgatás                                       

2020.11.28.               Adventi készülődés  

 

2020.12.01.                Mikulás figura készítése vegyes technikával                            

2020.12.03.                Mikulás tasak készítése                                                           

2020.12.08.                Angyalka készítése                                                                   

2020.12.10.                Üdvözlőkártya készítése                                                         

2020.12.15.                Karácsonyi díszek készítése                                                     

2020.12.17.                Fenyőfa készítése                                                                     

2020.12.22.                Fakorongra festés                                                                     

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Komár Ágnes 

 

Csiriptanya-játéktár 2019. évi tény 2020. évi terv 

Látogatók száma 5.578 5.700 

 

Fiókkönyvtárak 

 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 

 

 A 2020-as év szakmai munkáját alapvetően meghatározza az EFOP 4.1.8-16 A könyvtári 

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései témájú uniós pályázat előírásainak 

megfelelő fenntartási időszakra előírt kötelezettségek teljesítése. A fenntartási időszak első évére ezt a 

programtervet adtuk be pályázatunkban a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárra vonatkozóan: 

 

A diákok digitális világ programjához és a nyugdíjasok kompetencia képzéséhez mindenképpen 

kollégák bevonására lesz szükség, mert ezekhez nincs megfelelő szakmai képzettségem. 

Szakmai munkát 2020-ban is az olvasói visszajelzésekből, elégedettségi felmérésekből kapott 

információkra és igényekre alapozzuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Könyv

tári 

szolgál

tatáso

k, 

működ

és, 

gyűjte

év célcsoport program alkalom 
létszá

m/év 

2020 

kismamák Tájékozódás az online térben előadás 

sorozat és gyakorlati képzés 

(gyermeknevelés, egészség, életvezetés) 

3 30 fő 

óvodások bábszínház és feldolgozó kreatív foglalkozás 2 70 fő 

diákok Digitális világ - bemutató és oktatás (mobil 

app-ok, 3D nyomtató, OSMO) 
3 90 fő 

felnőttek kreatív technikák (selyemfestés, decoupage, 

gyöngyfűzés, horgolás) kiállítás, recept klub, 

Filmklub 

6 100 fő 

pedagógusok Tájékozódás az online térben, óra a 

könyvtárban – módszertani előadás  
2 20 fő 

nyugdíjasok digitális kompetencia képzés (tablet kezelés, 

Internet, e-mail, MS Word) 
4 90 fő 



mény 

 

A fiókkönyvtár állománygyarapítási tevékenységét 2020-ban is tervszerűen, a gyűjtőköri 

szabályzatnak megfelelően, a könyvtárhasználók igényeinek maximális figyelembe véve tervezzük. 

A könyvtár működtetésével, állomány gondozásával kapcsolatos feladatok: 

 a kölcsönzési rendszer folyamatos karbantartása, nyilvántartások vezetése 

 új beiratkozók állományba vétele, olvasójegy készítés 

 periodikák megrendelése, rendszeres érkeztetése, esetleges problémák jelzése és kölcsönzése 

 a tartalmilag elavult, fizikailag sérült könyvek leválogatása, selejtezése, szükség esetén 

köttetése 

 az olvasói igények figyelembevételével javaslat tétele az új könyvek rendelésére,  

 kiemelkedő személyiségekhez, évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódóan mini kiállítások 

készítése a könyvtár látogatói számára 

 évszaknak megfelelő dekoráció készítése a könyvtár belső terében 

 kiemeléseket, könyvajánlókat készítése 

 tájékoztató feladatot végzése igény esetén 

 kapcsolattartás a környező iskolákkal, óvodákkal, akiknek igény és lehetőség szerint 

foglalkozás tartása 

 kapcsolódás a Központi Könyvtár kampányaihoz: Ünnepi Könyvhét, Gyermekkönyv Hónap, 

Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok. 

 

A két olvasói gép internetezési lehetőségét a központi könyvtár gyakorlatához hasonlóan oldjuk meg, 

vagyis csak olvasójeggyel és meghatározott időtartamban használhatják az olvasók a gépeket. 

Felelős: Polák Péter 

Határidő: 2020. február 28. 

 

Rendezvények, programok, PR tevékenység 

 

2020-ban is folytatódik a következő programok, foglalkozások tartását: 

- Olvasólétra (1-3. osztály)  

- Szöszmötölő 

- Társasjáték Klub 

- Tündérujjak Kézműves Klub 

- olvasásnépszerűsítő matricagyűjtő játék (2020-tól 3 korosztálynak) 

- Mesekincstár – papírszínházi előadások. 

-  
Új programok: 

- szövegértés fejlesztést célzó mintaprogram kipróbálás (Lengemesék) 

- Kismama Klub 

- Színházbarátok Könyvtári Köre 

- Süteménybarátok Köre 

- Jogi tanácsadás (kéthetente 1 óra időtartamban egy nyugdíjas jogász olvasónk felajánlotta, hogy 

jogi kérdésekben segít az azt igénylő olvasóknak, pl. egy beadvány elkészítésében) 

 

Kreatív foglalkozás – a Szöszmötölő, papírszínház 

Gyermekprogramok – továbbra is tervezzük a bábszínházi előadásokat gyermeknaphoz és Mikuláshoz 

kötődően, hiszen ez a pályázatban is benne van.  

A felnőtt kreatív foglalkozást a Tündérujjak Kézműves Klub keretében tudjuk megvalósítani. Az 

olvasói igények alapján a Móricz Zsigmond Színházzal kötött megállapodása révén elindítjuk a 

Színházbarátok Könyvtári Körét.  A Süteménybarátok Könyvtári Köre és a Vécsey Kismama Klub is 

folytatja foglalkozásait.  

 

 

 

 

 

 

 



Éves programterv 2020:  

hónap program 

január Programok kidolgozása, háttérmunka 

Elindul az Olvasásnépszerűsítő matricagyűjtő program 

10. Társasjáték Klub 

17. Színházbarátok Könyvtári Köre – alakuló megbeszélés 

22. Tündérujjak Kézműves Klub – keresztszemes hímzés 

február 14. Szöszmötölő – Valentin Nap 

19. Tündérujjak Kézműves Klub – filc fánk, fánk receptek 

21.  Színházbarátok Könyvtári Köre – Úri muri 

24. Kismama Klub 

Olvasólétra program előkészítés, szülői értekezlet 

március 6. Szöszmötölő – téma: Nőnap és március 15. 

11. Tündérujjak – gyöngykokárda 

19. Digitális világ: Mobil appok – előadás diákok számára 

8. 20. Társasjáték Klub – OSMO fejlesztő játék és mesetablet feladatokkal 

9. 27. Tájékozódás az online térben (módszertani előadás pedagógusoknak) 

10. Lengemesék –tavasz (mintaprogram) 

11. Olvasólétra programindulás 

április 1. Tündérujjak Kézműves Klub - húsvéti díszítések, Sütemény Klub 

3. Színházbarátok Könyvtári Köre – Sógornők, Kismama Klub 

17. Társasjáték Klub 

24. Szöszmötölő – Rendőrség Napja 

Lengemesék – tavasz (mintaprogram) 

Gyermekkönyv hónap – szívesen fogadunk előadásokat, írókat! 

május 6. Tündérujjak Kézműves Klub digitális kompetencia fejlesztés –internet használat 

15. Tájékozódás az online térben, pedagógusok a könyvtárban 

22. Digitális Világ: 3 D nyomatás előadás diákok számára 

29. Bábszínház – gyermeknaphoz kötődően 

Lengemesék – tavasz (mintaprogram) 

OSMO eszköz előadás – alsó tagozatos diákoknak 

június 3. Tündérujjak Kézműves Klub – táskavarrás 

5. Ünnepi Könyvhét - Kismama klub – a baba első könyvei 

12. Mesekincstár - papírszínház 

19. Digitális kompetencia előadás nyugdíjasoknak - tablet, mobiltelefon  

26. Társasjáték Klub 

július 3. Szöszmötölő – téma: nyár 

10. Digitális kompetencia előadás nyugdíjasoknak – internet 

24. Társasjáték Klub 

31.  Digitális kompetencia előadás nyugdíjasoknak – e-mail 

augusztus 5. Tündérujjak Kézműves Klub – befőtt díszek 

14. Digitális kompetencia előadás nyugdíjasoknak – szövegszerkesztés 

28. Mesekincstár 

szeptember 4. Szöszmötölő – téma: mesehősök 

9. Tündérujjak Kézműves Klub – hímzés 

18. Társasjáték Klub 

30. Népmese Napja – Matricagyűjtő program zárása – Csernik Szendével  

október Országos Könyvtári Napok  

7. Tündérujjak Kézműves Klub – szemüvegtok készítés, látásvizsgálat 

30. Szöszmötölő – Halloween 

november 4. Tündérujjak Kézműves Klub – karácsonyi díszek, üdvözlő lapok 

13. Mesekincstár – papírszínház 

20. Társasjáték Klub 

27. Szöszmötölő – adventi készülődés (asztali dísz) 

december 1. Mézeskalács Város Kiállítás 

2. Tündérujjak Kézműves Klub – mézeskalács díszítés 

4.  Bábszínház 



11. Süteménybarátok Köre – karácsonyi finomságok  

18. Szöszmötölő – karácsonyi díszek 

 

 

Könyvtárhasználati adatok terve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős: Bakosné Mikula Edit 

Határidő: folyamatos 

 

 

Örökösföldi Fiókkönyvtár 

 

A könyvtár működtetésével, állománygondozásával kapcsolatos feladatok: 

 kölcsönzési rendszer folyamatos karbantartása, nyilvántartások vezetése, 

 új beiratkozók adatainak rögzítése, olvasójegy nyomtatása, 

 periodikák érkeztetése, esetleges problémák jelzése, 

 könyvek, újságok visszapakolása, polcokon lévő könyvek megigazítása, 

 kölcsönzés, előjegyzés, tájékoztatás, 

 statisztika készítése, 

 tartalmilag elavult, fizikailag sérült könyvek leválogatása, selejtezése, szükség esetén köttetés 

előkészítése, 

 olvasói igények figyelembevételével javaslattétel az új könyvek rendelésére a feldolgozó 

csoportnak, 

 elhasználódott vonalkódok, könyvgerincen lévő rongált vagy éppen hiányzó jelzetek pótlása / 

cseréje, 

 kiemelkedő személyiségekhez, évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódóan mini kiállítások 

készítése,  

 évszaknak megfelelő dekoráció készítése a könyvtár belső terében, 

 kiemelések, könyvajánlók készítése, 

 kapcsolattartás a környező iskolákkal, óvodákkal, igény és lehetőség szerint foglalkozások tartása, 

 Facebook-oldal gondozása, 

 állományellenőrzés. 

 

Foglalkozások, kiállítások, programok: 

 Kapcsolódás a központi könyvtár nagy rendezvényeihez (Ünnepi Könyvhét, Népmese Napja, 

Országos Könyvtári Napok), 

 Könyvhódító – olvasásnépszerűsítő játék általános iskolásoknak, 

 Szün-idő-töltő – 8 hetes program gyerekeknek, 

 Ügyeskedő – kézműves foglalkozás gyerekeknek alkalmanként, 

 Matricagyűjtő játék – szeptember közepéig, 

 Könyvtárhasználati és könyvtárbemutató foglalkozások – igény és lehetőség szerint. 

 

 

 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 2019 tény 2020 terv 

Beiratkozók száma 765 770 

Látogatók száma 20726 21000 

Rendezvények száma 75 80 

Rendezvényen résztvevő száma 2405 2500 

Helyben használt dokumentumok száma 3668 4000 

Helyben használt folyóiratok száma 19628 20000 

Kölcsönzött folyóiratok száma 19144 20000 

Kölcsönzött könyvek száma  20952 21000 

Referensz kérdések száma  10336 10000 

Internetezők száma - 100 



Hónap Program Költség 

Január   

Február   7. Ügyeskedő – Farsang 

14. Bálint-nap – vakrandi és egyebek 

 

Március 2-31. Gobelin-kiállítás  

Április   9. Ügyeskedő – Húsvét 

30. Ügyeskedő – Anyák napja 

 

Május 29. Bábszínház – Gyermeknap 60.000 Ft 

Június Ünnepi Könyvhét  

Július Könyvhódító 

  6-10. Szün-idő-töltő I.      13-17. Szün-idő-töltő II.  

20-24. Szün-idő-töltő III.   27-31. Szün-idő-töltő IV. 

 

Augusztus Könyvhódító 

   3-7. Szün-idő-töltő V.      10-14. Szün-idő-töltő VI. 

17-19. Szün-idő-töltő VII.   24-29. Szün-idő-töltő VIII. 

 

Szeptember Népmese Napja  

Október Országos Könyvtári Napok 

Könyvhódító – díjátadó 

Könyvtári legek – legtöbbet kölcsönző gyermek, felnőtt, 

család díjazása 

Író-olvasó találkozó 

 

 

40.000 Ft 

November 7. Ügyeskedő – Márton-nap  

December  4. Ügyeskedő – Mikulás 

11. Kézműves Karácsony 

 

 

 

Tematikus foglalkozásterv óvodások és általános iskolások részére: 

 

Hónap Foglalkozás témája 

Január Hová tűnnek az állatok télen? Beszélgetés a télről, az állatok ellátásáról 

manuális foglalkozással 

Február „Itt a farsang, áll a bál” Farsangi hiedelmek, néphagyományok 

felelevenítése manuális foglalkozással (pl. farsangi álarc, szemüveg) 

Március 

 
 „Tavaszhívogató” tavasszal a természetben manuális foglalkozással 

(pl. papírvirág, pillangó) 

 Március 15-re emlékezünk: beszélgetés manuális foglalkozással 

(nemzeti színű papírvirág vagy kokárda) 

Április „Én kis kertész legény vagyok” Húsvéti néphagyományok, népszokások 

manuális foglalkozással (pl. húsvéti tojás, csibe, nyuszi, tojástartó kosárka) 

Május  Anyák napi ajándékkészítés – az anyák napi ajándékozás eredete. 

  Anyák az irodalomban – versek, mesék az Édesanyákról 

Június „Piros Pünkösd napján” Pünkösdi népszokások és hiedelmek. 

Júl. - Aug. - 

Szeptember  „Itt van az ősz, itt van újra” Termésbábok, lakásdíszek készítése őszi 

termésekből. 

 Benedek Elek tiszteletére, a Népmese Napja alkalmából felolvasás a 

környező óvodák, iskolák tanulói részére 

Október „Fecskeköltöztető” Ősszel a természetben manuális foglalkozással 

November  Márton-napi népszokások (november hónap neves napjai) 

 András napjától – Karácsonyig: az Adventi ünnepkör bemutatása, 

adventi koszorú készítése 

December „Hull a pelyhes” 

 Mikulásra dekoráció készítése. 

 Karácsonyi ajándékok készítése. 

 

 



Örökösföldi Fiókkönyvtár 2019 tény 2020 terv 

Beiratkozók száma 828 850 

Látogatók száma 18529 19000 

Rendezvények száma 30 35 

Rendezvényen résztvevő száma 1318 1500 

Helyben használt dokumentumok száma 6032 6100 

Helyben használt folyóiratok száma 13403 13500 

Kölcsönzött folyóiratok száma 12701 13000 

Kölcsönzött könyvek száma 16927 17000 

Referensz kérdések száma 1959 2000 

Internetezők száma 1209 1300 

 

  Felelős: Máténé Németh Judit 

  Határidő: folyamatos 

 

Orosi Fiókkönyvtár 

 

A Könyvtár elsődleges célja: Mivel kettősfunkciójú könyvtár, iskolai és közkönyvtár ezért a 

szolgáltatás is nagyon sokszínű. Oros Általános Iskolájának és kettő óvodájának és a lakosság 

igényeinek kielégítése.  

 

1. Az információhoz a korlátozás nélküli azonnali hozzáférés biztosítása. 

2. Az egész életen át tartó tanulás támogatása. 

3. Lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére. 

4. Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat népszerűsítése 

5. Szerepvállalás az iskola kulturális életében 

6. Helyi kulturális értékek gyűjtése, feldolgozása, közvetítése 

7. Együttműködés a helyi intézményekkel, közösségekkel. 

 

Könyvtári feladatok, rendezvények:  

 

Január: 
- A Huntéka2 új kölcsönzési program elkezdése 

- Január 22. A Magyar Kultúra Napja – Power Point bemutató /6 osztály/ 

 

Február: 
- Farsangi mulatság, álarc készítés /alsósoknak/  

- A busójárás jellemzői, busóálarc készítése /felsősök/ 

 

Március:   

- A tavaszra hangolódás, tavaszi díszítés a Könyvtárban /alsósok / 

- Víz világnapi kvíz, fejtörő, tudáspróba /alsósok/  

- „Legyél te is diákkönyvtáros”: Játékos feladatok a könyvtárban való keresés során a 3. osztály 

részvételével.  

 

Április: 
- Húsvétra készülődés az Orosi fiókkönyvtárban 

- Április 11. A Költészet Napja alkalmából versmondó verseny az Iskolai Könyvtárban. Délelőtt az 

óvodások, délután az iskolások részére.  

- Az Orosi Élet úti óvodások részére Papírszínház előadás.  

 

Május: 
- Anyák napi kézműves foglalkozás alsósok részére. 

- Május 10. Madarak és fák napja – kvíz, fejtörők, természetismereti kérdések /alsósok/ 

- Könyvtárhasználati vetélkedő a felsősöknek /5–6. o./ 

 

 



Június: 
- Készülődés a nyárra, vakációs kézműves foglalkozások 

- Óceán napjára emlékezünk, kézműves 

 

Július:               
- Állományrevízió. 

 

Szeptember: 
- Szeptember 30. A Magyar Népmese Napja alkalmából, Power Point bemutató Benedek Elek életéről 

az Általános Iskola összes tanulójának. /7 osztály/  

 

Október: 

- Az Országos Könyvtári Napok programjaiba bekapcsolódás 

- Október 4. Állatok Világnapja alkalmából kézműves foglalkozás /alsó/ 

- „Legyél te is diákkönyvtáros!”: Ki a gyorsabb? Egy felső tagozatos osztály könyv visszapakolási 

versenyben vesz részt a Könyvtárban.   

 

November:   
- Mesemondó Verseny az Iskolai Könyvtárban, az óvodások és az iskolások részére 

- November 11. Márton-napra készülődés, kézműves foglalkozás /alsósoknak, felsősöknek/ 

 

December: 
- Adventre hangolódva, kézműves foglalkozás              

- Karácsonyi díszek, dekoráció készítése /felső tagozatosoknak/  

 

Orosi Fiókkönyvtár 2019. évi tény 2020. évi terv 

Beiratkozók száma 208 220 

Látogatók száma 11.616 11.700 

Rendezvények száma 31 35 

Rendezvényen résztvevők száma 1.100 1.150 

Helyben használt dokumentumok száma 25.029 25.100 

Helyben használt folyóiratok száma 9.701 9.750 

Referensz kérdések száma 1.100 1.150 

Internetezők száma 1.463 1.500 

Távhasználat 277 300 

Csoportos foglalkozások száma 24 30 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők száma 502 570 

 

Felelős: Bodnárné Ignácz Marianna 

Határidő: folyamatos 

 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 

 

Célkitűzések, feladatok: 

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

művelődését, tanulását, szórakozását, információhoz jutását. 

Fontos feladat a gyerekek olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelése, az oktató- nevelő munka 

támogatása. Cél, hogy egyre több kertvárosi lakos váljon olvasóvá, illetve könyvtárunk használójává. 

Az utóbbi pár évben jelentősen megváltozott az olvasók összetétele, egyre több kertvárosi lakos keresi 

fel könyvtárunkat. 

 

A könyvtár programterve: 

 

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

rendezése 

 



Február: 

- „Olvasó lettem!” a három első osztály gyerekeinek olvasóvá avatása 

- „Itt a farsang, áll a bál” farsangra hangolódás (hagyományok, népszokások alsó tagozatosoknak) 

 

Március: 
- Papírszínház elsősöknek 

- „Itt a tavasz!” – tavaszi és húsvéti dekorációk készítése 6 éven aluliakkal 

 

Április: 

- „Húsvéti népszokások” ismeretközlő plakátok kiállítása 

- A Magyar Költészet Napja – prózamondó délután alsó és felső tagozatos tanulókkal 

 

Május: 

- Mennyire ismered a meséket?” – mesés vetélkedő elsősöknek 

 

Június: 

- „Legyél Te is diákkönyvtáros!” – Könyvtárakat népszerűsítő program alsósoknak 

 

Szeptember: 

- „Mesevilág” a Magyar Népmese Napja alkalmából meseolvasó délután 2-10 éveseknek 

 

Október: 

- Országos Könyvtári Napok programsorozat 

- „Mennyire ismered a könyvtár világát?” – Könyvtárhasználati vetélkedő 6–8 osztályos tanulóknak 

 

November: 

- „Kincseink” – a népköltészet hetén verselünk, mesélünk, dalolunk 

 

December: 
- Adventi, karácsonyi készülődés a könyvtárban, kézműves foglalkozások 

 

 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 2019. évi tény 2020. évi terv 

Beiratkozott olvasók száma 467 480 

Látogatók száma 5.712 5.800 

Rendezvények száma 6 12 

Rendezvényen résztvevők száma 338 400 

Helyben használt könyvek száma 43.666 43.800 

Helyben használt folyóiratok száma 1.169 1.200 

Kölcsönzött folyóiratok száma 1.093 1.120 

Kölcsönzött könyvek száma 4.688 4.750 

Referensz kérdések száma 56 80 

Internetezők száma 0 0 

 

Felelős: Tamás-Menydörgős Tünde 

Határidő: folyamatos 

 



Nyírszőlősi Fiókkönyvtár 

 

Könyvtári foglalkozások, feladatok, rendezvények:  
Az év jeles napjaihoz, ünnepeihez kapcsolódóan vetélkedőket, foglalkozásokat, rendezvényeket 

tartunk a könyvtár minden látogatója számára. Kapcsolódunk a Megyei és Városi Könyvtár nagy 

rendezvényeihez. A nyírszőlősi óvodás csoportok számára, koruknak megfelelő foglakozásokat 

megtartása, különös hangsúly fektetve a papírszínházas előadásra. Különösen fontos, proaktív módon 

megszólítani és bevonni a könyvtár programjaiba a helyi lakosságot és az idősek napközis otthonának 

szép korú tagjait. Ennek eléréséhez a személyes kapcsolattartást, plakátok készítését és a fiókkönyvtár 

Facebook-oldalán lévő folyamatos jelenlétet tartjuk megfelelőnek. 

 

Január: 

- Magyar Kultúra Napja – megemlékezés 

- Újévi foglalkozások 

 

Február: 

- Farsangi előkészületek 

- Farsangi vetélkedők (alsó tagozatosoknak) 

- „Füles rejtvény” címmel, keresztrejtvényfejtő verseny, az Országos Rejtvényfejtők Napja alkalmából 

a helyi lakosok és minden kedves érdeklődő számára. 

 

Március: 

- Március 15. – Nemzeti Ünnep. Filmvetítés és megemlékezés az 1948/49-es forradalom és 

szabadságharc napjáról 

- „ Virágai a világnak” címmel Nőnapi kézműves foglalkozás, minden érdeklődő fiú számára. 

- „Légy te is diákkönyvtáros” Bevezetés a könyvtáros munka világában. (4 osztály) 

 

Április: 

- „Tojás Varázs” című húsvéti előkészületek (4–5. osztály) 

- „A könyvtár világa” Könyvtárhasználati vetélkedő, felső tagozatosoknak. 

- Magyar Költészet Napja alkalmából szép olvasó verseny rendezése 

 

Május: 

- „ A legjobb anyukának” Foglakozások, előkészületek Anyák Napjára 

- Kincsvadászat 

- „ Filmesztéta kerestetik” Filmes kvíz-vetélkedő, 6-7. osztályos diákok részére 

- „ Szükség van rád! HIDD EL!” címmel önismeret fejlesztő biblioterápiás foglakozás, hátrányos 

helyzetű gyermekek számára 

 

Június: 

- „Ajándékot a tudásért ” című foglakozás Pedagógus nap alkalmából (4 osztály) 

- Ünnepi Könyvhét 

 

Szeptember: 

- „ Hurrá Nyaraltunk” – Mesedélután a nyári emlékekről 

- Magyar Népmese Napja Alkalmából, mesemondó verseny rendezése. (4 osztály) 

- „Légy te is diákkönyvtáros” Bevezetés a könyvtáros munka világában. 

 

Október: 

- Országos Könyvtári Napok programsorozat 

- „Kapjon őszi ruhát a könyvtár és a tanterem”– dekorációk készítése és elhelyezése. 

- Október 23. Az 1956-as forradalomra való megemlékezés az iskola történelem tanár 

közreműködésével (az előadó neve függőben) 

- Halloween-i rajzpályázat, és foglakozás, minden érdeklődőnek 

 

November: 

- Készülődés a Márton-napra. Márton-nap eredetének megismertetése és libák készítése. 

- „ Mesés Kalandok” Papírszínházas előadás óvodásoknak 



 

December: 

- A Luca-nap eredete 

- Adventi naptár és dekorációk készítése. Adventi naptár heti-napi kérdések. 

- „ Hulla pelyhes” – Téli, mikulás és karácsonyi manuális foglalkozások 

 

 Nyírszőlősi Fiókkönyvtár  2019. évi tény 2020. évi terv 

Beiratkozók száma 282 295 

Látogatók száma 12.457 12.550 

Rendezvények száma 38 40 

Rendezvényen résztvevők száma 877 900 

Helyben használt könyvek száma 14.552 14.600 

Helyben használt folyóiratok száma 4.547 4.580 

Kölcsönzött folyóiratok száma 290 330 

Kölcsönzött könyvek száma 4.195 4.300 

Referensz kérdések száma 790 850 

Internetezők száma 494 570 

Távhasználat - - 

Csoportos foglalkozások száma nincs adat 40 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők száma nincs adat 800 

 

Felelős: Jeneiné Petró Henrietta 

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 

 

Legfontosabb feladat 2020-ban a könyvtár olvasótáborának növelése. 

Mint minden évben most is, a könyvtári állomány folyamatos gyarapodása szükségessé teszi a 

könyvek ismételt, gyakori átrendezését, leválogatását, visszaküldését a központi könyvtárba. 

A nyíregyháza-sóstóhegyi görög katolikus egyházközség minden júniusban egy hetes tábort 

szervez gyerekeknek, fiataloknak. 2020-ban folytatjuk velük a közös programokat. A táborozó 

gyerekeket megismertetjük a könyvtárral, igény szerint könyvtári foglalkozás tartása. Folytatjuk a 

kézimunka szakkört is.  

 

Programterv: 

 

Hónap 
Program címe, 

leírása 
Célcsoport 

Január 
„Készíts te is könyvjelzőt” 

Kézműves foglalkozás 
Általános iskolás gyerekek 

Február 

 

„Lovagi fotózás” 

Fotó készítése lovag rajz mögé állva 

 

„Álarckészítés” 

Kézműves foglalkozás 

Általános iskolás gyerekek 

Március 
„Tavaszi rejtvényfejtés” 

Rejtvények, feladatok, játékok írásban 
Általános iskolás gyerekek 



Április 
„Húsvéti ügyeskedő” 

Kézműves foglalkozás 
Általános iskolás gyerekek 

Május 
„Madarak és fák napja” 

feladatlap 
Általános iskolás gyerekek 

Június 

 

„Legtöbbször kölcsönzött tanulók 

jutalmazása” 

oklevél és ajándékkönyv  

 

 

Melyik könyvet ajánlanád? 

Könyvtárbemutató és könyvajánló 

könyvjelző készítéssel 

 

 

Szabó Lőrinc Általános Iskola 

tanulói 

 

 

 

Nyíregyháza-sóstóhegyi görög 

katolikus egyházközség 

táborában részt vevő gyerekek 

és fiatalok 

Július 

„Kézimunka szakkör” 

 

Heti egy alkalommal 1,5 órában, 

 júliusban minden héten 

 

Hagyományőrzés, ismerkedés a 

könyvekkel, barátkozás 

Sóstóhegyi lakosok, felnőttek 

és gyerekek egyaránt 

Augusztus - - 

Szeptember 

„Legyél te is diákkönyvtáros!” 

Mintaprogram alapján 2x1 órában 

 

Néhány tanulóval egyéni 

foglalkozás keretében, 

elsősorban 3-4. osztályban 

Október 

OKN 

 

„Kreatív kézműves foglalkozás” 

Az OKN tematikájához kapcsolódva 

 

„Papírszínház” 

Egy választott mese interaktív előadása 

 

 

„Legtöbbet kölcsönzött felnőtt olvasó” 

„Legtöbbet kölcsönzött család” 

 

jutalmazása 

 

 

 

Sóstóhegyi szülő és gyerek 

párosok 

 

 

 

Általános iskolai tanulók 

 

 

Sóstóhegyi lakosok 

 

 

 

November 

„Márton-napi libaságok” 

Vetített képes előadás, papírból liba 

készítése 

Általános iskolai tanulók 

December 

„Karácsonyváró kézműves 

foglalkozás” 

 

Két héten keresztül minden nap 

Általános iskolai tanulók 

Sóstóhegyi gyerekek és szüleik 

 

 



Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 2019. évi tény 2020. évi terv 

Beiratkozott olvasók száma 248 255 

Látogatók száma 10.089 10.150 

Rendezvények száma 24 30 

Rendezvényen résztvevők száma 465 550 

Helyben használt könyvek száma 10.455 10.600 

Helyben használt folyóiratok száma 2.755 2.850 

Kölcsönzött folyóiratok száma 2.475 2.550 

Kölcsönzött könyvek száma 10.484 10.550 

Referensz kérdések száma 2.379 2.400 

Internetezők száma 1.893 2.000 

 

Felelős: Tóth Beáta 

Határidő: folyamatos 

 

2020-ban nagyobb hangsúlyt fektetünk az iskolákban működő fiókkönyvtáraink szakmai működésére. 

Erőteljesebb megjelenést szeretnénk elérni az adott településrész életében. A fiókkönyvtáraink 

nagyobb reklámozásával, a településrész lakosainak szervezett nagyobb számú rendezvénnyel 

reméljük, hogy növelni tudjuk a fiókkönyvtáraink látogatottságát. A fiókkönyvtárainknak helyet adó 

iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, de fel kell venni a kapcsolatot az adott településrészekben 

működő civil szerveződésekkel is. 

Meglévő együttműködési megállapodások átgondolása, új megállapodások kötése az iskolákkal. 

Felelős: dr. Babosi László 

Határidő: 2020. március 10. 

 

Könyvtár Pontok, kórházi letét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandabokori Könyvtár Pontunkat ismertté kell tenni az ott élők körében. Ezt legjobban hirdetésekkel 

és szórólapokkal érhetjük el. Fel kell venni a kapcsolatot az ott működő civil szervezetekkel. Mivel a 

Könyvtár Pontot úgy alakítottuk ki, hogy a könyvtár mellett közösségi tér is legyen, helyet tudunk 

adni helyi szerveződéseknek. A Könyvtár Pont fókuszában a helyi közösségek mellett az ott élő 

gyermekek állnak. Ennek a korosztálynak a könyvtári ellátására kiemelkedő figyelmet fordítunk. 

2020-ban több, gyermekeknek szóló rendezvényt igyekszünk kitelepíteni a Mandabokori Könyvtár 

Pontra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandabokor Könyvtár Pont 2019. évi tény  

2019.10.03 – 2019.12.31. 

2020. évi terv 

Beiratkozott olvasók száma 6 50 

Látogatók száma 73 250 

Kölcsönzött dokumentumok száma 18 500 

Helyben használt dokumentumok száma 3 1000 

Helyben használt folyóiratok 55 400 

Kölcsönzött folyóiratok száma - 200 

Referensz kérdések száma - 100 

Rendezvények száma - 5 

Rendezvényen résztvevők száma - 100 

Csoportos foglalkozások száma 1 5 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők száma 27 150 



Borbánya Könyvtár Pont 2019. évi tény 

2019.10.09 – 2019. 12. 31. 

2020. évi terv 

Beiratkozott olvasók száma 40 100 

Látogatók száma 480 1000 

Kölcsönzött dokumentumok száma 66 500 

Helyben használt dokumentumok száma 12 200 

Helyben használt folyóiratok száma 430 1000 

Kölcsönzött folyóiratok száma - 200 

Referensz kérdések száma 24 100 

Rendezvények száma - 5 

Rendezvényen résztvevők száma - 150 

Csoportos foglalkozások száma - 5 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők száma - 125 

 

A Borbányai Könyvtár Pont a helyi művelődési házban került kialakításra. a helyi nyugdíjas közösség 

már 2019 végén birtokba vette a Könyvtár Pontot. 2020-ban fel kell hívni a borbányai lakosok 

figyelmét a Könyvtár Pont működésére. Szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot a városrész oktatási 

intézményeivel és civil szerveződéseivel. A gyermekek könyvtárlátogatására kell koncentrálnunk 

2020-ban. Számukra, de természetesen a többi korosztály számára is könyvtári programokat kell 

kínálnunk. 

 

Jósa András Kórház 

Kórházi letét 

2019. évi tény 

2019.09.04 

– 2019. 12. 31. 

2020. évi terv 

Beiratkozott olvasók száma 28 100 

Látogatók száma 70 300 

Kölcsönzött dokumentumok száma 109 800 

Helyben használt dokumentumok száma 15 50 

Helyben használt folyóiratok száma 72 300 

Kölcsönzött folyóiratok száma - 50 

Referensz kérdések száma 27 80 

Rendezvények száma - 2 

Rendezvényen résztvevők száma - 40 

Csoportos foglalkozások száma - - 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők száma - - 

A nyíregyházi Jósa András Kórházzal kötött megállapodás alapján a könyvtárukba lévő letéti 

állományunkat folyamatosan frissítjük. 2020-ban legalább négy alkalommal teljes állomány-cserét 

hajtunk végre, mindig a legfrissebb irodalom kerül kiszállításra, természetesen figyelembe véve a 

jelentkező olvasói igényeket. A kórház és lakókörzete már felfedezte magának a könyvtár új 

állományrészét. 2020-ban fontos feladat, hogy a 14 éven aluli gyermekek is felkeressék szüleikkel a 

könyvtárat. 

 

MÉDIATÁR 

 

A mindennapi feladatokon túl továbbra is bővítjük a nagy sikernek örvendő Shulcz SaRock bővítését 

nyíregyházi zenekarok hanganyagaival, továbbra is várjuk a még fellelhető CD-ket, hangkazettákat, 

amelyeket továbbra is beépítünk katalógusunkba. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Polák Péter 

 

Terveink között szerepel zenei gyűjteményünk gyarapítása CD-kkel minden olvasó igényt figyelembe 

véve, valamint ebben az évben kotta gyűjteményünket is bővítjük leginkább könnyűzenei témában, de 

más műfajban is. Valamint különböző ünnepek, események napján mini kiállítást helyezünk el 

Médiatárunkban a zenei gyűjteményünk hanganyagaiból, hanglemezekből, hangkazettákból, 

könyveiből. Ezeket szeretnénk a Facebookon is népszerűsíteni. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Hajnal András 



 

A 2020-as évben készül el Médiatárunk mini stúdiója, melynek eszközei már megérkeztek a tavalyi év 

végén. 

Határidő: 2020. március  

Felelős: Márföldi István 

 

A helyben használat helyett egyre több olvasónk elektronikus úton keres meg minket. 2020-ban is 

várjuk az olvasói kérdéseket a mediatar@mzsk.hu címre. 

 

Médiatár 2019. évi tény 2020. évi terv 

Látogatók száma/fő 4325 4400 

Referensz kérdés 935 1000 

Helyben használat 1380 1400 

Internetezők száma 2916 3000 

Zenei összeállítás 117 100 

Videó összeállítás 91 100 

Távhasználat 665 700 

 

A Logisztikai Osztályhoz tartozik az Informatikai Csoport, Üzemfenntartási Csoport és a Feldolgozó 

Csoport munkájának éves tervezése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polák Péter 

 

Az EFOP pályázathoz kapcsolódóan a Digitális laborban, stúdióban, oktatóteremben vállalt 

indikátorok teljesítése 2020-ban.  

 

2020 

diákok 

Médiaműveltség és médiatudatosság 

elterjesztése az általános és 

középiskolák részére. 

Felelős: Márföldi István 

2 50 fő 

diákok 
„Zöld klub” foglalkozás 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes 
4 80 fő 

munkanélküliek, 

nyugdíjasok 

Digitális ismeretek elsajátítására 

szervezett tanfolyam idősek és a 

munkanélküliek körében 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina, Polák 

Péter 

4 100 fő 

könyvtáros 

szakemberek 

Gyakorlati képzés a megye és a térség 

könyvtárosainak és 

segédkönyvtárosainak 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

2 50 fő 

 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   

 

A gyarapítás forrásai az ideihez hasonló nagyságrendűek lesznek. 22 millió Ft áll majd rendelkezésre. 

Idén költjük el az ODR támogatás 1.300.000,- Ft-os összegét, s idén vesszük állományba a 9. Márai 

programban kapott, közel 1 millió Ft értékű könyvet is. Célunk a közbeszerzési folyamatot minél 

hamarabb lefolytatni, hogy folyamatos lehessen a gyarapítás. 

 

Továbbra is főleg a hobbiolvasók tömeges igényeit szeretnénk minél széleskörűbben kielégíteni 

változatos lektűrökkel, bestsellerekkel elegendő példányszámban. A gyűjtőköri szabályzatnak 

megfelelően az igényesebb magyar- és világirodalmi műveket is beszerezzük, és ismeretterjesztő, ill. 

szakirodalmi állományunkat szinten tartjuk friss irodalommal. Különös gondot fordítunk 

különgyűjteményeink és gyermekkönyvtárunk állományának alakítására. 

 

mailto:mediatar@mzsk.hu


Fogadjuk a fiókkönyvtárakból visszaküldött, és az Olvasóteremből leválogatott könyveket, és döntünk 

a selejtezésükről vagy átosztásukról. 

 

Állományellenőrzést tervezünk a felnőtt szépirodalom soron következő betűiből: Sz-T. 

 

Igyekszünk minél naprakészebben állományba venni és feldolgozni az új gyarapodást, hogy olvasóink 

minél előbb juthassanak az új könyvekhez 

 

Rendelés – Folyamatos, az Új Könyvek kéthetenkénti megjelenéséhez igazodva 

Felelősök: Gonda Ágnes + [állománygyarapító bizottság] 

 

Új gyarapodás állománybavétele – Folyamatos 

Felelősök: Szabóné Szász Anikó és a bibliográfusok 

 

Időszaki kiadványok rendelése, érkeztetése, nyilvántartása – Folyamatos 

Felelős: Parfinov Andrea 

 

Ajándékok, kötelespéldányok fogadása, szortírozása, feldolgozása – Folyamatos 

Felelős: Gonda Ágnes 

 

Kötelespéldányként és ajándékba kapott idegennyelvű könyvek feldolgozása – Folyamatos 

Felelős Frank Anna 

 

Ajándékok és kötelespéldányok, saját előállítású dokumentumok állománybavétele – Folyamatos 

Felelős: Frank Anna 

 

Új könyvek fotózása és feltöltése a Facebookra – Folyamatos 

Felelős: Gonda Ágnes, Frank Anna 

 

Apasztás a központi könyvtár állományából – Folyamatos 

A tájékoztató könyvtárosok javaslata/leválogatása alapján 

Felelős: Gonda Ágnes (döntés a köttetésről vagy selejtezésről) 

Parfinov Andrea (adminisztráció) 

 

Visszaküldött fiókkönyvtári és a központi könyvtári könyvek szortírozása, döntés a selejtezésről, 

köttetésről vagy átosztásról – Folyamatos 

Felelős: Gonda Ágnes (szortírozás, döntés) 

 Mányák Edit (átosztás adminisztrációja) 

 

Állományellenőrzés -Sz-T – határidő 2020. december 

Felelős: Csele Endréné [Oláhné Gócza Krisztina] 

 

RFID-kódok ragasztása új könyvekbe, RFID-kódok ragasztása meglévő állományba – Folyamatos 

Felelős: leltározó könyvtárosok 

 

Selejtezett és leltározatlan könyvek kiárusítása – tavasszal és ősszel, 1-1 alkalommal – részvétel a 

projekt megtervezésében, előkészítésében, bonyolításában 

Felelős: Szabóné Szász Anikó, Gonda Ágnes [Zöldi Andrásné] 

 

Friderikusz Sándor 4-5 millió Ft értékben könyvet adományoz szülővárosának könyvtárába.  

Ajándékozás időpontja: 2020. február 17.  

Feldolgozás határideje: 2020. június 

Felelős: Szabóné Szász Anikó 

 

 

Mutatók 

2019. évi 

tény 

2020. évi 

terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  28.579.029 25.000.000 



 ebből folyóirat (br. Ft) 6.532.872 5.800.000 

 ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) 1.215.486 1.000 .000 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok 

száma (db) 

90 90 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) 1.341 1.500 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db ) 211 200 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 17 20 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 57 60 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 14.468 14.600 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  8.451 8.000 

 

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

Új gyarapodásunkat a Katalógusépítési szabályzatban rögzített gyakorlatnak megfelelően dolgozzuk 

fel a továbbiakban is, a központi könyvtár állományát több formai adattal és alapos tárgyszavazással, 

analitikus feltárással. A nyilvántartás a Qulto rendszerben történik. 

Elektronikus katalógusunk nem tükrözi még teljességgel a Helyismereti gyűjteményben található 

iskolai értesítőket, és a nincsenek rögzítve a 2010 előtti helyismereti tékázott lapszámok. Folytatjuk 

még az áttöltések során a szerzői törzsben keletkezett sérülések helyreállítását (a szerzői főtételként 

átkonvertált közreműködői melléktételek visszaállítását), valamint a különböző adatállományok 

folyamatos karbantartását is (címek, szerzők, kiadók, megjelenési helyek, különböző tárgyszó törzsek, 

raktári jelzetek). 

 

 

Mutatók 

2019. évi 

tény 

2020. évi 

terv 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 6256 6300 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama 

órában kifejezve)  1 óra 1 óra 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé 

válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) 1-50 1-50 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban 

feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 98% 99% 

 

2.3 Állományvédelem 

 

2019 decemberében megkezdődött a kölcsönzési állomány RFID-kóddal való felszerelése. A külső 

cég által végzett munka során 47 500 kötetbe került a biztonsági kód. 

2020-ban csoportunk folytatja a felszerelést, minden új könyvbe beragasztjuk a kódot, valamint 

igyekszünk a meglévő állományba is behelyezni. 

 

 

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, 

savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült dokumentumok száma 591 

 

800 

Muzeális dokumentumok száma 165 165 

Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 0 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 38 

 

40 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 47.500 152.500 

A könyvtári dokumentumok állagának védelmét 

szolgáló gépek száma 8 

 

8 



2.4 Tudományos kutatás 

 

Szeretnénk 2020-ban folytatni a 2005-ben kiadott Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

könyvtártörténetéből című két kötetes tudományos igényű tanulmánykötetünket. Ehhez 

pályázati forrásra van szükség.  

A munkához be kell vonni a volt munkatársakat.  

Felelős: Dr. Babosi László 

Határidő: 2020. június 

 

Több dolgozó a saját szakterületén tart előadásokat, vesz részt szakmai konferenciákon, 

továbbképzéseken.  

 

 

 

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  

 

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

 

A 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és 

hasznosításáról c. rendelet alapján intézményünk törekszik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

székhelyű nyomdák által előállított nyomdatermékek beszerzésére, összegyűjtésére. A beérkezett 

kötelespéldányok a rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelően feltárásra, megjelenítésre 

és őrzésre kerülnek. Rendszeres kapcsolattartással felhívjuk a nyomdák, helyi kiadók figyelmét a 

szolgáltatási kötelezettségeikre. A települési önkormányzatok által kiadott lapok gyűjtése, 

rendszerezése folyamatos. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatosan 

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

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

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

megadhatók. 

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)   - - 

Tudományos kutatások száma 1 1 

A könyvtár összes tudományos publikációinak száma és 

ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomatott 

vagy elektronikus formában megjelent publikációk 

száma az MTMT alapján1 

3 3 

Az intézmény MTMT azonosítója vagy a tudományos 

kutatók MTMT azonosítói2 

- 

Idegen nyelvű publikációk száma - - 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma - - 

A könyvtár által kiadott kiadványok száma 5 6 

A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 25 27 

A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

2 2 

A könyvtár által szervezett konferenciák száma  3 5 

A könyvtár által szervezett konferenciákon 

résztvevők száma 

215 240 

A könyvtár szakembereinek konferencián való 

részvételének száma 

20 22 

A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók 

száma 

11 13 



 3.2 ODR tevékenység 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2020-ban népszerűsíteni kívánja az ODR 

szolgáltatását. Részt veszünk könyvtárak között folyó könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltató 

könyvtárként, az egyes könyvtárak állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét 

könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer által kialakított 

szolgáltatási rendszerben, az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a 

könyvtárhasználók számára. Mint küldő, mint kérő könyvtárként is közvetlen, támogató kapcsolatot 

alakítunk ki a rendszerben részt vevő partnerkönyvtárakkal. A beérkező kéréseket igyekszünk a 

legrövidebb időn belül, a legkorszerűbb eszközök segítségével teljesíteni. 

A Városi Szolgáltatási Osztály Tájékoztató Csoportja a földszinten végzi az ODR szolgáltatással 

kapcsolatos feladatellátást.  

Felelős: Maksa János Tiborné 

Határidő: folyamatos 

 

3.3 Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös fejlesztések, 

dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő támogatás 

felhasználása. (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 32 települési könyvtár szerepel a Nyilvános Könyvtárak 

Jegyzékén, ebből 1 a megyeszékhelyen, 24 városban és 7 községben működik. A települési 

könyvtárakon kívül még 5 felsőoktatási, szak- és egyéb könyvtártípus vállalta a nyilvános 

könyvtárakkal szemben támasztott követelmények biztosítását. 

 

Az utóbbi időben a megnövekedett KSZR feladatok mellett a nyilvános könyvtárakkal való 

kapcsolattartási alkalmak száma is jelentősen növekedett.  

 

 

Könyvtárak 

Könyvtárak 

száma (db) 

2019 

Könyvtárak    

száma (db) 

2020 

Lakosságszám 

összesen 

2020 
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megyei könyvtár 

KSZR szolgáltató helyeinek száma 

összesen 0 - 500 lakosú településen 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

8800 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

3464 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 501 - 1000 

lakosú településen 

 

 

 

61 

 

 

60 

 

 

43 149  

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

 

11 

 

11 

 

7389 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 1001 - 1500 

lakosú településen 

 

 

 

34 

 

 

 

32 

 

 

 

38 033 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

 

1 

 

1 

 

1111 



megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 1501 - 5000 

lakosú településen 

 

 

 

68 

 

 

 

61 

 

 

 

129 087 

 

Összesen 197 187 219 069  

Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi 

önkormányzattal kötött megállapodás alapján 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári 

feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek 

száma 

 

 

66 

 

61  

 

 

120 672 

 

 

Közös pályázati projektek  

Az országos szakmai napokra összehangoljuk és koordináljuk települési könyvtárak programjait, 

Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, OKN. Pályázatot nyújtunk be a NKA Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozat Szabolcs megyei megvalósítására.  

Célunk: 24 városi könyvtár, 7 községi könyvtár bevonása 

Felelős: Babosi László, Gosztonyi Enikő 

Határidő: 2020. október 31. 

 

Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások  

Szabolcs Megyei Könyvtári Portál www.szkszr.hu. A honlapunkról online elérhető, letölthető szakmai 

dokumentumokkal látjuk el a települési könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, statisztikai 

adatlapok). Frissítésük folyamatos.  

Felelős: Gosztonyi Enikő  

Határidő: 2020. december 15.  

 

Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő 

könyvtárak számára  

Tervezett látogatások száma: 31, vagy igény szerint  

Felelős: Gosztonyi Enikő  

Határidő: 2020. december 15.  

 

Könyvtári szakértői tevékenység  

Igény szerint véleményezzük a települési könyvtárak munkáját  

Felelős: Gosztonyi Enikő  

Határidő: 2020. december 15. 

 

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

szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik 

 

2020-ben is fő célunk, hogy a kistelepülések elvárásainak megfelelő minőségi közszolgáltató 

könyvtári ellátást biztosítsunk, valamint az oktatási és a közösségi igényeket figyelembe vevő, 

hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és értékteremtő szolgáltatásokat nyújtsunk 

az esélyegyenlőség elvének figyelembe vételével. A KSZR 2020-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 229 települése közül 197 helyen szolgáltat. Könyvtárbuszunk 28, többségében ezer fő 

alatti kistelepülést lát el, 169 településen pedig szolgáltató hely biztosításával végezzük 

feladatunkat.  

 

 

 

http://www.szkszr.hu/


Főbb feladataink 2020-ban:  

 

Állományellenőrzés a Könyvtárbuszon 

Állományrendezést, leválogatást, selejtezést végzünk a Könyvtárbusz állományában. A buszon 

használt elektronikus katalógus összehasonlítása a központi katalógussal, hibák, hiányok 

kijavítása. Átosztások elvégzése.  

Felelős: Babosi László, Gurbán László  

Határidő: 2020. április 28. 

 

Közösségi szolgáltatások  

Összeállított programajánló listánkat aktualizáljuk és kiküldjük a települések számára. Tematikus 

összeállítás készítés, elérhetőségekkel, árakkal  

Felelős: Simon Szilvia  

Határidő: 2020. február 28.  

 

Gépjármű használati szabályzat aktualizálása 

A megyei ellátásban résztvevő járművek célszerű használatának kidolgozása. Gépjárművezető és 

a jogosítvánnyal rendelkező munkatársak / referensek feladatainak meghatározása.  

Felelős: Babosi László, Polák Péter 

Határidő: 2020. február 28.  

 

2013-2014-ben kötött 83 db KSZR megállapodás a mellékletek átvizsgálása, aktualizálása. 

Felelős: KSZR referensek 

Határidő: 2020. június 30.  

 

Eszközbeszerzések 
A szolgáltató helyek bútorzatának felújítása, gyermeksarkok kialakítása, fejlesztő játékok és 

eszközök beszerzése fontos eleme a költségvetésünknek, 2020-ban 5 településen tervezzük a 

bútorzat felújítását, az önkormányzatok segítségével. A meglévő IKT eszközöket felülvizsgáljuk, 

a még ki nem szállított eszközöket beüzemeljük és kiirányítjuk a megfelelő településekre. A 

felújítások után az önkormányzattal közösen ünnepélyes keretek között adjuk át a megújult 

könyvtári szolgáltató helyeket a lakosság számára.  

Felelős: Babosi László, Polák Péter 

Határidő: 2020. május  

 

Iskolai könyvtári ellátás  

A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyekre 

külön megállapodás kötése (az illetékes tankerületek bevonásával) a megyei hatókörű városi 

könyvtár által nyújtott KSZR szolgáltatások igénybevételére, az iskolai könyvtári feladatokhoz. 

Felelős: Babosi László, KSZR referensek 

Határidő: 2020. november 30. 

 

Állománymenedzsment 
Állományrendezést, leválogatást, selejtezést végzünk a KSZR-ben a fejlesztési terv szerint. 

Legalább 20 szolgáltató helyen tervezzük az állomány leválogatását, 15 szolgáltatóhelyen az 

időszaki állományellenőrzés lebonyolítását és a szabad kapacitás terhére 10 szolgáltató hely 

helyben lévő állományának retrospektív feltárását, az integrált könyvtári rendszerbe való 

felvitelét. A feldolgozással egyidejűleg a szakjelzetek egységesítésére és a dokumentumok 

vonalkóddal való ellátása is megtörténik  

Felelős: Babosi László, KSZR referensek 

Határidő: 2020. december 15.  

 

 

 

 



Informatikai támogatás  

Számítógépes szolgáltatások rendszeres gondozása a szolgáltató helyeken (rendszergondozás, 

szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem)  

Tervezett: 169 szolgáltató hely és Könyvtárbusz, min. 1 alkalom / év, de igény szerint többször is  

Felelős: Máté Ottó, Lőrinc Lajos  

Határidő: 2020. december 15.  

 

HunTéka 2.0 konverzió  

A csatlakozott települések eltérő (Textlib, Slib, Szikla, Szirén, stb.) integrált rendszerben 

feldolgozott állományának áttöltése a KSZR-ben használt integrált rendszerbe a HUNTÉKA 2.0-

ba.  

Felelős: Babosi László, Polák Péter 

Határidő: 2020. december 15.  

 

A megyei gyermek- és felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevonjuk a szolgáltató hely 

használóit; segítjük a helyi programok, kiállítások szervezését; az olvasásnépszerűsítő 

programokhoz való csatlakozást. Az önkormányzat negyedévente legalább egy alkalommal 

együttműködik az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját 

szervezésű közösségi program lebonyolításában. 4 rendezvény/település/év biztosítására 

koncentráltunk – figyelembe véve a település nagyságát is – a költségvetés összeállításában. 

Tervezett: 169 szolgáltató hely, 28 Könyvtárbuszos település: min. 788 program  

Felelős: Babosi László, KSZR referensek  

Határidő: 2020. december 15.  

 

Továbbképzések 

 

Továbbképzést szervezünk a könyvtárosok számára a rendszer használatáról. A felsőfokú 

végzettséggel rendelkező települési könyvtárosok bevonása a saját állományuk feldolgozására. 

A megyei közös katalógusban (www.merla.hu) illetve a KSZR aloldalán 

(http://opac3.kszrbusz.monguz.hu) a beszerzést követően azonnal kereshető válik a beszerzett és 

feldolgozott dokumentum. 

Felelős: Babosi László, KSZR referensek 

Határidő: folyamatos  

 

Dokumentum beszerzés   

 

A könyv közbeszerzést még 2019 novemberében elindítottuk, hogy 2020. február közepére 

szerződést köthessünk a nyertes szállítóval. 2020-ban megemeltük az éves könyvbeszerzési 

keretet, hogy minden településen a minimum 150 db könyv/év teljesüljön. A minimum teljesülése 

után, a megmaradt keret terhére, a nagyobb lakosságszámú és a heti húsz óra nyitvatartást 

meghaladó szolgáltatóhelyeknél tudjuk figyelembe venni az EMMI által ajánlottakat:  

 0-1000 lakosú településen 150 dokumentum / év 

 1001-2000 lakosú településen 200 dokumentum / év 

 2001-3000 lakosú településen 250 dokumentum / év 

 3001-4000 lakosú településen 300 dokumentum / év 

 4001-5000 lakosú településen 350 dokumentum / év 

 

Mindezek mellett nem hagyományos dokumentumok és az olvasói igényeket figyelembe véve 

korosztályonként 2-3 folyóirat beszerzését tervezzük.  

Felelős: Babosi László, KSZR referensek 

Határidő: folyamatos  

 

 

 

 

http://www.merla.hu/
http://opac3.kszrbusz.monguz.hu/


Dokumentum-feldolgozás 
2020-ban 31.000 kötet beszerzését és feldolgozását tervezzük, havi 235 könyv feldolgozása 

referensenként, illetve a 2019-es évből áthúzódó könyvek feldolgozásának befejezése. A feldolgozott 

könyvek kiszállítása a településekre folyamatosan történik a raktározási kapacitás felszabadítása miatt.   

Felelős: Babosi László, KSZR referensek 

Határidő: folyamatos 

 

    3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, várható feladatok bemutatása) 

 

A város területén élő etnikai közösségek ellátása a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően beépül a 

gyarapításba, központi könyvtárunk megfelelő gyűjteményrészeiben elhelyezve a dokumentumokat. 

Időszaki kiadványokat is rendelünk illetve kapunk ajándékba a részükre. A megye területén élő 

kisebbségek ellátására évente megpályázzuk az Országos Idegennyelvű Könyvtár által felkínált 

lehetőséget, ebből a keretből német nyelvi anyaggal gyarapítjuk a rakamazi, mérki és vállaji 

könyvtárakat, ahol jelentősebb számmal él sváb eredetű lakosság, és cigány nyelvű vagy cigány 

szerzőktől származó irodalommal néhány község könyvtárát, de a KSZR ellátás terjedésével ezen 

községek sora évről évre szűkül. Tehát a megye területén vállalt ilyen jellegű feladatunk teljesítését 

fokról fokra átveszi a KSZR ellátás. 

Jelenleg 1 roma és 1 német nemzetiségi letétünk van, melyek nyilvános könyvtárban találhatóak. A 

roma letéttel ellátott településeken már könyvtárbuszos ellátás történik, így az ott lévő letéti könyveket 

visszahoztuk a központba, egy részüket átosztottuk a könyvtárbuszra, a többit pedig a központi 

raktárba, illetve olyan szolgáltató helyre, ahol jelentős a nemzetiségi lakosok száma. 

 

 

4. Mutatók 

 

4.1 Könyvtárhasználat 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 2019. évi tény 2020. évi terv 

Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) 16.696 17.000 

A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók száma (fő) 14.046 14.500 

A könyvtári személyes látogatások száma (db)   279.983 300.000 

Ebből csoportok (db) 295 310 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 2019. évi tény 2020. évi terv 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 255.817 270.000 

E-dokumentumok kölcsönzése (db) 44.984 45.100 

Helyben használt dokumentumok (db) 498.761 501.000 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 512 520 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 435 440 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

 

Olvasói számítógépek száma helyben használatra 2019. évi tény 2020. évi terv 

Katalógus 2 2 

Olvasói munkaállomás 27 30 

 

 

 

 

 



4.4 Online szolgáltatások 

 

Online szolgáltatások  2019. évi tény 2020. évi terv 

Távhasználatok száma 151.525 152.000 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

60 60 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 19 20 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) 
3 3 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

5.845 6.000 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként 

elérhetővé teendő dokumentumok száma (db) 

- - 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 

Szolgáltatások száma 2019. évi tény 2020. évi terv 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 

8 8 

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások 

száma 

5 5 

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

 

2011-es adatok alapján a megye teljes népességén (558.361 fő) belüli nemzetiségek arányai: roma 

(romani, beás) 8%, németek 0,5%, románok 0,2%, ruszinok 0,1%, szlovákok 0,1%, ukránok 0,3%. 1 

ezrelék alatt van: bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, szerb, szlovén. 

 

 

Dokumentumok 2019. évi tény 2020. évi terv 

Könyvek 
17 20 

folyóiratok 
9 12 

Elektronikus dokumentumok 
- - 

Összesen 
26 32 

 



 

4.7 Használói képzések száma 

 

Kompetenciaképzés 2019. évi tény 2020. évi terv 

A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések 

száma  

17 20 

A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

426 440 

A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések 

száma  

36 35 

A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

244 240 

A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

14 11 

A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken résztvevők száma 

221 180 

A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások 

száma  

250 260 

A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 

7.500 7.600 

A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 

programok száma 

9 10 

A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 

programokon résztvevők száma 

270 300 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok száma 

1 2 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programokon résztvevők száma 

301 450 

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 

12 15 

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

234 280 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő 

szervezett programok, képzések száma  

28 30 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő 

programokon, képzéseken résztvevők száma 

172 210 

Összes képzés száma 367 358 

A képzésen résztvevők száma összesen 9368 9520 

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket 

támogató kiadványainak tervszáma 

0 0 

 



 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

 

Az éves rendezvénytervet az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és 

országos szintű közösségi programok, rendezvények száma 

összesen  

1.032 1.050 

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és 

országos szintű közösségi programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

52.335 52.500 

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások száma  25 27 

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 

8.735 8.800 

Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő 

rendezvények száma  

20 22 

Tárgyévben a családok számára meghirdetendő 

rendezvényeken résztvevők száma 

280 330 

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa 

ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvények száma  

1495 1500 

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa 

ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvényeken 

résztvevők tervszáma 

40.704 40.900 

Egyéb rendezvények száma 137 140 

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 8.397 8.500 

 

4.9 Használói elégedettség mérés 

 

Használói elégedettség mérések tervezése 2019. évi tény 2020. évi terv 

A használói elégedettség-mérések száma 7 8 

A használói elégedettség-mérések során a válaszadó 

használók száma 

412 450 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 

 

Fontosnak tartjuk, hogy minél több szakmai műhelynapot szervezzünk a települési könyvtárak számra, 

hiszen a változó statisztikai adatszolgáltatás, a változó könyvtári trendek, szakmai irányvonalak 

ismertetésére, megbeszélésére ezek a legjobb alkalmak.  

Felelős: Gosztonyi Enikő 

Határidő: 2020. december 15. 

 

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 2019. évi tény 2020. évi terv 

Műhelynapok száma 10 12 

Résztvevő települési könyvtárak számaránya –  

KSZR nélkül (%) 

218 250 

A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési könyvtárak száma 

- - 

 

 

 

 

 



4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Könyvtárunk szerződést kötött Nyíregyháza valamennyi középiskolájával. A diákok szívesen jönnek 

intézményünkbe. Kitelepülés az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) bemutatójára. A rendezvény 

keretében ingyenes beiratkozást is biztosítunk a fiataloknak és természetesen a nálunk közösségi 

szolgálatot teljesítő diákoknak is. 

Határidő: igény szerint 

Felelős: Komár Ágnes 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 2019. évi tény 2020. évi terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők 

száma 

321 340 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött megállapodások száma 

21 21 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  
2 3 

 

4.12 Partnerség 

 

Még több az intézmény számára hasznos együttműködési lehetőségeket keresünk. Ünnepi Könyvheti 

rendezvényünkhöz több szponzort szeretnénk megnyerni, hogy minél színvonalasabb programokat 

nyújtsunk a városban lakóknak, ezzel színesítve Nyíregyháza kulturális életét. 

 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek 

száma 
2019. évi tény 2020. évi terv 

Civil szervezetek 6 7 

Határon túli könyvtárak 1 2 

Vállalkozók 16 18 

Oktatási intézmények 22 24 

A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma 197 197 

Egyéb - - 

Összesen 242 248 

 

4.13 Digitalizálás 

 

Könyvtárunk rendelkezik hosszú és rövidtávú digitalizálási stratégiával, tervvel. A hosszú távú 

digitalizálási stratégia rögzíti a digitalizálandó dokumentumok körét és a digitalizálás sorrendjét. A 

stratégia kapcsolódik a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiához, azzal összhangban a 2020-ban a 

digitalizált állomány népszerűsítésére helyezi a hangsúlyt. Az éves digitalizálási tervben az 

állományvédelem mellett, a helyi periodikumok (elsősorban Kelet-Magyarország) digitalizálását 

tartjuk a legfontosabb feladatnak. A Kelet-magyarország digitalizálását pályázati úton valósítjuk meg 

2020 első negyedévében. Az el követező időszakra a teljes állományt ingyenesen hozzáférhetővé 

kívánjuk tenni.  

 

Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni? 

Eszköz neve, típusa Darabszám 

Plustek OpticFilm 8200i SE diafilmszkenner 1 db 

Reflecta Super 8 Normal 8 HD filmszkenner 1 db 

 



Közzététel 

 

A digitalizált állomány döntő részét a könyvtár saját honlapján, tematikus digitális helyismereti 

gyűjteményében teszi közzé (JaDox). A pályázati úton digitalizált dokumentumokat a Hungaricana 

adatbázisában tesszük közzé (Ide kerülnek a Kelet-Magyarország lapszáma is).  A közmunkaprogram 

keretében digitalizált dokumentumok a MaNDA adatbázisában érhetők el, illetve egy jelentős részük 

bekerült az Europeana adatbázisába is. A mindenki számára hozzáférhető digitalizált állomány aránya 

a Kelet-Magyarország nyilvánossá tételével jelentősen megnövekszik kb. 95%.-ra.   

 

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%) 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 90 

Állományvédelem 5 

Elektronikus dokumentumküldés 0 

Reprográfia 5 

 

Digitalizálás 2019. évi tény 2020. évi terv 

Digitális objektumok száma 1680 21 292 

Teljes dokumentumok száma 1680 21 292 

Könyv  2 2 

Folyóirat 0 20 000 

Hanganyag 117 100 

Audiovizuális dokumentum 91 90 

Kép 158 100 

Egyéb (cikk) 1312 1000 

Összesen  1680 21 292 

Online elérhető 1563 21 000 

Helyben használatra elérhető 117 292 

Online elérhető adatbázisok 

  

A könyvtár két online elérhető digitális adatbázissal rendelkezik az egyik a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Helyismereti Gyűjtemény, ami bárki számára hozzáférhető. Az elmúlt évi látogató szám 

38077 fő volt, ami közel azonos az előző évivel. További dinamikus növekedésre nem számítunk, de a 

megújuló felülettel megpróbáljuk fenntartani ezt az igen jó látogatottsági adatot. A másik a 

Hungaricana adatbázisában tárolt, Történeti Szatmár, Szabolcs és Bereg megye hírlapjait tartalmazó 

gyűjteményben a Kelet-Magyarország nyilvánossá tételével jelentős látogatottsági növekedést várunk.  

 

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE: 

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  

 

Digitális labor – stúdió 

A Stúdiónkat fejlesztjük közel 2.000.000 Ft értékben, az EFOP pályázatban beszerzett eszközök mellé 

a helyiség átalakítása és az eszközök beüzemelése a 2020-as év feladata. 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Márföldi István 

 

Újabb két könyvtár pont és a Korzó Könyvtár létrehozása a cél. A helyiségek felújítása a 

szolgáltatások befogadására, majd könyvtári célbútorok beszerzése.  

Tervezett összeg. 3.600.000 Ft.  

Határidő: 2020. június 

Felelős. Babosi László 

 



2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok  

 

Fejlesztések:  

• RFID rendszer kialakítása és a hozzá kapcsolódó IKT eszközök és szoftverek teljes 

beüzemelése: az RFID kódok elhelyezése a dokumentumokban (152.500 db) 

Határidő: 2020. április 

Felelős: Szabóné Szász Anikó 

• Hangoskönyv terminál beindítása 
• Önkiszolgáló kölcsönzés beindítása: nyitvatartási időben a kölcsönzés választhatóan 

automatizáltan is megtörténhet 

• Állományvédelmi kapu: látogató statisztika mérésére is.  

Határidő: 2020. április 

Felelős: Polák Péter 

 

A Gyermekkönyvtár fejlesztési terve elkészült, megfelelő (27.000.000 Ft) pályázati forrást kell 

találnunk rá, hogy a gyerekek számára a mai kor követelményeinek megfelelő könyvtári-közösségi 

teret alakítsunk ki.  

Pályázat figyelése: vezetők, erre megbízott munkatársak 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés 

 

2020-ban nem tervezünk jelentősebb eszközöket beszerezni.  

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói    

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)    

   

 

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Rendezvények a 

Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi 

Könyvtárban  

dr. Babosi László 

1.000.000,- 300.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

2019. 10. 16. 

 

2020. 03.19.  

 

Közgyűjteményi 

Digitalizálási 

Stratégia keretében 

a könyvtári 

digitalizálás 

támogatására 

Márföldi István 

26.800.000,- 19.012.845,- Országos 

Széchényi 

Könyvtár  

Projektiroda 

2019. 12. 01. 

 

2020. 02.29. 

Mindentudás 

könyvtára 

540.000,- 300.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

Szerződéskötés 

folyamatban   
 



gyerekeknek  

Tóthné Szomolya 

Ágnes 

„Leszek haláltól 

ronthatatlan” – 

Ratkó József 

emlékkonferencia  

dr. Babosi László 

474.853,- 450.000,- Nemzeti 

Kulturális Alap 

Szerződéskötés 

folyamatban 
 

 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

EFOP-4.1.8-16 

pályázat 

megírásához 

támogatás kérése  

Tomasovszki Anita  

118.651.875,- 118.651.875,- EMMI EU 

Fejlesztések 

Végrehajtásáért 

Felelős Helyettes 

Államtitkárság    

2018. 

01.01. 

Áttéve 

2020. 

01.31. + 5 

év 

fenntartási 

időszak 

      

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      

 

5. A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2020-ben, a 

megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

A kialakított új menedzsment és marketing szemléletnek köszönhetően még erősebb a médiával a 

kapcsolat. Megfogalmaztuk azokat a versenyelőnyöket, amivel népszerűsítjük a könyvtárunkat, 

szolgáltatásainkat, hogy minél több felhasználóhoz eljussunk. Marketingtevékenységre 

költségvetésünkben a korábbiaknál jelentősebb összeget bocsátott rendelkezésünkre Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, ennek köszönhetően ebben az évben célzottan fizetett 

hirdetéseket jelentethetünk meg, kiemelten az évi nagy rendezvényeinket (Internet Fiesta, Nemzetközi 

Gyermekkönyvnap, Költészet Napja, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap, 

ÜNNEPI KÖNYVHÉT és Gyermekkönyvnapok, Népmese Napja, ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 

NAPOK, Országos Gyermekkönyvhét – Ünnepváró).  

A könyvtár ad otthont az egyik legrégebbi és legpatinásabb szabolcsi irodalmi folyóiratnak, a 

Szabolcs-szatmár-beregi Szemlének. Meghatározó, hogy intézményünk kiadásában jelenik meg 

negyedévente a folyóirat, és helyet biztosítunk a Szemle szerkesztőségének, tehát a könyvtár falain 

belül szerkesztődik a Szemle, egy olyan kulturális intézményben, ami küldetésének tekinti, hogy a 

jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező SzabolcsSzatmár-Bereg megye és Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város lakóinak színvonalas értékteremtő és értékközvetítő könyvtári szolgáltatásokat 

biztosítson. A könyvtári szolgáltatások mellett az intézmény minden lehetőséget kihasznál, hogy 

szűkebb élőhelyünk értékeit minél szélesebb körbe bemutassa és az olvasóközönség rendelkezése 

bocsássa. A megye önkormányzatának lapja, a szerkesztők, írók és költők munkájának köszönhetően a 

társadalomtudomány, irodalom, művészet témakörökben negyedévente mutatja be megyénk gazdag 

kulturális szellemi értékeit. Kiadását támogatja a megye és város is.  

Könyvtárunk funkcióját erősíti, hogy a Települési Értéktár Bizottság elnöke a könyvtár igazgatója, így 

a nemzeti értékeinket bemutató országosan is egyedülálló Értékes Esték programsorozat keretében 

több esetben a könyvtár adott helyet a rendezvényeknek. Ezt folytatjuk tovább és a Települési Értéktár 

Bizottsága mellett a könyvtár is segíti a lakosságot az értéktárba benyújtani kívánt javaslatok 

elkészítésében, hiszen Helyismereti Gyűjteményünkben megtalálható hozzá minden információ, ami a 

javaslattétel elkészítéséhez szükséges.  



Belső kommunikáció  

Negyedévente munkaértekezletet tartunk, ahol az egész szervezetet érintő változásokról, feladatokról, 

belső szervezeti szabályokról, munkahelyi szabályozásokról kapnak információt a dolgozók. A belső 

kommunikáció erősítése az egyik kiemelt feladat 2020-ban. Hetente vezetői értekezleteket tartunk, 

ahol az osztályvezetők mellett a csoportvezetők is részt vesznek, és havonta osztály és csoport 

értekezleteket tartanak a vezetők az információáramlás hatékonyabbá tétele miatt.  

Az időszaki feladatokhoz teamek-et rendelünk, amelyek átjárhatóságot biztosítanak az egyes osztályok 

szakmai erőforrásai között. 

A könyvtár belső hálózatán helyezzük el az intézmény működését meghatározó belső szabályzatokat, 

melyeket 2020-ban is aktualizálunk. A fontos és halaszhatatlan információkat belső 

levelezőrendszerünkön osztjuk meg a dolgozókkal.  

 

Minőségirányítás 

 

Könyvtárunk célja 2020-ban a Minősített Könyvtári Cím megszerzése.  

- 2019-ben elkezdtük könyvtárunk minőségirányítási rendszerének kidolgozását, az ehhez 

szükséges dokumentumok elkészítését, illetve aktualizálását. A dokumentáció elkészítésének 

határideje: 2020. március 31. 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

- A könyvtári önértékelés előkészítése, a felelős személyek kijelölése 

Határidő: 2020. április 10. 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

- A könyvtári önértékelés elkészítése. 

Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

- Pályázat elkészítése 

Határidő: a pályázat kiírásától függően 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

 

Irányfelmérést tervez 2020-ben:          Igen 

Elégedettségmérést tervez 2020-ben:      Igen 

Munkatársi elégedettségmérést tervez 2020-ben:     Igen 

A könyvtár legfrissebb SWOT elemzésének dátuma: 2020 (év) 

A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon:    Igen 

 

 

(Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió 

megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) 

 

Kommunikáció 2019. évi tény 2020. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 874.800 800.000 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 21 25 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 57 60 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 361 365 

Online hírek 64 70 

Közösségi médiában megjelenő hírek 1200 1250 

Hírlevelek 200 400 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült 

érték) 

6 db/ 450.000 Ft 8 db / 600.000 Ft 

Egyéb:   

 

 

 

 

 

 

 



6. Elektronikus szolgáltatások 

 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett 

intézkedések.) 

 

Szolgáltatás 2020-ban tervezett (I/N) Részletek 

Honlap I Honlapunkon az almenük frissítését, 

aktualizálást tervezzük az idei évre. Több új 

menüpontot hozunk létre a Közérdekű adatokkal 

és az adatvédelemmel kapcsolatosan. 

OPAC I 2020-ban teljes OPAC frissítést hajtunk végre. A 

legújabb OPAC 3-ra váltunk, mely mobilbarát, 

felhasználóbarátabb és korszerűbb, mint az előző 

szoftverünk. 

Adatbázisok N Könyvtáraink számítógépein biztosítjuk a 

különböző on-line adatbázisok elérését 

(NAVA, MNB, MATARKA, HUMANUS 

MTMT, PAD, Magyar Szociológiai 

Bibliográfia, MOB, PressDok, HunDok, 

EBSCO) 

 

Referensz szolgáltatás I  Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a 

digitális írástudás iránt. Informatikusaink 

informatikai tájékoztató feladatokat egyre 

nagyobb számban látnak el. 

Közösségi oldalak  I Youtube csatornánkat folyamatosan frissítjük. 

Emellett Facebook-oldalunk naprakészen tartása 

ismét kiemelt feladat. 

RSS N  

 

Az idei év legfontosabb feladata a Huntéka 2.0-ra való átállás. Emellett informatikai céget is 

váltottunk, a szerverek karbantartását ezután nem budapesti, hanem nyíregyházi cég látja el. Az 

újításokkal nagyobb fontos feladatokat is meg kívánunk oldani: 

- levelező szerver költöztetés 

- olvasói wifi bővítése 

- teljes szerverleltár készítése 

- új szerver beépítése, amin az OPAC 3 fut majd. 

Felelős: Polák Péter 

Határidő: folyamatos 

 

7. Innovatív megoldások, újítások (a táblázat csak minta) 

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Instagram oldal 

létrehozása 

A fiatalok elérésére naponta frissülő Instagram oldalt hozunk létre 

Létrehozásért felelős: Polák Péter 

Tartalomfrissítésért felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. március 

Facebook oldalainkon 

való népszerűsítés, 

marketing terv 

A könyvtár facebook oldalának hatékonyabb használása, marketing terv 

kidolgozása 

Felelős: Márföldi István 

Határidő: 2020. március 

Tartalomfelelősök: Szakmáry Lászlóné, Uray Melinda, Varga Vanda, 

Puskás Edina, Hajnal András, Szabóné Szász Anikó, Zöldi Andrásné 

Fiókkönyvtári oldalak: fiókkönyvtárosok 

KSZR oldal: KSZR referensek 

RFID rendszer 

bevezetése 

Az RFID (Radio Frequency Identification) – vagyis tárgyak és személyek 

egyedi azonosítása rádiófrekvencia-technológia és mikrochipek 



alkalmazásával – a könyvtárak számára is új lehetőségeket nyújt 

szolgáltatásaik bővítésében és korszerűsítésében. A vonalkódrendszernél 

lényegesen gyorsabb, könnyebb és pontosabb azonosítást tesz lehetővé. A 

rendszer komponensei: RFID címke, chip, antenna, leolvasó, szerver. 

Önkölcsönző Az önkölcsönző pult bevezetésével elsősorban a fiatalabb generációt 

célozzuk meg, akiket visszatarthat a könyvtárba járás, hogy segítséget kell 

kérniük a könyvtárostól. Erre alkalmas az önkölcsönző pult, ahol 

könyvtáros segítsége nélkül, maga kölcsönözheti ki a szükséges könyveket 

a szabadpolcról sorban állás és várakozás nélkül. 

Felelős: Polák Péter 

Határidő: 2020. április 

Hallgass könyvet!  Az EFOP-4.1.8- pályázatból megvalósuló Hangoskönyv ajánló terminál 

bevezetése. Állományunkban lévő hangoskönyvek kölcsönzésének 

fellendítése céljából. Ez az érintőképernyős terminál segíti majd az 

olvasókat a számukra megfelelő hangoskönyv kiválasztásában. 

Felelős: Polák Péter 

Határidő: 2020. április 

Strandkönyvtár 2020 nyarán szintén kitelepülünk a Sóstói Parkfürdőbe. 

Időpont: 2020. július 06. – augusztus 14. 10.00-18.00 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

Xbox videójáték Havi rendszerességgel kipróbálható, milyen érzés egy versenyautóban ülni 

vagy leereszkedni az óceán mélyére vagy egy tankot vezetni egy Sony 

PlayStation4 3D szemüveg segítségével. A játékokat minden 12 éven felüli 

beiratkozott olvasó kipróbálhatja. 

Felelős: Máté Ottó 

Határidő: igény szerint 

Új szolgáltatások 

bevezetése: 3D 

nyomtatás 

EFOP pályázatból vásároltunk egy MakerBot Digitizer 3D tárgyszkennert, 

melyhez kapcsolódó előadásokat, majd pedig szolgáltatást kívánunk 

bevezetni.  

Felelős: Hajnal András 

Határidő: 2020. április, majd folyamatosan 

Virtuális olvasójegy – 

olvasójegy a mobilon 

bevezetése 

A fiatalok könyvtárba járási szokásának erősítése, ha olvasójegyük mindig 

kéznél van, az okostelefonon, amit soha sem hagynak otthon 

Felelős: Polák Péter 

Határidő: 2020. május 

 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok  

 

A Segédkönyvtáros OKJ-s képzés kikerült a felnőttképzésből, így 2020 szeptemberében nem tudjuk 

folytatni a képzést, mely bevételünk egyik jelentős részét adta.  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  



 

 

Létszám és bérgazdálkodás 

Terveink szerint év kezdetén 3 fő új dolgozót szeretnénk felvenni álláshirdetések segítségével az 

elmúlt évben megüresedett álláshelyek betöltésére. Várhatóan 1 fő fog nyugdíjba vonulni 2020-ban. A 

megüresedett állások betöltése szükséges a szakmai feladatok ellátása miatt. A garantált bérminimum 

emelkedése növeli a személyi juttatásokat, viszont a munkaadót terhelő járulékok csökkentek 

valamelyest. Amennyiben keletkezik bérmaradvány, azt év végén jutalomként osszuk ki, az előző 

évekhez hasonlóan.  

 

 

Nyíregyháza, 2020. február 26.  

 

 

  

                         

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2019. évi tény 2020. évi terv 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 20.514 17.000  

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól 

származó bevételek) 

 

 

17.775  13.700 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1.314 1.300 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 2.508 2.500 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 582.798  511.172  

– ebből fenntartói támogatás 95.656 110.947 

– ebből felhasznált maradvány 89.678 28.539 

– ebből központi költségvetési támogatás 201.000 201.000  

– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás 170.686 170.686 

– ebből pályázati támogatás 25.478 -  

– a pályázati támogatásból EU-támogatás - -  

Egyéb bevétel összesen  - -  

Bevétel összesen  603.312 528.172  

Kiadás 

Személyi juttatás 201.244 213.411 

Munkaadókat terhelő összes járulék 43.337 41.426 

Dologi kiadás     132.688 131.185 

Egyéb kiadás 65 - 

Beruházás 

Felújítás 

196.122 142.150 

Kiadás összesen  573.456 528.172 



1. sz melléklet 

1. Klubok, rendszeresen ismétlődő rendezvényeink 

 

 Ringató 

Időpontja: Minden kedden 10 órától 

Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 

 

 Gyermek angol 

Időpontja: Minden szombaton 10 órától 

Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Csiriptanya (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 

 

 Kerekítő 

Időpontja: Minden pénteken 10 órától  

Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Gyermekkönyvtár (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 

 

 Móricz Zsigmond Olvasókör 

Időpontja: havonta 

Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) 

 

 Vécsey Olvasó Klub 

Időpontja: Minden hónap első hétfője 

Helyszín: Móricz Könyvtár Vécsey úti fiókkönyvtára (Nyíregyháza, Vécsey utca 15.) 

 

 Szöszmötölő Kreatív Kuckó 

Időpontja: Minden péntek 16 órától  

Helyszín: Móricz Könyvtár Vécsey úti fiókkönyvtára (Nyíregyháza, Vécsey utca 15.) 

 

 

2. Tervezett rendezvényeink hónapról hónapra 

 

Január 

 

KAMASZ TERASZ 

Beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban 

Vezeti: Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író 

Időpont: 2020. január 8. (szerda) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Szemle 

 

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN 

Amerika, a jazz hazája. Turi Gábor diplomata, zenetörténész vetítettképes előadása és Amerikai 

jazznapló című könyvének bemutatója 

Beszélgetőtárs: Dr. Babosi László  

Időpont: 2020. január 10. (péntek) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

UTAZÓ PLANETÁRIUM 

Időpont: 2020. január 14. (kedd) 10.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK  

Élet a rendszerváltozások mezsgyéjében 

Előadó: Dr. Láczay Magdolna  

Időpont: 2020. január 15. (szerda) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

 

 



MINDENTUDÁS KÖNYVTÁRA GYEREKEKNEK 

Előadó: Rozman Béla csillagász 

Időpont: 2020. január 17. (péntek) 10.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

a Magyar Kultúra Napja  alkalmából 

Ünnepi köszöntő: 

Oláhné Gócza Krisztina  

Összehajló vers és ének. Zenés irodalmi műsor  

Előadja: Abonyiné Antal Anna – vers 

              Severa Ágnes – ének 

Kedvenc Kölcsey Ferenc versem! Az olvasóköri tagok felolvasása  

Időpont: 2020. január 17. (péntek) 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 (A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közös 

rendezése) 

 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

Kölcsey alakja a magyar irodalomban 
Előadó: Dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár 

Időpont: 2020. január 22. (szerda) 9.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

Február  

 

KAMASZ TERASZ 

Beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban 

Vezeti: Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író 

Időpont: 2020. február 5. (szerda) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Szemle 

 

KODÁLY TÁRSASÁG ELŐADÁSA 

Időpontja: 2020. február 3. (hétfő) 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem  

 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK  

Eltérő életutak a nyíregyházi Jóba és a gyomai Kner Nyomda képviselői között 

Előadó: Dr. Bordé Katalin könyvtárigazgató 

Időpontja: 2020. február 11. (kedd) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN 

Kaukázusi kalandozások 

Előadó: Dr. Kührner Éva könyvtárigazgató 

Időpont: 2020. február 12. (szerda) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

KALANDOROK rendezvénysorozat 

„Seven Summits” – 7 földrész legmagasabb hegycsúcsain című előadás 

Előadó: Dr. Neszmélyi Emil hegymászó 

Időpont: 2020. február 13. (csütörtök) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

UTAZÓ PLANETÁRIUM 

Időpont: 2020. február 17. (hétfő) 10.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 



MINYA KÁROLY KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA 

Új szavak III. című könyvének a bemutatója 

Moderátor: Tarczy Gyula a Nyíregyházi Televízió és Napló főszerkesztője 

Beszélgetőtárs: Balázs Géza egyetemi tanár 

 Időpont: 2020. február 19.  (hétfő) 16.00 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET 

Az „Aranykapu” Népművészeti Egyesület bemutatója  

Időpontja. 2020. február 21. (péntek) 15.00 – 18.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Társalgó 

 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

Farsangi hagyományőrzés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében  

Előadó: Dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató 

Vitéz Kulcsár Sándor: Régi idők emlékei c. könyvének bemutatója 

Beszélgetőpartner: Lucza János helytörténész  

Közreműködik: Illyés Péter előadóművész 

Időpont: 2020. február 21. (péntek) 16.00 

(A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös szervezésben) 

 

JAPÁN TÖRTÉNELMI TRILÓGIÁK 

JAMAGUSI SZANGO  a Ni To Jutsu harcművészeti Iskola alapító mestere 

Szamurájok, Tokugana, Kamikaze című kötetek bemutatása 

Előadó: Karsai János 

Beszélgetőtárs: Sárga Richárd a mester tanítványa 

 Időpont: 2020. február 24.  (hétfő) 16.30 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

TÉLBÚCSÚZTATÓ  

Abonyiné Antal Anna és a Tüneth együttes zenés irodalmi műsora 

 Időpont: 2020. február 26.  (szerda) 16.30 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

( A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület rendezvénye) 

 

BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE 

Időpont: 2020. február 27. (csütörtök) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

TOBAI REBEKA FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSA 

Időpont: 2020. február 28. (péntek) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A kiállítás megtekinthető: 2020.03.20-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

Március 

 

KODÁLY TÁRSASÁG ELŐADÁSA 

Időpontja: 2020. március 2. (hétfő) 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem  

 

MINDENTUDÁS KÖNYVTÁRA GYEREKEKNEK 

Madár mentés 

Időpont: 2020. március 3. (kedd) 11.00 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Konferenciaterem 

 

KAMASZ TERASZ 

Beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban 

Vezeti: Nagy Zsuka és Béres Tamás 



Időpont: 2020. március 4.  (szerda) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

NŐI ÍRÓK – ÍRÓ NŐK. Nőnapi zenés irodalmi délután 

Időpontja: 2020. március 5. 16. 30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 (A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös szervezésben.)  

 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK  

Diplomás nők a 20. sz. elején Szabolcsban 
Téma: Helytörténeti esték 

Előadó: Dr. Kührner Éva 

 Időpont: 2020. március 6. 16.30 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Konferenciaterem 

 

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN - A Turisztikai Klub találkozója  
Vetítettképes előadás 

Időpont: 2020. március 11. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

INTERNET FIESTA: KÖNYVTÁR – KOMMUNIKÁCIÓ – INTERNET  

Időpontja: 2020. március 16-20.  

Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Konferenciaterem, kamaraterem 

 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

Időpont: 2020. március 20. 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

(A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös szervezésben) 

 

BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE 

Időpont: 2020. március 26. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET 

Az „Aranykapu” Népművészeti Egyesület bemutatója  

Időpontja. 2020. március 27. 15.00 – 18.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Társalgó 

 

Április 

 

KODÁLY TÁRSASÁG ELŐADÁSA 

Időpontja: 2020. április 6. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem  

 

NEMZETKÖZI GYERMEKKÖNYVNAP - KÖNYVBEMUTATÓ 

Időpont: 2020. április 2. 10.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

ALKOTÓ TAGTÁRSAK 26. 

Időpont: 2020. április 3. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

(A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület rendezvénye) 

 

MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR 

Költészet Napja alkalmából 

Időpontja: 2020. április 7. 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 



KAMASZ TERASZ 

Beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban 

Vezeti: Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író 

Időpont: 2020. április 8.  16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

BODNÁR ISTVÁN KÖTETÉNEK BEMUTATÓJA 

Időpontja: 2020. április 9. 16.30 

Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem 

 (A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös szervezésben) 

 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK  

Dr. Szlávik Lajos az 1970-es árvíz 

Időpont: 2020. április 15. 16.30 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – A Turisztikai Klub találkozója  
Vetítettképes előadás 

Időpont: 2020. április 20. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

A KÖLTÉSZET NAPJA 

Karap Zoltán, Dézsi Darinka és Olajos Gábor zenés műsora 

Időpontja: 2020. április 9. 10.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

DEÁK FERENC AKADÉMIA 

Időpontja: 2020. április 16. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

DEÁK FERENC AKADÉMIA 

Időpontja: 2020. április 23. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

DEÁK FERENC AKADÉMIA 

Időpontja: 2020. április 30. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

HELLÓ NYÍREGYHÁZA A KÖNYVTÁRRAL 

Könyvsziget: szabadtéri könyvtár a Szabadság téren. 

A gyerekeket kreatív fajátékok várják: csigafuttató, sárkányetető, horgászás, gólyaláb, lengőteke, 

valamint kézműves-foglalkozással várjuk az érdeklődőket egész nap, téma a tavasz és a közelgő anyák 

napja. 

Könyvtári olvasóval (hírlap- és könyvolvasó) várjuk az érdeklődőket, gyerekeket, szülőket 

egyaránt, akik a legnépszerűbb magazinok friss számait és legújabb könyveinket olvashatják.  

Beiratkozási kupon szerezhető az érdekes feladatok után, ami ingyenes beiratkozásra jogosítja 

tulajdonosát és ezt év végéig tudják beváltani leendő olvasóink.  

Ingyenes wifi hozzáférést biztosít Digitális Jólét Program Pontunk és egy számítógép segítségével 

közhasznú információt is szolgáltatunk, bemutatjuk a digitális szolgáltatásainkat. 

 

 „Válaszolj és válassz!" Ki mit tud Nyíregyházáról? 

 A régi Nyíregyháza – kiállítás képeslapokból 

 Ügyességi játékok gyerekeknek 

 Papírszínház 

 Kamasz Terasz – Diákköltők és -írók kreatív foglalkozása 

 Készítsd velünk! – kreatív foglalkozás 

 Fejleszd a memóriád! 



 Lépj be a mesék világába! 

 Olvass és ismerj fel! 

 

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET 

Az „Aranykapu” Népművészeti Egyesület bemutatója  

Időpontja. 2020. április 24. 15.00 – 18.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Társalgó 

 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Időpont: 2020. április 7. 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem  

 (A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös szervezésben) 

 

Május 

 

47. GYERMEKKÖNYVHÓNAP  

Időpont: 2020. május 4-29. 10.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

A programok külön programfüzetben találhatóak. 

 

KODÁLY TÁRSASÁG ELŐADÁSA 

Időpontja: 2020. május 4. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem  

 

DEÁK FERENC AKADÉMIA 

Időpontja: 2020. május 7. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – A Turisztikai Klub találkozója  
Vetítettképes előadás 

Időpont: 2020. május 12. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

KAMASZ TERASZ 

Beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban 

Vezeti: Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író 

Időpont: 2020. május 15.  16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Szemle 

 

DEÁK FERENC AKADÉMIA 

Időpontja: 2020. május 21. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET 

Az „Aranykapu” Népművészeti Egyesület bemutatója  

Időpontja. 2020. május 22. 15.00 – 18.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Társalgó 

 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

Időpont: 2020. május 22. 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 (A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös szervezésben) 

 

BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE 

Időpont: 2020. május 28. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

 



HELYTÖRTÉNETI ESTÉK  

Berki Anna: Báthoryak újra itthon: András és Zsófia 

Időpont: 2020. május 29. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

Június 

 

91. ÜNNEPI KÖNYVHÉT és 19. GYERMEKKÖNYVNAPOK 

Időpontja: 2020. június 3–5. 

Helyszín: Nyíregyháza, Váci Mihály Kulturális Központ 

(A programok külön programfüzetben találhatóak) 

 

Résztvevők: Lackfi János – megnyitó, Nagy Zsuka, Tóth Erzsébet, Oláh András, Pósa Zoltán, Jánosi 

Zoltán, Karádi Zsolt, Vári Fábián László 

 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK 

Komiszár Dénes: „A Kossuth tértől a kórházig” – Andrássy Kurta János: „Menekülő anya” c. 

szobrának története 

Időpont: 2020. június 25. 16.30 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – A Turisztikai Klub találkozója  
Vetítettképes előadás  

Időpont: 2020. június 16. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE 

Időpont: 2020. június 18. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

Időpont: 2020. június 26. 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/ 

 

EMLÉKEZÉS MÓRICZ ZSIGMONDRA – születésének 141. évfordulója alkalmából  

Koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezés 

Időpontja: 2020. június 26. 9.00 

 Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Könyvtár előtti tér 

 

Július  

 

STRAND KÖNYVTÁR 

Időpont: 2020. július 6 – augusztus 14. 

Helyszín: 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 2.  

A helyszínt a Sóstógyógyfürdő Zrt. biztosítja. A tavalyi év tapasztalata, hogy elsősorban a 

napilapokat, folyóiratokat keresik a vendégek, mivel a strand területén nincs újságárus. A külföldi 

vendégek is örömmel vették igénybe a szolgáltatást, amellyel a szlovák, ukrán, román vendégek itt 

találkoztak először. A strandkönyvtár pár perces regisztráció alapján bárki számára igénybe vehető és 

ingyenes. 

9.00-17.00 között a Sóstói Parkfürdőben vagy a Tófürdőben több száz könyvvel és sok-sok 

folyóirattal várják azokat, akik pihenés közben olvasgatnának egy kicsit. A kezdeményezés néhány 

éve indult az olvasás népszerűsítése érdekében. 

Helyszín: 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 2. 

 

 

 

 



Augusztus 

 

STRANDKÖNYVTÁR 

Időpont: 2020. július 6 – augusztus 14. 

Helyszín: 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 2.  

A helyszínt a Sóstógyógyfürdő Zrt. biztosítja. A tavalyi év tapasztalata, hogy elsősorban a 

napilapokat, folyóiratokat keresik a vendégek, mivel a strand területén nincs újságárus. A külföldi 

vendégek is örömmel vették igénybe a szolgáltatást, amellyel a szlovák, ukrán, román vendégek itt 

találkoztak először. A strandkönyvtár pát perces regisztráció alapján bárki számára igénybe vehető és 

ingyenes. 

9.00-17.00 között a Sóstói Parkfürdőben több száz könyvvel és sok-sok folyóirattal várják azokat, akik 

pihenés közben olvasgatnának egy kicsit. A kezdeményezés néhány éve indult az olvasás 

népszerűsítése érdekében. 

Helyszín: 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 2. 

 

A GYERMEKKÖNYVTÁR PROGRAMJAI: 

 

Pincétől a padlásig – könyvtárbemutató  

A Pincétől a padlásig elnevezésű könyvtárbemutató foglalkozás több, mint tíz éve várja az 

érdeklődőket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Elsősorban óvodásokat, általános - 

és középiskolásokat várnak a lehetőségre, amit szorgalmi időszakban a tanárok ki is használnak, 

hiszen egy-egy ilyen különleges óra során könyvtárhasználatot taníthatnak a diákoknak. A nyári 

vakáció ideje alatt a szakemberek a családoknak is megadják a lehetőséget arra, hogy ne csak 

olvasóként térjenek be az épületbe, hanem megismerkedjenek a könyvtár helyiségeivel. 

 

Keressük a nyár könyvfalóját! – felhívás külön dokumentumban.  

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára olvasópályázata a nyári 

szünidőre, 10 – 15 éves gyerekek számára. Légy Te a nyár könyvfalója!  

 

ÖRÖKÖSFÖLDI FIÓKKÖNYVTÁR 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Örökösföldi Fiókkönyvtár 

 

2020. július 6. és augusztus 28. között SZÜN-IDŐ-TÖLTŐ című programsorozatunkra invitáljuk az 

óvodásokat és kisiskolásokat. 

A 8 hét alatt hetente más-más játékos feladat vár megoldásra.  

Kis Olvasóink érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a kreativitást igénylő, vagy az 

agytekervényeket megmozgató feladatok közül. 

Pecsétgyűjtő-lapon igazoljuk a teljesítést! 

A minimum 3 feladatot teljesítők – az élményen túl – ajándékot kapnak! 

 

Szeptember 

 

KODÁLY TÁRSASÁG ELŐADÁSA 

Időpontja: 2020. szeptember 7. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem  

 

KAMASZ TERASZ 

Beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban 

Vezeti: Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író 

Időpont: 2020. szeptember 9. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN 

Időpontja: 2020. szeptember 16. 16.30 

Előadó:  
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

 



HELYTÖRTÉNETI ESTÉK  

Időpont: 2020. szeptember 24. 16.30 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

Időpontja: 2020. szeptember 25. 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem  

/A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesülettel közös rendezésben/     

 

BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE 

Időpont: 2020. szeptember 26. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET 

Az „Aranykapu” Népművészeti Egyesület bemutatója  

Időpontja: 2020. szeptember 27. 15.00 – 18.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Társalgó 

 

A NÉPMESE NAPJA 

Időpontja: 2020. szeptember 30. 9.00 - 18.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

Október 

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2019  

Ingyenes beiratkozás, amnesztia, Könyves Vasárnap 

Időpontja: 2020. október 5 – október 10. 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és fiókkönyvtáraik 

 (A programsorozat külön programfüzetben jelenik meg!) 

 

MAKOLDI SÁNDOR FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 

Időpontja: 2020. október 5 – október 31. 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Kamaraterem 

 

KODÁLY TÁRSASÁG ELŐADÁSA 

Időpontja: 2020. október 7. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem  

 

DEÁK FERENC AKADÉMIA 

Időpontja: 2020. október 8. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK  

Időpont: 2020. október 14. 16.30 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

DEÁK FERENC AKADÉMIA 

Időpontja: 2020. október 15. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

A MÓRICZ ZSIGMOND KULTURÁLIS EGYESÜLET MÓRICZ ZSIGMOND 

EMLÉKPLAKETT kitüntetésének átadó ünnepsége 

Időpont: 2020. október 15. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 (A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület rendezvénye) 

 

 

 



KRÚDY-NAPOK 

Időpont: 2020. október 18. 10.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

DEÁK FERENC AKADÉMIA 

Időpontja: 2020. október 22. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

Időpont: 2020. október 21. 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 (A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral közös szervezésben) 

 

November 

 

KODÁLY TÁRSASÁG ELŐADÁSA 

Időpontja: 2020. november 2. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem  

 

KAMASZ TERASZ 

Beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban 

Vezeti: Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író 

Időpont: 2020. november 4. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Szemle 

 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK  

Időpont: 2020. november 18. 16.30 

 Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE 

Időpont: 2020. november 26. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

A HANGSÚLY MŰVELŐDÉSI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 

RATKÓ JÓZSEF-DÍJÁNAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA 

Időpont: 2020. november 27. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET 

Az „Aranykapu” Népművészeti Egyesület bemutatója  

Időpontja. 2020. november 27. 15.00 – 18.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Társalgó 

 

December 

 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK  

Időpont: 2020. december 15. (hétfő) 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem 

 

KAMASZ TERASZ 

Beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban 

Vezeti: Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író 

Időpont: 2020. december 9. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Szemle 

 

 

 

 



A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

Kedvenc adventi és karácsonyi történetem, versem!  

Az olvasóköri tagok felolvasó és olvasmányajánló délutánja  

Időpont: 2020. december 17. 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 (A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közös 

rendezése) 

 

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 2020/4. SZÁMÁNAK BEMUTATÓJA 

A folyóiratot dr. Karádi Zsolt főszerkesztő, dr. Babosi László és Marik Sándor szerkesztők 

mutatják be. 

Vendég: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 

Időpontja: 2020. december 18. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem  

 

3. Időszaki kiállítások 

     

KATONA ZSUZSANNA FESTMÉNY- ÉS KEREKES ATTILA 

PIROGRÁFKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 

Időpontja: 2020. február 7. (péntek) 16.30 

A kiállítást megnyitja: H. Németh Katalin grafikusművész, közreműködik az Artézis kvartett 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A kiállítás megtekinthető: 2020.02.26-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

TOBAI REBEKA FESTMÉNYKIÁLÍTÁSA 

Időpontja: 2020. február 28. 17.00 

Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Társalgó 

/A kiállítás megtekinthető: 2019.03.20-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

ONCZ ILLÉSNÉ – KÉZMŰVES GYÖNGYFŰZŐ INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSÁNAK 

MEGNYITÓJA 

Tiluska gyöngyei 

Időpontja: 2020. március 4. 16.30 

Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Társalgó 

/A kiállítás megtekinthető: 2019.03.22-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

KÁDAS KATI FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSA 

Időpont: 2020. március 23. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem  

/A kiállítás megtekinthető: 2019.04.08-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG NAP FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS – KLÍMAVÁLTOZÁS 

Időpontja: 2020. április 14. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A kiállítás megtekinthető: 2019.05.15-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

MÓRA KIÁLLÍTÁS 

Időpont: 2020. május 4. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A kiállítás megtekinthető: 2019.05.22-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

HUBA MIHÁLY ÉS MATICSKA JENŐ FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 

Időpont: 2020. május 25. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A kiállítás megtekinthető: 2019.06.19-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

 

 



VIDOR FESZTIVÁL KIÁLLÍTÁS 

Időpont: 2020. augusztus 31. 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

 

SZÉKELYNÉ OPRE MÁRIA KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 

Időpont: 2020. szeptember 11. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A kiállítás megtekinthető: 2019.10.02-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

HÁZI GYÖRGY FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 

Időpont: 2020. október 6. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A kiállítás megtekinthető: 2019.10.23-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

FITOS ÉVA FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 

Időpont: 2020. október 27. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A kiállítás megtekinthető: 2019.11.13-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

PELYVÁS GYÖNGYI FESTMÉNKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 

Időpontja: 2020. november 16. 16.30 

A kiállítást megnyitja: H. Németh Katalin grafikusművész 

Zongora: Frideczky Katalin zongoraművész, zenepedagógus, írónő 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

/A kiállítás megtekinthető: 2019.12.4-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt/ 

 

SIPOS LÁSZLÓ FOTÓ-KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 

Időpontja: 2020. december 7. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem 

(A kiállítás megtekinthető 2020. december 31-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt!) 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

szakmai szervezeti egységei által végzett 

tevékenységeinek átdolgozott munkaterve a 

veszélyhelyzet miatt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 29. 

 

 

 

 

 

 

Tomasovszki Anita 

igazgató 



 
Városi Szolgáltatási Osztály 

 

Oláhné Gócza Krisztina (osztályvezető) 

Az osztály koordinálása, feladatkiosztás és számonkérés, állományrevíziók, olvasótermi 

állományellenőrzés, sajtófigyelés ellenőrzése, helyismereti és digitalizációs munkafolyamatok 

ellenőrzése.  

- önértékelés a Minőségirányítási Tanácshoz 

- a Minősített Könyvtári Cím pályázati adatlap elkészítése, benyújtása, majd a pályázat 

elkészítése és benyújtása (Határidő: 2020. április 20.). Az ehhez kapcsolódó összes 

dokumentáció véglegesítése, a pályázati anyag, az önértékelés benyújtása. (Határidő: 2020. 

július 3.)  

- külső szakértővel való folyamatos kapcsolattartás 

- felnőttképzések dokumentálása a veszélyhelyzet miatt 

- szabályzatok aktualizálás 

Határidő: folyamatosan 

 

Kölcsönzési Csoport 

- Az újonnan beszerzett és átadott DVD-k kölcsönzésre való előkészítése. 

Felelős: Soósné Molnár Tímea 

Határidő: folyamatosan  

- Kölcsönző téri könyvek lazítása. A raktári könyvek rendezése. 

Felelős: Hajasné Rebák Andrea, Zöldi Andrásné  

Határidő: 2020. június 1.  

- A bekötött folyóiratok leválogatása, selejtezése. Állományellenőrzés a bekötött 

folyóirat-állományban.  

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina, Zöldi Andrásné, Veres Anikó, Gyarapítási csoport 

dolgozója 

Határidő: 2020. július 30.  

- A folyóiratok, napilapok és könyvek folyamatos kötészetre való előkészítése, illetve 

visszavétele, vonalkódozása. 

Felelős: Soósné Molnár Tímea, Zöldi Andrásné, Veres Anikó 

Határidő: 2020. június 30.  

- A behajthatatlan követelések törlése.  

Felelős: Zöldi Andrásné 

Határidő: 2020. június 30.  

- A régi, használhatatlan hangos könyvkazetták, a CD-ROM-ok és a DVD-ROM-ok 

törlése 

Felelős: Zöldi Andrásné, Veres Anikó 

Határidő: 2020. június 30. 

- A helyismereti raktár gondozása. 

Felelős: Iglainé Perecsi Zsuzsanna 

Határidő: folyamatos 

- A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos összes teendő ellátása. 

Felelős: Zöldi Andrásné 

Határidő: folyamatos 

- A fiók-könyvtárosokkal és a Könyvtár Pontokkal való kapcsolattartás és a könyvek 

kiszállítása.  

Felelős: Hajasné Rebák Andrea 

Határidő: folyamatos 

- Statisztikai adatszolgáltatás.  

Felelős: Iglainé Perecsi Zsuzsanna 

Határidő: negyedévente és alkalomszerűen 



 

 

2020. január 02.-án elindult könyvtárunkban a HUNTÉKA 2.0 rendszer, mely az eddig 

használt integrált rendszerünk továbbfejlesztett változata. A Kölcsönzési modul esetleges 

hiányosságainak kiküszöbölése és az új rendszer tökéletes működtetése, megismerve minden 

új funkciót nagy feladatot jelent a Kölcsönzési csoport munkatársainak, akik ezt a feladatot 

napi szinten egyeztetve végzik a könyvtár informatikusával, valamint a fejlesztőkkel. Ilyen 

formában lehet csupán a mi könyvtárunkra szabni az új változatot.  

Folytatja könyvtárunk az állományunk RFID-kódokkal történő felszerelését, hogy 

beindulhasson az önkölcsönző terminál, amely reményeink szerint elnyeri olvasóink tetszését. 

Ebből a munkából is kiveszi a részét a Kölcsönzési csoport a dokumentumok előkészítésével 

és mozgatásával, valamint az új kölcsönzés működtetésével.  

 

Olvasóterem – Általános tájékoztatás 

 

Feladatok ütemezése: 

- Olvasótermi könyvállomány revíziója 5-ös, 6-os, 9-es főosztály  

Határidő: 2020. július 30. 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

- Olvasótermi CD és DVD állomány revíziója  

Határidő: 2020. július 1. 

Felelős: Veres Zsuzsa 

- Az Olvasóteremben lévő Európai Uniós különgyűjtemény revíziója, átosztása és 

besorolása az olvasótermi állományba 

Határidő: 2020. április 31. 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

- A bekötött és bekötésre váró folyóiratok átvizsgálása, döntés a megőrzésről 

Határidő: 2020. május 30. 

Felelős: Oláhné Gócza Krisztina 

- Könyritkaságok  

Havonta más színű könyveket ajánlunk olvasóink figyelmébe. 

Határidő: folyamatosan  

Felelős: Varga Vanda 

- Kortárs és kedvelt – On-line játék a magyar irodalomról 4 héten át.  

- Magyar Költészet Napja (április 11.) online tartalom létrehozása  

Határidő: 2020. április 1. (tervezés és szervezés) 

Felelős: Varga Vanda 

- Ki van a képen? – On-line játék híres emberek fotóival. 

Határidő: 2020. április 15-től május 30-ig.  

Felelős: Varga Vanda, Szabó Melinda 

- Online ünnepi könyvhét – Költők, írók köszöntő videói, az első Ünnepi Könyvhét a 

korabeli sajtó tükrében, online játék, Dr. Sipos László online könyvbemutatója 

Határidő: 2020. június 3-június 10. 

Felelős: Szakmáry Lászlóné 

- A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle on-line bemutatója. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Babosi László 

- Keresse meg és írja meg nekünk – Felhívás olvasóinknak a Digitális Archívumunk 

népszerűsítésre és online tartalmak megjelenítésére 

Határidő: 2020. július 30.  

Felelős: Puskás Edina 

- Könyvajánlók készítése, könyvritkaságok a Helyismereti Gyűjteményből a Facebook-

on és a nyiregyhaza.hu oldalon (hetente 2) 



- Ezen a napon történt cikkek (NyírVidék és Kelet-Magyarország) megosztása a 

Facebookon. 

- Önértékelés a Minőségirányítási Tanácshoz 

- Folyamatos facebook és instagram tartalmak megosztása, új, kreatív ötletek kidolgozása 

folyamatosan 

- Virtuális kiállítások a helyismereti gyűjteményeinkből folyamatosan 

Határidő: folyamatosan, 2020. július-szeptember 

Felelős: Varga Vanda 

 

 

Helyismereti Gyűjtemény 

 

Feldolgozó munka, kurrens és retrospektív sajtófigyelés, cikkfeltárás, adatrögzítés 

 

Fontos feladat a JaDox adatbázisban rögzített nevek, periodika-címek és tárgyszavak 

egységesítése (az elütések, szinonimák, ragozott és ragozatlan formák kiszűrése, az egyes és 

többes számok felülvizsgálata, az alá- és fölérendelt viszonyú tárgyszavak, megszüntetése (a 

javításokat a rendszer valamennyi elemén át kell vezetni, ami nem valósulhat meg a JaDox 

üzemeltetőinek a segítsége nélkül). 

Fontos feladat továbbá annak megoldása, hogy az adatbázisban létre lehessen hozni egy 

bibliográfiába emelhető találati listát. Egy másik megoldandó feladat az átkonvertálás során 

eltűnt cikkek előhalászása, amit csak a JaDox üzemeltetője tud megoldani. 

 

Az országos napilapok helyismereti szempontú figyelése, a cikkek adatbázisban való 

rögzítése, szkennelésre való átadása.  

Felelős: Veres Zsuzsa 

Határidő: 2020. május 30. 

 

A hét különböző napjain érkező hetilapok, folyóiratok helyismereti szempontú figyelése, a 

cikkek adatbázisban történő rögzítése, szkennelésre való átadása.  

Felelős: Puskás Edina, Veres Zsuzsa, Varga Vanda 

Határidő: 2020. június 30.  

 

A Kelet-Magyarország 2018. évi hiányzó számainak helyismereti szempontú feltárása, 

tárgyszavazása, a cikkek adatbázisban történő rögzítése.  

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. július 30. 

 

A Nyíregyházi Napló 2019. évi helyismereti szempontú feltárása, tárgyszavazása, a cikkek 

adatbázisban történő rögzítése. Ez éves szinten 52 szám átnézését, a cikkek tartalmi feltárását, 

bevitelét jelenti. 

Felelős: Veres Zsuzsa 

Határidő: 2020. augusztus 30. 

 

2020-ban áttérünk egy felhasználóbarátabb cikkadatbázisra, ahova szükséges áttölteni a 

JaDox-ban lévő tartalmakat. 

Felelős: Babosi László 

Határidő: 2020. június 30. 

 

 

 

 

 



Állománygyarapítás, kötelespéldány-szolgáltatás, aprónyomtatványok rendezése 

 

A kötelespéldány rendelet betartása érdekében újabb körlevél küldése a nyíregyházi 

nyomdáknak, kiadóknak.  

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatosan 

 

Margócsy József hagyatékának elhelyezése a kutatószobában, és a digitalizálásra szánt 

dokumentumok (levelek, gépiratok) leválogatása. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. április 30. 

 

Erdős Jenő hagyatékának feltárása, rendszerezése, digitalizálásra szánt dokumentumok 

leválogatása. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. szeptember 30.  

 

Friderikusz Sándor könyvadományának elhelyezése az Olvasóteremben  

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. június 30.  

 

A kötelespéldányként folyamatosan beérkező aprónyomtatványok, helyi periodikumok 

bevételezése, a hiányok pótlása, rendezése raktárosi segítséggel. Az aprónyomtatványok 

rendezésében több éves hiány felszámolása raktárosi segítséggel. 

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatosan 

 

Digitalizálás – Pályázat 

 

Tovább kell folytatni a személy és település cikk-kivágatok, aprónyomtatványok 

digitalizálását, ebben közfoglalkoztatottak segítségét kívánjuk igénybe venni. 

 

Könyvtárunk részt vesz a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári 

digitalizálás támogatására című projektben. Ratkó József életművéhez és Nyíregyháza 

műemlékeit bemutató oktatási segédanyag összeállítását tervezzük elkészíteni. 

KDS – digitalizációs program adatbevitelek, módszertani anyag készítése 

Felelős: Babosi László 

Határidő: 2020. június 30. 

 

Egyéb feladatok 

A születésnapi újsággal kapcsolatos megrendelés felvétele, és az ezzel kapcsolatos ügyintézés 

lebonyolítása. Szükség esetén a kiadvány szerkesztése. (Puskás Edina, Szabó Melinda, Varga 

Vanda, Verse Zsuzsanna) 

 

A nyomtatott és online sajtó figyelése a könyvtárra vonatkozóan.  

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: folyamatos 

 

Kiállítások történelmi évfordulók kapcsán 

Trianon 100 – Emlékezés – dokumentumfilm készítése 

Felelős: Varga Vanda, Lőrincz Lajos, Szabó Melinda 

Határidő: 2020. május 30.  

 



Helytörténeti esték – Berki Anna online előadása.  

Felelős: Márföldi István, Babosi László 

Határidő: 2020. június 1.  

 

Évfordulók 2020 (helyi személyek, helyi események) Online kiállítások 

Váci Mihály halálának 50. évfordulója (1970.04.16.)  

Kaffka Margit születésének 140. évfordulója (1880.06.10.) 

Kölcsey Ferenc születésének 230. évfordulója (1790.08.08.) 

Könyvtárunk jelenlegi helyén 45 éves, felújításának 15 éves évfordulója alkalmából fénykép- 

és cikk-kiállítás. (2005.11.11-én került sor a könyvtár átadásra, 2005.12.01-jén nyitotta meg 

kapuit az olvasók előtt.)  

Felelős: Varga Vanda 

Határidő: 2020. október 30. 

 

Online tartalmaink grafikai munkájának a készítése, facebook, honlap, instagramra képek, 

bannerek, grafikai elemek készítése, új, kreatív ötletek kidolgozása, egyszerűsített 

születésnapi elkészítése 

Világnapok, jelentős ünnepnapok, irodalmi személyek születésnapja alkalmából készített 

grafikák a facebookra (naponta) 

Felelős: Szabó Melinda 

Határidő: folyamatos 

 

 

Gyermekkönyvtár 

 

Részletes feladatok: 

Részvétel az állománygyarapító bizottság munkájában. Javaslat új könyvek, folyóiratok és 

nem hagyományos dokumentumok beszerzésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

A Gyermekkönyvtár állománygondozása.  

Határidő: 2020. május 30.  

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda 

 

Online „Nyíregyházi Cimborák Klubja” néven olvasói gyermekközösség működtetése- 

havonta egy alkalommal.  

Határidő: havonta 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes 

 

On-line „Cseperedő” Meseklub működtetése.  

Határidő: havonta 

Felelős: Uray Melinda 

 

Papírszínház videók készítése a Médiatárral közösen.  

Határidő: folyamatos (eddig elkészült 8 felvétel, utómunkálatok) 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes, Uray Melinda, Márföldi István 

 

Online meseolvasás és kézműveskedés.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes - Uray Melinda - Komár Ágnes 

 

 



TQM feladatok végzése, önértékelés a MIThez  

Határidő: 2020. május 30.  

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes - Uray Melinda 

 

A 47. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónap 

„LÓCI ÓRIÁS LESZ …” c. megyei rajzpályázat, online megszervezése és lebonyolítása  

Online és digitális mesék, író-olvasó találkozások virtuálisan 

Határidő: 2020. május 4 – június 22. 

Felelős: Tóthné Szomolya Ágnes - Uray Melinda 

 

Csiriptanya – Játéktár 

Online kézműveskedés (ajándékok anyák napjára, tavaszi dekorációk). 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Komár Ágnes 

 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 

- selejtezés 

- az állomány leválogatása 

- olvasói adatok kiegészítése a HUNTÉKA 2-ben  

- videók készítése a Szöszmötölő foglalkozásokhoz 

- Könyvek jelzeteinek cseréje, pótlása 

- könyvtárhasználati vetélkedők összeállítása 

- vállalt mintaprogram óravázlatának kidolgozása, eszközök előállítása 

- dekoráció készítés 

- könyvajánlók összeállítása digitális források alapján 

- népszerű írókról polcfelirat készítés rövid életrajzzal 

- új könyvek rendelési jegyzékeinek összeállítása 

- beiratkozási napló rögzítése 

Felelős: Bakosné Mikula Edit 

Határidő: folyamatos 

 

Örökösföldi Fiókkönyvtár 

- állományellenőrzés 

- selejtezés 

- az állomány leválogatása 

- olvasói adatok kiegészítése a HUNTÉKA 2-ben  

- a könyvek jelzeteinek cseréje, pótlása 

- könyvtári foglalkozások tematikájának elkészítése 

- új könyvek rendelési jegyzékeinek összeállítása 

- a fiókkönyvtár Facebook-oldalának gondozása, könyvajánlók 

Felelős: Máténé Németh Judit 

Határidő: folyamatos 

 

Orosi Fiókkönyvtár 

- selejtezés  

- az állomány leválogatása 

- olvasói adatok kiegészítése a HUNTÉKA 2-ben  

- a könyvek jelzeteinek cseréje, pótlása 

- könyvtári foglalkozások tematikájának elkészítése 

- új könyvek rendelési jegyzékeinek összeállítása 

- a fiókkönyvtár Facebook-oldalának gondozása, könyvajánlók 

Felelős: Bodnárné Ignácz Mariann 

Határidő: folyamatos 



Kertvárosi Fiókkönyvtár 
- selejtezés 

- az állomány leválogatása 

- olvasói adatok kiegészítése a HUNTÉKA 2-ben  

- a könyvek jelzeteinek cseréje, pótlása 

- könyvtári foglalkozások tematikájának elkészítése 

- új könyvek rendelési jegyzékeinek összeállítása 

- a fiókkönyvtár Facebook-oldalának gondozása, könyvajánlók 

- MIT feladatok ellátás, részvétel az önértékelései csoport munkájában 

Felelős: Tamás-Menydörgős Tünde 

Határidő: folyamatos 

 

Nyírszőlősi Fiókkönyvtár 

- állományellenőrzés 

- selejtezés  

- az állomány leválogatása 

- olvasói adatok kiegészítése a HUNTÉKA 2-ben 

- a könyvek jelzeteinek cseréje, pótlása 

- könyvtári foglalkozások tematikájának elkészítése 

- új könyvek rendelési jegyzékeinek összeállítása 

- a fiókkönyvtár Facebook-oldalának gondozása, könyvajánlók 

Felelős: Jeneiné Petró Henrietta 

Határidő: folyamatos 

 

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár   

- állományellenőrzés 

- selejtezés 

- az állomány leválogatása 

- olvasói adatok kiegészítése a HUNTÉKA 2-ben  

- a könyvek jelzeteinek cseréje, pótlása 

- könyvtári foglalkozások tematikájának elkészítése 

- a fiókkönyvtár Facebook-oldalának gondozása, könyvajánlók 

- új könyvek rendelési jegyzékeinek összeállítása 

Felelős: Tóth Beáta 

Határidő: folyamatos 

 

Rendezvényszervezés: 

- Az éves rendezvényterv átdolgozása, a betervezett rendezvények újratervezése, 

kapcsolattartás az írókkal, költőkkel, előadókkal, kiállítókkal, online rendezvények 

szervezése 

- A könyvtár web- és Facebook-oldal gondozása, feltöltése 

- az Internet Fiesta online programjainak rögzítése, kapcsolattartás a programfelelősökkel 

(2020. április-szeptember 30.) 

- Pályázatok figyelése (folyamatosan) 

- Önértékelés a MIT-hez 

- A könyvtarak.hu oldalon megjelenő tartalmak rögzítése a google naptárban  

Felelős: Szakmáry Lászlóné 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 



Megyei Szolgáltatási Osztály  

 

Dr. Babosi László 

Igazgatóhelyettesei teendők mellett az osztály koordinálása, feladatkiosztás és 

számonkérés. A digitalizálási pályázat menedzsmentje. Szabályzatok aktualizálása.  

 

KSZR Csoport 
- A tavalyról megmaradt valamennyi könyv feldolgozása, új könyvek vásárlása, amíg van 

rá lehetőség.  

- A 2019. évi beszámoló és a 2020. évi munkaterv elkészítése, leadás az osztályvezető 

részére (Határidő: 2020. március 30.) 

- A települések polgármestereinek írt beszámolók elkészítése (169 db) (Határidő: 2020. 

május 30.) 

- 2013–2014-ben kötött 83 db KSZR megállapodás a mellékletek átvizsgálása, 

aktualizálása  

- statisztikák készítése (2020. március 30.) 

- listák készítése a nem megfelelően működő könyvtárakról (hol nem elégséges a nyitva 

tartás, hol nincs megfelelő könyvtáros, hol nem megfelelő a szolgáltatóhely) 

- az éves rendezvényterv átdolgozása 

Felelős: Babosi László, KSZR referensek 

Határidő: 2020. június 30.  

 

A KSZR facebook oldalára tartalmak feltöltése 

Felelős: KSZR referensek 

Határidő: 2020. június 30.  

 

Könyvtárbusz 
- busz takarítása, könyvek tisztítása, visszapakolása, rendezése 

- szekrények és fiókok rendbetétele 

- olvasói nyilvántartások rendbetétele, a 2020-asok előkészítése 

- kölcsönzési adminisztráció, adatok javítása 

Felelős: Gurbán László 

Határidő: 2020. május 30.  

 

- A polgármesteri beszámolók elkészítése (28 db beszámoló)  

Felelős: Dr. Babosi László 

Határidő: 2020. május 30.  

 

Megyei Módszertan 

- március 31: a megyei statisztika ellenőrzése feldolgozó központ általi lezárása 245 

adatszolgáltató vonatkozásában. Eddig ellenőrizve 215, a buszos statisztika feltöltése 

még hiányzik.  

- április 15. : A nyilvános könyvtárak beszámolóinak és munkaterveinek begyűjtése, 

ellenőrzése, összevetése a statisztikával, majd feltöltése a könyvtárak adatbázisába. 

- OKN felhívás kiküldése és a tervek összegyűjtése a pályázathoz 

- MIT feladatok, az elkezdett teljesítménymutatók kidolgozása, a benchmarking 

összeállítása.  

- Napi feladatok, telefonos kapcsolattartás, tanácsadás, e-mailek megválaszolása, stb. 

Felelős: Gosztonyi Enikő 

Határidő: 2020. március 31., április, 15., június 30.  

 

 

 



Logisztikai Osztály 

 

Polák Péter (osztályvezető) 

- MIT csoportvezetői feladatok ellátása: a minőségirányításhoz szükséges egységes 

dokumentáció elkészítése,  

- Üvegzseb frissítése,  

- KÖZADAT adatbázis frissítése,  

- a könyvtár honlapjának működtetési rendje - szabályzat elkészítése,  

- hangoskönyv terminál beüzemelése 

- MIT dokumentumtár előkészítése a honlapon 

- Adatvédelmi tisztviselőként a GDPR-hoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése, 

aktualizálása, ilyen a kamerás érdekmérlegelési teszt, adatvagyonleltár, jogosultságok 

kiosztása, kezelése 

- A fiatalok elérésére naponta frissülő Instagram oldalt létrehozása 

- Virtuális olvasójegy – olvasójegy a mobilon megtervezése, kivitelezési tervek 

elkészítése, költségkalkulációval: A fiatalok könyvtárba járási szokásának erősítése, ha 

olvasójegyük mindig kéznél van, az okostelefonon, amit soha sem hagynak otthon 

Határidő: folyamatos, 2020. július 1.  

 

Médiatár 

A könyvtárral kapcsolatos DVD-n levő különböző programok pl: író-olvasó találkozók, 

különböző átadások, gyűlések stb. lementése, rippelése, vágása, konvertálása, merevlemezre 

való mentése. (Kb. 200 db CD, DVD, amennyi még használható belőle.) A 2005-ös évektől 

napjainkig terjednek az anyagok, több száz órát tesznek ki. 

Felelős: Hajnal András 

Határidő: 2020. július 1.  

 

A digitalizálással kapcsolatos programoknak, szoftvereknek (Edius, Magix, Media Cruise, 

Mpegcraft) folyamatos tanulása, megismerése. A médiatárba készülő stúdióban végzendő 

feladatokhoz szükséges szoftverek, programok elsajátítása interneten keresztül. (Videó 

vágáshoz az Adobe Premier Pro.) 

Felelős: Hajnal András 

Határidő: 2020. július 1.  

 

A nyíregyházi televízió archívumának digitalizálása, feldolgozása, konvertálása, a felvett 

műsorok szétdarabolása a könnyebb áttekinthetőség miatt.(18 DVD kb. 54 órányi anyag + a 

számítógépen lévő fájlok több száz órányi anyag) A 1990-es évektől 1997-ig. 

Felelős: Hajnal András 

Határidő: 2020. július 1.  

 

 A Deák Akadémia régebbi még nem feldolgozott Dvd lemezen lévő archívumának 

digitalizálása, lementése rippelése merevlemezre.(42 db Kb. 400 órányi anyag) Ezenkívül 

olvasók által behozott VHS anyagok (31 VHS kazetta, DV, miniDV) digitalizálása, 

konvertálása, majd ezek mentése pendrive-ra. 

Felelős: Hajnal András 

Határidő: 2020. július 1.  

 

 A 3D-s nyomtató kezelésének útmutatójának megtanulása, a nyomtató kezelésének 

megtanulásához. Ezenkívül az osztályvezetőtől kapott jövőbeli feladatok elvégzése. 

Felelős: Hajnal András 

Határidő: 2020. július 1.  

 



A Móricz Zsigmond Könyvtár Digitális archívumának karbantartása: 

JaDox hibás rekordok javítása, törlése.                                                                         3000 db 

Nyíregyházi lakossági felvételek digitalizálása, metaadatolása, feltöltése.                      50 db 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képeslapok digitalizálása, metaadatolása feltöltése, virtuális 

kiállítás készítése a képeslapokból.                                                                                    50 db 

Nyíregyházi Televízió digitalizált állományának, konvertálása, metaadatolása feltöltése a 

JaDoxba.                                                                                                                           100 db 

Ajánlók készítése a digitalizált állományról az intézmény facebook oldalára. Hetente     3 db 

Papírszínház előadásainak felvételei, utómunkálatai (vágás, feliratozás, konvertálás, feltöltés a 

YouTubra) ajánló készítése a facebookra.                                                                           8 db 

Felelős: Márföldi István 

Határidő: 2020. július 1.  

 

Program készítése a fiatalok médiatudatosságának fejlesztésére. 

(Az EFOP pályázatunk fenntartási időszakában ezeket kell megvalósítanunk) 

Képzési programterv készítése a mozgókép és médiaismeret órákhoz. 

Multimédiás tananyagok készítése a foglalkozás (óraterv)                                               10 db  

Videó stúdió erős és gyengeáramú kábelezési nyomvonal tervének elkészítése.             80 óra 

Multimédiás, hátterek, videó anyagok megtervezése, elkészítése a foglalkozásokhoz.     5 db 

Felelős: Márföldi István 

Határidő: 2020. július 1.  

 

Minőségirányítási Tanáccsal kapcsolatos feladatok. 

Anyagi és erkölcsi elismerés eljárási rendjének kidolgozása.                                             8 óra 

Innovációs terv elkészítése a júniusban benyújtandó pályázatunkba.                                 8 óra 

A könyvtár facebook oldalának hatékonyabb használása, marketing terv kidolgozása     20 óra 

Felelős: Márföldi István 

Határidő: 2020. július 1.  

 

Informatika Csoport  

A főbb feladatok az IT segítségnyújtás mellett: Rendszeres szerverkarbantartás, rendszeres 

mentések az adatbázisokról, kapcsolattartás az IT MIND-al. Huntéka support. 

A két olvasói gép internetezési lehetőségét a központi könyvtár gyakorlatához hasonlóan a 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban megoldják, vagyis csak olvasójeggyel és meghatározott 

időtartamban használhatják az olvasók a gépeket. 

Önkiszolgáló kölcsönzés beindítása: nyitvatartási időben a kölcsönzés választhatóan 

automatizáltan is megtörténhet, support kapcsolat a fejlesztőkkel.  

Állományvédelmi kapu: látogató statisztika mérésére is. 

Felelős: Máté Ottó és Lőrincz Lajos.  

Határidő: 2020. július 1.  

 

Gyűjteményszervezési Csoport 

A csoport feladata az új és ajándékkönyvek folyamatos feldolgozása, katalogizálása. A 

beszerzett 11.000 dokumentum beleltározása, és ugyanennyi könyv selejtezése, selejtezés a 

fiókkönyvtárakban.  

 

- folyóirat érkeztetése folyamatosan (napilapok, heti-, havilapok érkeztetése naponta, kb. 50 

db) 

- Bibliobusz folyóiratok érkeztetése naponta, kb. 30 db) 

- a régi füzetpéldányok törlése (régi, 2019 előtti lapszámok, majd füzetpéldányok törlése. 

- Jelenleg 4027 füzet található a katalógusban, ebből kb. 2500-3000 példányt kell törölni) 

- folyóirat-leírások javítása (a már felvitt folyóiratoknál a szállítók, ár, javítása, kb. 200 db) 



- helyismereti folyóiratok felvitele (kb. 200 db) 

- Görög Katolikus Szemle régi, ajándékba kapott számainak feldolgozása (kb. 100 db) 

Felelős: Parfinov Andrea 

Határidő: 2020. július 1.  

 

KSZR katalógus javítása: 

- kiadók egységesítése - a jelenlegi 5489 db kiadó átnézése, a duplumok 

egységesítése 

- szerzők egységesítése - a jelenlegi 50114 db szerző átnézése, a duplán felvitt 

nevek összevonása 

- tárgyszavak egységesítése - a jelenlegi 14697 db tárgyszó egységesítése, az idegen 

nyelvű tárgyszavak törlése 

- kistelepülési könyvtárosok által feldolgozott rekordok javítása (jelzetpótlás, leírás 

javítása, duplán felvitt címek összevonása, stb.) 

- üres rekordok törlése 

- alárendelt szintű rekordok javítása 

 

MZSK katalógus javítása: 

- kiadók egységesítése - a jelenlegi 14765 db kiadó átnézése, a duplumok 

egységesítése 

- szerzők egységesítése - a jelenlegi 104292 db szerző átnézése, a duplán felvitt 

nevek összevonása 

- tárgyszavak egységesítése - a jelenlegi 134759 db tárgyszó egységesítése, az 

idegen nyelvű tárgyszavak törlése 

- üres rekordok törlése 

- 2019-ben beérkezett dokumentumok katalogizálása számla alapján 

Felelős: Csele Endréné 

Határidő: 2020. július 1.  

 

MZSK katalógus javítása: 

- kiadók egységesítése - a jelenlegi 14765 db kiadó átnézése, a duplumok 

egységesítése 

- szerzők egységesítése - a jelenlegi 104292 db szerző átnézése, a duplán felvitt 

nevek összevonása 

- tárgyszavak egységesítése - a jelenlegi 134759 db tárgyszó egységesítése, az 

idegen nyelvű tárgyszavak törlése 

- üres rekordok törlése 

- 2019-ben beérkezett dokumentumok (könyv, DVD, CD, képeslap) katalogizálása 

számla alapján 

- A számlán szereplő dokumentumok egyeztetése és lelőhelyre való irányítása az Új 

Könyvek rendelőjegyzék alapján (Központi Könyvtárban) 

- Hetente egyszer a Központi Könyvtár Feldolgozó raktárában Sprinter a 

Futárszolgálat által hozott könyvcsomagok bontása, a számla egyeztetése a 

csomagokban lévő dokumentumokkal, szakmailag való teljesítés igazolása, 

főnapló nyitása 

- áttöltés során sérült rekordok javítása  

- főtétel-melléktétel rendezése személynevek esetén 



Felelős: Szabóné Szász Anikó, Frank Anna, Gonda Ágnes.  

Határidő: 2020. július 1.  

 

-       Az ajándékba érkezett idegennyelvű könyvek katalogizálása  

Felelős: Frank Anna 

Határidő. 2020. június 30.  

 

- NKA könyvek katalogizálása Kb. 300 db. A közben érkezett NKA-s könyvek 

visszaigazolásának küldése - Titkársággal közösen 

- Ajándékba és kötelespéldányként kapott könyvek katalogizálása Kb. 250 db.  

- Új Könyvek rendelőjegyzék behasonlítása, az Állománygyarapító Bizottság által 

e-mailen egyeztetett rendelések feladása online a Lírának és a Kello-nak. A 

darabszám az Új Könyvek tételszámától és az egyeztetésektől függ. 

- A számlán szereplő dokumentumok egyeztetése és lelőhelyre való irányítása az Új 

Könyvek rendelőjegyzék alapján) 

Felelős: Gonda Ágnes 

Határidő: 2020. július 1. 

 

- Folyamatszabályozó csoport munkájában való részvétel 

Felelős: Szabóné Szász Anikó és Gonda Ágnes 

Határidő: 2020. május 30.  

 

- Friderikusz Sándor adománykönyveinek feldolgozása 

- Folyamatosan katalogizált dokumentumok vonalkódozása, leltározása, jelzetelése 

Felelős: Mányák Edit 

Határidő: 2020. május 30.  

 

- Apasztás a központi könyvtár állományából a tájékoztató könyvtárosok 

javaslata/leválogatása alapján 

Felelős: Gonda Ágnes (döntés a köttetésről vagy selejtezésről), Parfinov Andrea 

(adminisztráció) 

Határidő: 2020. augusztus 30.  

 

- Visszaküldött fiókkönyvtári és a központi könyvtári könyvek szortírozása, döntés 

a selejtezésről, köttetésről vagy átosztásról  

Felelős: Gonda Ágnes (szortírozás, döntés), Mányák Edit (átosztás adminisztrációja) 

Határidő: 2020. augusztus 30.  

 

- RFID-kódok ragasztása új könyvekbe, RFID-kódok ragasztása meglévő 

állományba 

Felelős: leltározó könyvtárosok 

Határidő: 2020. augusztus 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Felnőttképzés 

A segédkönyvtáros képzéssel kapcsolatban, a képzés felfüggesztése okán folyamatos 

egyeztetések a képzetekkel; a távoktatás technikájának kialakítása, a képzés szervezése, 

kapcsolattartás az oktatókkal, a Könyvtári Intézettel, a modulzáró vizsga és a szakmai vizsga 

szervezése. 

Határidő 2020. június 30. (veszélyhelyzet után szakmai vizsga a hagyományos módon 

szervezhető (2020. augusztus 3-10 között.) 

Felelős: Márföldi István 

 

Kötészeti Csoport 

Belső kötészeti munka, külsős munkákat már nem fogadunk, folyóiratok bekötése, 

rongálódott könyvek javítása, kötése.  

Felelős: Fekete Andrásné, Ignáczné Tóth Ilona 

Határidő: 2020. július 1.  

 

Üzemfenntartási Csoport 

Eljáró: Mogyorósi Sándorné: naponta reggel, délután posta, KÖZIM, posta előkészítése, 

csomagolás, takarítóknak segít 

Takarítók: Hok Lászlóné, Lukács Melinda, Posta Róbertné: folyamatos takarítás a 

munkaterületeken, két óránként kilincsek, kapaszkodók letörlése, a fertőtlenítőszerek, 

kesztyűk, maszkok kiosztása, készletfigyelés, tisztítószer rendelés,  

Sofőrök, karbantartók: Jónás István és Kresztyankó József: Fiókok központ közötti selejtezett 

könyvek szállítása, benti karbantartási munkák (hűtés-fűtés, légkondi fertőtlenítés, polcok 

szerelése, raktárak, garázsok takarítása, gépjárművek takarítása, karbantartása, műszaki 

vizsgák, a lépcső és a rámpa lezárása, hogy a hajléktalanok ne költözzenek vissza. 

Felelős: Polák Péter 

Határidő. 2020. május 30.  

 

 


