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Igénybe vehető szolgáltatások 

 

Regisztráció 

A regisztráció mindenki számára ingyenes.  

A regisztrált olvasók a kölcsönzésen kívül valamennyi térítésmentes szolgáltatásunkat 

igénybe tudják venni (helyben használat, folyóirat-olvasás, gyerekfoglalkozások, könyvtári 

rendezvények, stb.). 

 

Beiratkozás 

A beiratkozással valamennyi olvasónk a kölcsönzésen túl igénybe veheti valamennyi 

térítésmentes szolgáltatásainkat (helyben használat, folyóirat-olvasás, gyerekfoglalkozások, 

könyvtári rendezvények, stb.).  

 

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

kedvezményekkel:   

- 16 év alatt ingyenes 

- diákoknak és nyugdíjasoknak 50%-os kedvezmény 

- teljes árú beiratkozás: 1400 Ft 

- 70 év fölött ingyenes 

 

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

 

Családi Olvasójegy:  

Családoknak, házaspároknak, nagyszülőknek és unokáknak adott törvényen felüli 

kedvezmények, ha 16 év alatti gyermekkel közösen iratkoznak be.  

- Két szülő esetén 2800 Ft helyett 2000 Ft 

- Egy felnőtt esetén 1400 Ft helyett 1000 Ft 

- Nyugdíjas házaspár esetén 1400 Ft helyett 1000 Ft 

- Egy nyugdíjas esetén 700 Ft helyett 400 Ft 

 

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

nevelőszülők, nagyszülők és gyerekek közösen vegyék igénybe könyvtári szolgáltatásainkat, 

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

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

a könyveket, olvasást, vájjanak rendszeres könyvtárhasználókká.  

 

 

  



 

 

 

 

Családi rendezvények, gyermekprogramok 

 

1. Gyermeknap 

Minden évben bábszínházi előadással örvendeztetjük meg a családokat gyermeknap 

alkalmából 

 

2. Szöszmötölő – könyvtári kreatív foglalkozás óvodásoknak 

Havonta 2 alkalommal könyvtári, tematikus kézműves foglalkozásra várjuk a családokat. A 

foglalkozásokat pénteki napokon 16.00 órától tartjuk. A foglalkozások előre meghirdetett 

tematika köré szerveződnek: ünnepek, világnapok, évszakok állnak a foglalkozások 

középpontjában. Előkészített kreatív alkotások elkészítése a családok közös feladata. A 

foglalkozások témájához kapcsolódóan minden alkalommal életkornak megfelelő 

könyvajánlóval készülünk. A program könyvtári olvasójeggyel rendelkező gyermekek 

számára ingyenes. 

 

3. Mesekincstár 

Havonta egyszer papírszínházi előadást tartunk a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban. A 

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

juthassanak, mindössze egy fából készült praktikus, hordozható keret szükséges hozzá, és 

természetesen a külön kapható, erős kartonlapokból álló mese. A szakemberek tapasztalatai 

szerint, a papírszínházas meséknek óriási közösségformáló ereje van, amelyet mi is 

tapasztalunk fiókkönyvtárunkban. Lehetőség van saját mese felolvasására is, és vendég 

előadókat is gyakran meghívunk mesélőnek (szülőket, pedagógusokat, óvónőket, közéleti 

szereplőket). A mese meghallgatása után játékos feladatokkal segítjük a mesefeldolgozást. A 

program könyvtári olvasójeggyel rendelkező gyermekek számára ingyenes. 

 

4. Társasjáték Klub 

Célunk a társasjátékozás népszerűsítése, hiszen számtalan haszna van. A társasjáték egy olyan 

strukturált szociális tevékenység, melynek során egy sor, az életünk során fontos 

készségünket fejleszthetjük. A játék élményéhez szervesen kapcsolódik annak gyakorlása, 

hogy hogyan kell osztozni, kivárni a sorunkat, együttműködni, sportszerűnek lenni, tanulni a 

hibáinkból, elfogadni a veszteséget; segít gyakorolni a másokhoz való pozitív viszonyulást, a 

kommunikációt, a kritikus gondolkodást, az információk elemzését, a problémamegoldást, a 

szabályokhoz és szociális normákhoz való igazodást. A társasjáték páratlan lehetőség arra, 

hogy egy fantáziánkat megmozgató, izgalmas tevékenységbe belefeledkezve fejleszthessük 

mindezen fontos készségeinket. Ennek szellemében várunk kicsiket és nagyobbakat is egy kis 

közös játékra havonta egyszer péntek délután 16.00 órától. A családok közösen, de más 

családokkal együtt is játszhatnak. Középiskolás diákok közösségi szolgálat keretében 

játszanak a gyerekekkel, hogy a gyerekek gyakorolni tudják a szabálykövetést. A program 

könyvtári olvasójeggyel rendelkező gyermekek számára ingyenes. 

 

 



 

 

 

 

5. Farsang, Húsvét, Népmese napja, Márton-nap, Karácsony,  

Rendhagyó családi programokat szervezünk jeles eseményekhez kapcsolódva, ahol az 

ünnepkörhöz kötődő ismeretek játékos felelevenítése mellett a családok kreatív 

foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt, és teret kap az ünnephez kötődő hagyományos 

gasztronómiai élmény is: fánkot sütünk, sárga túrót készítünk, hamubasült pogácsát, 

kacsazsíros kenyeret, mézespuszedlit készítünk közösen. A program könyvtári olvasójeggyel 

rendelkező gyermekek számára ingyenes. 

 

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

hónapjában.) 

Minden évben kapcsolódunk családi programokkal a megyei gyermekkönyhónap 

programsorozatához. A hónap során előtérbe kerülnek az író-olvasó találkozók, 

gyermekkönyvbemutatók. 

 

7. Olvasólétra – olvasásfejlesztő könyvtári program 

Az Olvasólétra Program célja, hogy az olvasás, a könyvek és a könyvtár számára hosszú időre 

megnyerje a résztvevő gyerekeket. A szülő-tanár-könyvtáros összefogására építő folyamatban 

a gyermeknek egy feladata van: jól érezni magát. Itt egészen egyszerűen az a cél, hogy a 

gyermek leküzdje a “küszöb-félelmét”, bátran, majd örömmel, majd életébe beépült 

szokásként járjon könyvtárba, olvasson könyveket. Váljon számára természetessé az olvasás, 

a könyvtárba járás. A program kifejezetten a 2. osztályosokat veszi célba, hiszen ez az életkor 

az, amikor már folyékonyan tudnak olvasni, és ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor 

differenciálódik. A siker- vagy kudarc-élmények hatására dől el, hogy mit fog szívesen 

tanulni, mivel fog szívesen foglalkozni a későbbiekben, így a központi cél az, hogy az olvasás 

sikerélmény legyen. A tapasztalat azt mutatja, hogy 3. és 4. osztályban is jól működik a 

program, pici változtatásokkal jól továbbépíthető akár a szövegértés-fejlesztés, akár a 

hatékony, önálló tanulás, akár az anyanyelvi kommunikáció kompetencia-fejlesztés felé. 

Alapvetően nyilvános közkönyvtári környezetben fejlesztett módszerről van szó, melynek 

másodlagos célja a formális oktatás szereplői (pedagógus, diák) és a könyvtári szféra közötti 

együttműködés hatékonyságának fejlesztése. 

Évente 1 alkalommal indítjuk a 2-3 hónapon át tartó játékot, amelynek során a gyerekek 

elolvasnak 1 könyvet (könyvtáros által ajánlottak közül) amelyről vagy rajzot, vagy írásos 

beszámolót készítenek. Minden könyv elolvasása után feljebb lépnek a könyvtárban 

kihelyezett olvasólétrán. A program sikerét jelzi, hogy a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban 

fejlesztett program országos könyvtári mintaprogram lett. 

 

8. Olvasásnépszerűsítő, olvasóvá nevelést segítő program gyermekeknek 

 

2018-ban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár teljes hálózatában új programot 

vezetett be, melynek célcsoportja a bölcsődés és az óvodás korosztály volt. A Vécsey Utcai  

 

 



 

 

 

 

Fiókkönyvtárban fejlesztett „Elolvasok 50 könyvet az ovi előtt!” és az „Elolvasok 100 

könyvet a suli előtt!” programok célja az olvasóvá nevelés, a szülők ösztönzése a mindennapi 

meseolvasására. Kisgyermekkortól nagyon fontos a rendszeres élő mesehallgatás. Ma már 

egyértelmű, hogy az élő mese hallgatása semmi máshoz nem hasonlítható mértékben fejleszti 

a később az olvasáshoz és a tanuláshoz szükséges képességeket: a verbális kódolást, a 

figyelem fókuszálását vagy a "belső", mentális kép létrehozásának képességét. 

A népszerű könyvtári játék során, minden elolvasott könyvért cserébe a gyermekek matricát 

kapnak a matricagyűjtő füzetükbe. Amennyiben összegyűjtötték a szükséges számú matricát a 

ajándékban (LEGO) részesülnek, melynek átadására a Népmese Napján, a programgazda 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban kerül sor.  

 

 

Egyéb szolgáltatások 

 

 

Pelenkázó helyiség 

Lehetőséget biztosítunk a kismamáknak pelenkázni. 

 

Akadálymentes megközelítés 

Fiókkönyvtárunk akadálymentesen megközelíthető, így babakocsival is könnyen használható. 

 

Bébiétel melegítés 

Kérésre mikrohullámú sütőnkben megmelegítjük a bébiételeket, italokat. 

 

Foglalkoztató sarok 

Színezőkkel, rajzolási lehetőséggel, társasjáték ládával várjuk a gyerekeket. 

 

Online/ telefonos hosszabbítás 

Lehetőséget biztosítunk a könyvek kölcsönzési határidejének telefonon és online, 

weboldalunkon keresztüli meghosszabbítására, előjegyzés felvételére. 


