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A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának 
és a 2018. évi munkatervének elfogadására 

Tisztelt Bizottság! 

Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények éves beszámolóinak, illetve munkaterveinek 

elfogadásáról - átruházott hatáskörben -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL 
törvény 64. § (1) bekezdése alapján a települési és megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi 
önkormányzatok kötelező feladata . 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár beszámolóját és munkatervét a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (3) bekezdése alapján 

előzetes véleményezésre a kultúráért felelős miniszter részére megküldtük. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya - részletes értékelése alapján - az 
intézmény 2017. évi munkajelentését és a 2018. évi munkatervét elfogadásra javasolja. 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtári ellátás 
meghatározó kulturális intézménye és szakmai képzőközpontja . Nyitott a fejlődésre, aktív pályázati 
tevékenységet folytat, érzékenyen reagál a használói igényekre, működésében meghatározó szerepet 

játszik a minőségirányítás. 

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi 
teljesítményalapú munka beszámolóját és 2018. évi munkatervét. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt beszámolót és munkatervet megvitatni és jóváhagyni 
szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018 . május 16. 

Tisztelettel, 

-~ 
Doka Diána 

osztályvezető 
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A Bizottság 

Határozat - tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

/2018. (V„„„.) számú 

határozata 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának 

és a 2018. évi munkatervének elfogadásáról 

a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati 

rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta : 

Az előterjesztést megtárgyalta és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2017 . évi beszámolóját és a 

2018. évi munkatervét jóváhagyja . 

Nyíregyháza, 2018. május „ .. " 

A határozatot kapják : 

1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 
2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 
3./ Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
4./ Irattár 
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Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 
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1. VEZETÓJ ÖSSZEFOGLALÓ 

A 2017. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok bemutatása 

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ol) an könyvtári szolgáltatásokat alakítottunk 
ki, amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetŐ\'é a magyar kultúra 
írott emlékeit. 

Ennek érdekében: 
• fejlesztettük a szolgáltatási infrastruktúrát résLbcn a városi ellátást biztosító 

könyvtáraink eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével. részben a megyei kistelepülési 
könyvtárak eszközparkjának bővítésével; 

• digitalizált dokumentumaink távolról is elérhetőek, g) ííjteményünk szervelésével arra 
törekedtünk, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb info11nációkat; 

• szolgáltatásaink révén segítjük az esélyegyenlőség megteremtését, az elektron ikus 
ügyintézést és az elemi állampolgári jogok gyakorlását; 

A 2017. évi intézményi programjaink rövid bemutatása: 

• folyamatos digitalizálási tevéken) ségiink következtében a digitális dokumentumok 
számát nagy mé1tékben növelLük; 

• a városi könyvtárhálózatunkat erösítettiik: a fiókkönyvtárak technikai fe lszerelésének 
folyamatos pótlása, dokumentumállományuk növelése, rendezvényekbe való bekapcsolása 
és népszerúsítésük valósult meg 2017-ben; 

• a KSZR rendszer további bővítése történt, a megye fehér foltja i felszámolásra kerültek, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer további 15 
településsel bővült, így az ellátott települések száma 177- re nőtt. 

• könyvtárunk az eMagyarország Pontok megyei központjaként 2017-ben is folytatta 
mentori tevékenységét: 

• az elektronikus ügyintézést szolgáló tevékenységünket folytattuk. részt vettünk a 
különböző pályázatok segítésében; 

• reudezvényeinkkel aktív szerepet vállaltunk a közösségi innovációs programok 
megvalósításában, együttműködtünk a közművelődési intézményekkel. Minden 
programunk kiemelt célja az olvasáskultúra fejlesztésére és népszerűsítésére irányult. 

• 2017-ben felnőttképzési intézményként csatlakoztunk a GfNOP-6.1.2- 15 - Digitális 
szakadék csökkentése című projekthez. A Segédkönyvtáros képzésünk 8. évfolyamát 
indítottuk el 2017-ben. 

A fenntartó által meghatározott feladatok: 

• 2017-ben szorosan együttműködtünk a város többi kulturális intézményével, 
együttműködési megállapodást kötöttünk a Jósa András Múzeummal, egy integrált 
közgyűjteményi rendszer kialakítása céljából. 

• Közös rendezvényeket szerveztünk a város többi kulturális intézményével (Múzeumok 
Éjszakája, Krúdy Napok), illetve rendezvényeink időpontját egymáshoz igazítva 
alakítottuk. 

• Részt vettünk a városi nagyrcndezvényeken (Helló Nyíregyháza!, Városnapok, 
Gyermeknap). 

• Mivel a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Kön)'\'tár működteti Nyíregyháza 
legnagyobb kulturális intézményhálózatát, így a civil szervezetekkel, egyesületekkel, 
alapítványokkal szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki . 
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Ezek közül különösen fontos az intézményen belül működő szerve7etek, a Szabolcs
szatmár-beregi Szemle szerkesztősége, a Nyugodt Élet Nyugdíjas Egyesület, a Dialóg 
Nyugdíjas Egyesület és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, akikkel számos közös 
programot szerve7tünk közösen. 

• A digitális kompetenciák fejlesztése kiemelt célunk, felnőttképzési intézményként két 
felnőttképzési programot indítottunk el: Első lépések a digilális világba - IKER 1. szintű 
képzés, Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés. Ezzel 
csatlakoztunk a GINOP-6. l .2-15 - Digitális szakadék csökkentése című projekthez, 
amellyel a lakosság munkaerő-piaci helyzetét kívánjuk javítani, a Digitális Nemzeti 
Fejlesztési Terv céljait támogatva. A megye és a város inaktív és hátrányos helyzetű 
lakosainak kívánunk képzéseket nyújtani. 

1. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár átfogó szervezeti átalakítását, az intézmény 
osztályszerkezetének. megváltoztatását és a feladatok elosztását 20 J 7. április I-vel módosítottuk. 
A változtatások miatt módosítottuk az SZMSZ-t, elkészítettük az intézmény új szervezeti ábráját. 
A szervezeti átalakítás következtében egy hatékonyabb vezetést alakítottunk ki, amely 
alkalmazkodik a megváltozott kihívásokhoz, a megyei feladatok megvalósításához és 
Nyíregyháza könyvtári ellátásához, a város fejlesztési tervéhez igazodva. 

Az intézmény új szervezeti ábrája 201 7. április I-vel. 
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2017-ben 2 fővel nőtt a dolgozói létszám. A folyamatosan növekvő megyei feladatellátást így 
megoldottuk, valamint egy 6 órás szakmai munkakörben foglalkoztatottat és két takarítói 
munkakörben foglalko7tatottat 8 órában foglalkoztatunk tovább. A nyugdíjba vonulók helyét 
betöltöttük. 
20 17. március l-jével folytatódott a Kulturális Közfoglalkoztatási program. Az Országos 
Széchényi Könyvtár (OSZK) továbbra is a könyvtári ágazat közfoglalkoztatója. Megyénkben, 
tavaly év végén 55 státusszal zá1tuk az évet, ennek a létszáma márciustól 79-rc növekedett. 
Változás történt a munkaköri leírásokban, ebben az évben mindösszesen 3 munkakör között lehet 
választani: adatrögzítő/digitalizáló, könyvtári kisegítő és ügyviteli kisegítő. Valamint ettől az 
évtól minden megyének 1 munkavezetöt engedélyezett az Országos Széchényi Könyvtár. Közel 
45 településen helyezkedtek el köl.foglalko1tatottak, a megyei, fiók és települési könyvtárakban. 
2017-ben ezek a települések, a következőek: 
Ajak, Anarcs, Balsa, Beszterec, Csengersima. Dombrád. Érpatak, Fehérgyarmat, Gárnvencsellö, 
Géberjén, Gulács, Győröcske, Győrlelek. Gyulaháza, Gyüre, Jármi, Kántoijánosi, Lövőpetri. 

Méhtelek, Nagycserkesz, Nagyhalász, Nagyvarsány, Nyírbátor, 
Nyírbogdány, Nyíregyháza, N) írgelse. Nyí1jákó, Nyírkáta, Nyírkércs. Nyírlövő. Nyírtass, 
Nyírtura, Nyírvasvári, Őr. Pap, Paszab, Petneháza, Piricse, Szabolcs, Tímár, Tiszabercel. 
Tiszabezdéd, Tiszadada, Tiszakerecseny, Tiszavasvári. 
Tavalyi évhez hasonlóan 2018. február 28-ig biztosít átmeneti foglalko7tatást Szabolcs-Szatmár
Bereg megyében élő munkakt:resők számára. 

2016. tény 2017. tény 
Engedélyezett összlétszám (fó, töredék is lehet) 57 59 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 4 5 ,...____ 

Könyvtáros összesen 35 37 
szakképesítéssel á!számítva teljes munkaidőre 34,75 37 

Könyvtári 
Középfokú szakk. összesen 6 8 

szakmai 
(kvtár asszisztens. átszámítva teljes munkaidőre munkakörben 6 8 

foglalkoztatottak adatrögzítő-0 KJ) 

Egyéb felsőfokú 
összesen 5 4 

átszámítva teljes munkaidőre 5 4 
!Mindösszesen könyvtári szakmai összesen 46 49 
munkakörben átszámítva teljes munkaidőre 45,75 49 

Egyéb alkalmazolt összesen - -
Egyéb felsőfokú átszámítva teljes munkahlőre - -
alkalmazott Egyéb alkalmazott összesen 12 10 

középfokú átszámítva teljes munkaidőre 11,25 10 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 12 10 
átszámítva teljes munkaidőre 11.25 10 

Összes létszám: 57 59 

Önkéntesek száma 1 1 

Kulturális közfoglalkoztatottak száma 6 7 
Közfoglalkoztatottak száma 14 13 
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11. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

t. Nyitva tartás 

2017-ben szakítottunk egy régi szokással. miszerint a központi könyvtár nyáron 15 napra bezá1t, 
helyette 5 napot tart zárva, dc ebben az időszakban a két nagy fiókkönyvtánmk nyitva van. A 
2017-ben készített igényfelmérés eredménye, hogy jelenlegi nyitvata1tásunk megfelelő a 
lakosoknak. 

A jelenlegi nyitva tartással való elégedettség: 
Elégedett: 240 látogató 94,4% 
Elégedetlen: 14 látogató 5,6% 

A jelenlegi nyitvatartással maximálisan elégedett 240 olvasó életkorbeli megoszlása: 
14 év alatti látogatók száma: 11 látogató 43,3% 
14-18 év közörti látogatók száma: 24 látogató 9,44% 
18-30 év közötti látogatók száma: 32 látogató 12,6% 
30-45 év közötti látogatók száma: 63 látogató 24,8% 
45-60 év közötti látogatók száma: 43 látogató 16,92% 
60 év feletti látogatók száma: 67 látogató 26.37% 
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2016. évi 
2017.évitcrv 2017. évi tény 

változás%-
ban előző Mutatók tény 

évhez képest 
Heti nyitvataitási órák száma (a 

45 45 45 
könyvtár székhelyén) (óra) 
Heti nyitvata1tási órák száma a 

35.6 35.6 35.6 
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) 
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

4 4 4 
tartás (óra) 
16 óra utáni nyitva tartás (óra) 2 2 2 
Nyári zárva tartási idő 

15 15 5 -66,7% 
Munkanapok száma: 
Ebbő l nyitvata1tási napok száma: 0 0 0 
Téli zárva tartási idő 

4 3 3 
Munkanapok száma: 
Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 0 
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2. Az intéLmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

VÁROSI SZOLGÁLTATÁS 

Helyismereti Gyűjtemény 

1. Tárgyi és személvi feltételek 

A helyismereti információ, a helyi-;mereti g)'üjtemény továbbra is népszerü könyvtárunkban. A 
,.helyi témák'' iránt érdeklődő olvasók nem minden esetben jutnak el a gyűjteménybe. 
Amennyiben kölcsönözhető könyvet keresnek. már a kölcsönzési tájékoztatásnál választ 
kaphatnak kérdésükre, amennyiben Kelet-Magyarországot vagy más helyi lapot kérnek, sok 
esetben az általános tájékoztatók kérik fel a raktárból a szükséges köteteket. 
Gyűjteményünk vezetője, dr. László Gézáné ez év júniusától megkezdte felmentési idejét, így a 
Helyismereti Gyűjtemény munkatársainak létszáma újra 2 főről 1 főre csökkent. Az így előállt 
helyzet, valamint az általános tájékoztatási ponton dolgozó kollégák alkalmankénti helyettesítése, 
a születésnapi újságkészítés - önendetes, hogy Puskás Edina kolléganő átvette az ezzel járó 
munka nagy részét-. tovább növelte a helyismereti munka terén meglévő elmaradásokat - ami 
különösen a cikkfeldolgozás terén mutatható ki. 
Dr. Lástló Gézáné helyére 2017. december 1-töl új munkatárs került: Varga Vanda. 

2. Állománvgyarapítás 

A gyűjtemény 2017-ben 96 kötelespéldánnyal (könyv) gyarapodott. A kötelespéldányként 
nyomdákból beérkezett helyismereti periodikák száma: 207: kötelespéldányként beérkezett 
aprónyomtatványok száma: 66. Aprónyomtatványt természetesen folyamatosan kapunk nem 
hivatalos úton is, de ezek szortírozására. nyilvántartására idői gényes munka. ezért ebben van némi 
elmaradásunk. 
A kötelespéldányok átvétele, bevételezése mellett körlevélben kerestük meg a megyében és 
Nyíregyházán működő nyomdavezetőket, kérve őket a kötelespéldány rendelet betaitására. 

A tavalyi évben megkezdett digitalizációs pályázat eredményeképpen a Kelet-Magyarország 
napilap 1961-1970 közötti számai OCR-es formában állnak rendelkezésre, valamint a 
Hungaricana adatbázis is kibővült a szatmári lapokkal és az Új Kelet e. napilappal. Digitális 
állománygyarapodásunkhoz tartozik az OSZK tulajdonában lévő Szabolcs, Nyíri Közlöny. 
Nyíregyházi Hírlap. Nyíregyháza, Szabolcsrnegyei és Hajdúkcrületi Közlöny és Szabolcsmegyei 
Közlöny c. szabolcsi lapok mikrofilmjeioek digitalizálása (8424 felvétel). 

3. Feldolgozó munka 

A gyűjteményben a napi tájékoLtató munka mellett végzett feldolgozó, cikk-feltáró és adatbeviteli 
munka a megyei napilapra, a Kelet-Magyarországra a Nyíregyházi Napló hetilapra és a megyei 
folyóiratokra (Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, stb.) terjed ki. A tavalyi évtől az országos 
napilapok figyelése, feltárása, a bibliográfiai adatok rögzítése is a gyűjteményben dolgozók 
feladatává vált. Az országos hetilapok és folyóiratok helyismereti szempontú figyelése, a 
bibliográfiai adatok rögzítése a továbbiakban is az általános tájékoztatási ponton történik, de sok 
esetben - főleg a szabadságolások alkalmával - ezeket az újságokat is a helyismereti 
könyvtárosok figyelik. 
A Kelet-Magyarországot és a Nyíregyházi Naplót csak nagy hiányokkal sikerült feltárni. A Kelet
Magyarországnál 2016-ban kb. 10 hónap lemaradás keletkezett. A Nyíregyházi Napló 2015-ös 
hiányai feltárásra kerültek, jelenleg 2016. február hónapnál áll a lap feldolgozottsága, egyéb 
prioritások miatt azonban egyelőre háttérbe szorult a további retrospektív feltárás. Czek a 
hiányosságok továbbra is fennállnak, és a 2017-es évben tovább nőttek. 
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Rögzítésre került a JaDoxban az elöLetesen már cédulaformában dr. László Gézáné által feltárt 
2015. március-májusi KM-cikkeket. Ezek száma: 367. 
A Nyíregyháza Napló 2011. évi cédulán található, tárgyszavazott cikkeinek rögzítése a JaDox 
adatbázisban két közfoglalkoi.tatott segítségével történt meg. Ezek száma: 67 + 271. 
Az országos napilapok fig) elése, feltárása folyamatosan történik. 
Cikkbevitel a Jadox adatbázisba: 762 (K-J. A.) + 163 (V. V.) + 141 (V. Zs.)+ 67 (B. L.) tétel 
(ezek között nem s7erepclnek az olvasótermi szaktájékoztatók által bevitt cikkek.) 
Mint ismert, munkánk során a JaDox. adatbázissal kapcsolatban kezdetektől számos probléma 
merült fel, amit igyekeztünk mindig jelezni az adatbázis üzemeltetője felé. Mivel azonban a 
kommunikáció meglehetősen nehézkes és sok esetben egyoldalú maradt. kerestük a megoldást. 
Örvendetes változás állt elő végre ezen a téren 2016 őszén, így 2017-ben már érdemi 
cgyüttmííködésben dolgoztunk az üzemeltetővel. Intézményen belül is tartottunk egy 
megbeszélést az érintett kollégákkal, azokkal, akik kompetensek a JaDox-szal kapcsolatos 
problémák észrevételezésében. Jó alkalom volt ez arra, hogy a szakmai vitát a megfelelő mederbe 
terelve láthassuk, milyen megoldások is szükségesek ahhoz, hogy végre igazán hatékony, 
könyvtáros- és felhasználóbarát helyismereti cikkadatbázisként funkcionálhasson a JaDox. 
Jó hír, hogy rendeződött a val id /nem val id cikkek találati halmazban való megjelenésének 
kérdése: most már ugyanarra az eredményre számíthat egy egyszerű felhasználó keresése során, 
mint egy adatrögzítésre jogosult, a rendszerbe bejelentkezett könyvtáros. Rossz hír, hogy most 
már egyáltalán nem lehet külön kezelni a két halmazt, szóval ömlesztve kapjuk azokat a 
rekordokat, amik mögött van valós tanalom, azaz fel van töltve a rekordhoz a tényleges cikk, 
azokkal együtt, amiknél csak a cikk megjelenési adatait olvashatjuk, de magát a cikket teljes 
szövegével nem. 
Jelenleg a legnagyobb problémát az adatbázis tárgyszórendszerc jelent i. ami i1gyanúgy hemzseg a 
pus.ltán nyelvtani. mint a durva szakmai hibáktól. Ezek orvoslására a JaDox üzemeltetői azt 
ajánlották, hogy a tárg) szójegyzéket. amit Excel-táblázatban rendelkezésünkre bocsátottak, 
mechanikusan haladva a sorok közt egyesével, mi javítsuk ki. Mivel több mint 40.000 tárgyszóról 
van szó. mindezidáig - finoman szólva - nem volt alkalmunk az üggyel érdemben tovább 
foglalkozni. 
A másik probléma, ami megoldást sürgetett volna, a találati halmaz listába szerkesztésének 
kérdése, de mivel hosszabb levelezés ellenére sem születettek jó megoldások al üzemeltetői 

oldalról, végül az ez irányú társalgás is megrekedt. A találati halmazt jelenleg csak táblázatban 
lehet letölteni, amit úgy alakítani, hogy bibliográfiában lehessen felhasználni, roppant nehézkes és 
időigényes. A jövőben remélhetőleg sikerül olyan találati listát is letölteni, ami rekordok egyszerű 
bibliográfiai leírását adja a megfelelő ISBD jelek használatával, így könnyen átemelhető lenne 
bármilyen bibliográfiába is. 
A jövőben, a sikeres EFOP 4. 1 .8 Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései című pályázat keretében szeretnénk a felmerülő problémákat megoldani és fejleszteni 
meglévő adatbázisunkat és OPAC-unkat. 

4. Tájékoztatás 

A gyűjteményt 2017 első félévében havonként átlagban 49 olvasó kereste fel, 20 referensz 
kérdésre és 7 technikai rcferensz kérdésre adtunk választ átlagosan. Az előzőek alapján 
elmondhatjuk, hogy a helyismereti gyűjtemény még mindig népszerű az olvasók körében, annak 
ellenére, hogy számos tartalom vált elérhetővé a világhálón. Az előzőekben leírtak korántsem 
nyújtanak teljes képet a könyvtárban jelentkező helyismereti igényekről, hiszen amint ait már 
korábban lehtuk, az olvasók más tájékoztatási pontokon is kaphatnak segítséget. 
2017-ben az olvasók kérésére 68 születésnapi újságot készítettünk (amihez informatikai, 
nyomtatási és kötészeti munka is tattozik). Sok esetben az idő rövidsége miatt, ill. pénztárca
barátabb megoldást keresve az olvasók a kötészeti munka nél kül kérik a születésnapi újságot, ami 
azt jelenti, hogy az info1matikai és szerkesztési-nyomtatási feladatokat ugyanúgy elvégezzük neki , 
mégsem minősül a végeredmény igazi é11elembe11 vett „évfordulós csomag·'-nak. 
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5. Pályázatok - Helvismercti mikrofilmek digitalizálása, digitalizált hírlap OCR
czése 

2016 decemberében a történelmi Szabolcs és Sza tmár megye lapjainak digitalizálása e. NKA 
pályázaton elnyert (a Tiszántúli Református Egyházkerületi Könyvtár munkatársával való 
egyezlctés, a pályázat elkészítése) 2,18 millió Ft. 2017-töl a Hungaricana adatbázisban 
olvasható!-.. a szabolcsiak mellett a szatmári lapok. valamint az Új Kelet e. napilap. 
Közfoglalkoztatottak által digitalizált Kelet-Magyarország (1961-től 1965-ig), második etapban 
(1966-tól 1970-ig) OCR-ezése (múzeumi példányok kölcsönkérése, OCR-re való előkészítés, 

árajánlatkérés. megrendelő elkészítése, szállítás megszervezése). 
Az OSZK az alábbi birtokában lévő szabolcsi lapok mikrofilmjeit digitalizálta számunkra: 
Nyíregyháza. Nyíregyházi l lírlap, Nyíri Közlöny, Szabolcs, Szabolcsmegyei és hajdúkerületi 
közlöny. Szabolcsmegyei közlöny. Összesen 8424 felvétel. 

6. Rendezvények 

• Helytörténeti esték e. rendezvénysorozat 
Virtuális látogatás Nyíregyháza kutatómühel) eibe címmel 2016-ban rendezvénysorozatot 
indítottunk. F.nnek keretében havi rendszerességgel a \'áros he lyismereti és hel) történeti 
g) űjteményeinek bemutatására kívánunk lehetőséget biztosítani . 
A 2017-es év meghívott intézményt!i: Kállay Gyi.ljtemény. a Nyíreg) házi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium Műcmlékkönyvtára, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény, a 
S7.ent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára, a Dr. Kállay Rudolf 
Orvostudományi Szakkönyvtar és Közművelődési G) Líjtemény és a TisLántúli Református 
EgyháLkerületi és Kollégiumi Levéltár. 
Az intézmények vezetőit arra kértük, hogy szánjanak kiemelt figyelmet a Nyíregyházára 
vonatkozó forrásoknak. Ismereteink szerint az érintett köz- és egyházi gyűjteményekben, oktatási 
intézményekben őrzött .,nyíregyházi"' dokumentumok egymást kiegészítve, együtt képezik a város 
tö11énetének kútföit amire rcndezvénysorozatunkkal is szeretnénk rávilágítani. Fontosnak 1a11juk, 
hogy a résztvevők a kutatás lehetőségeiről és a rendelkezésre álló segéd letekről is tájékoztatást 
kapjanak. Az előadássorozatra a N) íregyháza múltja iránt érdeklődőket, a lokálpatriótákat, 
jelenlegi és jövőbeni olvasó inkat , pedagógusokat, a középiskolák, fe l sőoktatási intézmények 
diákjait. és a kutatókat vá1juk. 

január 11. dr. Takács Péter Közelítések Szabolcs-Szatmár megye 1956-os hőseihez, 
kőtetbemwató, moderátor dr. László Gézáné. 

január 25. Helytörténeti esték 7. Ká/lay Gyűjtemény 
február 14. Helytörténeti esték 8. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

Műemlékkönyvtára 

március 22. Helytörténeti esték 9. Felső-Tisza-vidéki Vízü~yi Történeti Gyűjtemény 
április 19. llelytörténeti esték 10. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 

Főiskola Könyvtára 
április 27. Kiss Vendel előadása az 19../7-es csehszlovák kitelepítésről; moderátor dr. 

László Gézáné 
május 22. Helytörténeti esték 11. Dr. Kállay Rudo(( Orrostudományi Szakkön)!\•tár 

és Közművelődési Gyűjtemény 
június 12. Bényei Miklós: Hogyan !ellem o!rasó és helytörréneti kutató; ÜKH; 

moderátor: dr. László Gézáné 
június 22. Helytörténeti esték 12. Tiszántúli Református Egyházkerületi és 

Kol/é)!iumi Levéltár 
augusztus 4. Ertékes Esték; A Helytörténeti Gyz'íjteményt mint Nemzeti Ertéket dr. 

László Gézáné mutatta be 

szeptember 14. Helytörténeti esték 13. Zsidó emlékek 'A'fyfrezyházán és Sz-Sz-B mef!yében, 
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a Nyíref!vházi Zsidó Hitközsé~ bemutatkozása 
október 25. Helytörténeli esték 1./. A Jósa András Múzeum Szakkön.vi•tára és Történeti 

Adattára, valamint Rél(észeti Adattára és Fotótára 
november 15. Helytörténeti esték 15. A Sóstói Mú::eumfalu fotó- és dokumenlllmtára, 

valamint a Néprajzi Adattár és Sz-Sz-B Mef!Yei népművészeti Archívum 
december 20. Helyrör1é11e1i esték 16. A Magyar Nemzeti Levéltár Sz-Sz-B Megyei 

Levéltárának Szakkönvvtára 

• Kiállítások, megemlékezések 

január 22. Magyar Kultúra Napja rendezvényhez kapcsolódva: Kölcsey-kiállítás 

március 9-17. Dokumentumkiállítás az 18./8118./. 9. évi forradalom és szabadságharc 
Szabolcs-Sza1111ár-Bereg megyei és nyíregyházi eseményeiről 

május 19. Yárosnaphoz kapcsolódó dokumentumkiál lítások: 
- Mi történt városunkban 75, 100. 125 évvel ezelőtr? Szemezgetés a 
1\) írvidék cikkeiből 
-Az újratelepítell város. Kivonatok a várostörténeti monográfiákból 
- Helyismereti kiállítás Nyíregyháza miíem/ékeiről 
- A Nyírség álmodója e. Krúdy-kiállítás 

október 19. Krúdy-kiállítás a Krúdy Napok keretében 

7. Egyéb helyismereti munka 

• Részvétel a segédkönyvtáros képzt!sben: 
- március 24. Gyakorlat 2 ó (Krajnyák-Jávor Andrea) 
- április 28. Elmélet 2 6 •Gyakorlat 2 ó (dr. László Gézáné) 

• Könyvtárunkkal kapcsolatos cikkek kiemelt figyelése a helyi sajtóban. 
• A könyvtár, a múzeum és a levéltár által közösen kiin helytörténeti pályázatában 

zsűritagként való részvétel. A díjazottakat a Levéltári ?-lapok keretében jutalmazták, 
szeptember 28-án. 

• A területi Wallenberg vetélkedő kérdéssorának összeállítása. 

8. Továbbképzés, előadás, a helvismerethez kapcsolódó kiilsö munl<a 

január 26. Értéktár vetélkedő a Megyeházán; zsüritag: dr. László Gézáné 

fo lyamatos A Szabolcs-Szatmár-Bereg Afegyei Érték1ár Bizottság tagjaként az üléseken 
való részvétel. Szavazás az Ertéktár Bizottsághoz benyújtott javaslatokról. 

folyamatos A Nyíregyházi Városvédő Egyesület tagjaként az egyesület munkájának a 
segítése. 

Különleges és megtisztelő elismerésben részesült gyűjteményünk 2017-ben. Dr. László Gézáné 
dr. januárban benyújtott javaslattételét a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
I;Ielyismereti Gyűjteményének mint nemzeti é~téküulrnek Nyíregyháza Települési 
Ertéktárába va ló felvételét a Nyíregyházi Települési Ertéktár Bizottsága februárban elfogadta, 
és az erről való hivatalos emléklapot a Városnapok keretében ez év májusában intézményünk 
képviseletében dr. Yaczóné Antal Erika igazgatóhelyettes vehette át. Az Értéktárba 
gyűjteményünk nemzeti értékként való bckcrülé5énck támogí\tói Kujbusné dr. Mecsei Éva1 a 
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MNL Sz-Sz-B Megyei Levéltár igazgató asszonya, valamint dr. Bene János. a Jósa András 
Múzeum akkori igazgatója voltak. 
Idézet a javaslattétel indoklásából: .,A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti 
Gyűjteménye Nyíregyházán található. A gyűjteményben központi helyet foglal el Nyíregyháza, a 
megyeszékhely (1876-), a megyei jogú város nyomtatott irodalma. Nincs olyan téma. amihez ne 
tudna biztosítani könyvet, könyvrészletet. cikket, képeslapot. fotót vagy aprónyomtatványt. A 
megyében kiadott könyvek és periodikumok megjelenési helye döntő többséggel Nyíregyháza. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza vonatkozásában ors7ágosan egyedülálló. mert a 
megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményei mindig a.l adott megyére és településeire 
vonatkozó irodalmat gyűjtik. A gyűjtemény dokumentumai e tájról, az itt élők múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről, hétköznapjairól. ünnepeiről szólnak. Feladatunk a megőrzésük., gyarapításuk a minél 
szélesebb körben tö1ténő népszerűsítésük és közkinccsé tételük. A népszerűsítéshez és közkinccsé 
tételhez nagymértékben hozzájárulna a gyüjtemény Nyíregyháza települési É1téklárba történő 
felvétele." 
KM. 2017. 05. 19., p. 4; Nyíregyháza legújabb értékhordozóivá váltak / (fotó) Ladányi Tóth Lajos 
Nyh. Napló. 2017. 05. 26., p.8; Bővült az É1téktár 

(A gyűjteményt dr. László Gézáné 2017. augusztus 4-én mutatta be az Értékes esték 
programsorozat keretében a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciatermében.) 

HELYISMERETI KÜLÖNGYÜJTEMÉNY 

Helyismeret 2016 tény 2017 tény Változás 

Látogatók száma 578 667 + 15,4% 

Referensz kérdések 271 215 -20.7% 

Technikai referensz 186 87 -53,22% 

Könyv 683 664 -2,78% 

Periodika 272 694 -r255,14% 

Mikrofilm 69 26 -62,31% 

Telefon, e-mail 40 38 -5% 

Születésnapi csomag 74 68 -8,1% 

Olvasóterem 

Az olvasóterem dokumentum állományának gondozását folyamatosan végezttik. Átválogatása és 
átosztása részben megtörtént, a végleges átrendezést a 2018-as olvasótermi fejlesztések 
függvényében csináljuk meg. A. tájékoztató munkát és a periodikák (napi- és hetilapok, 
folyóiratok) helyismereti szempontú feltárását, valamint JaDoX adatbázisba rögzítését 
folyamatosan végeztük. Több ezer cikk bibliográfiai adatait vittük fel az adatbázisba. A 
Folyóiratolvasó és a Hírlapolvasó népszerűségnek örvend , állományát folyamatosan frissítettük új 
periodikákkal. mindezt reklámozruk az olvasók körében. 2017-ben a tavalyihoz képest nőtt az 
Olvasótermet látogatók és tájékoztatást, irodalomkutatást kérő olvasók száma. Az internetet 
használók száma növekedett. ezzel együtt megnőtt a technikai segítséget és a7 e-tanácsadást kérők 
száma (e-mail készítése és küldése, önéletrajz írása. álláskereső és egyéb olda lak keresése). Több 
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száz állampolgárnak segítettünk az ügyfélkapun keresztül különböző ügyeket elintézni: mosógép 
és hűtőgép-csere akció, földhivatali nyomtatványok letöltése. 
A nyugdíjasok és nagycsaládosok számára segítettünk a népszerű Erzsébet program keretében 
meghirdcten pályázatok elkészítésében: e-mail és profil létrehozásában, a pá lyázat elküldésében, a 
nyertes pályázók szálláshelyének Jefoglalásában. 
2017 szeptemberétől a könyvtár felnőttképzési felelőse Oláhné Gócza Krisztina, aki mint 
koordinátor szervezi aL IKERI és IKER2 tanfolyamokat, Dr. Vaczóné Antal Erika projekt 
menenedzser vezetésével. Regisztrál és menedzsel minden könyvtárban folyó képzést a FIR, 
országos rendszerben. Ebben az évben 5 db informatikai képzést szervezett, 4 db IKERI-et és 1 
db IKER2-es képzést. A résztvevők száma 67 fö. A képzés sLBkmai és pénzügyi elszámoló 
csomagokat összeállításában is segítségére volt a projektvezetőnek. GINOP mentorként több mint 
l OOO főt mentorált. s minden jelentősebb kön)'\tári rendezvényen népszerűsítette a GINOP 6. 1.2 
Digitális szakadék csökkentése program keretében megvalósuló IKERl és IKER2 képzéseket. 
582 lót regisztrált e projekt keretében az erre kifejlesztett HIR rendszerben, valamint 
jelentkeztette őket a képzésekre. Elvégezte a kecskeméti megyei könyvtár által szervezett 120 
órás Könyvtári minőségirányítás elnevezésű tanfolyamot. A könyvtárunkban 2017 decemberében 
megalakult a Minőségirányítási Tanácsban koordinátori feladatokat lát el. Puskás Edina a 
szü letésnapi újság szolgáltatásunk adatfelvételét-összeállítását. és Veres Zsuzsannával együtt a 
könyvet házhoz szolgáltatásunkat végezte rendszeresen. illetve több rendezvény. kiállítás 
szervezésében, továbbá a Pincétől a padlásig könyvtárbemutatóban működött közre. 
Babosi László osztá lyvezetői teendői mellett közreműködött számos rendezvény 
megszervezésében, lebonyolításában és pályázatok írásában. 

Felnőtt olvasóterem 2016 tény 2017 tény Változás 

Látogatók száma l-l.266 16.619 +16,5% 

Helyben használt könyvek száma 2.529 3.755 +48,5% 

Helyben használt folyóiratok száma 5.848 8.394 +43.53% 

Referensz. kérdések 543 996 +83,42% 

Technikai referensz kérdések 5.670 7.072 1-24,72% 

Internetezők száma 5.247 10.649 +203% 

Telefon, e-mail 454 873 +92,3% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 2.749 2.545 -7,42% 
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Kölcsönzés - Általános tájékoztatás 

Mindennapi kölcsönzéssel kapcsolatos teendőinkön túl részt vettünk a Magyar Kultúra Napja, 
Költészet Napja, Helló Nyíregyháza, Városnap, az Ünnepi Könyvhét. Múzeumok Éjszakája, 
Autómentes nap, Népmese Napja és az Országos Könyvtári Napok rendezvényein, ezen felül az 
Evangélikus Általános Iskolában voltunk kitelepülésen. 
Július 10. és 28. között a Sóstó-Parkfördöben megnyitottuk a már hagyományosnak mondható 
strandkönyvtárunkat, ahol könyvtáros kollégák és közösségi szolgálatot teljesítő diákok várták az 
olvasókat. Könyveket, heti- és napilapokat kínáltunk olvasásra, kölcsönzésre. Összesen 353 fő 
látogatta meg pultunkat és 136 db kölcsönzés történt. 
Az olvasóteremből a bekötött folyóiratokat lehetőség szerint 2005-ig levittük a raktárba. 
A gyermekkönyvtár raktárában lévő elavult hangoskönyv-kazettákat töröltük az ál lományból, így 
a felszabadult polcokat a KSZR köny' eket feldolgozó kollégák használhatják. 
Az olvasók által felajánlott könyvek átválogatása és az ingyenes polcra való kihelyezése 
folyamatos. 
A napilapok, fo lyóiratok, könyvek kötészetre való előkészítése, leadása, visszavétele 
folyamatosan történik. de külső, fizetős munkák végzése miatt a mi könyveink kötése elhúzódik. 
A Hírlapolvasó feliraloLása, a folyóiratok leválogatása megtörtént. 
A Könyvet házhoz szolgáltatás logisztikája, a gépkocsi vagy sofőr összeegyeztetése a KSZR 
feladatokkal néha fejtörést okozott. Részt vettünk a7 összes fiókkönyvtár helyettesítl!sében. 
Hajasné Rebák Andrea, mint koordinátor, a fiókkönyvrárakkal folyamatosan tar~ja a kapcsolatot, 
jelzi a felmerülő problémákat és végzi az új könyvek kiszállítását. 
Zöldi Andrásné a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos összes teendőt ellátja. 

2017. 1. félév 2. félév Összesen 

Elöj. E-mail 982 946 1928 

Előj. Levél 30 40 70 

1. felsz. E-mail 836 865 1701 

1. f eisz. Levél 318 287 605 

2. felsz. Levél 162 133 295 

3. felsz. Levél 93 68 161 

Olvasói levél 112 57 169 

Beiratkozott olvasó 4936 fö 2029 ró 6965 fő 

Kötészet könyv 200 db 300 db 500 db 

- II - folyóirat 129 db 85 db 214 db 

- 11 - napilap 33 db 12 db 45 db 

Raktári l<érés 270 kérés 232 kérés 502 kérés 
430 db folyóirat 192 folyóirat 622 folyóirat 

201 db könyv 245 könyv 446 könyv 

CD 33 db 7 db 40 db 

DVD 597 db 524 db 1121 db 
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Hangoskönyv 42 db 31 db 73 db 

Video - - -

Gyerek folyóirat 49 fő. 102 folyóirat 6 1 fő, 137 folyóirat 110 fö, 239 folyóirat 

Telefonos 968 olvasó 632 olvasó 1600 olvasó 
hosszabbítás 2010 db dok. 2336 dok. 4346 dok. 

Könyvet bázhoz sz. 18 alkalom l 0 alkalom, 33 28 alkalom 
609 db könyv olvasó 1083 könyv 

20 db hangoskönyv 474 db könyv 58 hangoskönyv 
38 db hangoskönyv 

Ingyenes kupon 77 db 21 db 98 db 

Ruhatár·ban számolt 33.423 fő 35.341 fő 68.764 fő 
látogatók Felnőtt: 27.764 fő Felnőtt: 29.102 fő Felnőtt: 56.866 fö 

14 év alatti: 5.653 fö 14 év alani · 6.253 fő 14 év alatti: 11.892 fő 

Jelen adatok is csak a központi kön) \>tárra vonatkoznak. 

Magyar Kultúra Napja 2017. január 23. 

Életkor Központi Fiókok Összesen: 

0-3 3 0 3 

0-14 31 30 61 

15-18 22 12 34 

19-50 153 85 238 
..... 

51-69 60 50 110 

70- 9 3 12 

Összesen 278 180 458 

A Költészet Na pja - 2017. á prilis t l -én a Központi Könyvtárba 31 fő iratkozott be ingyen. 
Megoszlí1suk: 

0-14 éves: 
15-18 éves: 
19-50 éves: 

2 olvasó 
1 olvasó 
22 olvasó 

51-69 éves: 4 olvasó 
70 éven felüli: 2olvasó 

ebbő l 3 év alatti 1 fő 

A „Helló Nyíregyháza!" - 2017. á prilis 21-én a Központi Könyvtárba 99 fő iratkozott be ingyen. 
Megoszlásuk: 

0-14 éves: 17 olvasó 
15-18 éves: 5 olvasó 
19-50 éves: 57 olvasó 
51-69 éves: 18 olvasó 

70 éven felü li: 2 olvasó 
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Vál'Osnap 2017. május 9-é n a Központi Könyvtárba 87 fő iratkozott be ingyen. 
Megoszlásuk: 

0-14 éves: 
15-18 éves: 
19-50 éve~: 
51-69 éves: 
70 éven felü 

Ünnepi Könyvhét 2017.06 

06.08. 
06.09. 
06.10. 
06.12. 
Összesen: 

14 olvasó 
3 olvasó 
57 olvasó 
12 olvasó 

li: 1 olvasó 

08.-06.12. 

ebből 3 éven aluli: 2 fö 

Központi könyvtár 
35 fő 
70 fő 
42 fő 
30 fő 
269 fő 

0-14 éves 32 fö ebb" ol 1 fó 3 év alatti 
15-18 éves 18 fő 
19-50 éves 145 f'ó 
51 -69 éves 67 fő 
70 év feletti 6 fő 

Amnesztia 
94 olvasó 271 db könyvet h ozott ' issza. 
14.460 Ft késedelmi díjat é s 12.600 Ft postaköltséget engedtünk el. 

Kossuth tér 
gép nem müködött 
50 fő 
42 fő 
nem \Oltunk 

Múzeumok Éjszakája 20 17.06.24. (17-21 óráig) a Központi Könyvtárba 34 fő iratkozott be. 
Megoszlásuk: 

0-14 éves: 
15-18 éves: 
19-50 éves: 
51-69 éves: 

13 olvasó 
2 olvasó 
l-l olvasó 
5 olvasó 

Autómentes nap 2017. sze ptember 22. 

Életkor Központi Kön yvtár 

0-3 

-l-14 1 fó 

15-18 

19-50 13 fö 

51-69 3 fö 

70- 1 fő 

Összesen: 18 fő 
- ·-
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Népmese Napja 2017. szeptember 29. 

Életkor Központi Könyvtár 

0-3 1 fö 

0-14 5 fő 

15-18 9 fö 

19-50 17 fö 

51-69 2 fó 
1--

70- 1 fő 

Összesen: 35 fó 

Országos Könyvtári Napok 2017. október 2-8. 

Az Országos Kön)"1tári Napok keretén belül 2017. október 2-8. kö7ött ta1tott ingyenes 
beiratkozás és amnesztia hét adatai: 
140 fő élt az amnesztia lehetőségével, 415 db késedelmes dokumentumot hol.lak vissza. 40 fó 
első felszólításra, 17 fő második felszólításra és 12 fő harmadik figyelmeztetésre reagálva, a többi 
csak pár napos késés volt. 
176.120 Ft késedelmi díjtól, és 10.120 Ft postaköltségtől tekintettünk el. 
Az ingyenes beiratkozás lehetőségét a központi könyvtárban 340 fő használta ki, a Vécsey úti 
Fiókkönyvtárban fő, az Örökösföldi Fiókkönyvtárban 21 fő új olvasót regisztráltunk. 

Gyerekkönyvtár 

Személyi feltételek: 
20 l 7. január l-től Uray Melinda személyében új könyvtáros kolléga dolgozik a 
Gyerekkönyvtárban. 

Állománygondozás: 
2017-ben folyamatos volt az állománygondozói munka a Gyermekkönyvtár földszinti tereiben és 
raktárában. Elkezdtük az elavult példányok leválogatását, valamint a kevésbé használt kötetek 
leszállítását a raktárba, illetve a raktárból számos könyvet leselejteztünk. Szaktájékoztatói 
feladataink mellett a raktárosi feladatokat is ellátjuk. 

Forgalmi adatok elemzése: 
2017. január 2-tól változtak a beiratkozás szabályai könyvtárunkban. 
A látogatók aránya kis mértékben nőtt, ezt követi arányosan a kölcsönzött dokumentumok és a 
közvetlenül helyben használt dokumentumok száma. 
A szombati napokon továbbra is magas a könyvtárhasználók száma, mivel a családok leginkább 
ilyenkor érnek rá a könyvtárlátogatásra. 
2017. november 28-án kitelcpültünk a Thúróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskolába. egy fő 
kölcsönző könyvtáros és egy fó gyermekkönyvtáros közreműködésével. A sikeres délután alatt 62 
fö iratkozott be (41 fő gyermek, 21 fő felnőtt) ingyenesen, valamint 19 új beiratkozott 22 db 
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könyvet is kikölcsönzött az ízelítöként ki szállított könyvekből. A jövőben a foglalkozások 
tervezéséhez témaajánlatot kérünk a pedagógusoktól. 
Támogatás hiányában viszon) lag kevesebb rendezvényt tudtunk megvalósítani ( 1 rendezvény 
átlagosan 56 fő részvételével). 

Csoportos foglalkozások: 
A 2017. évben 57 különböző témát ajánlottunk városunk óvodáinak és általános iskoláinak. Az 
általunk vezelell 126 csoportos foglalkozáson 3143 fő vett részt (Átlagosan 25 fő/alkalom) 
A foglalko7ások megoszlása: 
- tematikus, oktató-nevelő munkához kapcsolódó: 62 
- könyvtárbemutató, könyvtárhasználat: 32 
- egyéb: 32 
Ebben az évben népszerűek voltak a tematikus oktató-nevelő munkához kapcsolódó 
fogla lkozásaink. Különösen a biblioterápiás eszközöket alkalmazó önismereti foglalkozás, a 
hungarikumokat bemutató foglalkozás. valamint a manuális foglalkozásaink voltak népszerűek. 
Csoportos foglalko7ásainkon leginkább a7 alsó tagozatos tanulók vettek részt a legnagyobb 
arányban, ami emelkedett az előző évhez képest. Igyekszünk megszólítani a felső tagozatos 
pedagógusokat is, hogy a kamaszkor elején lévő tanulók ne szakadjanak el a könyvtárlátogatástól. 
Örömünkre szolgál. hogy a tanult biblioterápiás módszereket beépíthcttük a foglalkozások 
menetébe, mely találkozott a pedagógusok elvárásaival is. 
Újraindult könyvtárunkban a Kerekítő mondókás klub, ami nagy népszerűségnek örvend a 
legkisebbek és szüleik körében. Többen közülük vissLatérő olvasókká váltak. 

Rendezvények: 
Ebben az évben a már hagyományos, nagyszabású könyves ünnepek mellett több kisebb létszámú 
gyerekközönséger vonzó rende.lvényt is szerveztünk. A7 év végi Ünnepváró programsorozatra 
támogatás hiányában kevesebb rendezvényt tudtunk megvalósítani, csökkent a rendezvényeink 
száma és a látogatói lébLám. 
Év elején szünetelt, de május óta újra indult a Nyíregyházi Cimborák Klubja, és azóta is 
rendszeresen tartjuk a foglalkozásokat minden hónapban. 
Nyár elején elindítottuk a papírszínház-bemutatókat a Gyermekkönyvtárban. Az olvasók örömmel 
fogadták, már többször kérték ezt a szolgáltatást. A legkisebbekre is gondolva a kulturális 
közfoglalkoztatott munkatárs segítségével gyarapítottuk mesetárunkat két új mesével, amit a 
csoportos foglalkozásokon használunk fel. 
Az év végére újraindítottuk a Cseperedő Meseklubot, amit a szülők nagy örömmel fogadtak. 
Jövőre nagyobb propagandával, még több olvasót próbálunk megszólítani erre a rendezvényünkre. 
Programjainkat, felhívásainkat rendszeresen elérhetővé tesszük az intézményünk honlapján, 
Facebook oldalán és a helyi médiában. 

A rendezvények részleteLése 

Mindentudás Könyvtára - Gyerekeknek Ganuái· 25.) 
Az NKA által támogatott Mindentudás Könyvtára - Gyerekeknek ismerette1jesztő 
programsorozat második rendezvényére dr. Szép Tibor egyetemi tanárt kértük fel előadónak. A 
látványos, interaktív előadás keretében a felső tagozatos gyerekek megismerhették a madárkutatás 
kulisszatitkait, a madárvonulás és Földünk ökológiai válto.lásainak összefüggéseit. Az e lőadó 

kérdéseire helyes választ adó diákok értékes könyvajándékkal térhettek haza. 

Nemzetközi könyvajándék nap (február 14.) 
Ötödik alkalommal rendeztük meg könyvtárunkban a Nemzetközi Könyvajándék Napot, 
(Inlemational Bookgiving Day) amely egy önkéntes kezdeménye.lés azzal a céllal. hogy növelje a 
gyerekek hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez. hogy még nagyobb kedvet kapjanak az 
olvasáshoz. Felhívásunkra hatvan olvasó hozott be több, mint százötven új és használt könyvet, 
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hogy azt felajánlja a rás70ruló gyermekeknek. Az összegyűlt könyveket a Szent József 
Védőonhonba juttattuk el. 

Mindentudás Könyvtára - Gyerekeknek (március 21 .) 
A Víz Világnapja alkalmából Ambrus László, a FETIVIZIG munkatársa tartott érdekfeszítő 
vetített képes előadást, bevonva az iskolásokat. Felhívta a figyelmet a vízkészletek végességére, 
bemutatta az Aral-tó kiszáradásának tö1ténetét és az afrikai vízhiány következményeit. Az előadó 
kérdéseire helyes választ adó diákok értékes könyvajándékkal térhettek haza. 
Nemzetközi Gyermekkönyvnap (április 03.) 
A Thúróczy Zoltán Evangélikus Altalános Iskola 4. osztályos tanul óit láttuk vendégül. akik 
kortársaiknak ajánlották kedvenc könyveiket. A felolvasással egybekötött foglalkozáson 
klasszikus és modern írók műveit ajánlották egymásnak a gyerekek. 

44. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap (április. 24 - május. 24.) 
2017. április 24. és május 24. között került sor a rendezvényre, amelybe bekapcsolódott a 
Tiszavasvári Városi Könyvtár Gyennekrészlege, a Pusztadobosi Községi Könyvtár, az újfehé11ói 
Zajti Ferenc Kulturális Központ, valamint a Csiriptanya - Játéktár, az Orosi, a Nyírszőlősi és a 
Vécsey Utcai Fiókkönyvtár is. 
Kormos István író halálának 40. évfordulójára emlékezve Piszén pisze kölyökmackó címmel 
megyei rajzpályázatot hirdettünk két kategóriában, 1-2. osztályos és 3-4. osztályos gyerekek 
részére. A megye 45 általános iskolájából, 29 telepü lésről 431 pályamunka érkezett be. 1-2. 
osztályos kategóriában 218 darab, 3-4. osztályos kategóriában 213 darab rajzot értékelt a H. 
Németh Katalin grafikus művész és Székhelyi Edith festőművész által felké1t szaké1tő zsüri. A 
pályaművekből készült kiállítás megnyitó ünnepségén minden résztvevő gyem1ek emléklapot 
kapott. A díjazottak oklevélben és könyvajándékokban részesültek. 
Anyák NapjÓra hajtogatott szível és virágot készítettek a Bem József Általános Iskola hatmadikos 
tanulói File Mónika vezetésével. A foglalkozástjátékos vetélkedő, közös éneklés és angol szavak 
elsajátítása színesítette. 
„Én szőke l'árosom" címmel irodalmi sétán vettek részt a Kodály Zoltán Általános Iskola hatodik 
osztályos tanulói. A dr. Bihari Albenné vezette interaktív program keretében a gyerekek 
megismerték a belváros irodalmi emlékhelyeit és emlékjeleit, az írók és költök műveinek részletei 
által betekintést nye1tek Nyíregyháza irodalmi életébe . 
A Tündér La/a címmel meghirdetett városi hangosolvasás-versenyen a gyerekek fe ladata 3 perces 
folyamatos hangosolvasás volt. A kiválasztott szövegrészletet a zsííri a 100 éve született Szabó 
Magda: Tündér Lala című meseregényéböl választotta ki. Nyíregyháza tíz általános iskolájából 
35, negyedik osztályos tanuló vett részt a megmérettetésen. 
A Trópusok ajándékai címmel vetítettképes ismeretterjesztő előadást tartott dr. Hajdu Zsanett a 
Vécsey Károly Általános lskola és a Ridens SzakgimnáLium 43 tanulója számára. Az el őadó a 
bolíviai őserdőben tett tanulmányú~ja és az arról készü lt könyv bemutatásával mély hatást 
gyakorolt a fiatalokra. 
11. születésnapját ünnepelte a könyvtárunkban működő Nyíregyházi Cimborák Klubja. Az olvasni 
szerető, könyvtárlátogató 8-15 éves gyerekek havonta egy szombat délelőtt gyűlnek össze a 
Gyermekkönyvtár olvasótermében és beszélgetnek könyvekröl, irodalomról. Az összejövetelen 
tortával és a közös emlékek felidézésével ünnepeltük a klub fennállását és egyeztettük a 
következő év programjait. 
„Ahogy egy világ felépii/" címmel író-olvasó találkozón volt vendégünk Bessenyei Gábor. A 
tehetséges, nyíregyházi születésű fiatal író új regényét, Az Olimposz legyőzése könyvsorozat 
második kötetét mutatta be A feledés folyója címmel. Beszélgetőtársa Papp Sándor, a kulter.hu 
kulturális p01tál munkatársa volt. A fantasy irodalom iránt nyitott, érdeklődő közönség egy tagja a 
szerző által dedikált példányt nyert a beszélgetés végén. 
Molnár Ágnes Csiporka és Bíborka címlí mesekönyvének bemutatóján 40, első osztályos, olvasni 
tanuló gyereket láttunk vendégül, akiket magával ragadott a két kis bogár töi1énete. A helyi szerző 
kifestővcl1 énekléssel, cukorkavadászatlal színesítette irodalmi beszélgetését. 
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Nemere István még ma is népszerű szer7Ő a fiatalok körében. Kalandok a világűrben címmel író
olvasó találkozóra várta a Jókai Mór és a Kodály Zoltán Általános Iskola hatvan tanulóját. A 
tudományos-fantasztikus történeteken alapuló, interaktív beszélgetés nagy sikett aratott a 
gyerekek körében, akik kérdéseik.kel még sokáig ostromolták a szerzőt. A legaktívabb résztvevők 
az író dedikált köteteivel tértek haza. 
A megyei könyvtárban megrendezett programokon 721 gyerek vett részt. 

88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok (június 8-12.) 
Június 9-én Finy Petra írónő volt vendégünk. Sárkányok és egyéb csodás lények címmel 
látványos, vidám, hangulatos beszélgetés keretében mutatta be műveit 125 lelkes elsős tanulónak. 
A gyerekek sok könyvet dedikáltattak és szívesen játszottak és énekeltek együtt a nagysikerű 
mesekönyvek szerzőjével. 
Ismét kivittük a cumifát a Kossuth térre, amelyre a gyerekek ajándékért cserébe felakaszthatták a 
cumijukat. 
legyél te a hős! címmel festett paravánok várták a Star Wars rajongó gyerekeket, akik örömmel 
készítettek fényképeket a legendás hősök bőrébe bújva. Bekapcsolódtunk az ajándék könyvje lzők 
készítésébe is. 

Európai Autómentes Nap (szeptember 22.) 
Közreműködőként részt vettünk a Zöld Kerék Alapítvány által szervezett Európai Autómentes 
Nap rendezvényén. AL egész napos programon Tóthné Szomolya Ágnes vezetésével az érdeklődök 
kézműves tárgyakat készíthettek a kerJkpározás jegyében. Nagy sikere volt az ingyenes 
beiratkozási lehetőségnek. mely sok érdeklődőt vonzott a könyvtár asztalához. 

Népmese Napja (szeptember 29.) 
Tizenharmadik alkalommal sLerveztük meg a „ Napkeltétől Napnyugtáig" tartó non-stop n~pmese 
felo lvasó napot. A folyamatos meseolvasások közé kísérő programokat is szerveztünk. Ismét nagy 
sikert aratott a Görömbő Kompánia műsora, akik az interaktív játékkal, népzenével és tánccal 
kísért színes előadásukkal most is magával ragadták a köLönséget. Vendégünk volt még Kassovitz 
László népmesemondó. aki vidám meséivel nevettette meg a gyerekeket. 
Egész nap népi játszótér váita az érdeklődőket a könyvtár előtti téren. 
A gyerekeket és felnőtteket megmozgató egész napos programot 300 fö látogatta meg. Idén is, 
mint minden évben, minden lelkes mcseolvasónak kön}vjelzővel kedveskedtünk. 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRJ NAPOK (október 2-8.) 

Császár József: Mesék- könyvbemutató 
Október 3-án a kisiskolások jól szórakoztak - miközben hasznos ismeretekkel gazdagodtak -
Császár József debreceni alkotó verses kötetének bemutatóján, ahol megzenésített meséi is 
elhangLottak. szájharmonikával kísé1t dalokkal fűszerezve. 

Én olvastam, olvasd el Te is! - Boldogító irodalomajánló 
Már több éves tapasztalatunk, hogy a kortársak által ajánlott irodalmat nagy bizalommal fogadják 
a gyerekek. A Nyíregyházi Cimborák Klubja több, mint tíz éve várja az olvasni szerető 

könyvbarát gyerekeket. Őket ké1tük fel, hogy október 4-én 4. osztályos tanulóknak ajánljanak 
vidám, pozitív hangulatú olvasnivalót. A közvetlen hangulatú beszélgetést könyvnézegetés zárta 
és természetesen minden látogató ajándékkal térhetett haza. 

Vizek világa - Ismeretterjesztő előadás 

Október 5-én Tóth Miklós, a Felső-Tisza Alapítvány irodavezetője .,Vizek világa'· címmel tattott 
e lgondolkodtató, érdekfeszítő, a témát sok szempontból megközelítő, interaktív ismeretterjesztő 
előadást a gyerekeknek. 
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Hajdú Kati: Sárkányhegcdü - mesekönyv bemutató: 
Október 5-én a gyermekkönyvtárban tartott bemutatón családok \ettek részt. ahol arra kerestük a 
vá laszt az első kötetes írónő\ el, hogy erősebb-e az adott szó becsülete az éhség utáni vágynál? A 
testvéri szeretet képes-e önfelá ldozó cselekedetekre? 
A ta1talmas, szép kiállítású kötet meséiben a szerző a szeretet, a jóság megnyilvánulásai. az 
összetartozás érzései mellett olyan tulajdonságokat pellengércz ki. mint az önzés, önteltség, 
féltékenység, hiúság vagy kivagyiság. A bensőséges hangulatú interakrív bemutatót a Vikár 
Sándor Zeneiskola növendékei -Simkó Boglárka és Kovács Nikolen -hegedűjátéka színesítette. 

„Tisza, Duna, Balaton, el is megyünk szombaton" - Mondókák kicsiknek: 
A Virág utcai óvoda egy csoportját lánuk vendégül egy játékos, dalos, mesés foglalkozásra 
október 5-én a vízről. A gyerekek elsősorban népi mondókákat hallgattak, kö1játékokat játszhattak 
és megismerhették a kortár!> költők vidám verseit is. Végül papírszínházi előadás keretében 
megnézték V. Szutyejev: A gomba alatt című. mára klasszikus meséjét. A találkozót 
természetesen könyvnézegetés zárta. 

Induljon a játék! - Kreatív családi vetélkedő: 
Október 8-án a Könyves Vasárnap állandó programjaként a gyakran köny\ tárba járó családokat 
st.ólítottuk meg és kértük fel egy kis játékos erőpróbára. A feladatok változatosak voltak (pl.: 
műveltségi totó, állatmese írása és előadása, könyvkeresés a polcokon, stb.) és minden korosztályt 
megszólítottak, óvodástól az apukákig. A mindig jó hangulatú programon minden résztvevő nyert 
és ajándékkén t társasjátékokkal térhetett haza. 

„Te aranyok aranya''. Arany János~sza,alóverseny (október 16.): 
2017. október 16-án került sor a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban a ,.Te aranyak 
Aranya'' szavalóverseny nyíregyházi területi elődöntőjére. A versenyen 30 diák vett részt, 12 felső 
tagozatos diák és 18 középiskolás diák. Határon túlról Kárpátaljáról 3 fe lső tagozatos diák és 4 
középiskolás diák érkezett. A zsűri elnöke Illyés Péter előadóművész, zsűri tagjai Munkácsi Anita 
és Tóth Zoltán színművészek voltak. A diákok egy szabadon választható és egy köte lezően 
választható verset mondtak el. A díjazottak oklevélben, könyvajándékban és a könyvtár dolgozói 
által készített ajándékot kaptak. A szervezési feladatokat Uray Melinda látta el. 

Cimborák klubja: 
A 2006-ban alapított klubnak idén hat össze,iövetcle volt. A p rogramok között játékos műveltségi 

vetélkedő, kreatív kézműves foglalkozás, beszélgetés népszokásokról ~s olvasmányajánló 
foglalkozás vo lt. 

A továbbiakban is arra törekszünk, hogy minél több o lvasn i szerető gyereket toborouunk 
tagjaink közé. 2017-töl a klubot Tóthné Szomolya Ágnes vezeti. 

Cseperedő meseldub: 
20 17 decemberében indítottuk újra a legkisebbeknek szóló meseklubunkat. Uray Melinda 
gye1mekkönyvtáros vezetésével A fenyö lcgenda cmrn karácsonyi papírszínházzal. 
mondókázással, énekléssel, valamint kézműves foglalkozással szól ítottuk meg az érdeklődő 
családokat. Nagy örömünkre szolgál a kedvező fogad tatás és tervezzük a talá lkozó rendszeressé 
tételét. 
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Az iskolákkal. társintézmt!nvekkcl, kistérségi társulásokkal, civil szervezetekkel való 
kapcsolattart•\s, egviittműködés: 
Az iskolákkal, a társintézményeinkkel, civil szervezetekkel való jó kapcsolatunknak, 
együttműködésünknek köszönhetően a város alábbi iskolái rendezvényeinek, versenyeinek 
lebonyolításában, zsűrizési munkálataiban vettünk részt: 

Időpont Helyszín Rendezvény Feladat 

április 12. Benedek Elek Megyei zsűri-elnök 

Általános Iskola mesemondó verseny Dr. Bihari Albertné 

május 25. Szent Imre Ált. Isk. „Bodza 
.. 

megyei mese- zsűri-e l nök 

és versmondó verseny Dr. Bihari Albertné 

október 9. Móricz Zsigmond Nemzetközi Téma: A meseolvasás szerepe a 
Megyei és Városi Babahordozó Hét gyermek fejlődésére és a szülő-
Könyvtár, Nyíregyháza gyermek kapcsolatra 

Előadó: Dr. Bihari Alberné 

Konferenciák, továbbképzések, szakmai gyakorlat, felnőttképzés, minőségbiztosítás, egyéb: 

AL. intézményünkben akkreditált segédkönyvtáros képzés keretén belül Tóthné Szomolya Ágnes 
tartott előadást és bemutató foglalkozást a hallgatóknak „A gyermekek könyV!ári ellátása" 
címmel. 
Dr. Bihari Albertné április 12-én a kálmánházi Benedek Elek Álta lános Iskolában rendezett 
Megyei Mesemondó Versenyen, valamint május 25-én a nyíregyházi Szent Imre Katolikus 
Általános Iskolában rendezett ,.Bodza" című Megyei Versmondó Versenyen zslíri-elnökként 
közreműködött. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. miskolci vándorgyű lésén dr. Bihari Albertné és Uray 
Melinda vett részt. A Gyermekkönyvtáros Szekció az Iskola i Könyvtárosok Szekciójával közösen 
nagy sikerű mühelynapot ta1tott. 

Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója: 
2017-ben a szakmai napot Békéscsabán tartotta a szekció október 16-án, melyen Tóthné 
Szomolya Ágnes vett részt. 

Kapcsolattartás a médiával: 
Az írott (Nyíregyházi Napló, Kelet-Magyarország) és az elektronikus médiában való 
megjelenésünk rendsL.eres volt. Számtalan interjú, beszélgetés részesei voltunk a Nyíregyházi TV
ben, a Kölcsey Tv-ben, a Retro-, a Campus-, a Sunshine és az Európa Rádióban. 

Gyermekkönyvtár forgalmi adatai 

Forgalmi adatok: 2016 2017 %-os változás 

Közvetlenül helyben használt dokumentum 12314 19552 +58% 

Látogatók száma: (fő) 14161 14573 +3% 

Technil<ai refcrensz: 4150 4916 +18% 
Referensz: 519 478 -8% 

REFERENSZ ÖSSZESEN: 4669 5394 +16% 
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!Rendezvények száma: 25 24 -4% 

Rendezvényen résztvevők száma: 1776 1346 -24% 

Csoportos foglalkozások száma összesen 106 126 +19 

• Óvodás csopmtok száma: 25 43 +72 

• Alsó tagozatos csoportok száma: 61 62 ·d 

• Felső tagozatos és középiskolás csopo1tok: 18 21 +17 

• Felnőtt csoportok: 2 - -

Csoportos foglalkozáson részt\•evők száma: (fő) 2437 3143 +29 

A tárgyévben leltárba vett állomány: 

• Kölcsönö7hetö dokumentumok: 1345 1332 -1% 

• Olvasótermi dokumentumok: 18 9 -50% 

• Segédkönyvtár: 23 21 +61% 

A tárgyévben történt törlés: 1763 

Csiriptanya Játéktár 

Könyvtárunk Csiriptanyája 2013 októberében nyitotta meg ismételten kapuit az olvasók előtt. 
Újranyitásának fó célja, hogy az iskolás korosztály mellett már a pici babák, bölcsődések és 
óvodások is kapcsolatba kerüljenek a könyvtárral. A gyermekek olvasóvá nevelését már egészen 
pici korban el kell kezdeni. Ezé1t a Csiriptanya játszóház részét úgy alakítottuk ki, hogy a sok 
fejlesztő játék mellett a leporellók, népszerü mesekönyvek is helyet kapjanak. 
A játéktárba külön csoportos és egyéni foglakozásokat szervezünk a gyerekek, illetve óvodás 
csoportok, valamint iskolások részére. Az év során több városi rendezvén> re is kitelepültünk 
(Fuss a fény felé, Közösségs7olgálati Börze). A tavaly elindított Baba-A-fama angol című játékos, 
angolul ta1tott foglalkozásunk sikeresnek bizonyult, ezért ebben az évben is rendszeresen 
tartottunk foglalkozásokat. 
A Csiriptanya lehetőséget biztosít a középiskolások számára a kötelező 50 órás közösségi 
szolgálat teljesítésére. Részt vehetnek a kreatív foglalkozások előkészületi munkáiban és a 
foglalkozásokon, valamint segédkeznek könyvtárunk rendezvényeinek (pl. Ünnepi könyvhét, 
egyéb kitelepülések) lebonyolításában. Jelenleg 19 iskolával állunk kapcsolatban, 250 tanuló vett 
részt közösségi szolgálaton. 

Csiriptanya Játéktár 2016 tény 2017 tény Változás 

Látogatók száma 4.012 4856 21% 
Gyerek 2.062 2523 22,35% 
Felnőtt 1.950 2152 10,35% 
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Fiókkönyvtárak 

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey Utcai Fiókkönyvtára 1994 márciusában 
nyitotta meg kapuit az Érkert szívében. A 120 m2 alapterületű fiókban jelenleg 19.500 kötet közül 
választhatnak a használók. A három helységből álló könyvtárban kölcsönLÖ tér, raktár és 
olvasóterem található. A több mint hatvan féle napi-. hetilap és folyóirat miatt sokan betérnek akár 
naponta is a hétfótől-péntekig napi 7 órában nyitva tartó családias hangulatú fiókkönyvtárba. 
A fiókkönyvtár szakmai feladatait 2015. év kezdetétől l fő főkönyvtáros látja el. Az év 
legnagyobb sikere, hogy 32%-al nőtt a beiratkozott olvasók száma a 2014-es év adataihoz képest. 
2014-ben 563, míg 2017-ben 745 beiratkozott olvasó tisztelte meg biLalmával fiókkönyvtárunkat. 
A munkatervben vállalt célkitűzések teljesültek, sikerült a 2016-ban beiratkozott olvasói 
létszámot megtartani és tovább növelni, nőtt a családok száma és az aktív korú olvasóké is. 

Szervezeti adottságok 
A fiókkönyvtárban egy fö egyetemi, szaki rányú végzettségű könyvtáros teljesít szolgálatot. 2017-
ben közmunka program keretében l fő adminisztratív munkaerő dolgozott a köny\1árban. 

Könyvtári szolgáltatások, működés, gyújtcmény 
A fiókkönyvtár állománygyarapítása 2017-ben is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatnak 
megfelelően, a könyvtárhasználók igényeinek maximális figyelembe vételé\ cl valósult meg. A7 
ÚJ KÖNYVEK jegyLékei alapján behasonlítottam a listát. majd javaslatot tettem a 
Gyűjteményszervezési Osztály számára a beszerzendő dokumentumok körére. 
A gyűjtőkörnck megfelelően. kizárólag hagyományos dokumentumok kerültek beszerzésre, 
mindösszesen az év során 1.075 db kötet. Ennek 21 %-a szakirodalom. 59 %-a szépirodalom és 
20%-a gyermekkönyv volt. 2016 decemberében 19.180 kötettel, míg 2017 decemberében 19.746 
dokumentummal rendelkeztünk. 486 dokumenlum került apasztásra, és 362 kötetet lekerült 
Vécsey Utcai Fiókkönyvtár raktárába. A raktárba azok a dokumentumok kerültek, amelyek 
duplum példánnyal rendelkeznek, ritkán keresik őket. A sérült dokumentumok kötészetrc. vagy 
törlésre kerültek. 
Az időszaki kiadványok fontos részét képezik a Vécsey l_;tcai Fiókkönyvtár állományának. 2017-
ben 60 folyóiratot és 7 napilapot érhertck el nálunk olvasóink. Jelentős számú törzsolvasó olvassa 
helyben nap, mint nap a napilapokat, és ugyancsak jelentős értéket képvisel szolgáltatásaink 
között a folyóiratok, hetilapok kölcsönzése. Több folyóirat esetében több évre visszamenő 
lapszámokat is kölcsönöznek olvasóink. 
A kölcsönző térben elhelyezkedő polcok állapota már nem megfelelő. a teljes polcrendszer 
cserére szorul, a folyóirat-tároló állványzatot az idősebb olvasók nem is tudják használni. A nyári 
időszakban a nagy meleg gondot okoz, ezért javasolt a könyvtár klímával való ellátása. 
Tavasszal online és papíralapú inte1jlis elégedettségi felmérést végeztem az olvasók között. A 
visszajelzések alapján az olvasók nagyon elégedettek a könyvtári szolgáltatásokkal, dc a 
berendezés állapotát meglijításrajavasolták. Eg}re többen kérik és igénylik egy kávé-tea automata 
telepítését a könyvtárba. Ezen kívül fontos a könyvtár utcafrontján valamilyen világítási lehetőség 
kiépítése, hiszen télen a korai sötétedés miatt fontos a bejárat és a járda tökéletes megvilágítása. 
A felmérést felhasználtuk az EFOP-4. l.8-J 6 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései pályázat megírásához, indoklásához is. A projekt fó célja, hogy a 
fejlesztések, áta lak ítások, korszerűsítések segítségével olyan fiókkönyvtári szolgáltatásokat 
működtessünk, amelyek hozzájárulnak: 

a könyvtári intézményrendszer egész életen át tartó tanu lást támogató oktatási-képzési 
szerepének erősítéséhez, megújulásához, 

• a szolgáltatások IKT hátterének kialakításával és a szolgáltatási terek korszerű 

átalakításával növelni tudjuk az elérhető olvasók számát, 
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• a íiókkönyvtátt használók igényeinek és életkori sajátosságainak megfelelő képesség- és 
készségfejlesztő programokkal hozzájáruljunk az egész életen át tartó Lanulás 
keretstratégiájában meghatározott célok eléréséhez. 
erősítsük a könyvtár, mint tudásbázis szerepét a nem formális és informális tanulásban. 

Szakmai koncepciónk alapja, az a tény, hogy a tanulás felöleli az egyén teljes élettartamát, a 
gyermekkori szocializációtól kezdve, az iskoláskor előtti majd, az iskoláskori ne\ eléscn át. a 
munkavállalás szempontjából aktív életkorig, illetve utána is. A fő üzenetünk, hogy a tanulás nem 
ér véget a formális iskolarendszerből való kilépéssel, a könyvtárak helyszínt, eszközt, inspirációt, 
lehetőséget és támogatást adnak az életkortól független nem formális és infonnális tanuláshoz. 
2017 decemberében értesültünk arról, hogy a bíráló bizottság támogatásra méltónak ítélte 
pályáLatunkat, így a 2018-as év a műszaki átalakításról, míg at. at.t követő 5 év informális 
képzésekről fog szólni a Vécsey Utcai Fiókkönynárban. 

2017-ben 745 beiratkozott olvasója volt a Vécscy lJtcai Fiókkönyvtár, melynek 72%-át a hölgyek, 
28%-át az urak tették ki. A beiratkozott olvasók életkori megoszlása ebben az évben 
kiegyenlítettebb képet mutat. 2016-ban 48%-ot tett ki a nyugdíjas korú olvasók s7áma. amely 
2017-ben 32%-ra csökkent. Az aktív korú olvasók száma 14 %-ról 23%-ra nőtt. A 14 év alattiak 
aránya 27%, a 14-16 év közöttieké 10%, a 16-19 év közöttieké 8%, a 20-25 év közöttieké 4% volt 
a 2017-es évben. 
A beiratkozási és kölcsönzési szabályok megegyeznek a központi könyvtár gyakorlatával, a 
kölcsönzés itt is számítógépen történik. Mindennaposak a referensz kérdések. az olvasók gyakran 
keresnek konkrét dokumentumokat, vagy témafeldolgozó irodalmat. 

Könyvtárhasználati atlatok 

Vécsey Utcai fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv 2017 tény Változás 

Beiratkozók száma 703 700 745 1"5,97% 

Látogatók száma 20.773 20.000 20.659 -0,54% 

Rendet.vények száma 6.i 60 62 -3,12% 

Rendezvényen résztvevő 2.087 2.000 2.063 -1,14% 
száma 

Helyben használt 3.705 3.500 3.642 -1,7% 
dokumentumok száma 

Helyben használt folyóiratok 15.817 15.000 16.058 + l,52% 
száma 

Ref erensz kérdések száma 8.535 8.000 8.610 +0,87% 

Internetezők száma - - - -

Kölcsönzött periodikák 8.143 8.000 10.955 ·r-34,53% 
száma 

Kölcsönzött könyvek száma 18.910 18.000 18.865 -0.23% 

A 745 beiratkozott olvasó közül 184-en éltek az ingyenes beiratkozás lehetőségével, kétszer 
annyian mint 2016-ban! A Kultúra Napján 107-en, a l lelló Nyíregyháza programhoz 
kapcsolódóan 2-en, az Ünnepi Könyvhéten 52-en, a Népmese Napjá11 5-en, az 01·szágos 
Könyvtári Napok keretében 18-an iratkoztak be a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárunkba. 
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Ezek az adatok azt jelentik, hogy az ingyenes beiratkozás komoly vonzerővel bír, hiszen a 
beiratko.lott olvasók 25%-a az tng)enes beiratkozást biztosító promóciók keretében iratkozott be. 

Rendezvények, PR tevékenység 

2017-ben is folytatódott a könyvtárbemutató és könyvtárhasználati órák tartása a könyvtárban. A 
közeli óvoda és általános iskola tanulói elsősorban ünnepkörökhöz, szokásokhoz kapcsolódó 
könyvtárhasználati foglalkozásokon vettek részt, melyek tematikáját a pedagógusokkal 
egyeztettjük, annak érdekében, hogy illeszkedjen az iskola oktarási programjába és a 
könyvtárhasz.ná lati tanmenethez. 

2016-ban elindított, a sikerre való tekintettel 2017-ben is folytatódott a Szöszmötölő 
programsorozat óvodásoknak és kisiskolásoknak, ahol könyvtári 5 foglalkozás keretében a 
dokumentumhasználat és a könyvtári tájékozódás fejlesztése volt az elsődleges cél. Mindösszesen 
51 alkalommal volt könyvtári óra és Szöszmötölő, 1.109 gyerek részvételével. 5 kamara kiállítást 
készítenünk 2017-ban, amelyek szintén sikeresek voltak: gyermek rajzokból, Olvasólétrás 
beszámolókból, aradi vé11anúkról, adventi versekből, kreatív olvasóink alkotásaiból készült 
összcállításainkat több száz olvasó látogatta. 
Az „új könyveink" polcon rendszeresen ajánlunk speciális témákhoz kötődő köteteket, pl. a 
Móricz Zsigmond S7ínházban bemutatott darabok könyvváltozatait, az Ünnepi Könyvhéten 
dedikáló írók munkáit, vagy a.r Országos Könyvtári Napok vendégeinek írásait. 

RendeZ\ényekkel kapcsolódtunk az Ünnepi Könyvhéthez, a Népmese Napjához és az Országos 
Könyvtári Napok programsoro?atához is. Számos előadást, bábszínházi produkciót szerveztünk 
fiókkönyvtárunkban, amelynek óriási sikere volt. Olvasólérra Programot folytattuk 2017-ben is 
amelyen 25 diák vett részt, összesen több mint 210 könyvet olvastak el. Hangos-olvasási versenyt 
tartottunk az alsó tagozatos diákoknak. Facebook kihívás játékunkkal pedig a digitális 
kompetenciafejlesztést céloztuk meg, sikerrel. 

A programokat, rendezvényeket a fiókkönyvtár Facebook olda lán is közzétettük, aktív 
kommunikációs felületként müködtetve a 2016-os évben is. 
A fiókkönyvtár belső tereit é-.szaknak megfelelő dekorác ióval láttuk el 2017-ben is. 

Örökösföldi Fiókkönyvtár 

Az Örökösföldi Fiókkönyvtár eseménydús 2017-es évet tudhat maga mögött. 
Mint általában az egy szcmelyes fiókkönyvtárakban dolgozók, egy 
kölcsönző-, tájékoztató- és feldolgozó könyvtáros, pfoztáros, 
foglalko.lásvezető, fotós, informatikai teendőket. feladatokat. 
Az év folyamán a technikai munkák elvégzését 1 közmunkás segítette. 

Könyvtárhasználat: 

személyben látják el 
rendezvényszervező, 

Könyvtárhasználat tekintetében a személyes használat, továbbá a kölcsönzött és helyben használt 
dokurnenlumok száma emelkedést mutat a 2016. évhez képest. Tapasztalatunk szerint sok olvasó 
hozza vissza jóval a lejárati határidő előtt a kölcsönzött dokumentumokat, f gy rövidebb időn belül 
többször is kölcsönöznek. 
2016 novemberében a periodika-kínálat frissítése, bővítése. továbbá az olvasói igények minél 
teljesebb kielégítése céljából felmérést végeztünk látogatóink körében. Mindennek köszönhetően 
az olvasók 2017-ben a meglévők mellett 30 új címből is választhattak. 
Örvendetes, hogy a beiratkozott olvasók száma évről-évre emelkedést mutat. 2014-hez képest 
2017-ben 186 fóvel többen iratkoztak be fiókkönyvtárunkba, így az évet 727 beiratkozott 
olvasóval záttuk. 
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Az év folyamán több alkalommal nyílt lehelőségük a városlakóknak az ingyenes beiratkozásra. 
Így vált könyvtárunk olvasójává 141 fó. Több olvasónk - 158 fö - a Központi Könyvtár és/vagy a 
Yécsey Utcai Fiókkönyvtár swlgáltatásait is igénybe vette. Vannak olyan olvasók, akik a 4 
kettősf unkciójú fiókkönyvtárunk szolgáltatásait is igénybe veszik. 
A könyvtárunkban felelhető 86-féle periodika nagy néps1erűségnek örvend mind a kölcsönzés, 
mind a helyben használat tekintetében. Több könyvtárlátogató - elsősorban nyugdíjas, ill. 
munkanélküli - rendszeres olvasója a napilapoknak. 
Emelkedést mutat a telefonon segítséget kérők száma (hosszabbítás, rendezvényeinkről 

tájéko7.tatás stb.). 
Az év folyamán látogatóink örömmel vették az internetezés lehetőségét, és egyre többen, egyre 
többször élnek a lehetőséggel. 

Állományra vonatkozó adatok: 

Az állomány nagysága 2017. dec. 31-én (állandó + mozgó) 15.729 

Periodikák. száma 86 

Év közben kapotl dokumentumok száma 982 

Selejtezett kötetek száma 1589 

Fiókkönyvtárunkban a polcok lazításával próbáljuk használóbarátabbá tenni. A rongált, ill. 
fölösleges könyvek folyamatos leválogatását és beküldését végeztük el. MindeLek ellenére 
órömmel fogadtuk az érdeklődésre számol tartó új könyveket, me1t csak ezekkel leht:l mind a 
beiratkozott olvasói létszámot, mind a látogatók számát növelni. 
Közel 300 könyvet kaptunk ajándékba olvasóinktól és idegenektől is. A könyvek nagy részét 
behasonlítottuk. a duplum példányokat kihelyeztük az „lngyen elvihető" polcra. 

Örökösföldi Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv 2017 tény Változás 

Beiratkozók száma 674 680 727 +8% 

Látogatók száma 15.346 15.500 16.173 +5% 

Rendezvények száma 43 20 19 -55,8% 

Rendezvényen résztvevő száma 2.341 1.000 2.081 -11,1% 

Helyben használt dokumentumok száma 3.587 3.500 3.775 +5% 

Helyben használt folyóiratok száma 10.996 10.900 11.283 + 2,6% 

Referensz kérdések száma l .058 1.000 1.257 + 19% 

Internetezők száma 796 800 877 + 10% 

Kölcsönzött folyóiratok száma 8.673 8.700 10.272 + 18% 

Távhasználat 847 900 938 +10,7% 

Csoportos foglalko1ások száma 9 12 6 -33.3% 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők 
231 270 144 -37,6% száma 
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Működési feltételek alakulása: 

Örökösföldi Fiókkönyvtárunk épülete felújításra szorul. Az EFOP-4.1 .8-16 „A könyvtári 
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" c. pályázatba már nem tudtuk 
belerakni. Kérdőíves felmérésünket sok olvasónk töltötte ki, a visszajelzések alapján cserére 
szorul a könyvtári bútorzat, a nyílászárók, a padló, meg kell oldanunk a szellőztetést, a 
légkondicionálást és a fűtéskorszerűsítést. 
Néhány könyvtárhasználati mutató is visszaesett, a fiókkönyvtár korszerűsítésével, nagyobb 
olvasói tér kialakításával vonzóbbá tudnánk tenni a városrészen lakók számára és több csoportos 
foglalkozást tarthatnánk. 
Az ősz folyamán a könyvtár informatikai eszközeinek kábelezését oldottunk meg. 

Fog lalkozások, rendezvények, kiállításolc 

Fiókkönyvtárunk kapcsolódott a központi könyvtár rendez\'ényeihez - Ünnepi Könyvhét, 
Népmese napja. Orszagos Könyvtári Napok. Változatos programokat kínáltunk látogatóinknak. 
Ügyeskedő kreatív fog lakozásainkat ünnepekhez, nagyobb események kapcsolódva hirdettük 
meg: pl. Farsang. Hús"vét, Má11on nap. Mikulás, Karácsony stb. 
Könyvhódító című olvasásnépszerusítö játékunkban - mely júniustól szeptember közepéig tartott 
- általános - és középiskolás tanulók vettek részt. 
Augusztusban „Mesevár lakói" címmel rajzpályázatot hirdettünk óvodások és alsósok számára. A 
pályázatra nagyon sok, szép pályamunka érkezett. 
Kapcsolatban álltunk a Margaréta és a Kikelet óvoda, valamim a Móra Ferenc Általános Iskola 
pedagógusaival, akik szívesen hozták el a gyermekeket egy-egy foglalkozásra. 
Az év folyamán 4 kiállítást rendeztünk: Költészet Napjához, Népmese napjához és az Aradi 
vértanúkhoz kapcsolódóan, valamint KreatÍ\ olvasóink címmel csipke kiállítást. 
5 alkalommal invitáltuk játékra olvasóinkat: Költészet Napja. Népmese Napja, Facebook-játék, 
Országos Könyvtári Napok, Má1to11 nap. Bebizon:, osodott, hogy a játék korhatá1tól független, 
hiszen kicsit és nagyok szívesen vettek részt ezeken a programokon. 
Összességében a meghirdetett 19 programunkon 2.081 fó vett részt. A rendezvények csökkenése a 
könyvtáros kolléga hosszantartó betegségével indokolható, valamint a tárgyi feltételek 
fejlesztésével tehetjük jobbá szo lgáltatásainkat. A kevesebb programot viszont az elözö évihez 
képest többen látogatták. 

Egvéb munkák: 

Az év folyamán évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan készítettünk dekorációkat a könyvtárba. 
a kirakatba. 
,.Becsalogatókénf' új könyveket, ill. a különböző ünnepekhez kapcsolódóan ajánló irodalmat 
helyeztünk el a kirakatban. 
Folyamatosan gondoztuk az „Olvasóink ajánlják'' polcot, amit a könyvtárlátogatók nagyon 
kedvelnek. A visszahozott könyvek leadása után az olvasók útja elsőként e polchoz vezet. 
A periodikák kölcsönzési forgalmát. valamint olvasói igényeket figyelembe véve került leadásra a 
2018. évi folyói rat-rendelés, decemberben pedig egységes, esztétikus feliratokat készü ltek a 
megrendelt pcriodikákhoz. 
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Orosi Fiókkönyvtár 

A könyvtár kettős funkciójú nyilvános könyvtár, isko lai és közkönyvtári feladatokat lát el. 
Rendezvényeket, foglalkozásokat tatt az iskola tanulói számára. egyrészt a könyvtárhasználati 
órák keretében. másrés7.t pedig kü lönböző jeles napok alkalmából. 
A könyvtár állománya két reszre osztható, az egyik a városi könyvtár állománya (számítógépen), 
a másik pedig leltárilag az iskola tulajdona, papírnyilvánta11ással. 
Iskolai könyvtárként segítjük az iskolában folyó oktató-nevelő munkát a könyvtár eszközeivel. Az 
iskolában jelenleg 1-4. osztályig oktatják a gyerekeket. Az iskola dokumentumait külön 
helyiségben tároljuk, külön taitjuk nyilván a kölcsönzésüket egy füzetben. Az iskolai állomány 
nagy része sajnos elavult. Olvasó sarkot alakítottunk ki, így he lyben többen olvassák a 
folyóiratokat és a kézikönyveket. Megnövekedett a kölcsönzött folyóiratok száma is. 
Foglalkozásokat vagy az iskolai könyvtári részben, vagy osztályteremben tudunk csak tartani. A 
könyvtárunk állandó programokkal igyekszik népszerűsíteni a szolgáltatásait. A szokásos állami 
ünnepek mellett, minden hónapban egy író vagy költő művét megismerhetik meg a gyerekek 
könyvtári foglalkozás formájában. l\1esemondó versenyt, szavalóversen) t szerveztünk a 
gyerekeknek korosztályi bontásban. Havonta egy alkalommal játékdélutánt tartunk a könyvtárban 
(Tetris, sudoku. sakk, lego). 'lépszerűek a kézműves foglalkozások. f'óleg az origami, minden 
hónapban tartunk egyet. A pedagógusokkal és az iskola vezett!sével egyeztetve és együttműködve 
kiegészítjük, segítjük az oktatást. Az új könyvek reklámozását külön polcon végezzük. 
A rcfcrensz kérdések száma azén csökkent, mert a rendeztük az állományt. így könnyebben 
tudnak tájékozódni az olvasók. 
'.2017. október 10-től az intézményünket elhagyó Szabó László István helyett Bodnárné Ignácz 
Marianna könyvtáros kezdte el a munkát az Orosi Fiók.könyvtárban. 

Programok: 
Januá•·: 
január. 9.: Mesevonat: hogyan viselkedjünk a könyvtárban? 
január. 16.: Mesevonat; hogyan tájékozódjunk a könyvtárban? 
január. 23.: Kézműves foglalko.lás, farsangi álarckészítés 
január. 30.: Most mutasd meg! Könyvtári játékos foglalkozás, Mutogasd el, vagy rajzold le mit 
olvastál 

Február: 
február. 13.: Bálint nap; Kötetlen beszélgetés a könyV1árban a Valentin napi ünnep eredetéről és a 
népszokásról 
február. 18.: Jókai Mór születésnapja; Milyen meséket és elbeszéléseket írt a.t író? Beszélgetés a 
könyvtárban 
február. 20.: Kézmlíves foglalkozás, farsangi á!arckészítés 
február 27.: Tovább robog a mesevonat; Most mutasd meg! Könyvtári játékos fogla lkozás -
Mutogasd el, vagy rajzold le, vagy meséld el mit olvastál. 

Március: 
március. 8. Nőnap a könyvtárban. Kézműves foglalkozáson a fiukkal ajándékot készítünk 
édesanyánknak 
március. 15. Nemzeti ünnepünk. Az 1848-as forradalomra emlékezünk. A magyar sajtó napja -
könyvtári beszélgetés a 12 pontról 
március. 22. Víz világnapja. Miétt fontos a víz, hogyan óvhatjuk meg a természetes vizeket? 
Előadás a gyerekeknek a könyvcárban 
március. 27. Színházi világnap. Ki mit Játotc a színházban? Beszélgetés a könyvtárban 

Április: 
április. 11.: A költészet napja 
április. 14.: Könyvtárosok világnapján könyv cserc-bcrc 
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április. 21.: A Föld Napja - Reszélgetés a köny\·tárban, mit tehetek én a környezetvédelemé1i? 
április. 27.: A vakvezető kutyak világnaP.ja, alkalmából beszélgetés a könyvtárban nevezetes 
kutyákról 

Május: 
május. 4.: Szent Flóriánra emlékezünk a tűzoltók napján beszélgetés a könyvtárban a 
tűzvédelemről 

május. 18.: Az internet világnapja, beszélgetés az internet \eszélyeiröl a könyvtárban 
május. 19.: A magyar honvédelem napja (május 21.), beszélgetés a honvédelemről és a 
hazaszeretetrö 1 
május. 26.:Ünnepi műsor, gyermeknapi ünnepség az ebédlőben 

Június: 
Versmondó verseny 

Szeptember: 
Játékdélután 

Október: 
Országos Könyvtári Napok 
október. 20.: Emlékezés a forradalomra 
október. 26.: Halloween alkalmából fejtörös verseny feladatokkal 

November: 
november. 1 1.: Má1ton Nap alkalmából a Ludas Matyi címü film vetítése, beszélgetés a Márton 
napról. 
november. 17.: Mesemondó verseny 
november 24.: Adventi kézműves foglakozás 

December: 
december 6.: Mikulás nap és Luca nap 
december. 12.: Karácsonyi film megtekintése 

Orosi Fiókkönyvtár 

Beiratkozók száma 

Látogatók száma 

Rendezvények száma 

Rendezvényen résztvevő száma 

Helyben használt dokumentumok sz.áma 

Helyben használt folyóiratok száma 

Referensz kérdések száma 

Internetezők száma 

Kölcsönzött periodikák száma 

Távhasználat 

Csoportos foglalkozások száma 

Csoportos foglalkozásokon résztvevők 

2016 

123 

6.881 

13 

556 

7.008 

2.497 

1 .548 

-
4.365 

-
13 

556 

2017 2017 Változás 

125 127 +3,25% 

8.000 13.245 +92,5% 

40 54 +415% 

l.000 1775 +319,2% 

8.000 10.018 +43% 

S.OOO 7.549 +302,3% 

1.600 706 -54,4% 

- 1 +100% 

5.000 7.352 +68,4% 

- 1 +100% 

- 43 +330,8% 

- 1.295 +232,9% 

Az internetezés lehetősége helyben az olvasók számára nincs megoldva, de az elmúlt hónapok 
bebizonyították, hogy van rá igény. melyet 2018-ban megoldunk. 

Internetes szamltogép, vagy Wiíi kapcsolat biztosftása az olvasók t·észére előnyös lehetne. 
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Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 

A könyvtár elözö évben létrehozott facebook oldalára folyamatos volt az olvasással, könyvekkel, 
könyvtárakkal kapcsolatos idézetek, valamint híres írók, költök évfordulóinak, ünnepekhez 
kapcsolódó cikkeknek a feltöltése. Az újonnan érkezett könyvekről fénykép készült. ezzel is 
tájékoztatva az olvasókat. Felkerült még aL oldalra néhány olvasók által írt könyvajánló is. A 
kézműves foglalkozásokról és egyéb rendezvényekről készült képeknek is nagy sikere volt, egyre 
többen használják az oldalt. 
Az előző évhez hasonlóan a könyvtári állomány folyamatos gyarapodása s:tükségessé tette a 
könyvek isméte lt, gyakori átrendezését, leválogatását, visszaküldését a központi könyvtárba. 
2017-ben is komoly szerepe volt annak, hogy az MZSK Gyűjteményszervezési Osztálya 
figyelembe vette a továbbított olvasói igényeket is. Ennek köszönhetően egyetlen korosztály sem 
maradt olvasnivaló nélkül, az óvodástól a nyugdíjasig mindenki élvezhette a folyamatos 
állománynövekedés előnyeit. Nem véletlen, hogy sikerült fenntartani és tovább növelni az olvasói 
létszámot. 
Márciusban a gyerekeknek két kézműves foglalkozás volt megtartva. A tavaszköszöntő 
foglalkozáson ,,Kanálkotkoda" készült, húsvét előtt pedig barika pattogatott kukoricából, ahol a 
maradék anyag fogyasLtásra került. 
Május elején az édesanyáknak készítettek szívleporellót az ügyes kezű gyerekek, kiegészítve az 
ünnephez taitozó versolvasással. 
A Közösségek Hete programsorozat keretében május 13-án a Zöld Kerék Alapítvány a könyvtárba 
szervezett túrát .,Küllők és Könyvek" címmel. Ennek keretében bemutatásra került a könyvtár, 
majd az újonnan beiratkozók és persze mindenki más is, házi készítésű süteményt kapott. Ezután 
következett egy saját készítésü activity játék, melynek érdekessége. hogy mesecímekből, 
közmondásokból és kerékpározással kapcsolatos kifejezésekből voltak öss7eállítva a kártyái. A 
nyertes csapat tagjai könyvjutalomban részesültek. A:z alapítvány is készült egy érdekes játékos 
vetélkedővel, melyen a könyvtáros is részt vett. Kiállításra került egy „Könyvturkáló., föliratú 
dobozt. melyben olvasók által beho.t.ott, használt könyvekből lehetett válogatni a 
kerékpárosoknak. A túrát zsíros kenyér parti zárta, a könytár pedig J 3 új olvasóval gazdagodott. 
A tavalyi évhez hasonlóan tanév végén most hat, legtöbbször kölcsönző diák kapott 
jutalomkönyvet. 
Szeptemberben a 2. osztály könyvtárhasználati foglalkozáson vett részt a könyvtárban, ahol a 
tanító nénivel közös volt a felkészülés az órára, és ahol a gyerekek szintén jól érezték magukat. 
20 1. 7-ben a fiókkönyvtár ismét csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez három 
programmal. 
Október 5-én Középpontban a víz címmel érdekes előadást hallottak a jelenlévők Tóth István 
tolmácsolásában a vizek élővilágáról, a vízszennyezés fajtáiról és ezeknek az élővilágra gyakorolt 
hatásáról. Bemutatásra került még a Bajkál-tó, melynek vi.t.e a Föld édesvízkészletének egyötödét 
teszi ki. 
A témakörhöz kapcsolódóan könyvajánló is készült a könyvtárban fellelhető könyvekből. 
Ezt követően Természetközelhen címmel a vizes élőhelyhez kötött állatok bemutatására került sor, 
ahol teknősökkel, békákkal és csigákkal lehetett ismerkedni. Többen kézbe is vették és 
megsimogatták a bemutatott állatokat. 
Október 6-án Dévényi Sarolta tanárnő vezetéséve l ismerkedhettek meg a rés.t.tvevök a kukorica 
csuhé titkaival. Nagyszerű alkotások készliltek segítségével. A gyerekek és a felnőttek szinte abba 
sem akarták hagyni a szebbnél-szebb alkotások elkészítését. Angyalkák. babák, szitakötők, 
karácsonyfadíszek készültek nagy lelkesedéssel és mindenki reméli. hogy lesz még fo lytatása 
ennek a szép hagyománynak. 
Továbbra is nagy sikere volt a gyerekek körében a könyvtár előterében elhelyezett 
„mosolykáknak" is, amit többször pótolni is kellett. Ugyanis akinek rossz volt a kedve, az letépett 
egyet és máris mosolygósabb napja lett. 
A karácsonyi könyvtári dekorációt. mely minden évben díszíti a könyvtárat, kiegészítette egy 
újdonság is. Elkészült a könyvtár karácsonyi díszben pompázó kandallója is lelkes és kreatív 
olvasók segítségével. 
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November utolsó hetében adventtel kapcsolatos kérdésekre lehetett válaszolni a gyerekeknek. 
Akik ezt vállalták 6s kitöltötték a rövid feladatlapot. azok a következő héten részt vehettek egy 
kézműves foglalkozáson. Karácsonyi 3d-s üdvözlőlapokat készítettek, miközben mikulásos és 
karácsonyi énekeket hallgattak és sokan az éneklésbe is bekapcsolódtak, igazi ünnepi hangulatot 
teremtve. 
Az első osztályos gyerekek decemberben meghallgathattak egy papírszínházas mesét is. Eddig 
ilyenre nem volt lehetőség, de mióta beszerzésre került a „színház" és egy mese, azóta nagy 
sikernek örvend, reméljük lesz még több ilyen előadható tö1ténet is. 
Érezhető volt az egész év folyamán a központi könyvtár segítsége. Az átlátható irányítás és 
szakmai segítség meghozta a maga eredményét. 
Összességében el lehet mondani. hogy a tavalyi évhez képest nőtt a könyvtár látogatottsága, a 
beiratkozott olvasók száma, a gyerekek helyben használata, a már korábban említett dolgoknak 
köszönhetően. Egyre több régi olvasó ke1d visszarérni, néhány olvasó pedig a központi könyvtár 
tagjaként ide is beiratkozott, mett amire a városban várni kell. az esetleg itt épp bent van. 

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv 201 7 tény Változás 

Beiratkozók száma 236 250 254 +7,62% 

Látogatók száma 10.375 11.000 12.607 +21,51% 

Rendezvények száma 13 14 15 +15,38% 

RendeL.vényen résztvevő s:Láma 270 300 300 .l..fJ,11% 

Helyben használt dokumentumok száma 8.616 9.000 9.337 +8,36% 

Helyben használt folyóiratok száma 2.934 3.000 3.130 +6,68% 

Referensz kérdések száma 2.328 2.400 2.492 +7% 

lmernetezök száma 815 1.500 2.684 +329,3% 

Távhasználat 155 170 133 -14,2% 

Csopo1tos foglalkozások száma 10 12 13 +30% 

Csopo1tos foglalkozásokon rés1tvevök 
225 235 243 +8% száma 
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Kertvárosi Fiókkönyvtár 

Célkitűzések, feladatok a 2017-es évre: 

A könyvtár elsődleges feladata: a rendelkezésre álló eszközökkel lehetóvé tenni az olvasók 
művelődését, tanulását. szórakozását, információhozjutását. 
Fontos a gyerekek olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelése, támogatni az oktató- nevelő 

valamint a napközis munkát. Célunk, hogy egyre több ke1tvárosi lakos váljon oh asóvá, illetve 
könyvtárunk használójává. 

A könyvtár programjai 2017-ben: 

január: Folyamatos beiratkozás~ 
január 20.: A Magyar Kultúra Napja és a l Iimnus:t születésnapja alkalmából iskolai versmondó 
verseny rendezése 55 fő résztvevővel 

február 27.: Könyvtári óra a 2.a os1lályban 27 fö résztvevővel 

március: az 1848/49 - es forradalom és szabadságharc ünnepére való felkészülés segítése 
március.14.: az első osztályos gyerekek olvasóvá avatása az iskolai könyvtárossal (50 fö 
résztvevővel) 

március 20.: Könyvtári óra 5. osztályban 50 fő résztvevővel 
március 29.: rendhagyó irodalom óra 1. a könyvtárban 2'.! fő részt\'evővcl 
március 30.: rendhagyó irodalom óra II. a könyvtárban 22 fő résztvevővel 

április 11.: a magyar költészet napja alkalmából prózamondó verseny rendezése felső tagozatos 
tanulók részére 45 fó részrvevövel 
április 19.: Városi közlekedési vetéll\edő 15 fő rés7tvevővel 
április 25.: Könyv1ári óra 8. osztályban 15 fő résztvevőve l 
április 25. Könyvtári óra 2. osztályban 25 fő résztvevővel 

május vége: ta1tozások beszedése 

Július 31-től augusztus 27-ig nyári zárás 

szeptember 21.: Könyvtári óra 3. osztályban 47 fö résztvevővel 
szeptember 28.: a Magyar Népmese Napja alkalmából meseolvasó délután rendezése 1. 
osztályosokkal 
szeptember 29.: a Magyar Népmese Napja alkalmából meseolvasó délután rendezése 2. 
osztályosokkal 

október: bekapcsolódás az Országos Könyvtári Napok programsorozatába: 
október 5.: „Életelemünk a víz'' plakátverseny és kiállítás 22 fő résztvevővel 
október 6.: „Hagyományaink" csoportos vetélkedő felsős gyerekeknek 23 fő résztvevővel 
október 6.: az aradi vértanúk napja - megemlékezés az iskolarádióban ünnepi műsorral, 
október 9.: Könyvtári óra 4.b osztályban 19 fö résztvevővel 
október 10:. Könyvtári óra 4.a osztályban 19 fő résztvevővel 
október 23.: az '56 os forradalom és szabadságharc; megemlékezés 

november 16.: A népköltészet hete (rendhagyó óra) 27 fő résztvevővel 

december 7.: Könyvtári óra 6. osztályban 17 fő résztvevővel 
adventi, karácsonyi készülődés a könyvtárban, kélmüves foglalkozások 
december 14. kézműves foglalkozás 20 fő résztvevővel 
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A beiratkozott olvasók száma bár nagy mé1tékben nem emelkedett de az olvasók összetétele 
jelentősen megválto7ott. 
16 füvel nöll az aktív korú felnött olvasók száma, viszont 34 általános iskolás gyereknek nem 
érvényesítették a beiratkozását. Ez azért nem tükrözi a valós helyzetet, me1t ök is ugyanúgy 
használják a könyvtárat, mint mások - alanyi jogon ragjai az iskolai könyvtárnak -. ők viszont 
elvileg nem kölcsönözhetnének. Erre valamilyen megoldást kellene találni. 
17 fő é1telmiségivel (diplomás) nőn a beiratkozottak száma, 6-6 új nyugdíjas és gyed-en vagy 
gyes-en lévő olvasó beirackozott, illetve 8 kisgyermek is tag lett nálunk. 

A tanév során az os7tályok könyvtárhasználati órákon vettek részt. 14 órát ta1tottunk idén az 
iskolai könyvtárossal 3 l 3 gyerek vett részt a foglalkoLásokon. 
Sokszor folyt gyűjtőmunka, melyet aktívan segítenünk, és gyakran néztek a tanulók tananyaghoz 
kapcsolódó filmeket, és kötelező olvasmányokat dvd-n. 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv 2017 tény Változás 

Beiratkozók száma 460 460 464 +0,86% 

Látogatók száma 7.333 7.333 6.591 -10,11% 

Rendezvények száma 18 20 24 +33,33% 

Rendezvényen résztvevő száma 570 570 607 +6,5% 

Helyben használt dokumentumok száma 50.649 50.649 44.014 '- l3% 

Helyben használt folyóiratok s.láma 810 900 1.253 +54,7% 

Referensz kérdések száma 97 97 J 15 +18.55% 

Internetezők száma - - -
Távhasználat 42 80 137 326,2% 

Csopo1tos foglalkozások száma 12 14 14 41% 

Csopo1tos fogla lkozásokon résztvevők 
309 320 371 +20% 

száma 

Nyírszőlősi Fiókkönyvtár 

A 2017-es évet farsangi készülődéssel. manuál is foglalkozásokkal (43 fü) és farsangi vetélkedővel 
nyitottuk meg. 
Januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából a7 iskola ötödikesei műsorral készültek, ezt 
követően Molnár Tamás zenész fellépése koronázta meg a napot. 
Februárban kaptunk két olvasói számítógépet. 

Március beköszöntével kidekoráltuk a könyvtárat a tavaszi hangulatú díszekkel. Majd 
nagyszabású összevont húsvéti foglalkozásokon vettek részt a gyerekek. Ennek lebonyolításában 
segítséget kaptunk a központi könyvtárból. 
Áprilisban a könyvtár helyet adott az iskolai szépen olvasó verseny számára. a zsűrizésben a 
könyvtáros rész vett. A Tündérbál volt a félév fénypontja, amihe7 ismét segítséget kaptunk a 
központból. A nagy napon 150-en gyűltlink össze. A programsorozatot az ovisok nyitották meg 
modem tánccal. Aztán párhuzamosan löbb programpont következett. 
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Megkezdődött a tanév, mesemondó versennyel indítottunk szeptemberben alsó tagozatosoknak. 
30 gyerek mérkőzött meg egymással. A zsűri egyik tagja A bon) iné Antal Anna, meghívott 
drámapedagógus volt. A helyezetteket jutalomkönyvvel díjazott a könyvtár. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében rajzpályázatot hirdettünk Így lá{juk mi a természetet 
címmel a Szölőskerti Általános Iskola diákjai számára, amire október 2-ig, hétfőig vá1tuk a 
pályaműveket. Szám szerint 28 mű érkezett a könyvtárba. A rajzokat szakmai zsűri é11ékelle. A 
művek kiállításra kerültek a Szőlőske1ti Iskola au lájában. Az eredményhirdetés október 5-én, 
csütörtökön került sorra. A díjátadáson a díjazottak oklevelet és könyvet kaptak jutalmul. Senki 
nem távozott üres kézzel, mindenki kapott egy OKN csomagot, aminek nagyon örültek a 
gyerekek. 
A nap másik fénypontja a harmadikosok részére megszervezett a Ki a Tisza vizét issza ... ": 
szólások és közmondások című vetélkedő volt. 
Öszi foglalkozásokon leveles dekorációt készítettünk. ami végül az osztálytermek falát díszítette. 
Téli adventi foglalkozások sorozata megkezdődött, voltak m íkulásos képeslapok, rén szarvasos 
dekorációk, és mikulásos zsinórdíszek. 

A várva vátt Adventi Kalendárium 4 hét - 4 kérdéssel: a gyerekek jó válasz esetén megkapják é1te 
a jutalom-szaloncukrot. 
December 5-től 19-ig vall látható Bedéné Szabó Gyöngyvér babagyűjteményéből egy kiállítás a 
Sző lőske1ti Iskolában. 
A programokról készült képek megtekinthetők a Nyírszőlősi Fiókkönyvtár facebook oldalán. 
és ezzel zárult az éves programok tárháza. 
Összesen 43 rendezvény volt, amelyekre 1.469 résztvevő jelent meg. 
Könyvtár állománya 7.291 db dokumentum, idén 457 új könyv érkezett, 139 db könyvet 
selejtezti.ink le. Az iskola állománya Szirén programmal Varga Vanda segítségével rög.dtésre 
került, szám szerint 5.217 dokumentumot. Így a könyvtárban összesen 12.508 dokumentum 
található. 
Ebben az évben 238-an iratkoztak be, ebből 54 újonnan regisztrált. 

Nyírszőlősi Fiókkönyvtár 2016 tény 2017 terv 2017 tény Változás 

Beiratkozók száma 222 230 238 +7,2% 

Látogatók száma 11.247 11.400 11 .584 +2,9% 

Rendezvények száma 38 40 43 +13, 1% 

Rendezvényen résztvevő száma 987 1100 1469 +48,8% 

Helyben használt dokumentumok száma 29.289 30.000 30.828 +5,3% 

Helyben használt folyóiratok száma 8.726 9.000 9.066 +3,9% 

Referens7 kérdések száma 324 450 523 +61,4% 

lnternetczők száma 1.257 1.300 1.315 +4,6% 

Távhasználat 350 400 446 +27,4% 

Csopo11os foglalkozások száma 10 12 10 -

Csoportos foglalkozásokon résztvevők 
186 220 314 +68,8% 

száma 
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Médiatár 

Az utóbbi félé\ ben a zenei szerverünk egyre nagyobb teret kapott, jóval többen kerestek 
ekktronikusan a már digitalizált állományunkban, mint az elöző években. Egyre több a 
távhasználat is, mindennapos az e-mailes zenei tájékoztatás. A "\JAVA hozzáférés is népszerű 
volt, föleg a régi filmarchívumot keresték fel az olvasóink. A kél előadóterem és a stúdió 
technikai berendezéseinek a javítása is folyamatos volt. 2017-ben folytatódott állandó 
kiállításunk a .,Shulcz Sharock'' hagyatékának feldolgozása. A DVD és VI IS állományt már 
leltároztuk HUNTÉKA rendszerünkben, a köny\ek feldolgozása sLintén véget ért. 
Ebben az évben hangoskönyv állományunkat ellenőriztük Az állományellenörzést összekötöttük 
bizonyos katalógus-korrekciók elvégzésével, melynek eredményeképpen pontosabb 
lekérdezéseket végezhetünk hangoskönyv állományunkkal kapcsolatban. (Egységesítettük a 
gyűjtemén)' részt Felnőtt kölcsönzöröl Hangoskönyvtárra és az információhordozót CD-ről 

Hangoskönyvre. Ezzel pontosan elhatároltuk a hangoskönyveket a zenei CD-ktőL) Betűrendi 
jelzettel láttunk el minden hangoskönyvet, megteremtve a lehetőségét a borítók esetleges 
szabadpolcos, szerző szerint rendezett, s így kereshető tárolásának. A korrekciókat a 
dokumentumokon és a katalógusban egyaránt végrehajtottuk. Az elhasználódott CD-ket töröltük 
az állományból. Az állomány nagysága az állományellenörzést követően : 1.011 db 
hangoskönyv, összesen 656 cím. Ebben az évben 36 CD-vel gyarapodott Médiatárunk zenei 
gyűjteménye, amelyben karácsonyi , komolyzene, egyházi és népzene egyaránt megtalálható. 

Az Ünnepi Könyvhét teljes technikai biztosításának a felügyelete (színpad, hangosítás, sátor) 
szintén a médiatár munkatársainak feladata volt. Folytattuk a hagyományos bakelitlemezek és 
magnókazetták digitalizálását és feltárását, így már közel 1.600 digitalizált bakelit található meg 
digitális archívumunkban. 

A Digitális Helyismereti Archívum anyagai az év végén több mint 135.000 nézettséget értek el 
egy hét alatt facebook oldalunkon. ami rekordnak számít. Nagyon népszerű volt a Szelfizz a 
Móricz-s70borral játékuk is! A pályázatra végül 16 fotó érkezett be, amelyekre a közönség a 
könyvtár facebook oldalán szavazhatott. Összesesen -L936 szavazat érkezett a pályaművekre. 

Médiatár 2016 tény 2017 tény Változás 

Látogatók száma/fő 3.808 4.353 -,-14% 

Referensz kérdés 1.156 1.035 -11% 

Helyben használat 985 1.356 +37% 

Internetezők száma 3.098 2.997 -4% 

Zenei összeállílás 103 115 +11% 

Videó össt.eállítás 120 97 -20% 

Távhasználat 107 179 -67% 
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2.1 Gyűjteményfejlesztés 

Osztályunk munkatársai részben a központi könyvtár és fiókkönyvtárai gyűjteményét alakítják 
(4,5 fő), részben a megyei ellátás keretében 178 település számára s7erzik be, veszik állományba 
és építik katalógusba a dokumentumokat (2.5 fő). s hazánk tartoznak a könyvtár kötészetének 
munkatársai is (2 fó). Munkánkat segítette idén két közmunkás is, hosszabb, de nem teljes 
munkaidőben l fö, s az utolsó hónapokban 1-1 órában 1 fő közfoglalkoztatott. Az időrabló 
szerelőmunkát tekintve, nagyon hasznos volt. 
Nagyon erős évünk volt 2017, mind a gyarapítás, mind az apasztás terén. sokat és eredményesen 
dolgoztunk. A központi könyvtár 25 millió feletti összeget, a KSZR csoport 50 millió feletti 
összeget költhetett új dokumentumokra. 
Az állománygyarapítás a szolgáltatóhelyek vezetőinek javaslata ill. a gyűjtőköri szabályzat 
alapján tötiénik. A legfontosabb cél a felmerülő olvasói igények kielégítése minél teljesebben. A 
törvénynek megfelelően könyvgyarapításunk, mivel meghaladja az évi 15 millió forintot, 
közbeszerzés-köteles. Idén a KELLO nyerte a közbeszerzési pályázatot, ennek értelmében 38,2 % 
kedvezménnyel vásároltuk tőlük az új könyveket. A másik két online könyvnagykereskedéstöl is 
vásároltunk, hiszen az év közben kapott Érdekeltségnövelő támogatást és ODR támogatást is 
dokumentumbeszerzésre fordítottuk és nincs az országban olyan cég, amely minden igényt 
egyedül ki tudna elégíteni. 
Az állománygyarapodás másik nagy forrása a különböző személyektől, szervezetektől ajándékba, 
adományként kapott könyvek. Szám szerint Jegtöbbt!t a Nemzeti Kulturális Alaptól kaptunk. 
Hetedik éve folyik a Márai program, ezt a lehetőséget maximálisan kihasználjuk. 
Sok könyvet ajánlanak fel olvasóink illetve a városlakók is. Ezek többségére nincs szükségünk az 
állományban. de helyet adunk nekik ingyen elvihető polcunkon, kis részletekbe oda bárki 
behozhatja feleslegessé vált könyveit. 
A sok új könyvnek a feldolgozási idő alatt is raktár kell, et.ck a gondjaink idén a gyerekraktár egy 
részének felszabadításával megoldódtak. 

Az apasztásra nemcsak a gyűjtemény frissen tartása érdekében van szükség, hanem a rakterek 
végessége miatt is. Az évi átlagos 8-10 ezres kötetszámmal szemben 21.302 kötetet vontunk ki az 
állományból fölöspéldányként, illetve elhasználódás. elavulás miatt. Célzatosan a raktárban tárolt 
szakirodalmat sz01tíroztuk meg alaposan a nyár folyamán. s nagymértékű apasztást végeztek a 
fiókkönyvtárak is. Részben ök is kényszerűségből, hogy helye legyen a nagyszámban kapott új 
könyveknek. A törlésadminisztrációba diákmunkásokat vontunk be, így tudtuk a 
nyilvánta1tásokban is végigvezetni a folyamatot. 

2016. évi 2017.évi 2017. évi 
változás%-

Mutatók ban előző 
tény terv tény 

évhez képest 
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) 24.066.373 26.225.000 30.201.810 +38 
- ebből folyóirat (br. Ft) 5.075 015 5.500.000 5.891.387 +105 
- ebből CD!DVD/elektronikus dokumentum 1.062.496 2.000.000 1.509.508 + 12 

Kötelespéldánykénr kapott és nyilvántar1ásba vett 
234 240 162 - 31 

dokumentumok száma (db) 
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

1.381 1.400 dokumentumok száma (db) 
1 .362 - 1 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
418 430 446 + 7 

dokumentumok száma (db) 
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

191 200 90 - 53 dokumentumok száma (db) 
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

202 200 279 + 38 száma (db) 
A könvvtári állománv éves gyarapodása összesen 11.550 12500 13.276 + 15 
A gyűjteményből apasztott dokumentumok 13.838 10.000 21.302 + 156 száma 
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2.2 Gyüjteményfeltárás 

A katalógus építése, s7erkesztése szakmánk legfontosabb része, törekszünk a legnagyobb formai 
pontosságra, s a lehető legrészletesebb tartalmi feltárásra. A katalógus - az új tartalom feltöltése 
mellett - gondozást is igényel, folyamatosan javítunk, adatokat pótolunk, pontosítunk. Idén a 
létrehozott 5.687 új rekord mellett 12.687 rekordot módosítottunk a központi könyvtár 
elektronikus katalógusában. Az MZSK és a KSZR nyilvántartás továbbra is két különböző 
HUNTÉKA rendszerben folyik. Évvégén a KSZR könyvek feldolgozása kb. 90 %-os szinten áll, 
az MZSK - könyveké - a sok egyéb munka következtében kb. 60 %-os szinten. 

2016. évi 2017. évi 2017. évi 
változás%-

Mutatók 
tény terv tény 

ban előző 
.._, évhez képest 

Epített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 
5.741 6.000 

rögzített rekordok száma 
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 

2.797 3.000 betöltött tételek száma 
Országos gyűjtőkör(í cikkadatbázisba betöltött 758 
rekordok száma (JADOX) 
Feldolgozás időta1tama (egy dokumcntwn 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 1 óra 1 óra 
kifejezve) 
Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
tö1ténő hozzáférhetővé válásának időtartama 1-30 1-30 
napokban kifejezve (átlagosan) 
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumenlumok 98 99 
száma a í!Vűjtemény egészének %-ában) 

Összefoglaló a Gyííjteményszervezési Osztály 2017. évi munkájáról 
A rendelkezésre álló forrásokból folyamatos volt a gyarapítás. 

5.687 -

2.539 -
264 

(JADOX) 

1 óra 

1-50 .,-

98 1 

A Márai program keretében idén igényelt könyvek csak 20 18 folyamán fognak megérkezni a 
könyvtárba. A 2016-os ODR támogatás egy részét 2017 év elején költöttük el: 838.196,- ft-ot. A 
pénzügyi elszámolás a 2017. évet terheli. Az ODR támogatásként 2017-ben megnyert összeg csak 
2018-ban lesz elkölthető . A Nemzeti Kulturális /\laptól kétféle formában kaptunk: egy ajándékot 
nagy tételben a Könyvtárellátó közvetítésével, illetve folyamatosan a támogatott kiadóktól. 
Állományba vételük folyamatban van, eddig 880.994,- Ft értéknyit vettünk állományba belőle. 
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Állománygyarapodás 

Dokumentumtípus Db Részarány Változás az előző 
% évihez, képest 

Könyv 12.569 
Bekötött folyóirat 143 
Nyomtatott dok. összesen 12.712 96,5 + 15 % 

Kartográfiai dok. 2 0,1 - 75 % 

Nyomtaton zenei dok. 16 0,1 + 166% 

Zenei CD 50 
Hangoskönyv 86 
Hangdok. összesen 136 1 +32% 

DVD 211 
~épeslap 7 
Erem, plakett 2 
Vizuális dok. összesen 220 1,6 - 18 % 

Elektron. dok. összesen - értékelhetetlen 

Aprónyomtatvány, leltározatlan 190 
Egyéb összesen 190 1,5% +5% 

Mindösszesen 13.276 100 % + 15 % 

A gyarapodás értéke 29.31 1 790,- Ft -t 27 % 

A gyarapodás a bővebb keretek következtében idén nőtt. A dokumentum típusok közül a 
legtartósabb igeny a könyvek iránt mutatkozik, elsődleges cél ezen igények kielégítése. 

Beszerzés módja Db Részarány% Változás az előző évihez képest 
O/o 

Vásárlás 10.613 80 ·28 
Ajándék 2.367 17,8 -19 
Köteles példány 162 1,2 - 31 
Csere - 0 -
Saját előállítás 72 0,5 +1700 
Egyéb 62 0,5 - 18 

Összesen 13.276 100,0 +15 

ldei legföbb partnerünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft, a közbeszerzési pályázat nyertese volt. 
A beérkezett kötelespéldányokból ta1tós állományba 96 db könyvet vettünk, 66 volt a leltározatlan 
aprónyomtatvány, az időszaki kiadványokat (207 pld.) folyóiratként érkeztetlllk. 
A saját előállítású dokumentumok zömét rendezvényeink aprónyomtatványai teszik ki. 
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Tartalom jellege (szakrendi megoszlás) Részarány 

Szépirodalom 64.5 % 
Szakirodalom 35,5 % 

A szakirodalom megoszlása: 
0 Általános művek 3% 
1 Filozófia, pszichológia 5% 
2 Vallás 4% 
3 Társadalomtudományok 20% 
5 Természettud., földrajz 9% 
6 Alkalmazou tud. 20% 
7 Művészetek, spo1t 19 % 
8 Nyelvészet irodalom 10% 
9 Történelem 10% 

Bár idén nagyon sok egypéldányos szakkönyvet vásároltunk, s nemzeti könyvajándékként is 
főképp ilyeneket kaptunk. nem változott a tendencia, mely szerint lassan, folyamatosan nö a 
szépirodalom aránya. Olvasóink nagyobb részét ugyanis a hobbiolvasók teszik ki, elsősorban az ő 
igényeiknek kell megfelelnünk. 

Felnőtt-gyermek minősítés szerint Részarány 

Felnőtteknek szóló dokumentumok 72.5% 
Gyermekeknek szóló dokumentumok 27,5 % 

A megoszlás évek óta 70-30 % körül mozog, idén a felnőtt irodalom javára módosult, főképp a 
nemzeti könyvajándékként kapott felnőtt könyvek miatt. A gyermekolvasók aránya 20-25 % 
körüli, s az olvasóvá nevelésükbe 'aló plusz befoktetést tekintve, ideál is ez az arány. 

Az általános növekedésnek megfelelően szinte minden lelőhely és gyűjteményrész gyarapodása 
több volt a tavalyinál, a központi könyvtár és a fiókkönyvtárak közötti arány \'áltozatlan maradt. 
A gyermek.könyvtárnak jutott minimálisan kevesebb a tavalyi gyarapodásnáL ez feltehetőleg a 
felnőtt jellegű nemzeti könyvajándéknak köszönhető, s annak, hogy a felnőtt hobbiolvasóink 
igényeit igyekszünk maximálisan kielégíteni. 
Az etnikai letét a szokásos pályázati forrásból gyarapodott, a Márai adományból ráeső rész csak a 
jövő évben fog érke.ll1i. 
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Teljesen vagy részben idegen nyelvű könyvek száma a7 új gyarapodásban: 

angol 143 
német 42 
latin 12 

. francia 6 
olasz 6 
lengyel 4 
orosz 5 
szerb s 
~ 

cigán)' 4 
kínai 4 

>--

román 4 --
L.3?anyol 3 
japán 2 
szlovák 2 
ukrán 2 
bolgár 1 
eszperantó 1 
norvég 1 
török l 

A nagy világnyelvek irodalmának gyarapítása tudatos állománybövítés. A kisebb nyelvek könyvei 
inkább különféle ajándékokból származnak. A viszonylag sok (részben) latin nyelvű dokumenttm1 
a tö1ténelmi forráskiadványok révén kerül a gyűjteménybe. 

Kurrens folyóiratok 

Az időszaki kiadványokra változatlanul nagy az igény. A választékot is és a példányszámokat is 
jelentősen növeltük az idén, főleg a képeslapok. magazinok. bulvárlapok tekintetében, melyeket 
kölcsönzünk is. 
Digitális kun-cns adatbázisaink: 

• az Arcanum Kiadótól vásárolt, számítógépre telepített adatbázisok: 
• Vasárnapi újság 1854-1921. 
• Hadtö11énelmi közlemények 1954-2009. 
• Néprajzi értesítő 1900-2008, 
• Századok 1867-2007, 
• Nyírvidék (interneten is elérhetően). 
• Kelet-Magyarország 1945-1960 közötti évfolyamai. 

Online hozzáféréseink: 
Országgyűlési Könyvtár Sajtóadatbázisa (Pressdok, Hundok), Digitális Kelet, Arcanum digitális 
tudománytár, EISZ.MTAK.hu (akadémiai folyóiratok és szótárak), 
Az időszaki kiadványok egy részét ajándékba kapjuk a Nemzeti Kulturális Alaptól, más részét 
kötelespéldányként a megye településeitől, ill. nyomdáitól, túlnyomó részét előfizetjük. 
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2016 2017 
Változás az előző 
évihez képest % 

Cím Példány Cím Példány Cím Példány 

Magyar 628 856 927 1.024 
nyelvű, 

nyomtatott 
Digitális 6 6 6 6 
adatbázis 
Online 6 6 6 6 
hozzáfürésű 

adatbázis 
ldegen 10 10 12 12 
nyelvű 

Összesen 650 878 951 1 1.048 +46 + 19 

Az állami és fenntartói támogatásból dokumentumgyarapításra fordított összeg 
kifizetett számlák szerint 

·-
Dokumentum típus Ft nettó Ft bruttó 

Könyv 18.735.786 19.672.575 
Folyóirat 5.610.845 5.891.387 
Egyéb információhordozó (CD, DVD, elektron., 1 

inf., egyéb) 
1. 188.589 1.509 508 

Összesen 25.535.220 27.073.470 

Beszerzési kvóta (Ft/lakos): 225 
A számlák alapján beszerzésre fordított összeg alapján számolva. 
A város lakossága: 119 937 fö (forrás: http://nepcsseg.com/szabolcs-szatmar-bereg/nyiregyhaza) 
27 273 470 Ft: 119 937 fO = 225 
A Könyvtári Intézet által ajánlott sztendt:rd: 150 új dok. beszerzése J OOO lakosra. 
2017-ban ez a szám nálunk: 111 db/! OOO lakos (13 276 db dok. : 119.937 fő= 111) 

Állományapasztás 

Törölt dokumentumok száma: 21.302 kötet 
Törölt dokumentumok értéke: 4.270.126 Ft 

Megoszlása: 

Dokumentumtípusok szerint 

könyv 

térkép 

kotta 

hangdok. CD 

vizuális dok. (video. DVD) 

40 

db 

20.944 

82 

3 

257 

16 



A törlés oka szerint db 

fölöspéldány 9.016 

természetes elhasználódás 9.338 

elavult 2.794 

olvasó által megtérített 67 

megengedett hiány 87 

A nyár folyamán nagyarányú apasztást vége7tünk a felnőtt kölcsönzési állomány raktári részében, 
fölös, elhasználódott és elavult köteteh.et vontunk ki. A gyermekkönyvtár raktárából is 
folyamatosan zajlott a folös és rongált kötetek leválogatása. A fiókkönyvtárak is kénytelenek 
visszaküldeni fölös és rongált könyveiket, hog) helye legyen az új gyarapodásnak. 
A fenntartó engedélyezte a törlések végrehajtását. 

A könyvtár dokumentumállománya 2016 és 2017 december· 31-én 

Állomány (db) 
Dokumentumtípus 2016. dec. 31-

én 

Könyv és bekötött folyóirat 337.185 

Kartográfiai dok. (térkép) 840 

Nyomtatott zenei dok. 1.426 
(kotta) 

Hangdok. (CD) 21.417 

Képdok. (DVD) 4.053 

Elektronikus dok. (CD· 649 
ROM,) 

Egyéb (aprónyomt.) 53.947 

Összesen 419.517 

Az állomány leltári éttéke: Tavalyi érték 
+idei gyarapodás 

- idei törlés 
= Idei egyenleg 

Gyarapodás 
Törlés 2017 

2017 
folyamán 

folyamán 

(db) 

12.712 

2 

16 

136 

220 

-

190 

13.276 

287 492 851,-
29 311 790 

316 804 641 
4270126,-
312534515,-Ft 

(db) 

20.944 

82 

3 

257 

16 

-

-

21.302 

Állomány (db) 
2017. dec. 31-

én 

328.953 

760 

1.439 

21.296 

4.257 

649 

54.137 

411.491 

Egy könyvtári dokumentum átlagára: 875,- Ft (összérték/összes db, 312 534 515 : 357 354) 
(figyelmen kívül hagyva a leltározatlan aprónyomtatványokat) 
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Beszámoló a megyei ellátás adatairól - KSZI~ 

A gyarapodás: 30.085 kötet, 54.858.74'.},- Ft értékben. 

Megoszlása: 

Dokumentumtípus 2016 (kötet) 2017 (kötet) Változás (%) 

Könyv 21.791 29.824 + 37 
Térkép 4 19 .+- 375 
CD, DVD 41 242 +490 
Összesen 21.836 30.085 + 38 

Felnőtt-gyermek 
2016 (kötet) 2017 (kötet) Változás 

minősítés 

Felnőtteknek szóló 12.940 18.513 + 43 
f-

Gyerekeknek szóló 8.896 l l.572 + 30 
Összesen 21.836 30.085 + 38 

Egy 2017-ben beszerzett dokumentum átlagára: 1 823,- Ft 

Megyei clokumentumgyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák szerint 

Dok. típus Ft (nettó) Ft (bruttó) 

Könyv 5 l.871.1 69 54.464.727 

Folyóirat 7.413.827 7.784.518 

Egyéb információhordozó (CD. DVD, elektron„ 
14.762 18.747 inf .. egyéb) 

Összesen 59.299.758 62.267.992 

A KSZR településekre és a könyvtárbuszra összesen 177 féle időszaki kiadvány volt előfizetve, 
953 példányban 

További munkáink az állományalalcításon túl 
Állományunk ellenőrzését folyamatosan kis adagokban végezzük. A felnőtt szépirodalomban 
haladunk minden évben valamivel tovább. Idén megtörtént az N betűrendi jelű felnőtt 

szépirodalom ellenőrzése. Ezenkívül megszerveztük a CD alapú hangoskönyvek 
állományellenőrLését ill. a nyilvántartás egységesítését a katalógusban. 

A gyarapításba ta1tozik, de külön megemlítem, hogy állományba vettük a Médiatárban elhelyezett 
Schulz-hagyatékot, s hozzákezdtünk a Margócsy-hagyatékból kapott dokumentumok 
feldolgozásához. 

A segédkönyvtáros tanfolyam gyüjteményszen ezési modulját nagyobbrészt a csopoit 
munkatársai viszik (Frank A„ Szabóné Szász A„ Trifono\'11é Karajz B.). Gonda Á. előző 
tapasztalatai alapján az 1. és 3. modulban oktat, s részt veszünk a vizsgáztatásban is. 
Gonda Ágnes TQM minőségbiztosítási tanfolyamot végez. 
Részt vettünk a kölcsönzési állomány krimi és a fantasy kiemelésének szétválogatásában. 
Részt vettünk az intézményi tárgyi leltárbfm 3 fóvcl, 
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Részt vettünk a február 27-i középiskolai könyv1árhasználati verseny zsürijének munkájában. 
Szükség esetén helyettesítettünk az olvasószolgálati részlegekben (központi könyv1ár. 
fi6kkönyv1árak, köny\lárbusz) 
Bemutanuk debreceni könyvtárosoknak a KSZR Huntéka-rendszerét, és eszmét cseréltünk 
hun téka-tapasztalatokról 
Képviseltük az intézményt a kisvárdai Szent László ünnepségen és a Hősök t:mléknapján. 

Bekapcsolódtunk a könyV1ár nagyrendezvényeibc: a Szabó Magda-maratonon felolvasással, az 
Ünnepi kön)'\ héten a verscetlis dekorációval, a könyvturkáló gondozásával és mémek 
gyártásával, az Országos Könyvtári Napokon és más alkalmakkor könyvkiállítások 
összeállításával. véradás-szervezéssel. Utóbbi Frank Anna érdeme, aki mint vöröskeresztes 
aktivista, ebben a szerepben Lászlóné Ágota örökébe is lép. A Múzeumok éjszakája 
előkészítésében kötészcink működtek közre. 

Folyamatosan gondozunk könyvkiállításokat, ajánlókat a kölcsönzőtérbcn: a vitrinben 
évfordulókhoz ünnepekhez kapcsolódóan Szabóné Anikó készít havonta más kiállítást; a 
központi asztalon idén a könyvesblog.hu által az utóbbi 2 évben legjobbnak értékelt felnőtt és 
gyerekkönyveket ajánlottuk folyamatosan; eg> oldalsó asztalon pedig olvasóinknak adunk 
lehetőséget, hogy kedvenc könyveiket másoknak is ajánlhassák. 

Szerkesztjük a kön) vtár honlapján 2011-től az olvasópont oldalt. havi 4-5 új bejegyzéssel, amely 
idén új, korszerűbb formát is öltött: http://w\vw.mzsk.hu/ujoldal/olvasoponú. llt különböző 
kategóriákban osztunk meg írásokat a nagyközönséggel, s részben pótoljuk a most szünetelő 
nyomtatott könyvtáros híradót is. Felkerülnek az oldalra könyvajánlók, ajánló bibliográfiák, 
híradások könyvtárunk rendezvényeiről, eseményeiről, kön; vtárosokról, s írások bármi más 
kulturális témáról. Ha\onta játékfeladványt is köuétesziink, melyet akár online, akár a könyvtár 
tereiben szórólapokon is megválaszolhatnak a ját~kos kedvűek, a nyerres könyvajándékot kap, 
melyet maga választhat több címből. A blogon megjelent írásokat a könyvtár facebook oldalán 
rendre megosztjuk, s itl más bejegyzéseket is közzéteszünk, pl. rendszeresen hírt adunk új 
könyveinkről. 

Kreatív játékos kedvű munkatársaink Csele Endréné és Parfinov Andi saját kczdeményezésükből 
és szervezésükben az iskolai évben könyvtári kvízt szerveznek havonta középiskolás csapatoknak 
- most már hannadik éven. A rendezvénysorozat rendkívül népszen'.i, és sok látogatót vonz a 
könyvtárba egyik legfontosabb célközönségiinkből, a középiskolásokból. Követhető jó 
gyakorlatként a legutóbbi KIT-hírlevél is tudósít róla. 
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2.3 Állományvédelem 

Kötészeinknek is folyamatosan volt munkája az évben, bekötötték saját elrongálódott, de é1tékcs. 
kötni érdemes könyveinket, készítették a születésnapi újságokat, s más alkalmakra szóló 
ajándékcsomagokat, vettek fel és teljesítettek külső megrendeléseket, a tőlük megszokott 
színvonalon. Az egyik kolléganőkjövőre nyugdíjba vonu l, utánpótlását 2018-ban megoldjuk. 

Kötészeti munka számokban 2017 

Munkatípus Mennyiség Részarány 

Könyvkötés 561 

Bekötött folyóirat-évfolyamok 214 

Bekötött napilap-évfolyamok 45 

Születésnapi újság 64 

Belső munkák összesen 884 71 % 

Lakossági megrendelésre 354 29% 

Összesen 1238 100 % 

2016. évi 2017. évi 2017. évi 
1 

változás %-ban 
Mutatók 

tény terv tény előző évhez 

' képest 
Tárgyévben fe11őtlenítés, kötés, 
javítás, restaurálás, savtalanítás 
vagy egyéb aktív állományvédelmi 1.180 1.180 1 .238 +4% 
intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 
Muzeális dokumentumok száma 165 165 165 0 
Restaurált muzeális dokumentumok 

0 0 0 0 száma 
Az állományvédelmi célból 
digitalizált és a konvertált 85 85 87 +2% 
dokumentumok száma 
Biztonsági jellel ellátott 

0 0 0 0 dokumentumok száma 
A könyvtári dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló gépek 7 7 8 +14,3% 
száma 
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2.4 Tudományos kutatás 

2016. évi 
változás %-

1 Mutatók 
tény 

2017. évi terv 2017. évi tény ban e lőzó 
évhez képest 

Kutatómunka éves időalapja 
0 0 

(munkaóra/év) 
Tudományos kutatások száma 0 0 
A könyvtár összes publikációinak 
száma és ebből a könyYtár 
szakemberei által készített, 

71 75 1 (Babosi) 
nyomatott vagy elektronikus 
formában megjelent publikációk 
száma 
Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 0 
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 

0 0 0 
publikációk száma 
A könyvtár által kiadott 

4 4 4 
kiadványok száma 

A könyvtár szakemberei által 10 
tartott előadások száma l (Babosi) 

7 15 5 (Vraukóné) 
2 (Pivnyikné) 
2 (Gosztonyi) 

A könyvtár szakemberei által 
elvégzett szakértői tevékenységek 6 10 4 
száma 
A könyvtár által szervezett 

5 1 
l 

konferenciák száma (Könyvtármozi) 
A könyvtár által szervezett 
konferenciákon 160 100 31 
résztvevők száma 
A könyvtár szakembereinek 8 
konferencián való részvételének 3 (Vraukóné) 
száma 27 30 l (Simon) 

3 (Gos:.c.tonyi) 
1 (Márföldi) 

A képzésben, továbbképzésen 7 
részt vett dolgozók száma 8 7 7 (KS7.R) 

45 



3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladate llátása 

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás 
A megye teriiletén működő nyomdák kiadványaikból 1-1 példányt kötelesek könyvtárunknak 
megküldeni. Kapunk könyveket, időszaki kiadványokat. aprónyomtatványokat. Ez a szolgáltatás 
hely: ismereti gyűjteményünk gyarapodása szempontjából különösen fontos, sok helyi kiadású 
könyvhöz, újsághoz, helyi jelentőségű aprónyomtatványhoz jutunk így hozzá. Tartós állományba 
vettünk idén 96 kötelespéldányként kapott könyvet, leltározás nélkül befogadtunk 66 
aprónyomtatványt. s folyóirat-nyilvánrattásunkban rögzítettünk 207 helyi lapot. Szállítmányok 
érkeztek a következő nyomdáktól: lmi Print, Color-Pack, Gőz Nyomda, Start Nyomda, Szent 
Atanáz Hittudományi Főiskola, Újfehértói Hírdető Kft„ Hok és Társa Kft„ Viola Print. "ZSZS 
GRAND" Kiadó és Bátori Nyomda Korlátolt Tár~aság. Beregi Nyomda, Aranynapsugár Kft, 
Irodamágia és Média Kft. Fuzyan Nyomda. 

3.2 ODR tevékenység 
A 2016-ban nyert 2. 500. OOO,- Ft nagyobb részét még abban az évben elköltöttük. kisebb részét 
843 347,- Ft-ot 2017-ben költöttük el. A 2017-ben megnyert l.500.000,- Ft még nem érkelett 
meg, ezt 2018 első félévében tervezzük elkölteni. Az összegeket mindkét évben a legkeresettebb 
könnyedebb szépirodalmi állomány gyarapítására fordítottuk/fordítjuk. 

A 2017-ban beérkezett könyvtárközi kérések száma emelkedett 59.67%-kal, viszont az általunk 
elküldött kérések száma csökkent 20%-kal. a csökkenés azzal magyarázható, hogy állományunk 
évről-évre gazdagabb, így több dokumentumot tudunk szolgáltatni saját állományunkból. 

ODR 2016 évben teljesített 2017 é" ben teljesített Változás 
kérések kérések 

Beérkezett kérések 687 db dokumentum 1097 db dokumentum +59,67% 

Elküldött kérések 604 db dokumentum 483 db dokumentum -20% 
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3.3 Területi ellátó munka 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek könyvtárellátási helyzete 2017. évben, 
számokban 

Könyvtárak könyvtárnk száma nyilvános könyvtl\rak Lakosságszám 
(db) 2017. jegyzél,én szere1lel összesen 

(db) 201 7. 201 7. 

megyei könyvti\r 1 l 117 689 

megyei könyvtár KSZR 35 0 10 636 
swlgáltató helyeinek száma 
összesen 
0 - 500 lakosú településen 

1 ehböl könyv1á1 hw.s:ml 17 0 ./ 217 
1 ellátoll település 

megyei könyvtár KSZR 56 0 42 080 
s7olgáltató helyeinek száma 
összesen 
50 1 . 1000 lakosú 
tclepülé~cn 

~ 
~ ebből kő11.Y1·fárb11ss:al 10 0 7 579 ""' 'C\S 

> t.:lláto/l település 

;;>-.. megyei könyvtár KSZR 33 0 39 010 e:: :o szolgáltató hel)einek s1áma 
~ összesen 
'Vi 1001 . 1500 lal-.osú 
• Cl) 

településen :;:l 

fr ebből kő11.1-vtcirb11w:al 0 0 0 -Q) ellátoll település E-
megyei kllny\ tár KSZR 53 0 120 914 
szolgáltató helyeinek száma 
össze-sen 
1501 . 5000 lakosú 
településen 

ebből kön;'l•tárbusszal 0 0 0 
ellátoff település 

-
városi könyvtár 27 27 185 127 

i 
önálló községi könyvtár 24 24 47 250 

Összesen 229 51 562 706 

A Megyei Szolgáltatási Osztály tevékenységére 2017-ben is a folyamatos vá ltozás, a feladatok 
bővülése volt jellemző . 

Megyei könyvtár területi feladatellátása a Kult. tv. 66.§ alapján két nagy területre bontható. Egyik 
része a klasszikus módszertani feladatok ellátása, a területi el látó munka, a másik ped ig a 
kistelepülési ellátás megszervezése, azaz a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése. 
Települési könyvtárakon kívül más könyvtártípusok is megtalálhatóak a megyében. Egyéb 
könyvtártípusok közül 3 fe l sőoktatási , 4 orvosi szakkönyvtár, 3 egyéb szakkönyvtár, 2 Büntelés
végrehajtási fntézeti könyvtár és 2 egyéb (alapítványi) típusú könyvtár mííködött a megyében. 
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Az iskolai könyvtárakkal való együllműködési.ink keretében a Nyíregyházi Középiskolai 
Könyvtárostanárok Munkaközösségével a legaktívabb a kapcsolatunk. Rends?eresen, évi négy 
a lkalommal részt veszünk az összejöveteleiken és helyet biztosítunk a rendezvényeik számára. 

2017. évi települési könyvtári ellátás 

NYl<J·n szereplci k<inyvli:\r 

A két feladat egyrészt jól különválasztható tevékenységeket, ugyanakkor egymással 
összekapcsolódó, nem elkülöníthető feladatokat jelent, melyekhez a szükséges humán eröfon-ás és 
infrastruktúra a következőképpen állt rendelkezésre: 

A megyei szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei 
A Megyei Szolgáltatási Osztály létszáma 2017-ben 2 fővel bővült, amit a növekvő feladatok is 
megköveteltek. Az osztály megyei fe ladatainak feladatkörök szerinti felosztása a következők 
szerint történt: 6 KSZR referens, 1 fő Könyvtárbusz koordinátor, tudományos kutató és 
segédkönyvtár képzésfelelős, 1 fó osztályvezető és KSZR koordinátor, 1 fő módszertani 
tanácsadó, 1 fő Könyvtárbusz könyvtáros. 
A szállítási feladatokra négy gépjármű állt rendelkezésünkre, egy Opel Vivaro, egy Opel Combo 
és egy Skoda Octavia és egy Wolksvagen Passat gépjánnü, így teljes mértékben el tudjuk látni 
mind a megyei és mind a városi feladatainkat. 

Módszc1·tani szaktanácsadás, segítségnyújtás 
A megyei könyvtár növekvő arányú tanácsadó tevékenységet fo lytat. 20 17-ben az FD- 13 Hálózati 
tanácsadó naplóban rögzítettek szerint 132 esetben kerestek meg bennünket. kértek segítséget 
személyesen, telefonon és e-mailben. A kérések, kérdések jelentős része az alapdokumentumok 
módosításával (SZMSZ, Alapító okirat), a statisztikával, minőségbiztosítással, a KSZR-el, 
valamint a pályázatokkal (pl. eszközfej lesztés) kapcsolatban merült fel, melyekre minden esetben 
sikerült választ adni, megoldást találni. 
Elkezdődött a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő könyvtárak tervszerű látogatása. Első 

sorban azokra a településekre látogattunk el, abol problémák vannak a jogszabály szerinti 
működésben, (pl. szakfeladaton működik a könyvtár), illetve a korábbi években szakértő vizsgálat 
történt, s a szakértő javasolta a KSZR-hez való csatlakozást. 
Természetesen ahol lehet, s az önkormányzat tudja biztosítani a jogszabályoknak megfelelő 
működési feltételeket, ott igyekszünk olyan módszertani segítséget adni, ami segíti a Nyilvános 
Könyvtárak Jegyzékén maradást. 
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Ennek érdekében az alapdokumentumok (SZMSZ, srratégiai terv, fonntartói nyilatkozat, 
munkaköri leírás, gyűjtőköri szabályzat, minőségügyi dokumentumok, stb.) elkészítéséhez 
segítségképpen mintadokumentum csomag elkészítését kezdtük meg, amely terveink szerint 
letölthető lesz a honlapunkról. 

Megyei feladatokhoz kapcsolódó pályázati tevékenység 
• A könyvtári eszközfejlesztési pályázatra 6 település jelentkezett. a pályázathoz 

benyújtandó szakértői vélemény elkészítéséhez a hel)színi egyeztetések megtö1téntek, a 
szakértő i vélemények határidőre elkés~ültek. Szakértői véleményt az alábbi 
településeknek készítettünk: Buj. Kántorjánosi, Nyírlövő, Petneháza, Tiszabecs. Egy 
település, Ófehértó bár szeretett volna pályázni, de végül az önkormányzat nem tudta 
biztosítani a~ általa elvárt feltételeket, ezé1t nem tudtunk támogató szakvéleményt 
elkészíteni számukra 

• Az Országos Könyvtári napok pályázat benyújtásához elkészítettük a Nyilvános 
Könyvtárak .Jegyzékén szereplő könyvtárak programjainak előzetes költségtervét. 

Felnőttképzési tevékenység (OK.J-s és akkreditált képzéseink) 
OKJ-s képzés: 
A Segédkönyvtáros képzés 7. évfolyamát zártuk és 8. évfolyamát indítottuk 2017-ben. 
A képzés szervezésének alapja a 2013. évi 77. trv a felnőttképzésről 

- 37/2013. (V. 28.) EMY1 1 rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába ta1tozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

- 150/2012. (VII. 6.) Kotm. rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéröl 

- 217/2012. (VIIl. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelmény moduljairól 

Két év tapasztalat van mögöttünk az új képzési forma, ill. az új akkreditációs engedéllyel indított 
kép7éssel kapcsolatban Az új program az adminisztrációt és a személyi feltételeket illetően is 
nagyon sokat szigorodott. 
A felnőttképzési szakértő (2016. július) javaslatai alapján a7. adminisztrációban minimális 
igazítást végeztünk. A személyi \ áltoztatás eredményes volt, az adott képzési időszakra felkért 
Bíbor Máté kiváló é11ékeléseket kapott. 
A 3. modul tartalmát a megengedett keretek között módosítottuk. ill. kiegészítettük a szakma 
fejlődési irányait követve. Ennek megfelelően két kolléganő lépett be a képzésbe a 
mindennapokban már csaknem nélkülözhetetlen felhőszolgáltatások megismertetésével és a 
könyvtárpedagógiai ismeretek megerősítésére. 
A megújult segédkönyvtáros képzés moduljai (a többször módosított 217/20 12. (VflI. 9.) 
kormányrendelet szerint): 
l. modul: A könyvtári rendszer mííködése 
2. modul: Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfcltárás 
3. modul: Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás. 

Az új felnőttképzési törvény, valamint a szakmai- és vizsgakövetelményekről szóló EMMI 
rendeletnek megfelelően un. komplex vizsgát kellett tenniük a képzésben résztvevőknek. 
Az eddigi évfolyamok viL:sgaeredményei átlagosan 85-95 %-osak vo ltak, s minden alkalommal 
vizsgaelnöki elismerést kaptak az oktatók és a képzésben résztvevők egyaránt. 
Vizsgára bocsájtottak száma: 25/25 fő, előző évről ismét gyakorlati vizsgát ismétlő 1 fö. 
Írásbeli vizsgaeredmény: 4,48 ( 19 fő jeles, 1 fő elégtelen) 
Gyakorlati vizsgaeredmény: 3, 69 (9 fő jeles, 1 fő elégtelen) 
Szóbeli vizsgaeredmény: 3, 73 (13 fö jeles, l fő elégtelen) 
Összesített eredmény: 3, 96 
Egy hallgató két vizsgatevékenységben is elégtelen érdemjegyet kapott, KSZR-es településről, s a 
hatmadik elégtelen is KSZR-település könyvtárosa. 
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Ezek az eredmények megerősítették bennünk, hogy 2017/2018-as képzési évtől szigorúbb 
feltételekhez kell kötnünk a rés7vételt a KSZR-településekről. Módosítottuk a megállapodás 
taitalmát és az aláírók körét is; polgánnester mellett alá kell írja a jegyző is, aki a jogi 
folytonosság biztosítója a településen. 
Változtatás történt a l 00 órás könyvtári gyakorlat teljesítését illetően is. Beépítettük az órarendbe, 
s csak a képző intézményben teljesíthető, ill. szigorúbb feltételekhez kötöttük a gyakorlat alóli 
felmentés is. 

Továbbk~pzések, szakmai napok: 
• Az IKSZ és a József Attila Megyei Könyvtár szervezésében kétnapos továbbképzésen 

vettünk részt KönyvtárMozi témában. 
• Májusban két fővel vettünk részt a Kárpát-medencei könyytárosok konferenciáján, 

Csongrádon. 
• Júniusban, az IKSZ és a Kecskemétfilm Kft. közös szervezésében A kistelepülések 

mozgóképkultúrájának helyzete, avagy a Könyvtár.Mozi szerepe e. konferencián négy 
fővel vettünk részt Kecskeméten a Katona József Könyvtárban. 

• Júniusban két füvei részt vettünk „Az én könyvtáram·· program projekt ismertető 

konferenciáján. 
• Júliusban A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésén vettünk részt 

Miskolcon, ahol bemutatásra került megújult Könyvtárbuszunk. 
• Szeptemberben a 1agy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő program szakmai 

napján vettünk részl két füvei Egerben. 
• Szeptemberben egy kolléganő elvégezte a Könyvtári Intézet által szervezett Könyvtári 

szakértői ismeretek akkreditált képLést. 
• Szeptemberben ''Az én könyvtáram" program szaktanácsadói konzultációs napján vett 

részt egy kolléganőnk. 
• Októberben. az egri megyei könyvtár szervezésében két napos Kön) vtárMozi szakmai 

továbbkép.lésen vettünk részt három fővel Demjénben. 
• Novemberben egy fővt:I képviseltük az intézményt a KSH könyvtára által szervezett 

háromnapos könyvtárstatisztikai workshopon. 
• November végén KönyvtárMozi szakmai napot szerveztlink a mozi hel) i felelősei 

számára, I:,tyeken. 
• Decemberben "Az én könyvtáram„ program szaktanácsadói-koordinátori szakmai 

napokon vett részt egy kolléganőnk. 

A továbbképzéseken elhangzott jó gyakorlatok átvétele és továbbadása folyamatosan megjelenik a 
napi munkánkban. 
2017 -ben a Segédkönyvtáros tanfolyam keretében hat olyan kolléga képzése valósult meg, s tettek 
sikeres vizsgát, akik 1501-5000 lako~ú település szolgáltató helyein dolgoznak. (Nagyszekeres, 
Pócspetri, Kántorjánosi, Ópályi, Jánkmajtis, Szatmárcseke) 

Előadások: 

• Szín/Tér/Tár/Könyvtár - Könyvtárak, mint közösségi terek / dr. Vraukóné Lukács Ilona. 
Gosztonyi Enikő, Pivn) ikné Filep Anita 
Nagys1őlős. 2017. március 21-22 

• Másfél órányi esély, kéthetente -- avagy hátrányos helyzetű települések könyvtári ellátása 
a Felső- Tiszaháton I dr. Vrnukóné Lukács Ilona 
Olvasás, könyv, irodalom a roma/cigány kultúrában A Kaposvári Egyetem Roma 
Szakkollégium országos hatókörű konferenciájának részeként megrendezett 
mühelykonfcrencia 
Kaposvár - Kaposvári Egyetem, 20 J 7. április 07. 
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• Könyvtárbusz, ami összeköt - avagy - GURULÓ KÖNYVTÁR a Felső-Tis1aháton és a 
bokortanyákon / dr. Vraukóné Lukács Ilona 
Nyitott Napok ( 12): Eötvös Loránd l'udományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (EL rE BTK KITI) előadássorozata 
Budapest - EL TE, 1017. 05.03. 

• Hátizsákolástól a digitalis könyvtárig I dr. Vraukóné Lukács 1 lona 
• Civilek a könyvtáraké1t: J 0 éves a Hfi\.TNLI (Hogy a Magyar Nyelv ne Legyen Idegen) és 

a (Könyv)Támasz alapítvány. 
• Budapest - OrsLágos ldegennyelvű Könyvtár, 2017. 09.22. 
• A magyarországi könyvtárak határon túli tevékenysége egy civil szervezet - KAMIKA -

munkájának tükrében / dr. Vraukóné Lukács Ilona 
"Könyvtár, ami összeköt" - Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése 
című ösztöndíjprogram 
Budapest - Országgyűlési Könyvtár, 2017. 10. 12. 

Olvasásnépszerüsítés: 
• Az Internet Fiesta programsorozat keretében 31 településen 38 rendezvény került 

megszervezésre. 
• Az Ünnepi Könyvhét programjaihoz 11 nyilvános könyvtár és 71 KSZR szolgáltató hely 

csatlakozott. 
• /\z Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében a megyei könyvtáron kívül 

172 településen összesen 558 program megvalósításában müködtünk kö.ae. 

3.4. A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése - rövid összefoglaló, hiszen a KSZR 
szolgáltatás bemutatása kUlön dokumentumban lörténik. 

A megyei feladatellátás legnagyobb részét a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 
végzett tevékenységek adják. 

2017-ben 177 település ellátását valósítottuk meg, 27 településen könyvtárbusz segítségével. 150 
településen szolgáltató helyen töi1ént a könyvtári szolgáltatás. 
A 177 település, köztük a J 5 új csatlakozó ellátása. a megnövekedett feladatellátás komoly 
kihívást jelent ebben az évben is. 2017 márciusától az osztály 2 fővel bővült akik a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer feladatellátását végző csoportba kerültek. A 
vásárosnaményi körzet ellátását végző kolléganő már, mim a megyei könyvtár föállású dolgozója 
látja el a 23 településsel kapcsolatos szakmai feladatokat. Az egyenlő leterheltség és a hatékony 
ellátás érdekében a települések újraelosztására volt s7ükség így egy-egy referens 23-26 település 
könyvtári szolgáltatásának feladatait látja el. 

2017-ben NKA pályázatból 4 szolgáltató hely teljes belső megújítása került kialakításra. 3 
szolgáltató hely teljesen új könyvtári bútorzatot kapott, 20 helyre pedig gyermekbútorokat illetve 
szőnyegeket szereztünk be. 
3 településen volt ünnepélyes könyvtárátadó és 33 könyvtárban lö1tént meg a selejtezés. 

2018-tól újabb l 0 településsel kötöttünk együttműködési megállapodást, így az ellátandó 
települések száma 187-re emelkedik. 
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Könyvtárbuszos szolgáltatás 
A Guruló Könyvtárunk a fehérgyarmati járásban 27 települést és 12 Nyíregyháza környéki 
bokortanya lakosságának könyvtári ellátását biztosítja. Az első félévben tapasztaltak szerint egyre 
nagyobb az érdeklődés a szolgáltatás iránt a fehérgyarmati régióban, a boko1tanyákon nem 
tapasztaltunk növekedést a könyvtárhasználatban. A fehérgyarmati régiókban azokon a 
településeken, ahol iskola található. másfél órát áll a busz. Tavaly januártól a LEGO-val kötött 
megállapodás alapján a gyár dolgozóinak is biztosí~juk a könyvtári ellátást, új megállóhely került 
kialakításra. s egy megállóhelyet Kazárbokorban. al érdeklődés hiánya miatt megszüntcttünk. 
A Könyvtárbusz műszaki állapotát ebben az évben is megoldottuk, a beázások és az építésbő l 

adódó hiányosságok kiküszöbölésével kapcsolatban a számtalan megkeresés, levélváltás után 
végül a kivitelező 2016. december 5. és 2017. február 20. között kijavította a hibákat. Ebben az 
időszakban sem szünetelt azonban a szolgáltatás, a könyv1ár Opel Combo gépjárműje járta a 
fehérgyarmati régiót és a bokortanyákat. A javítás során a busz külső dekorfóliája sajnos 
eltávolításra került, ezért a 2017-es év első felének egyik nagy munkája volt a dizájn 
újragondolása, megtervezése, kivitelezése, annál is inkább, mert a Guruló Könyvtárunk meghívást 
kapott Miskolcra a Magyar Könyvtárosok 49. Vándorgylílésére, s itt megmutattuk be először 
megújult Könyvtárbuszunkat, mel) nek nagy sikere volt. 

3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás 
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, (22 
cím). A megye területén élő kisebbségek ellátására é\ente megpályázzuk az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár által felkínált lehetőséget, ebből a keretből német nyelvi anyaggal 
gyarapítjuk a rakamazi. mérki és \állaji könyvtárakat. ahol jelentősebb számmal él sváb eredetű 
lakosság, és cigány nyelvű vagy roma szerzőktől származó irodalommal néhány község 
könyvtárát:, de a KSZR ellátás terjedésével ezen községek sora évről évre szlíkül. Tehát a megye 
területén vállalt ilyen jellegű feladatunk teljesítését fokról fokra átveszi a KSZR ellátás. 
Jelenleg 3 roma és 1 német nemzetiségi lctétünk van. Minden letétünk nyilvános könyvtárban 
található. 
A roma leténel ellátott telepi.iléseken már könyvtárbuszos ellátás törL6nik, 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. 

3.6 Statisztikai adatszolgáltatás 
2017. március 31-ig. a megadott határidőre 174 papír alapú statisztikai adatlapot küldtek be a 
megyéből, melyet a Kultstat elektronikus rendszerben mi rögzítettünk. A könyvtárak által a 
statisztikai rendszerben rögzített adatokat ellenőriztük, szükség esetén javítottuk, majd 
véglegesítettük. Az adatszolgáltatók száma 2017-ben 249 könyvtár volt. 
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4. Mutatók 

4.1 Könyvtárhasználat 

2016. évi 2017. évi 2017. évi 
változás %-ban 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
tény terv tény 

előző évhez 
kéoest -

Beiratkozott olvasók száma (fö) 9.118 10.000 9.227 +L2% 
-

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
7.429 8.200 7.587 +2,12% 

használók száma (fö) 
A könyvtári látogatások száma (db) 150.230 180.000 190.039 +26,5% 

Ebből csopo1tok (db) 106 120 169 +159% 

4.2 Dokumentumforgalom 

2016. évi 2017. évi 2017. évi 
változás%-

KönY'•tárhasználat (KSZR nélkül) 
tény terv tény 

ban előző 
évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 159.031 170.000 172.471 +8,45% 

E-dokumentumok kölcsönzése (db) 36.608 37.000 31.920 -12,8% 

Helyben használt dokumentumok (db) 265.151 300.000 274.885 +3.67% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 
687 787 1097 +59,67% 

(db) 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 
604 704 483 -20% 

(db) 

Irodalomkutatások, témafigyelések 
10 15 23 +230% 

száma (db) 

4.3 Olvasói számítógépek 

Olvasói számítógépek száma 2016. évi 2017. évi 2017. évi 
változás %-ban 

helyben használatra tény terv tény 
előző évhez 

i kén est 
Katalógus 2 2 2 0 
Olvasói munkaállomás 17 17 17 0 

440 r l ált t. k . n me szote: a aso 

2016.évi 2017.évi 2017. évi 
változás%-

Online szolgáltatások 
tény terv tény 

ban előző 
évhez képest 

Távhasználatok száma 208.581 215.000 147.463 -15.1% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) 
3 3 3 0 

mely nyelveken érhető el 
A könyvtári honlap 

1 taiialomfrissítéseinek gyakorisága 50 50 60 +20% 
1 (alkalom/ hónap átlagosa11) 
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A könyvtári honlap 60 60 
720 +18% 

tartalomfrissitésének száma összesen 7 7 
A könyvtárban használható adatbázisok 

16 17 17 +6% 
száma 
A Web 2.0 interaktív könyvtári 2 3 " +50% 
szolgáltatások száma (db) 

.} 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatásokat igénybe vevő 2.372 2.500 4.172 +75% 
használók száma (fő) 1 

A könyvtári OPAC használatának 
gyakorisága (használat/év) (kattintás az 8.228 10.000 14.360 +74% 
OPAC-ra) 
Tárgyévben a könyvtár által nyílt 2.782 

1 

hozzáférésű publikációként elérhetővé összesen: 3.000 1 
tett dokumentumok száma (db) 202.019 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

2016. évi 2017. évi 2017.évi 
változás%-

Szolgáltatások száma 
tény terv tény 

ban előző 
évhez képest 

Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT eszkö1ök 3 " .) "' .} -
száma 
Fogyatékossággal élők számára 

4 4 5 T25% akadálymentes szolgáltatások száma 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 
A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához 

. ' á (o/c) v1szony1tott ar ny 0 

2016. évi 2017. évi 2017. évi 
változás%-

Dolrnmcntumok ban előző 
tény terv tény 

évhez képest 
Könyvek 191 200 90 -53% 
folyóiratok 22 22 22 -
Elektronikus dokumentumok - - - -
Összesen 213 222 112 -48% 

47H 'l"l' 'k . aszna 01 rnozese szarna 

2016. évi 2017. évi 2017. évi 
változás%-

Kompetencia képzés 
tény terv tény 

ban előző 
évbez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafojlesztést, szövegértés 

3 5 6 +200% 
fejlesztését támogató nem formális 
képzések száma 
A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetencia fejlesztést, szövegértés 

80 110 123 +53,8% 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken résztvevők száma 
A könyvtár által szervezett digilális 

6 8 8 +33,3% 
kompetenciafejlesztési, 
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információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzések száma 
A könyvtár által szerve1ett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 235 300 302 ~128,5% 

nem formális képzéseken résztvevők 
1 száma 

A könyvtár által szervc:Let1 engedélyezett 
1 3 6 +600% 

képzések, továbbképzések száma 
A könyvtár által szervezett akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken 23 75 90 +39 1,3% 
résztvevők száma 

A könyvtár által szervezett 
203 210 209 +2,95% 

könyvtárhasználati foglalkozások száma 

A könyvtár által szen ezctt 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 4.492 5.100 4.523 +0,6% 
résztvevők száma 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetüekct, romákat célzó. a társadalmi 
együttélést erősítő. diszkrimináció-

16 18 19 +18,6% 
ellenes, szemléletformáló. toleranciára 
nevelő és multikulturális programok 
száma 
A könyvtár által s1ervezett hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-

310 400 415 ~33,9% 
el lenes, szem !életformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programokon 
résztvevők száma 
A könyvtár által szerveLctt nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő prog1·amok 1 5 6 +600% 
száma 
A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 45 200 294 +553,3% 
résztvevők száma 

A könyvtár által szervezcn 
fogyatékosságga 1 élők 

5 10 36 +720% 
könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 

85 170 595 +700% 
könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programok. képzések 0 10 5 +500% 
száma 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon. 0 250 200 +200% 
képzéseken résztvevők száma 
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Összes képzés száma 
A képzésen résztvevők száma összesen 
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári 

1 

tevékenységeket támogató 
kiadványainak száma 

4.8 Rendezvény, kiállítás 

15 100 
423 665 

0 

Beszámoló a 2017. év i rendezvényekről 

295 +1966,6% 
6.5-t2 +1546,6% 

0 

2017-ben is sokszíníí, a lakosság széles körét. rétegét érintő. profilunkba illeszkedő 
könyvtárszakmai és kulturális. irodalomnépszerűsítő programokkal csalogalluk intézményünkbe a 
látogatókat. 
A rendezvénykínálat palettájában kötetbemutatók . író-olvasó találkozók. tudományos- és 
ismeretterjesztő előadások, vetélkedők. versenyek. kiállítások, zenei és irodalomnépszerűsítő 
programok szerepeltek. 
A könyvtári programok szervezésekor elsődleges szempontunk volt, hogy a helyi vagy a 
megyéhez valamilyen módon kötődő írók. költők. alkotók műveit, m unkásságát népszerűsítsük. 
ill. helyi irodalmi é1iékeket mutassunk be. 
Kiemelt rendezvényeink voltak: a Magyar Költészet Napja, az Jntemet Fiesra. a 44. S7abolcs
Szatmár-Beregi Gyermekkönyvhónap, a 88. Ünnepi Köny\hét és 16. Gyermekkönyvnapok, a 
Népmese Napja és az Országos Könyvtári Napok. 

Nagy érdeklődés mellett zajlott a Női írók-írónők e. zenés nőnapi irodalmi délután. Vendégeink 
voltak: Király Eszter, Kásai Anna és Kalapos Éva Veronika. A beszélgetést Gerliczki András 
vezette. Az iroda lm i délután hangulatát Illyés Péter, Gerome és a Nyíregyházi Hölgykoszorú 
műsora emelte Kazár Ticiána vezényletével. 

Arany János születésének 200. évfordulójához két programmal kapcsolódtunk. 
Mácius 6-án .,Hangol adni a szótlanoknak'' címmel Áfra János, Horváth Imre Olivér és Juhász 
lrnre beszélgetéssel egybekötött zenés felolvasóestjére került sor. 
Október 16-án Arany .János területi szavalóversenyt rendeztünk. 

Március 22-29. közölt ;cajlottak az Internet Fiesla rendezvényei, melynek keretében hat előadás 
hangzott el a prezentációkészítésről, a biztonságos internetezésről, a 30-s nyomtatásról, az 
elektronikus könyvtárakról , a facebook közösségi hálózat helyes használatáról. 
Emlékezetes, népes közönséget vonzó est volt ápri lis 7-én Szi lágyi Szabolcs, Nyíregyházáról 
elszármazott, Varsóban élő újságíró, író köteteinek bemutatója, ahol a délután hangulatát Bartel< 
Leczycki szájharmonika" ittuóz, Andrzej Kuczara plasztik szobrász és Marek Pawlovski történész 
színesítette. 

A Magyar Költészet Napja alkalmából Tiszta szívl'el címmel a Móricz Zsigmond Színház. a Vörös 
Postakocsi Folyóirat és a CarpeDignem együttes művészei, költői. írói tolmácsolásában 
hangzottak el versek klasszikus és kortárs költőktől. 
A hangulatos délutánon Pregitzer Fruzsina és Tóth Károly színművészek, Nagy Zsuka, Oláh 
András és Gerliczki András költők mlíködtek közre. 

A 88. Ünnepi Könyvhét és J 6. Gyermekkönyvnapok eseményei a Kossuth téren, a Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban és a vásárosnaményi Tiszavirág tanyahajón zaj lottak. 
A programsorozat 25 rendezvényén 50 vendég, ill. közreműködő szerzett maradandó élményt a 
népes irodalombarát közönségnek. 
Az országos jelentőségű ko11árs írók (Zalán Tibor, Schein Gábor, Petőcz András, Kalapos Éva 
Veronika, Finy Petra) mellett a helyi írók és költök (Küt1i László. Leíler György, Sipos László, 
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Nagy Zsuka, Gyuris Tibor, M. Szlávik Tünde. Kulcsár Attila, Vaskó llona, Margittai l l. Ágnes, 
Ésik Sándor) és egy helyi folyóirat (Vörös Postakocsi) is bemutatkozott. 
Nagy sikere volt a Hegyi Barbarával való közönségtalálkozónak. 
Az irodalmi programokat zenével is fűszereztük - helyi zenekarok közreműködésével. (ARTÉZJS, 
Dolce Trió, MILORD. Zenith. Nyíregyházi Hölgykoszorú) szórakoztat1ák a népes közönséget. 

Intézményünk névadójára koszorúzással egybekötött irodalmi műsorral emlékeztünk a könyvtár 
clőn lévő Móricz-szobornál az író születésének 138. évfordulója alkalmából. 
A Gyermekkön;-11tár bőséggel kínált programot idén is a gyerekeknek (lásd a gyermekkönyvtár 
beszámolójánál). 

Október 19-én kapcsolódtunk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett 
Krúdy Nap eseményeiha, az író születésének 139. évfordulójára emlékezve. 
„A hóember szeretője'' címmel lírai játékot adtak elő a Nyíregyházi I:gyetem színjátszói Karádi 
Zsolt rendezésében. Helyismereti g} űjteményünk Krúdy könyveiből. valamint az íróhoz köthető 
Digitális Helyismereti Archívumból régi emlékmlísorok hang- és videoanyagait hallhatták és 
láthatták az érdeklődök. 

Folytattuk a korábbi években cl indított sorozatainkat, klubfoglalkozásainkat: Utazók a 
könyvtárban, Mindentudás Könyvtára - felnőttek és gyerekek számára, Idézők Könyvtára, 
Miivészportrék - zenébe csomagoh•a, Helytörténeti esték, Móricz Zsigmond Olvasókör, Költők 
egymás közt, Baba-Afama angol, Rh1gató, Kerekítő, Kvíz-parti. 

Nyáron Nagy Zsuka és Béres Tamás közreműködésével útjára indítottuk a Kamasz-teraszt, mely a 
fiatal , tehetséges írópalánták felkarolását, segítését célozta meg. 
A júliusban elindított Kamasz-fotóklub a fotózni tanuló, az élményeiket másokkal megosztani 
szándékozó középiskolás korosztályt célozta meg. 

A7 év során 21 kiállítást rendeztünk meg, egy részük évfordulókhoz kapcsolódott, zömük 
képzőművészeti jel legü tárlat \olt. 
A csoportosan, ill. önállóan kiállító művészek több művészeti ág képviselői voltak: Sipos László, 
Danilás László, Karádi Zsolt, Csutkai Csaba, Balogh Atti la, Gulyás Emil, Nagyné Petró Viktória, 
Kazai Béla fotói, Sietőné Fitos Éva, Biri Ildikó, Matti Armas Korpela, a Benczúr Gyula Alkotó 
Kör festményei, Gyetván Magdolna textiljei. gobelinjei, az Átutuók Művészeti Egyesület 
grafikái, tlízzománcai. mandalái. 
Tematikus kiállításaink vo ltak többek közölt: a Szabolcs Vármegye 1848149-ben c. 
dokumentumkiállítás, a Bibliai Szabadegyetem kiállítása, Re1ró kiállítás, Fotókiállffás a Lengyel
.Magyar Barátság Nam·a alkalmából. 

Sok látogatót vonzott a Kormos István költő halálának 40. évfordulójára emlékezve Piszén pisze 
kölyökmackó címmel meghirdetett megyei gyermekrajzpályázat legsikeresebb alkotóinak 
kiállítása. 

A könyvtár és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület jó együttműködésének köszönhetően jó 
néhány sikeres közös rendezvényre került sor: Női írók-írónlik. Nőnapi zenés irodalmi délután; 
Közösségek Hete, Tárcán kínálom c. blog feloh asó délutánja az Ünnepi Könyvhéten, Emlékező 
müsor és koszorúzás névadónk születésének élfordulóján, A továbbélő reformáció c. irodalom- és 
mílvelödéstörténeti konferencia Vaján, a .Mz'ívészporlrék-zenébe csomagolva e. sorozat alkalmai, 
Móricz Zsigmond Olvasókör havi találkozói. 
Rendszeresen részt vettünk, aktívan közreműködtünk, koszorúztunk a városi és a megyei 
önkormányzat és a társintézmények rendezvényein. 
Rendezvényeinkről, programjainkról a helyi és az országos média rendszeresen hht adott, 
beszámolt tudósítások, interjúk, stúdióbeszélgetések formájában. 
Külsős, egyéb rendezvénynek 121 alkalommal adtunk helyszínt kamara- és 
konferenciatermünkben, ahol 5.995 fó vett részt. 
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,,Csak tiszta forrásból" 
az Országos Könyvtári Na pok rendezvényei 2017. október 

Bartók Béla gondolata szellemében a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 
fiókkönyvtárai, valamint megyénk települési könyvtárai is tartalmas, sokszínü programsorozattal 
kapcsolódtak az ors7ágos akcióhoz. Nyíregyháza könyvtárai 40, a megye települési könyvtárai 94 
programmal csalogatták intézménycikbe a látogatókat. A tematikus napok kiváló alkalmat 
teremtettek könyvtáraink sokrétü szolgáltatási palettájának megismertetésére, népszerűsítésére. 

A Hírül adjuk című kezdő napon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye n~phagyományairó l taitott 
érdekfeszítő előadást Ratkó Lujza néprajzkutató, a korábban megjelent hiánypótló kötete kapcsán 
- a nagys:zámll, érdeklődő középiskolásnak. A Kodály Zoltán emlékévhez kapcsolódva tartalmas 
kiállításon mutattuk be a nagy zeneszerző életét és munkásságát, megyénkhez való kötődésének 
dokumentumait. A népes zenebarát közönség előtt a megnyitót Tornasovszki Anita 
könyvtárigazgató mondta. 

Az Információ- és tudáf.források témanapon véradással egybekötött egészségügyi információkkal 
lettek gazdagabbak az egészségtudatos érdeklődök. majd a könyvtári információforrások 
használhatóságáról hallhatott a felnőtt közönség Babosi László előadásában. 
Sok művészetbarátot vonzott Kovács Emil Lajos és Vercss-Pietrar Erzsébet erdélyi 
festőművészek csodás. főként a természet szépségét ábrázoló festményeinek megnyitója, melyet 
Hitter Ferenc erdélyi művészeti író nyitott meg. A megnyitó hangulatát Dom oki lván és felesége 
erdélyi népdalcsokra színesítette, tangóharmonika kíséretében. A kisiskolások jól szórakoztak -
miközben hasznos ismeretekkel gazdagodtak - Császár József debreceni alkotó verses meséinek 
bemutatóján, ahol megLenésített meséi is elhangzottak, szájharmonikával kísérl dalokkal 
fűszerezve. 

A boldogságforrásai napon non-stop „boldogító" programokkal vánuk a kic~iket és a nagyokat. 
A gyermekkönyvtárban .. Én olvastam. olvasd el Te is!'' címmel boldogító irodalomajánlóval 
vánák az olvasni szerető könyvbarát gyerekeket a Nyíregyházi Cimborák Klubja tagjai. A 4. 
osztályos tanulóknak tartott, közvetlen hangulatú beszélgetést könyvnézegetés zátta, és 
cennészetesen minden látogató ajándékkal térhetett haza. 

A Móricz Zsigmond Olvasókör Móricz Zsigmond kiváló regénye. A boldog ember kapcsán azt 
boncolgatta. hogy miért volt boldog Joó György, és vajon mi jelenti ma a boldogságot egy 
tiszaháti kis faluban vagy akár a saját környezetünkben? A nagy érdeklődés mellett zajlott 
találkozói élénk polémia kísérte. 
Csitáry-Hock Tamás író, újságíró, kommunikációs szakemberrel Bihari Albertné beszé lgetett 
egyik új kötete, a Szívérintés kapcsán. A Citalum internetes oldal 8. legnépszerübb írójával, a 
népes érdeklődő közönséggel kísé1t, interaktív rendezvényen a boldogság mibenlétéről, 

forrásairól, a ta1tós boldogság titkáról fo lytattunk eszmecserét. 
A boldogságnap zárásaként Köteles Gyula hangrezgés-terapeuta a hangok, a rezgések csodálatos 
erejéről taitott interaktív bemutatóval egybekötött e lőadást, mely jól szolgálta a jelenlévők 
stresszhelyzetének oldását. 

A víz, az élet forrása térnanapon a központi könyvtárba és a fiókkönyvtárakba látogató felső 
tagozatos tanulók és a középiskolások a viLck világáról, élettani szerepéről hallhattak 
ismeretterjesztő előadásokat. Megismerkedhettek a szikvínel , mint hungarikummal , 
vetélkedhettek, a kisiskolások a tenger élővilágáról készíthettek állatfigurákat. rajzpályázaton 
valamint állatsimogatáson vehettek részt. 
Tóth Miklós, a Felső-Tisza Alapítvány irodavezetője ,,Vizek világa" címmel tartott 
elgondolkodtató, érdekfeszítő, a témát sok szempontból megközelítő, interaktív ismeretterjesztő 
előadást a központi könyvtárban és a Vécsey utcai Fiókkönyvtárban. 
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,.Tisza, Duna, Balaton, el is megyünk szombaton'· - című programon a Virág utcai óvoda egy 
csoportját látta vendégül a gyermekkönyvtár egy játékos. dalos. mesés foglalkozásra a vízről. 
A gyerekek elsősorban népi mondókákat hallgattak, körjátékokat játszhattak és megismerhették a 
ko1társ költők vidám verseit is. Végül papírszínházi előadás keretében megnézték V. Szutyejev: A 
gomba alatt című, mára klasszikussá vált meséjét. A találkozót természetesen könyvnézegetés 
zárta. 

Hajdú Kati Sárkányhegedű e. mesekönyvének bemutatóján a gyermckköny' tárban családok 
vettek részt, ahol arra a kérdésre kerestük a 'álaszt az első kötetes írónővel, hogy erősebb-e az 
adott szó becsülete az éhség utáni vágynál? A testvéri szeretet képes-e önfeláldozó cselekedetre? 
A tartalmas. szép kiállítású kötet meséiben a S7erző a szeretet. a jóság megnyilvánulásai, az 
összetartozás érzései mellett olyan tulajdonságokat pellengérez ki, mint az önzés. öntelts~g. 

féltékenység, hiúság vagy kivagyiság. A bensőséges hangulatú interaktív bemutatót a Vikár 
Sándor Zeneiskola növendékei - Simkó Boglárka és Kovács Nikolt - hegedüjáteka színesítette. 

Október 6-án a népi hagyományok, múltunk forrásai témanapon az aradi vértanukra kiállításokkal, 
vetélkedőkkel emlékeztünk, valamint nep1 ékszereket bemutató kiállítással, kreatív 
foglalkozásokkal is vártuk az érdeklődő közönséget. 

A természet forrásm. Mozdu(j ki! témanap délelőttjén turisztikai sétán mutatta be Bihari Albertné 
Sóstógyógyfürdő természeti, épített és kulturális örökségét. A közel 40 érdeklődő interaktív 
módon ismerkedheteu meg a .,Nyírség oázisa'' történetével, egészségvédő hatásával, neves 
műemlék épületeivel (Krúdy Vigadó. Svájci Lak. Kádfürdő, Víztorony ... ) köztéri szobraival 
(Krúdy Gyula, Blaha Lujza. Álló nö, Fekvő nő, Napozó Nő, Korsóvívő nő). és a Házaspárok 
útjával. A kellemes őszi sétát Abonyiné Antal Anna és Nagy Edit Sóstóhoz kapcsolódó versek és 
prózai írások !Olmácsolásával színesítette. 
E napon író-olYasó találkozón találkozhattak a könyvtárba látogatók Gazdag József erdél) i íróval, 
beszélgetőpatinere Vaczóné Antal Erika igazgatóhelyettes volt, majd a könyvtári „LEG''-ek 
átadása után Barkó Judit tréninggel egybekötötten mutatta be An11izg11/in e könyvét. 

A Könyves Vasámap állandó programjaként „Induljon a játék!„ címmel a gyakran könyvtárba 
járó családokat vártuk a gyermekkönyvtárba, és kértük fel kreatív, játékos erőpróbára. A feladatok 
változatosak voltak (pl.: műveltségi totó, állatmese írása és előadása, könyvkeresés a polcokon, 
stb.) és minden koros7lályt megszólítottak, óvodástól a nagypapáig. A mindig jó hangulatú 
programról a hat család minden résztvevője ajándékokkal, társasjátékokkal térhetett haza. 
E napon fiatalok népesítették be a könyvtár teljes területét az immár negyedik alkalommal 
megrendezett Idézők Könyvtára videojáték-versenyen. A League of Legends 5v5 bajnokság 
bronzmérközését a helyszínen követhették a résztvevők, majd ezt követve a döntő mérkőzésekre 
került sor, amelyet online b követhettek a rajongók. Idén több mint 110 fiatal vett részt a 
játékban. Több mint 60 LoL játékos és több mint 25 HS játékos küzdött azért, hogy ő legyen a 
legjobb. 
A League of Legends 5v5 bajnokság győztes játékosai - először az Idézők Könyvtára 
rendezvénysorozat alatt - átvehették az .,Idézők Könyvtára vándorserleget". A legjobb 
játékosokat külön is díjaztuk. 

E hét alatt ingyenes beiratkozási lehetőséggel és amnesztia héttel is kedveskedtünk a könyvtárba 
látogatóknak. Az ingyenes beiratkozást 361 fő használta ki, az amnesztia lehetőségével 140 fö élt, 
melynek során 176.120 Ft késedelmi díjtól tekintettünk el. 

Az Országos Könyvtári Napok városi rendezvényeinek 1.204 látogatója volt, a forgalmi adatok 
növekedése azt jelzi, hogy évről évre népszerűbb a programsorozat minden korosztály számára, s 
egyre több felhasználóban tudatosodik, hogy a könyvtárak tiszta forrásként hasznos információk, 
tudásanyagok tárhelyei és mindemellett közösségi színtél'ként kicsiket és nagyokat megmozgató 
népszerű rendezvények helyszínei. 

59 



A Ratkó József-díj tltadása 
20 17. december 8-án rendeztük meg a Hangsúly Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyíílés 2017. évi Ratkó Jozsef-díjának átadását. A rangos díjat Nagy Zsuka 
nyíregyházi költő kapt.a meg, amit a Hangsúly kuratórium elnöke, Karádi Zsolt főiskolai tanár, 
irodalomtö1ténész, valamint Seszták Osáár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 
adott át. Az ünnepségen a Hangraforgó együttes megzenésített versekkel idé7te meg Ratkó József 
és kortársai költészetét. A7 átadóról beszámolt a helyi és az országos sajtó. 

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle bemutató.ja 
2017-ben az 52. évfolyamában lépő Szabolcs-szatmár-beregi Szemle nég) számában eredeti 
célkitűzéseinek megfelelően a Szabolcs-SLatmár-Bereg megyében és Kárpátalján, valamint a 
partiumi Szatmár megyében élő magyarság társadalmi, törtl!nelmi, kulturális kérdéseivel 
foglalkozott, illetve publikációs lehetőséget adott a megye írástudó értelmiségének. Könyvtárunk 
felelős kiadója a Szabolcs-szatmár-beregi Szemlének. A szerkesztőség munkájában egyik 
munkatársunk, Babosi László aktívan részt vesz. 
2017. december 18-án mutattuk be a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle című folyóirat 2017/4-es, a 
200 éve született Arany Jánosról szóló tematikus számát. A vendégeket Seszták Oszkár, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgylílés elnöke, és Tomasovszki Anita igazgató köszöntötte, 
dr. Karádi Zsolt főszerkesztő összegezte a folyóirat 2017-es évet. 

2016. évi 2017. évi 2017. évi 
Változás%-

Mutatók 
tény terv tény 

ban az előző 
évhez képest 

A könyvtárban a tárgyévben szerveze1t 
helyi, megyei és országos szintű 

692 700 835 +20.6% 
közösségi programok, rendezvények 
száma összesen 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 
helyi, megyei és országos szintü közösségi 

16.348 20.000 30.887 +88,9% 
programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

A könyvtárban szervezett időszaki 
40 45 39 -2,5% 

kiállítások száma 

A könyvtárban szervezett időszaki 
2.050 2.500 2.423 +18,2% 

kiállítások látogatóinak száma 

Tárgyévben a családok számára 
15 20 17 +13,3% 

meghir·detett rendezvények száma 

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetett rendezvényeken résztvevők 141 300 165 + 17% 
száma 

A megyei hatókörű városi könyvtár 
esetében az általa ellátott kistelepüléseken 692 710 1.052 +32,5% 
szervezett rendezvények száma 

A megyei hatókörű városi könyvtár 
esetében az általa ellátott kistelepüléseken 

16.348 23.278 42.425 +45 ,1 % 
szervezett rendezvényeken t·észtvevök 
száma 
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Egyéb rendezvények száma 40 45 39 

Egyéb rendezvényeken résztvevők s~áma 2.050 2.500 2.423 

4.9 Használói elégedettség mérés 

Használói elégedettség mérések 

A használói elégedettség-mérések 
száma 
A használói elégedettség-mérések 
során a válaszadó használók szúrna 

2016. évi 2017. évi 
tény terv 

0 

0 300 

4.10 Települési könyvt~\rak számára nyújtott szolgáltatások 

Települési könyvtárak számára 
nyújtott szolgáltatások 

Mühelynapok száma 

Résztvevő települési könyvtárak 
számaránya -KS.lR nélkül (%) 

A megyei hatókörű városi 
könyvtár koordinációjával 
minősítésre készü lő települési 
könyvtárak száma 

4.1 lKözösségi szolgálat/önkéntesség 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

Az iskolai közösségi szolgá latot a 
könyvtárban teljesítők száma 

Az iskolai közösségi szolgálat 
fogadásá ra a köznevelési 
intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

A könyvtárban dolgozó iinkéntesek 
száma 

2016. évi 2017.évi 
tény terv 

5 5 

5 10 

0 0 

2016. évi 2017. évi 
tény terv 

249 260 

12 15 

1 
.., 
~ 
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2017. évi 
tény 

254 

2017.évi 
tény 

5 

10 

0 

2017. évi 
tény 

250 

19 

0 

-2,5% 

-r l 8,2% 

változás%-
ban előző 

évhez ké est 

+100% 

+100% 

vúltozás %-
ban előző 

évhez ké est 
0 

J.50 % 

0 

vá ltozás%-
ban előző 

évhez képest 

+0,4% 

+58,3% 



412 p t ar nerseg 
A könyvtárral írásos 

2016. évi 2017. évi 2017. évi 
változás%-

egyiittműködést kötő partnerek 
tény tel'V tény 

ban előző 
száma évhez kéoest 
Civil szervezetek 4 4 0% 
Határon túli könyvtárak 1 1 0% 
Vállalkozók 32 35 -9,3% 
Oktatási intézmények 17 19 + 11,76% 
A kistelepülési önkormányzattal 

162 177 +9.3% 
kötött megállapodások száma 
Egyéb -
Összesen 216 236 +9,3% 

4.13 Digitalizálás 

Könyvtárunk rendelkezik hosszú és rövidtávú digitalizálási stratégiával, tervvel. A hosszú távú 
digitalizálá.;;i .;;tratégia rögzíti a digitalizálandó dokumentumok körét és a digitalizálás sorrendjét. 
A stratégia nem kapcsolódik a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiához, mivel korábban lett 
kidolgozva, ezért elsősorban a helyi digitalizálási szempontokat vette figyelembe. Az éves 
digitalizálási terv rögL.íti az adott évre tervezett, digitalizálandó dokumentumok körét. 
mennyiségét. 

Dü!italizáló eszköz neve. tíousa Darabszám 

A3 könyv szkenner PLUSTEK A300 2 db 

A4 szkenner HP SCANJET 4050 4db 

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. A közmunkaprogram keretében digitalizált 
dokumentumokat a MaNDA adatbázisában tettük közzé. A digitalizált állomány 87% nyilvánosan 
mindenki számára hozzáférhető. 

Online szolgáltatások: 
Online szolgáltatásaink a helyismereti adatbázisok használata. keresés a könyvtári dokumentumok 
nyilvántartásában, online kölcsönzési hosszabbítás. 

Cél Aránvszám (%) 

Szolgáltatás 70 

Állományvédelem 20 

Elektronikus dokumentumküldés 0 

Reprográfia 10 
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Digitalizálás 
2016. évi 2017. évi 2017. évi változás lllo-ban 

tény terv tény előző évhez képest 

Teljes dokumentumok száma l .942 2.001 2.148 +10% 

Könyv 2 1 2 0 

Folyóirat 1.223 1.250 1.432 + 17% 

Hanganyag 47 50 60 +27% 

Audiovizuális dokumentum 20 100 40 +100% 

Kép 298 250 253 -16% 

Egyéb - cikk 352 350 361 +2% 

Összesen 1.942 2.001 2.1 48 +10% 

Online elérhető 1.875 l.851 2.048 +9% 

Helyben használatra elérhető 67 150 48 -29% 

Online elérhető adatbázisok 
A könyvtár két online elérhető digitális adatbázissal rendelkezik az egyik a Szabolcs-Szatmár
Be1eg Megyei Helyismereti Gyűjtemény, ami bárki számára hozzáférhető. Az elmúlt évi látogató 
szám 31.979 fő volt ez 40%-al több mint az előző évi. A másik a 1 lungaricana adatbázisában 
tárolt. Tötténeti Szatmár, Szabolcs és Bereg megye hírlapjait tartalmazó gyűjtemény. A nyilvános 
periodika adatbázis látogatóinak SLáma 18.636. 

Hl.FEJLESZTÉSEK: 

1. Intézményi terek/ épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása 
A 12. éves épületen 2017-be tervezett karbantartási feladatok: 

- H(ítés-fűtés karbantartás; 
Elektromos berendezések, inók cseréje; 
Tíízjelző és riasztó berendezés; 
fütéskorszerüsítés - a tartósabb hideg bebizonyította, hogy az intézményi terekben nem 
megfelelő a jelen legi fűtés; 
Kamaraterem - mobil színpad készíttetése 
Az épület külső üveg felületének takarítása, galambriasztó elhelyezése 
Tisztasági festés a belső terekben (közlekedők, folyosók, konyha) 

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
A KÖZlM, 2017 tavaszán elköltözött az intézményből, a felszabadult irodákat, az igazgatói 
irodát, igazgatóhelyettesi irodát, titkárságot és a III. emeleti folyosót kifestettük. A Szabadság tér 
2. szám alatti központi épületünk előtti lépcsőt felújítottuk a nyári egy hetes zárvatartás ideje 
alatt, még mielőtt balesetveszélyessé váll vo lna. Ezzel egy időben eleget tettünk a Vakok- és 
Gyengénlátók SL.aboles-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület kérésének és megerősítettük, illetve 
elláttuk a lépcsőt az akadálymentesítésnek megfelelő kontrasztos csíkokkal, ezzel is eleget 
tettünk az esélyegyenlőségnek és a hátrányos helyzetű könyvtárhasználók kiszolgálásának. 
A fűtés korszerűsítése, a külső mosatás, a mobi 1 színpad készítése a 2018-as évre húzódott át, de 
2017 decemberében a szerződést megkötöttük a legjobb árajánlatot adó céggel, az időjárás 
függvényében, elvégzik a feladatokat. 

63 



3. Jelentősebb eszközbeszerzések 

Megnevezés darab forint megjegyzés 
Gépjá1mű - -

ebből személygépkocsi - -
Számítógép 7 1.465.961 

ebből olvasói 
ebből szerver 

ebbő l munkatársi 7 l.465.961 elavult gépek cseréje 
Fénymásoló (multifunkciós gép. másol, szkenner, 1 70.866 
nyomtat) 
Szkenner 
Nyomtató 2 185 . ..+20 
Laminálógép (olvasójee:v laminálása) '\ 

.) 201.930 
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjel!vzésbe kérjük megadni Tb-ban) 
lKR fejlesztés 
MS Office 10 220.980 
ESET NOD Antivírus 10 66.929 
egyéb: ........ „. 
Eszközbeszerzésre ford ított összeg összesen (Ft) 2.212.086 
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4. Pályázatok, projelctek 

1 Hazai pályázatok Pályázott Elnyert Támogató Kezdete Befejezése 
megnevezése összeg összeg 

(Ft-ban) 

Rendhagyó történelemórák Emberi Erőfon-ás 
a könyvtárban a málenkij 

198.880 198.880 Támogatáskezelö 
2016. 07. 15. 2017. 06. 30. 

robotról - Oabosi László 
A történeti Szatmár és 

1 Szabolcs megye 
sajtódokumentumainak 

1 .184.400 2.184.000 
Nemzeti 2017. 01. 01. 2017. 05. 02. 

digitalizálása Kulturális Alap 
Dr. László Gézáné 

Közép-és Kelet-
európai 

Sinkovits Imre" pályázat Történelem és 1 
2016. 07.01 2017. 04. 20. 

Babosi László 1.537.810 1.537.810 Társadalom 
Kutatásáé11 
Alapítvány 

A KönyvlárMozi 
szolgá Itatás 
közösségfejlesztést szolgáló Nemzeti 
programjai Sz-Sz-Bereg 

1.521 .200 1.521 .200 
Kulturális Alap 

2016. 10. 01. 2018. 03. 01. megye kistelepülésein 
GosLtonvi Enikő 
Szabolcs-szatmár-beregi Nemzeti Szemle 4 lapszámának 

Kulturális 2017. 03. 01. 2018. 01. 30. 
megjelentetése 2.000.000 1.500.000 Alap 
Babosi László 
Legyen közös élményünk 

Nem N~mzeti a1 olvasás! 
2.758.330 nyert Kulturális Alap Nem nye1·t Nem nyert 

dr. Bihari Albertné 
Megszólal az Ötágú Síp -
kortárs magyar alkotók és Nem Ne1117eti 

Nem nyt>rt Nem nyert 
műhelyek bemutatkozása 1.126.000 nyert Kulturális Alap 
Babosi László 
Csak tisLla forrásbó l" - Nemzeti 
Országos Könyvtári Napok 

1.700.000 1.600.000 
Kulturális 2017. 10. 02. 2017. 12. 07. 

Dr. Vaczóné Antal Erika Alap 
„Otthonunk a Föld" -
programsorozat a 

Nemzeti könyvtárban - a 
1.812.500 600.000 Kulturális Alap 

2016. 06. 01. 2017. 05. 30. 
környezetkultúra nt:vében 
Dr. Bihari Albertné 
Könyvtárak a digitális 
világban - szakmai 
továbbképzés Sz-Sz-Bereg 

600.500 350.000 
Nemzeti 2016. 09. 01. 2017.07.31 

megyében Kulturális Alap 
Gosztonyi Enikö 
Olvassunk együtt! -
olvasás népszerűsítő Nemzeti 

2016. 09. 01. 2017. 05. 30. programsorozat 1.468.750 300.000 Kulturális Alap 
dr. Bihari Albertné 
Laborfalvi Róza Alapítvány 
Zénö az elképesztő 400.000 400.000 

Nemzeti 2017.11. 13. 2018. 01. 22. 
madárijesztő Kulturális Alap 
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-
gyermekműsor Sz-S7-
Bereg megyében 
Zorkóczi Zenóbia 

2016. 03.28. 

Roma kulturálisesemények 
Elszámolva 

megvalósításának, 
Áttéve 2017. 

kulturális tartalmak és 
évre 

term6kek elérhetővé 
elszámolás 

tételének támogatására 
lezárásához 

Dr. Vraukóné Lukács Ilona 
szükséges 

Nemzeti 
Rehabilitációs és 2015.04.15. 

hiánypótlás 
700.000 600.000 

Szociális Ilivatal 
miatt 

Áttéve 2018. 
évre a 

pályázat 
lezárásáról 

szóló 
ér·tesítés 

miatt 
Emlékezés a 140 éve Szenődéskö 

született Krúdy Gyulára -
583.000 583 .000 

Nemzeti tés 
konferencia Kulturális Alap folyamatba 
I3abosi László n 

Mindentudás könyvtára 
Szcrződéskö 

Nemzeti tés 
h')'erekeknek 823.160 650.000 

Kulturális Alap folyamatba 
Dr. Vaczóné Antal Erika 

11 

Múlt és jelen. Időutazás a 
Szerződéskö 

tés 
népmesétől a XXI. sz. 

folyamatba 
irodalmáig. 30. Nemzeti 
Szorndédoló Gyermek-

2.303.210 l.600.000 
Kulturális Alap 

u 
Áttéve 2018. olvasótábor 

évre 
Dr. Vaczóné Antal Erika 

Európai Uniós pályázatok Pályázott Elnyert Támogató Kezdete Befejezése 
megnevezése összeg összeg 

(Ft-ban) 
Szer.tődéskö 

Emberi tés 
bFOP-4.1 .8- 16 pályázat 

118.65 1.875 118.65 1.875 
Erőforrások folyamatban 

Tomasovszki Anita Minisztérium 
a Áttéve 2018. 

évre 

GNOP 3.3 .1 Digitális Jólét 
1.000.000 

1.000.000 
Kormányzati 

Program pályázat 
összegű 

összegű 
Informatikai 

elbí1•álva 
informatika fejlesztési 

benyújtása - Polák Péter 
i eszköz 

informatikai 
Ügynökség 

Egyéb, nem hazai Pályázott Elnyert Támogató Kezdete Befejezése 
forrásokra épülő összeg összeg 
pályázatok (Ft-ban) 
mcenevezése 
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2016-ban és 2017-ben a Nemzeti Kulturális A laphoz benyújtott nyertes pályázatok számának és 
az elnyert összeg viszon) ítása 

lO 14 9 

9 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

20Hí 

. 1\II:.G. ;\'ERT PÁLYAZ..U 

• 11 t H ·e . { 

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a 
mcg)ei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása 

2017-ben 355 sajtó megjelenésünk volt (nyomtatott, online, elektronikus), melyek elsősorban a 
rendezvényeinkről , programjainkról szóltak. 

Ebből: 

• 212 nyomtatott sajtóban (59, 7%), 2 sajtóorgánumban (Nyíregyházi Napló (51 ), Kelet-
Magyarország ( 157)) 

• 31 televíziós a két helyi televízióban (8, 7%) (Nyíregyházi TV (8), Kölcsey TV (23)) 
• 15 rádiós, három helyi rádióban (4,23%) (Retró Rádió) 
• 97 onl ine megjelenés (27,3%), 11 online felületen (két legnagyobb on line felület: 

nyiregyhaza.hu (39), szon.hu (35)) 

Részletesen az 1 . sz. mellékletben 

2017-ben több. mint 500.000 Ft összeg állt rendelkezésre reklámra. A Nyírmüsor 
programfüzetben szponzori megjelenés mellett 2017-ben 5 hónapnyi megjelenést meg tudtunk 
fizetni, így minden hónapban megjelentek programjaink. A helyi média a programajánlóinkat 
rendszeresen megjelentette. Éves nagyrendezvényeinket többször is kiemelték és a tévés 
szereplésünk is többször volt az év folyamán, illetve többször forgatott a két csatorna különböző 
sajtótájékoztatókon, rendezvényeken. 
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Kommunikáció 
2017. évi tény 2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 585.000 700.000 
1 V megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 31 40 
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 15 30 
lrotl sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 1 

212 220 
nélkül) 
OnJine hírek 97 120 
Közösségi médiában megjelenő hirek 892 1.000 
Hírlevelek 79 100 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

10 1 15 
függetlenül, becsült érték) 
Egyéb: .... 

Minőségirányítás 
Mint ahogyan az Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi Munkatervében is 
rögzítésre került az ISO 9001 minőségirányítási rendszerrő l megkezdtük az áttérést a 
véleményünk szerint költséghatékonyabb és emberközpontú TQM alapú minőségirányítási 
rendszerre. 
Ahhoz hogy minőségpolitikánk megvalósuljon, a könyvtár minden szolgáltatására szervezeti 
egységére és dolgozójára kite1jedő minőségbiztosítási rendszert sL.eretnénk működtetni. 
Ennek érdekében „Mi11őségirá11yíttís a könyvtárban" című 120 órás tanfolyamon 3 kollégánk 
gazdagította tudását a minőségirányítás területén. 
Intézményünkben 2017.12.14.-én megalakult Minőségirányítási Tanács (MIT). 
A Minőségil'ányítási Tanács célja a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Kön,;vtár Könyvtári 
Közös Értékelési Keretrendszeren alapuló minőségirányítási rendszerének irányítása, 
működésének folyamatos fejlesztése, s ezen keresztül hozzájárulás a könyvtári működés 
optimalizálásához, az alapítói szervezeti célok és az ebből levezetett szervezeti küldetés 
megvalósításához, a minőségkultúra általánossá válá~ához, s nem utolsó sorban a pa1tneri 
elégedettség biztosításához, társadalmisításhoz. 

Elsődleges célunk 
• Minőségirányítási Kézikönyv aktualizálása 
• Szolgáltató tevékenységünket az érvényes jogszabályok betartásával, a szükséges 

erőforrások biztosításával végezzük. 
• A szolgáltatásainkkal szemben támasztott használói igényeket. elvárásokat folyamatosan 

mé1jük. figyelembe vesszük, beépítjük minőségfejlesztési tevékenységünkbe. 
• A szolgáltatások környezetét tárgyi és technikai felszereltségét a kor elvárásainak 

megfelelően fejlesztjük. 
• A szolgáltatásokban megfelelő képzettségű munkatársakat alkalmazunk. 
• A munkatársak szakmai továbbképzéséé11, ud\arias viselkedéséért, etikus magatartásáért 

a dolgozó és a könyvtár vezetősége egyaránt felelős. 

• Marketing és PR tevékenységünk fejlesztésével gondoskodunk a szolgáltatásaink széles 
körű megisme11etéséről. 

• Szolgáltató képességünk hosszú távú minőségi növelése érdekt.!ben feladatunknak 
tekintjük munkatársaink jó közérzetét biztosító feltételek folyamatos jobbítását, a 
munkahelyi demokrácia intézményeinek összehangolt működtetését. 

• Rendszeres minőségügyi képzéssel és motiválással fejlesztjük a minőségközpontú 

gondolkodást és a szervezeti kultúrát. 

A MIT küldetése: A MJT egy olyan teret biztosít a kollégák számára, ahol a szabályokat 
közösen hozzuk meg. Ha hatékony a feladat megosztás, ha azonosak a célok, ha a szerepek 
egyensúlyban vannak, akkor a közösen tudják munkájukat végezni, igazi teamek alakulhatnak ki. 
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A kollégák csapattá érnek, a szervezeti kultúra magasabb szintűvé válik. mely szintén hozzájárul a 
minőségibb szolgáltatás eléréséhez. A közös munkában mindenki megtalálja a saját helyét, ahol 
leginkább ki tud teljesedni. Így eredményesebb lesz a munkánk és jobb lesz a légkör, amiben 
dolgozunk. 
Ebben a teamben kiélhetjük kreativitásunkat, fejlődhetünk, szervezetten dolgozhatunk együtt saját 
közösségünkért, az olvasó elégedettségéért egymás kép~sségeit erősít\ e. közös érték rend mentén, 
a könyvtár jövő képét, küldetését tartva szem dött. 
Terveink között szerepel egy külső szakértő fe lkérése, aki segíti a MIT szakmai munkáját. A cél 
a Minősített Könyvtár cím, majd a későbbiekben a Könyvtári Minőségi Díj elnyerése. A 
pályázat megvalósítására előre láthatólag az intézményünknek 2 évre lesz szüksége. 
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban a MIT munkája már decemberben 
elkezdődött. Havonta 2 alkalommal tervezzük üléseinket. Az alakuló ülésen megtörtént az elnök. 
a koordinátor, az adminisztrátor és a pályázati menedzser kiválasztása. Ezen kívül pedig még 5 
tagot delegáltak az osztályvezetők. Így a Minőségirányítási Tanács 9 fővel kezdte el és folytatja 
érdemleges működését. Reméljük, hogy a 2018. évi beszámolóban már egy igen sikeresen 
megvalósuló minőségirányítási rendszerről tudunk beszámolni . 

6. Elektronikus szolgáltatások 

2017-ben 
Szolgáltatás megvalósult Részletek 

(l/N) 
I lonlap l Honlapunk néhány belső átalakításon esett át, így sok programhibát 

kiküszöböltünk. Teljes megújuláson esett át az Olvasópont, ami így 
még színesebb. még egyszerűbben kezelhető lett! 
W\\ \\ .mzsk.hu i.. 1oldal/oh a~o12onr 
Az aloldalainkat minden részleg átnézte és frissítette, aktualizáltuk 
a díjtételeket és a születésnapi újság oldala is teljesen átalakult! 

OPAC 1 Attértünk a 365 napos beiratkozásra, az on line hosszabbítás is 
müködik már! Az OPAC-felületre feltöltésre került a könyvtánmk 
logója 

Adatbázisok I Könyvtáraink számítógépein biztosítottuk a különböző on-line 
adatbázisok elérését 
(NAVA, MNB, MATARKA, JIUMANUS 
MTMT, PAD, Magyar Szociológiai Bibliográfia, MOB, PressDok, 
HunDok. EBSCO) 
Saját építésű adatbázisunk a helyismereti 
adatbázis. A távoli elérést is biztosító 
Digitális Könyvtár (JaDoX) feltöltését az 
OSZK kulturális közfoglalkoztatási program 
keretében 2017-ben is folytattuk. 

Referensz J Egyre erősödött az online tájékoztatás, egyre 
szolgáltatás több emailt és egyéb elektronikus megkeresést 

kapunk. Komoly érdeklődés mutatkozott az idén induló IKER 
képzések kapcsán, így egyre többen érdeklődnek a digitális 
írástudással kapcsolatos információk iránt. 

Közösségi I Elkészült az intézmény Youtube oldala, ami már több videóval is 
oldalak frissült. Facebook oldalunk 4172 követővel, folyamatos frissítéssel 

országos szinten is nagy aktivitást mutat. A facebook követők 
megugTása az év végén ta1tott akcióinknak köszönhető: 
- Szelfizz Móriczcal nyereményjáték 
- Digitális Helyismereti Adatbázis népszerűsítése, régi nyíregyházi 
képeslapok, régi fotók megosztása 

RSS N 
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7. Innovatív megoldások, újítások: 

Me2nevezés 1 Leírás, ismertető 
Idézők Könyvtára IV. Idén több mint 110 fiatal vett részt a játékban. Több mint 60 LoL játékos 
Yideójáték verseny - és több mint 25 HS játékos küzdött azé1t, hogy ő legyen a legjobb. Sok 
Gamerek a ajándék talált gazdára e napon. A League of Legends 5v5 bajnokság 
könyvtárban győztes játéko!>ai - először az ldézók Könyvtára rendezvénysorozat alatt 
Lcague of Legends és - átvehették az „Idézők Könyvtára vándorserleget"'. A legjobb 
Heartstone bajnokság játékosokat külön is díjaztuk. J\ negyedik alkalommal megs7ervezetl 

Idézők Könyvtára rendezvényt sokkal több versennyel, magasabb 
nyereményalappal és meghívott vendégekkel tettük színesebbé. Reggel 9-
kor már több mint 70 fiatal várt a könyvtár bejáratánál arra, hogy 
versenyezhessenek kedvenc videójátékaikkal. 10 órakor. a megnyitó után, 
rögtön kezdetét vette a League of Legends 5v5 bajnokság 
bronzmérkőzése, a mérkőzés szüneteiben pedig fo lyamatos 
nyereményjátékkal készültünk a résztvevők számára. A rendezvényen 
előadást tartott Csatári Emese. aki a videójátékos társadalomról tartott 
prezentációt. Több fiatal is érdeklődve figyelte a bemutatót. Délután, 
Csepo érkezett közénk, aki egy fiatal megyebeli YouTube videós. Ó, a 
videózásról, a múltjáról és terveiről beszélt. A résztvevő fiatalok aktív 
párbeszédet folytattak vele, és rengeteget megtudhattak a videózásról. 
Szinte folyamatosan használták a fiatalok a helyszínen kihelyezett 
Samsung Gear VR eszközöket, amelyeket a Telenor ajánlott fel a 
rendezvényre, és az Xbox konzolt, amelyet az Új Nem.wdék Nyíregyházi 
Közösségi Tér ajánlott fel. A vi1tuális valóság szemüveg idén is 
lenylígözött mindenkit, aki kipróbálta. Fiatalok és idősebbek egyaránt 
megtalálták a számukra ideális vi1tuális élményt. Az Idézők Könyvtára 
rendezvénysorozat életében, ezzel egy új korszak kezdődött, ugyanis ez 
volt a7 e lső rendezvényünk, amikor a könyvtár teljes területét képesek 
voltunk használni. Az első emelti oktatótermet, ahol az lvl LoL 
bajnokság futotl, a második emeleti konferencia és kamaratcnnet, ahol a 
vetítések, az e lőadások és nyereményjátékok mentek, a médiatárat. ahol a 
Hearthstone 1v1 bajnokságot valósítottuk meg és a könyvtár több olyan 
részét, ahol az informatikai háttér működéséről gondoskodtunk. Az 
Idézők Könyvtára eseményre rengeteget készültünk, és rengeteg partner 
bevonásával sikerült megvalósítani. Úgy gondoljuk, hatalmas előrelépést 
tettünk a rendezvénnyel, tavasszal ismét megrendezzük, már most 
komoly terveink, új ötleteink vannak. 
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: 

eltérés%-

Pénzügyi adatok (ezer Fl-ra kerekítve) 
2016. évi 2017. 2017. évi ban 2016-

tény évi terv tény hoz képest 

Az intézmény működési be,·ételc 18.006 13.170 17.892 -0,6% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
13.190 13.170 14.986 +13,6% 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 
- ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 894 900 995 +1 1,3% 

ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 2.449 2.500 2.347. -4,2% 

Támoiratás, kie1?:észítés és átvett pénzeszköz 389.735 402.990 438.960 +12,6% 

Bevétel 
.__ ebből fenntartói támogatás 27.842 54.941 80.049 +1 87,5% 
.- ebből felhasznált maradvány - - 4.770 
.- ebből központi költséf!:Vefési támogatás 195.800 195.800 195.800 
.- ebből kistelepülési kieKés;;ítő(KSZR) támogatás 134.073 152.249 152.246 +13,6% 
.- ebből pályázati támogatás 10.020 - 5.284 -47,3% 
,_a pályázati támoKatásból EU-támogatás - - -
Egyéb bevétel összesen - - 512 
Bevétel összesen 407.741 416.160 457.365 +12,2% 
Személyi juttatás 149.381 158.971 177.800 319,02% 
Munkaadókat terhelő összes járulék 47.916 39.046 44.835 -6,4% 

Kiadás Dologi kiadás 100.463 196.643 117.074 316,6% 
Egyéb kiadás 105.214 21.500 114.362 +8,7% 
Kiadás összesen 402.974 416.160 454.072 +12,68% 

Létszám és bérgazdálkodás 

59 fő dolgozónk volt 2017-ben, a bérek emelkedését az okozza, hogy emelkedett a garantált 
bérminimum és a minimálbér. A fennta1tó önkormányzat is hon.ájárult a bérek fedezéséhez, 
hiszen az állami támogatás nem tudja ezt lefedezni. A könyvtár bevétele szinte nem válLozott a 
2016-os évhez képest, a bevételek egy részét a különböző pályázatok, a beiratkozási díjak, a 
terembérleti díjak, kötészeti szolgáltatásunk adják . 

Nyíregyháza, 2018. február 21. 
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1. sz. melléklet 
Sajtómegjelenés 2017 

1. Visszatekintő: júniusi események képekben - a Móncz-szobor megkoszorúzása 2016. június 
29-én. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 01. 04., 7. p. 

2. Unokáink is olvasni fogják: Tomasovszki Anila, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatója. ln: !1ttp.1tnapkdet!1cpc.hlog.hu/~Ol 7/0 l '04,101nasovszk1 anita, 201 7 01. 
04. 

3. Hagyomány és kísérlet (Benczúr Gyula Alkotókör kiállítás megnyitója). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 01. 07„ 3. p. 

4. Dobozokba zá1t gondolatok.+ Dobozokba zárta gondolatát a festő (Értékes Esték a JAM-ban, 
Szikora Tamás festőmuvész). ln: Kelet-'vlagyarország, 2017. 01. l 0 .. 1. 6. p. 

S. Könyvbemutató (Takács Péter: Közelítések Szabolcs-Szatmár megye 1956-os hőseihez.). ln: 
Kelet-Magyarország, 2017. 01. 13„ S. p. 

6. Temető az é11éktárban. ln: Nyíregyházi Napló, 201 7. 01. 13„ 4. p. 

7. Művek tükrében (Móricz Zsigmond Olvasókör: ,.Légy, mint szikla rendületlen", Kölcsey 
Ferenc). Jn: Kelet-Magyarország, 2017. 01. 16., 12. p. 

8. Szablya és sisak a kön)'\1árban (Simon) i Óbester Magyar Szablyavívó Iskola). ln: Kelel
Magyarország. 2017. 0 l. 16., 12. p. 

9. A Hősök temetője is bekerült a települési éttéktárba. ln: https. /www.nvire!.!vhaza.hula-hosok
temeto1e-1s-bckemlt-..i-tu.;p11lesi-ertel\\arb ... -2017-01.:.L, 2017. 01 . 17. 

10. Értékes este (Róka Zsolt, Hősök temetője). ln : Kelet-Magyarország, 20 17. 01. 17 ., 3. p. 

11. Könyvtári utazás Sri Lankán (Ratkai János idegenvezető) . ln: Kelet-Magyarors1ág, 2017. 0 l. 
17„ 6. p. 

12. Könyvtári utazás Sri Lankán ln: http ... ://\\r\\ w.kclct.lm•l1elyi/2017/0 l/l 6lkonv\1:lri-ut:m1s-s1 i
lallkan.kde', 2017. 01. 17. 

13. A madarak világa. ln : 1npc;:{/w\\'\\'.nvin~I.!' ha.za.hu'a-madarnk-dla!!.a-2017-01-18, 2017. 01. 
18. 

14. Nem halhat ki a nemzeti vi1tus (Simonyi Óbester Magyar Szablyavívó Iskola). In: Kelet
Magyarország, 2017. 01. 18„ 1. p. 

15. Nyíregyházán állomásozik a Hazajáró (Hazajáró Honismereti és Turista Egylet). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 01. 18„ 12. p. 

16. Jövendölések (Reisinger János Bibi iai jövendölések sor.). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 01. 
19„ 1. p. 

17. Rendhagyó irodalmi séta (Bihari Albe1tné fökönyvtáros vezetésével a Vakok és Gyengénlátók 
Egyesületének számára). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 01. 19., 3. p. 

18. Könnycsepp-alakú sziget (Ratkai János idegenvezető, Sri Lanka). ln : Kelet-Magyarország, 
2017. 01. 20., l. p. 
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19. A könnycsepp-alakú sziget. ln : https://www.kekt.hufcimlap/20 i 7101 I 19/a-konm·c~epp-a laku
~tkekt, 2017. 01 . 20. 

20. Hagyomány és kísérlet (Benczúr Gyula Alkotókör). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 01. 20., 
12. p. 

21. Jelen! 14 éven felülieknek. ln : Nyíregyházi Napló. 2017. 01. 20., 5. p. 

22. Művészportrék zenébe csomagolva IV. ln : Nyíregyházi Napló, 2017. 01 . 20„ 15. p. 

23 . Látogatóközpont épül (Születésnapi Újság átadása a 20 éves Állatparknak). ln: Kölcsey TV, 
http: /kolcse\1\ .lm'latogatokozpont-epul, 2017. 01. 20. 

24. Különleges lesL. ez az év is. + Új attrakciók, régi lendület (Gajdos László, a Nyíreg) há.d 
állatpark igazgatója és Tomasovszk.i Anita könyvtárigazgató a Születésnapi újság átadásakor). 
ln: Kelet-Magyarország, 2017. 01. 21., l, 5. p. 

25. Egyedülálló információs központot építenek a Nyíregyházi Állatparkban . ln: Retro Rádió, 
11ttp://\Wv\\ .ret roradto.hu!retro cik1' .php?id-7887:!, 2017. 01. 21. 

26. Vers- és prózamondó verseny Nyíregyházán. ln: https.'/www .m~rnza.lm/vers-es

prozamondo-verscnv-nyireg~haz.an-20 1 -:' -01-23, 2017. 01. 23. 

27. Versek a hazáról (Erdélyi Mária versmondó). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 01. 24„ 1. p. 

28. A Szatmár beregi Naturpark. ln: '!!tJ)d/w\nv.nvireg;yha:1A.hu/a-szatmar-bcrcgi-1rnturpnr~: 
:017-ll l-2'< , 2017. 01. 24. 

29. A madarak világa. ln: rittp~://,\ ww.kel~r.hu/ciml:ipl2017/0 l /25/a-mnda.r~k-\ ilag_a.kck1, 2017. 
01. 26. 

30. Sikeres volt a jubileumi év. ln: https://www.lokal.hu/20 17-01 -sikeres-\iol t-a-jubilt!umi-e\'/#, 
2017. 01. 26. 

31 . A madarak világa (dr. Szép Tibor ea.). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 01. 26„ l. p. 

32. Tudomány és hagyomány a gyógyításban (Géczy Gábor ea.). In: Kelet-Magyarország, 2017. 
0 l. 26., 12. p. 

33. A Kállayak (Kertész Tünde Fruz!>ina a Kállay GyííjteményröL Helytörténeti Esték). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 01 . 27., 1. p. 

34. Jelen antológia. ln: Kölcsey TV, http://ko lcseytv.hu/jelen-antolol!ial, 2017. 01. 27. 

35. Modern látogatócentrum épül az állatparkban. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 01. 27., 3. p. 

36. A magyar kultúrát ünnepeltük. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 01. 27., 8. p. 

37. Müvészpo11rék zenébe csomagolva (Székhelyi Edith, Mészáros Gábor). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 01. 28., 3. p. 

38. Nemzeti értékünk a szablyavívás (Könyvbemutató, kiállítás a könyvtárban). ln: Kölcsey TV, 
Víg-kend, http://kolcsevtv.hu/vig-kend-20 l" januar-20-ii-reszJ, 2017. 01. 30. 

39. Boldikával kalandoztak (N-Joy Együttes). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 01. 30., 6. p. 
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40. Az élő múlt n) omában (Janics Attila-Szirbek István: Az ember könyve). ln : Kelet
Magyarország, 2017. 01. 31., 12. p. 

41. Csak természetesen - a natúrparkról (Szatmár-Beregi Natúrpark, Mindentudás Könyvtára sor., 
dr. Horváth Róbe11). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02 . 01., 4. p. 

42. Csak te1mészctesen - a natúrparkról. ln: w::.. W\'''''.kelet.hu/heh il2017101 /3 1/csak:. 
1Crrnc-.1etcsi.:n-a-ni_>_l .1, ~arf..rc l,ke g, 2017, 02. 01. 

43. Retró tárgyak a könyvtárban. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 02„ 12. p. 

44 . Álarcokat is készítettek (Csiriptanya). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 03, 4. p. 

45. Új tárlat(Biri Ildikó: Útkeresés). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 03., 12. p. 

46. Kerekítő. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 04., 3. p. 

47. Goetlle és Schubert (Kodály Társaság, dr. Szabó S. Márta ea.). Tn : Kelet-Magyarország, 2017. 
02. 07., 3. p. 

48. Farsangi foglalkozás (Tóthné Szomolya Ágnes gyermekkönyvtáros). ln: Kelet-Magyarország, 
2017. 02. 09., 4. p. 

49. Filléres emlékeink, elfeledett régi énékek (retró kiállítás). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 
09„ S. p. 

50. Két kö ltő, egy este (Jónás Tamás, Küt1i László). ln: Kelet-Magyarors7ág, 2017. 02. 10„ l. p. 

51. Ajándék a legkisebbeknek (Nemzetközi Könyvajándék Nap). ln : Kelet-Magyarország, 2017. 
02. 10., 5. p. 

52. Kelet-Magyarország-inte1jú Géczy Gábor fizikussal, e lőadása a könyvtárban. ln: Kclet
Magyarország, 2017. 02. 10., 7. p. 

53. Költői est a kön) vtárban. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 02. 03., 1 S. p. 

54. Költők egymás közt. ln: nltps://www.nyiregYhaza.hu/koltok-e!rvmas-kozt-2017-02- l 0, 201 7. 
02. 10. 

55. Költök egymás közt. ln: Kölcsey TV, http:/Jkolcsevtv.hUtkoltok-cg,vmas-kozt-21. 2017. 02. 10. 

56. lntcrnational Bookgiving Day - Könyvek és olvasók találkozója. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 
02.10., 15.p. 

57. Nemzetközi Könyvajándék Nap. ln: https:/fw,, w.nyi1eg>. haza.hu/nemzetkozi-konvvajandek
nap-2017-02-13, 2017. 02. 13. 

58. Könyvet ajándékba. ln : https://\\'\w..-.nviregyhaza.huJkonv\'ct-ajandekba-2017-02-14, 2017. 
02. 14. 

59. Könyvajándék a kicsiknek (Nemzetközi Könyvajándék Nap). ln : Kelet-Magyarország, 201 7. 
02. 15., 3. p. 

60. Olvasókör a könyvtárban. ln: Nyíregyházi TV, Szieszta, 
https://ww\v.youtube com/watch?v=85\Vx0Vv8bcw, 2017. 02. 17. 
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61. Az iszlámról (Reisinger János Bibliai jövendölések sor.). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 
16., 1. p. 

62. Tízezer könyvmatuzsálem. + Több száz éves kincseket rejt a Kossuth-gimnázium díszterme I 
Hoványi Péter (Helytö1iéneti Esték, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 
mlíemlékkönY"1ára). ln: Kelet-Magyarorszag, 2017. 02. 16 .. 1, 8. p. 

63 . Szablyavívás. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 17., 1. p. 

64. Maraton Szabó Magda műveiből. ln : Kelet-Magyarország, 2017. 02. 17 ., 12. p. 

65. Retró kiállítás. ln : N}íregyházi Napló, 2017. 02. 17.; 2. p. 

66. Felolvasó maraton. ln: Nyíregyházi TV, Híradó, 
https:1/w\\\V voutuhe.co_m1watch?v=L 70L2..:mAxNM, 2017. 02. 21 . 

67. Utazók A könyvtárban. ln: https://W\\ \\ .vvirc!!v1rn7 ..... 'l.hulutazuk-a-kon' \'tarban-2017-02-~ l , 
2017. 02. 21. 

68. Arany-jubileum. fn: Kelet-Magyarország. 2017. 02. 21., 1. p. 

69. Kritikai kötet (Karádi Zsolt: Az ég nem emberséges e. színikritikai kötetének bemutatója). ln: 
Kelet-Magyarorslág, 2017. 02. 21 ., l . p. 

70. Gyöngy-énekek a múltból (L. Nagy Lajos: Máni: Gyöngy-énekek kötctbemutató). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 02. 2L 12. p. 

71. Szabó Magda-műveket olvastak fel. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 22., 1. p. 
72. Képeken a természet (Nagyné Petró Viktória fotókiállítása). ln: Kelet-Magyarország, 20l 7. 

02. 22„ 1. p. 

73. f.estői környezetben méltatják Finnországot. ln: hm>://www.sz:on.hu/festoi-komyezetbc11-
'neltat1ak-ft nnorszagotJ3S5967, 2017. 02. 22. 

74. Útkeresés a kamarateremben (Biri Ildikó: Útkeresés). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 22., 
12. p. 

75. Kvízparti. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 02. 23., 11. p. 

76. Kalandozások a könyvtárban (Ratkai János Utazók a könyvtárban sor., Montenegró). ln: 
Kelet-Magyarország, 2017. 02 . 23., 12. p. 

77. A Mindentudás könyvtára. ln: https:f/\\ W\\ .nvire:.?\ haza.hula-min,9\!lltUlÍ:?s-koll\' tara-2017-
02-2.:l , 2017. 02. 24. 

78. Élmények (Ratkai János Utazók a könyvtárban sor., Montenegró). ln: Kelet-Magyarország, 
2017. 02. 24 ., 1. p. 

79. Élmények. ln: hl1p:-://ww\\.kelet.lm/cimlapf2017/02123/eln1t:rl\ek-'2.kek„ 2017. 02. 24. 

80. Finn tájak a könyvtárban. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 02. 24., 15. p. 

81. Egy kis tör1énelem (Takács Péter: A hosszú XIX. századot lezáró háborús lelkesedés ea.). ln : 
Kelet-Magyarország. 2017. 02. 25 ., 1 1. p. 

82. Női írók- író nők (Kalapos Éva Veronika, Kátai Anna, Király Eszter). ln: Kelet
Mar:,ryarország, 2017. 02. 28., 1. p. 
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83. Hangot adni a szótlanoknak. Jn: https:l/wm~ .m ireg\ hnza.hufl111ngot·adni-a-s!JH!nnoknak-
20 l i'-0'..!-"'1, 2017. 02. 28. 

84. Templomok útján (Mindentudás könyvtára, Deák Attila). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 03. 
01„ 12. p. 

85. Templomok útján. ln: rtps://ww' .kelet.hu/cimlapl'.:!O 17/0~f'.:!7/templomok-mjan.kc:lu, 2017. 
02. 28. 

86. Takács Péter: „én nem írok zsarnokoknak" (A történeti Szatmár vármegye kötetbemutató). ln : 
Kelet-Magyarország, 2017. 03. 03 „ 5. p. 

87. Bemutatták a Történeti Szatmár Vármegye című monográfiát. ln: Retro Rádió, 
http. WW\\ .retrondio.t.tt relfc c.kk.pl ;:i'}id=7 9290, 2017. 03. 03. 

88. Ko kövön maradt. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 03., 15. p. 

89. Arany-est a könyvtárban. ln : Nyíregyházi Napló. 2017. 03 . 03„ 15. p. 

90. Rajzpályázat. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 03„ 15. p. 

91 . Zenés irodalmi délután írókkal. ln: Kelet-Magyarország, 20 l 7. 03. 04„ 1. p. 

92. Egy kis színház a könyvtárban (Bodnár István: A kulisszák mögött kötetbemutató). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 03. 04„ 3. p. 

93. ,.Hangot adni a szótlanoknak" (Zenés felolvasóest, Áfra János. Horváth Imre Olivér, Juhász 
Tibor). Jn: Kelet-Magyarország, 2017. 03. 07., 3. p. 

94. ,.Hangot adni a szótlanoknak". ln : b!tps:I/\\ ww ke!t>t.hufl1clyi/2017/03/0Mian!!ot-adni+ 
;;zmlanqk,1 .• l-~_kc;f~, 2017. 03. 07. 

95. Átmentenék a falu múltját (H. Németh Katalin: Kő kövön maradt kötetbemutató). ln : Kelet
Magyarország, 2017. 03. 07„ 12. p. 

96. Könyvbemutató (Bodnár István: A kulisszák mögött). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 03. 08„ 
] 2. p. 

97. A finn kultúra „nagykövete" (Matti-Annas Korpela finn festőművész kiállítása). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 03. 09., 12. p. 

98. Kö kövön maradt (II. Németh Katalin: Kő kövön maradt kötetbemutató). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 03. 10., 1. p. 

99. Legendák a könyvtárban. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 10„ 15. p. 

100. Danilás László fotói a könyvtárban. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 03. 13„ 4. p. 

10 l. Egy vízcsepp élete. ln : 1 ttps:l/'rn" .nvireg} haza.hu/~gy-• izcscpo-elcte.::~o 17-03-1.', 2017. 03. 
13. 

102. „A csalásról". ln: Kölcsey TV, hnp://kolcseYtv.htila-csalnsrol/, 2017. 03. 14. 

103. A barátság napja a könyvtárban (lengyel-magyar barátság napja; Horváth Tünde és Révész 
Géza fotókiállítása, megnyitja Nemere István író). ln; Kelet-Magyarország, 2017. 03 . 14„ 4. p. 
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104. É11ékes este kiállítás megnyitóval (Értékes Esték, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 
Fő iskol a, Tomasovszki Anita). ln : Kelet-Magyarország, 2017. 03. 1 7 „ 1. p. 

105. A csalásról..._ „Más igaza számomra nem igazság" (Kü1ti László kötetbernutató). ln : Kelet
Magyarország, 2017. 03. 17., l, 6. p. 

106. A kulisszák mögött. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 17., 12. p. 

107. Zsebre vágjuk a világot : internet fiesta a könyvtárban. ln : Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 17 .. 
15. p. 

108. Közelképek írókról : Ratkó József. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 17., 15. p. 

109. Vallomásos líra. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 17., 15 . p. 

110. Tudásteszt a Kvíz partin. ln : Kelet-Magyarország, 2017. 03. 20„ 7. p. 

111. Vidám este volt! (Móricz Zsigmond Olvasókör Örkény estie). ln: Kelet-Magyarors1..ág, 20 17. 
03. 21„ ]. p. 

112. Egy vízcsepp é lete. ln: Retro Rádió. http://www.retroradio.huírelro cikk.php?id=79485 , 2017. 
03.21. 

113. A Prezit prezentálták a könyvtárban. ln: !illps:I/\\'\\ w.nyiregvhaza.hula-prcLit-prezcntaltak-a
konwtarhan-20 l 7-0J-22, 2017. 03. 22. 

114. A nyel\. és az írás titkai (Nemere István. dr . Márkus Gábor ea.). ln: Kelet-Magyarország, 
20 17. 03. 22„ 1. p. 

115. Internet Fiesta. ln : Retro Rádió, http:/lwww.retrorndio.hu/retro cikk.php?id=79501, 20 17. 03 . 
22. 

l 16. A víz: minden cseppje kincs. ln: http~:/fo ww.kelet hu/hclvi/2017/03/2 1 /viz-minden-cseppje
Kincs.k~!I!!, 2017. 03. 22. 

117. A könyvtárban találkozott olvasóiva l (Kovács István, máriapócsi költő, Dialóg }...yugdíjas 
Egyesület). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 03. 23„ 3. p. 

118. A Ratkó-életmíl összefoglalása (Jánosi Zoltán Ratkó monográfiájának bemutatója). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 03. 24., 1. p. 

119. Kardok és maszkok a könyvtárban (Simonyi Óbester Szablyavívó Iskola kiállítása). ln : Kelet
Magyarország, 20 17. 03. 24., 12. p. 

120. Számítógép-szenvedély és net-veszély. ln : Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 24., 10. p. 

121. Művészportrék" a könyvtárban. ln : Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 24„ 15. p. 

122. Újrakezdés (Böjte Csaba). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 03. 25., l. p. 

123. Gitárkonce1t (Béres Enikő, Tokárszky Máté, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimná1ium 
növendékei). ln : Kelet-Magyarország, 2017 . 03. 29„ l. p. 

124. Virtuális séta a v ízügy múltjába (Helytörténeti esték, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti 
Gyűjtemény Vass Viktória bemutatásában). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 03. 30„ 5. p. 
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125. Találkozás az íróval („A Nyárliget felé versben és prózában"', Csabai László). ln: Kelet
Magyarország, 201 7. 03. 31 ., 1 . p. 

126. Böjte Csaba Nyíregyházán. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 3 1., 2. p. 

127. Program az olvasás népszerűsítéséért. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 03. 31., 4. p. 

128. Művészportrék (Sigmond Sándor üvegmüvészt és Bodó Károly festőrnűH!sz). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 04. 01.. 7. p. 

129. Meséltek. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 04. 04., 1. p. 

130. Regényes könyvtári randevú (Szilágyi Szabolcs). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 04. 04 .. 12. p. 

131. Internet Fiesta a könyvtárban : akár virtuális sétát is tehetünk egy-egy városban. Lokál, 2017. 
04. 06 .. 9. p. 

132. Tollhegyre tűzte a moderálást: bemutató a könyvtárban (Tarczy Gyula: Ha mikrofon kerül a 
kezedbe kötetbemutató). Tn: Kelet-Magyarország, 201 7. 04. 07., 12. p. 

133. Ha mikrofon kerül a kezedbe ... ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 04. 07., 15. p. 

134. Ha mikrofon kerül a kezedbe ... ln: Retro rádió, 
http . ./www.retroradio.Jlll !etro cikf...p1J.LJ-""9645, 2017. 04. 07. 

135. Program az o lvasás népszerűsítéséért. ln: hrc;is \\ "''~ nyireuyha1a.hulpro!.!ram-aL-olvasas
nepszt.r%(.3~oBBsi:eseert-20 l 7-04-0e, 2017. 04. 08. 

136. Program az olvasás néps7erüsítéséétt. rn: http://propeller.hu/itthonf3276ó30-program-ol\'asas
nepszer-siteseet1, 2017. 04. 08. 

137. ftthon is otthon (Szilágyi Szabolcs). In: Kelet-Magyarország, 2017. 04. 08 .. 1. p. 

138. Próféciák ésjö\endölések (Reisinger János). ln : Kelet-Magyarország, 2017. 04. 10., 7. p. 

139. Ha mikrofon kerü l a kezedbe - könyvbemutató a könyvtárban. ln: 
https: /W\V\\ .11} 1regyhaza.hu, ha-cur rufon-kcrul-a-h.ezedbe--koll\ vbemutato-a-kony\'tarban-
2017-0-l-1l,2017. 04.] 1. 

140. Könyvbemutató (Tarczy Gyula: Ha mikrofon keri.il a kezedbe). ln : Kelet-Magyarország, 2017. 
04. 11., 1. p. 

141. Nem csak mondják, sokan írják is - Felkelteni az érdeklődést (a költészet napjáró l Bihari 
A lbertné). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 04. 11., 3. p. 

142. Könyvtárosokat díjaztak a világnap alkalmából (Csendes János Életműdíj - dr. Gál Józsefné, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért Díj - dr. Szeraftnné dr. Szabolcsi 
Ágnes).In: Kelet-Magyarország, 2017. 04. 11., 4. p. 

143. A magyar költészet napja - A megyei könyvtárban megzenésített verseket is hallgathattak az 
érdeklődők. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 04. 12., 4. p. 

144. 6. Helló Nyíregyháza! (Könyvszigct). ln : Nyíregyházai TV, Szieszta, 
https://youtu.bef74IjfXpJxMw. 2017. 04. 14. 

145. A lengyel Szabolcs szíve csücske Szabolcs: lnte1jú Szilágyi Szabolcs újságíróval. fn ; Kelet
Magyarország, 2017. 04. 18„ 5. p. 
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146. Étiékes Esték (Nyírség Táncegyüttes). ln : Kelet-Magyarország, 2017. 04. 18., 5. p. 

147. A Nyírség az étiékek között.+ Táncos. értékes este a Nyírség táncegyüttessel. ln: Kelet
Magyarország, 2017. 04. 19., 1, 4. p. 

148. Megisme11ük India titkait. fn : http;,:/fo \\ \\ .kelet.hu/swl!lster/.:!Q 17/04/ l 9/mc!!ismertuk-i11dia-
11tJ..JirJ~~l~t. 2017. 04. 20. 

149. 44. Gyermek könyvhónap. ln: https:/m'\Y\\'.nvireeyhaza.hu/~14.-g.\'ermekkom vhonap-2017-04-
2_Q, 2017. 04. 20. 

150. Indul a Gyermekkönyv hónap. ln: Retro Rádió, 
http: '\\ \\.'\\..retrorad.o.bu re o cikL.php9 d- /9 739., 2017. 04. 20. 

151. Megismertük India titkait (Utazók a könyvtárban - Radvánszki Gábor). In: Kelet
Magyarország, 2017. 04. 20„ 6. p. 

152. Olvasóvá nevelni a céljuk. ln: http:/iwww.szon.hu!ohasova-ne,·elni-a-celjuk/3452840, 2017. 
04. 21. 

153. Nyírség Táncegyüttes (E1tékes Esték a könyvtárban.). ln Kölcsey TV, Víg-Kend: 
!:.tt_p: 'lkolcsevl' .hu, v :g,-hend-2017-apn_l.s-21-i-rcsz', 2017. 04. 21. 

l 54. Kvízparti a könyvtárban. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 04. 21 .. 5. p. 

155. Tündérbál a köny\ tárban ( 44. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap ). ln: 
Nyíregyházi Napló, 2017. 04. 21„ 15. p. 

l 56. Valami Amerika" (P. Balogh Attila poszterkiállítása). ln : Nyíregyházi Napló, 2017. 04. 21., 
15.p. 

157. Megnyílt a Gyermekkönyvhónap. ln: https:/'\\'\\.\\ .nviregyhaza.hufmegnvilt-a
g,·ermekkonv\ honap-:?.O 17-04-24, 2017. 04. 24. 

158. Végveszély (Sipos László: Világörökségek végveszélyben). ln : Kelet-Magyarország, 2017. 
04. 24., 6. p. 

159. Betelepedés a középkorban (Deák Ferenc Akadémia). ln : Kelet-Magyarország, 2017. 04. 25„ 
l. p. 

160. Utazás a mesék birodalmában.+ A régiek ihletik az új történeteket (44. Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 04. 25„ 1, 3. p. 

161. Amerikából jöttem„. (P. Balogh Attila poszterkiállitása). ln : Kelet-Magyarország, 2017. 04. 
25„ l. p. 

162. Eredményhirdetés és díjátadás (Piszén pisze kölyökmackó e. rajzpályázat). ln: Kelet
Magyarország, 2017. 04. 25., 3. p. 

163. Költők egymás közt. ln: Kölcsey TV, http://kolcse)tv.hu/koltok-egymas-kozt-3/, 20 J 7. 04. 26. 

164. Teadélután a költőről (Babosi László főkönyvtáros Ratkó ea. a Nyíregyházi Egyetemen). ln: 
Kelet-Magyarország, 2017. 04. 26„ 1. p. 

165. Költők egymás közt (Tóth Krisztina és Kürti László). ln: Kelet-Magyarország, 2017. 04. 28„ 
3.p 
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166. Helló Nyíregyháza! : Nem csak Kelemen volt kabátban - Könyvsziget. ln: Nyíregyházi Napló, 
2017. 04. 28. , 9. p. 

167. 44. Gyermekkönyvhónap. ln: Nyíregyházi TV, Szieszta, hUP-s://,ou1u.be/5mDAX4rFrwc, 
2017.04.28. 

168. Tündérbál a könyvtárban ( 44. Szabolcs-Szatmár-Bereg '.'vtegyei Gyermekkönyvhónap). ln: 
Nyíregyházi Napló, 2017. 04. 28., 15. p. 

169. Akadémia. ln: Kelet-Magyarország, 20 17. 05. 04 .. 3. p. 

170. Könyvbemutató. ln: Kelet-Magyarország, 2017 05. 05„ 6. p. 

171. Közösségek Hete. Tn : Nyíregyházi "Napló, 2017. 05. 05., 15. p. 

172. Memoár a katasztrófáról ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 08„ 6. p. 

173. Hangosan olvastak. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 09., 1. p. 

174. Hangos olvasás verseny. ln : https:/fo \\'\\'.n\'irero·haza.hulhangcs-0h asas-\ crseny-2017-05-0Q, 
2017. 05. 09. 

175. A pincétől a padlásig. ln: Kelet-Magyaror,zág, 2017. 05. 10„ 12. p. 

176. Guruló könyvtár a megyében. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 11„ 3. p. 

177. Tündér Lala nyomábanjá11ak. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 11., 5. p. 

178. Ahol találkozik spo1t és kultúra. ln: Kelet-Magyarors:t.ág, 20 17. 05. 12., 11. p. 

179. Folytatódik a Gyermekköny\'hónap. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 05. 12., 9. p. 

180. Közösségépítő. In: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 13„ 1. p. 

18 l. „Kiváló közösségépítő". ln: https://www.nyiregyhaza.hu!ki\'8lo-kozosscgepito, 2017. 05. 14. 

182. Bringatúra. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 15., 3. p. 

183. Már megérte szobrot állítani a nagy írónak„ . ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 15., 6. p. 

l 84. Források - több aspektusból. ln : http://hp.szabarchiv.hu/drunal/en tnode/660~2 . 2017. 05. 15. 

185. Ismerje meg a régi Nyíregyházát! ln: Rctro Rádió, 
http://wwv.-.relroradio.hwretro cilJ.. php?id=79922. 2017. 05. 15. 

186. Kulisszatitkok. ln : Kelet-Magyarország, 2017. 05. 17„ 7. p. 

187. Nyíregyháza legújabb é1tékhordozóivá váltak. ln: http://\rn\\.szon.hu/nyiregvhaza-legt.1abb
errekhordozoiva-\ altalv34860 76, 2017. 05. 18. 

188. Nyíregyháza legújabb éttékhordozóivá váltak. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05 . 19 ., 4. p. 

189. MZSK Cimbora. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 05. 19„ 2. p. 

190. Virtuális séta a régi Nyíregyházán. ln: Nyíregyházi Napló, 20 17. 05. 19„ 11 p. 
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191. „Kiváló közösségépítő''. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 05. 19„ 11. p. 

192. Körvonal és zendala a könyvtárban. ln: Nyírcgyhá1i Napló, 20 l 7. 05. 19., 15. p. 

193. Kalandok a világürben Nemere Istvánnal. ln : Nyíregyházi Napló, 2017. 05. 19„ 15. p. 

J 94. Nyíregyházi Cimbora Klub. ln: https:l/w\\ '' .nyireg,vha1.a.!}t11m·irei.:vh:izi-cimbora-kluh-20 17::. 
05-20,20 17. 05 . 20. 

195. Móricz Zsigmond köny\ tár is bemutatkozott a Városnapon. ln: https://\VWW.n\ iregyhaia.lni/
moricz-zsig.mond-kom vt.:r-1~-bemut11tkozott-a-\arosnaplin-2017-05-2.2, 20 l 7. 05. 22. 

196. Könyvbemutató Nyíregyházán. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 23 ., 12. p 

197. Kalandok a vi lágűrben - Nemere Jstvánnal. ln : h!.!Ps:1/\\'\\'\.\ .nyircurhaza.hu/kalandok-a: 
vilabt.rbe11--nemen.:-isl\ annal-2017-()5-24, 2017. 05 24. 

198. Kö.lös kiállítás a könyvtárban. In: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 24„ 5. p. 

199. Kötctbemutató. ln: Kelet-Magyarors1ág, 2017. 05. 26., 1. p. 

200. Végzős diákok fotókiállítása. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 26., 6. p. 

201. Nyírfalombok. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05. 26., 7. p. 

202. Bővült az Értéktár. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 05. 26., 8. p. 

203. Az újratelepítésre emlékeztünk Nyíregyháza napján : Képeslapok a mában - rajzpályázat. In: 
Nyíregyházi Napló, 2017. 05. 26., 8-9. p. 

204. Novellák és költemények. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 05 . 27., 1. p. 

205. VégLősök zárókiállítása. ln: Kölcsey TV. http:/!kolcseyrv.hufvegzosok-1.Mokiallitasa/, 2017. 
05. 30. 

206. Fotográfustanulók kiállítása. ln : Kelet-Magyarország, 2017. 06. 01., 3. p. 

207. Medárd napi megnyitó - Ünnepi Könyvhét a nyíregyházi Kossuth téren. ln: Nyíregyházi 
Napló, 2017. 06. 02., 10, 13. p. 

208. Fotókiállítás a könyvtárban. In: Nyíregyhá.ó Napló, 2017. 06. 02., 11. p. 

209. Rajz és meditáció a könyvtárban. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 06. 02., 15. p. 

210. Bemutatkozó tárlat. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 06., 7. p. 

211. Idén is a Kossuth térre várják a könyvbarátokat. ln: https:. /\\.·\\ \\ .n\'Ífeg\ haza.hu/iden-is-a
kossuth-terre-\ arjak-a-konwbaratokat-2017-06-06, 2017. 06. 06. 

212. Jön a 88. Ünnepi Könyvhét. Jn: Retro Rádió, 
http:.'faww.retroradio hu/ret ro cíl-.h..php'1id=80087, 2017. 06. 06. 

213. Könyvhét- Nyíregyházán Zalán Tibor lesz a díszvendég. ln: http://www.szon.hu/konv\'het
nvireg\hazan-zalan-tibor-lesz-a-diszvendeg/3507555, 2017. 06. 06. 

214. Nyíregyházán életre keltik a Star Wars-hősöket. ln: http://szabolcs1h1r.hufhelyben-
1aro/2017/06/n\ ircg,yhazan-eletre-h.cll1k-a-sta1-wars-ho~oket, 2017. 06. 06. 
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21 S. Jelmezes hősök a téren. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 07„ 12. p. 

216. Íme a nyíregyházi Ünnepi Könyvhét részletes programja! ln : !lltpj/w\n\ 37on.hu.tirne-a
mi1 eg) hazi-unncpi-kony\ hc.:t-reszlctes-programja/3 5083-14, 2017. 06. 07. 

2 t 7. 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok rendezvénysorozat. ln: 
hnp://w\\ ,.,. .m rrport.hu. 2017/06/R8-tnn~p1-l.on\'\'hct-es- l 6-g"ermel.l-onyvnap,ok
rendezvenysorozat-l 2852, 2017. 06. 07. 

218. A férfiak megmondják, a nők nem - fotókiállítás a köny\tárban. ln: Kölcsey TV, 
http.//l\olcse\1v.hu/a-fer!iak-mesmondjak-a-nol.-ntm-fotokial lilas-a-kom vtarban ', 20 17. 06. 
07. 

219. A könyv szellemi kaland, műtárgy, mágikus anyag+ Keresztelő. eijegyzés, születés. 1n: Kelet· 
Magyarország, 2017. 06. 09„ 1, 3. p. 

220. Megnyílt az Ünnepi Könyvhét. ln: Retro Rádió, 
http://w\V"\Uetroradio.hu/retro c1kk.php? .d=80110, 2017. 06. 09. 

221. Nyíregyházi nyártervezö : Könyvtári élmények és inspirációk nyáron is. ln: Nyíregyházi 
Napló, 2017. 06. 09., 8. p. 

222. Idén is a Kossuth tétTe vá1ják a könyvbarátokat. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 06. 09„ 10. p. 

223. Talán) - Illyés Péter-est. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 06. 09„ 15. p. 

224. „Hangyautak" az ünnepi sátorban. In: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 10., 6. p. 

225. Nyíregyházi nyártervező 1 - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. ln: 
https.llvrn "'' .nv ircgyhaza. 'llll '1} ireg> haz1-m arten·e70-moricz zsb:mond-megvei-es-varosi
kony\'tar-20 J 7-06-12, 2017. 06. 12. 

226. Testre szabott ars poetica. ln: Kelet-Magyarország, 20 l 7. 06. 13 ., 11. p. 

227. Ünnepi Könyvhét Nyíregyházán. ln: https: f''" '' .nyiregyhaza.hu/unncpi-kony\'het
nviregyhazan-2017-06-13, 2017. 06. 13. 

228. Star Wars-hősök lettek. ln: Kelet-Magyarors7ág, 2017. 06. 14„ 1. p. 

229. Versmondás - egyedi stílusban. ln : Kelet-Magyarország, 2017. 06. 16„ 1. p. 

230. Vallomások a Tiszáról a Tiszán. In: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 16., S. p. 

231. Kalandos kardok. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 06. 16„ 9. p. 

232. Ünnepi Könyvhét- Vendégünk Hegyi Barbara színművész. ln : Kölcsey TV, Víg-Kend, 
http://kolcs<:\1\ .lm/\ ig-J...end-2017-juniu.;-. 6-ii-resz/, 2017. 06. 16. 

233. Könyvünnep a téren . ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 06. 16., 10. p. 

234. Egy könyves hét után csak egy könyvtelen. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 06. 16„ 10. p. 

235. Könyvbemutató. ln: Kelet-Magyarország, 20 17. 06. 17. , l. p. 

236. Értékes este népi tánccal. ln: https://\YWW.nyiregvhaza.hu/e.rtekes-este-ncP.i-tanccal-20 17-06-
11, 2017. 06. 17 
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237. Orvosi e lőadás a könyvtárban. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 19., 12. p. 

238. Nyíregyházáról a világ tetejére. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 21 ., 1. p. 

239. Múzeumok Éjszakája-programok. In: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 2 l., 5. p. 

240. Mindent, s annak az ellenkezőjét is bevallották. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 21., p. l.+. 

241 . Programokkal celi nyár a kön)'vtárban. ln: lli!ps: 'w\H\'.ll\'irecyhaza.hu/programokkal-teli-
11\ar-a-konyvtarbar1-20 l i-06-22, 2017. 06. 22. 

242. Kilátás a világ tetejéről - nyíregyházi szemmel. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 22., 11. p. 

243. Kilátás a' ilág tetejéről - nyíregyházi szemmel. ln : http: ÍW\\W.szon.hu/kilatas-a-vilae.
tete1en. l-nyireg) haz1-szcm:ncl/3_526398, 2017. 06. 22. 

244. Kalandok kardokkal a Múzeumok Éjszakáján. ln: http://w\vw.s1on.hu/kalandok-kardokkal-a
muz1o11mok-e1s1al..,,ían/3526491, 20 17. 06. 22. 

245. Koholt perek, esettanulmányok. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 06. 23., 15. p. 

246. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyári programjai. ln : Kölcsey TV, Víg-kend, 
h.ilP-·· 'kolcse\t\.hu \ig-kend-2017-junllls-23-l-resz/, 2017. 06. 23. 

247. Szakolczai: koholt perek. ln: https://w'\\ w.nvircgvhaza.hu/-szakolczai-kolwlt-perek-2017-06-
25, 2017. 06. 25. 

248. Sz.ablyavívást oktattak. ln : Kelet-Magyarország, 2017. 06. 27 ., 4. p. 

249. Fotóklub indul kamaszoknak. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 28.,. 6. p. 

250. Közösségi lét jó tollú fiatalokkal. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 28., 12. p. 

251. Szemlézzük jó szíwel. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 06. 28.,. 12. p. 

252. Fotóklub indul kamaszoknak. ln: http://w\\ w.szon.lm/fotok lub-ind ul-kamasZl)knakf353'.252 I 
::!J 17.06. ?8. 

253. Bejáró diákok, bűvészből érsebész. ln: Nyíregyházi Napló, 2017. 06. 30., 15. p. 

254. Móricz-emlékek nyomában/ llyés Gábor. ln : N) íregyházi Napló. 2017. 06. 30.,. 16. p. 

255. Idén is lesz Strandkönyvtár. Jn: Retro Rádió: 
http://wv.'\\ .retrofm.hulm/rctro c1kk.php?1d=80332, 2017. 07. 03. 

256. Írókkal, költőkkel beszélgettek. ln: http1/v„ww.szon.hu/irokkal-koltokkel
beszelgethettek/3542012, 2017 .07 .06. 

257. Könyvtár nyári programok. fn: Nyíregyházi TV, Szieszta: 
h!!ps://\\ W\\ .voutubc.com/watch?v=JbDTheJBgA8, 2017. 07. 07. 

258. Kamasz Terasz. ln : Kölcsey TV, http:/1kolcsevt\'.hu/kamasz-terasZ1, 2017. 07. 07. 

259. Idén is kínál olvasnivalót a Strandkönyvtár. ln : hups: '/wW\\ .nyircgyhaza.hutiden-is-kinal
olvasnivalot-a-stra1ldkonvvtar-2017-07-10, 2017. 07. 10. 
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260. Értékes Esték - Ké1y Péter. ln : https:/iwww.nyiregyhaza.hu/ertckes-estd.:-ker\-peter-2017-07-
1.li. 2017. 07. 18. 

261. Petőfi-hagyományok Szatmárban. ln : Kölcsey TV, http://kolcscvtv.hu/pctofi-hagvomanvok
szatmarba1v, 2017. 07. 18. 

262. Könywel a kézben élvezetes a strand. ln: http://www.szon.hu/konvv\'el-a-kezbcn-ehczetes-a
strand. 35556ll, 2017. 07. 19. 

263. Pincétől a padlásig. ln: '.1ttps:/fa "" .nyitegvhaza.hu/pincctol-a-padlasig-2017-07-20, 2017. 07. 
20. 

264. "Kamasz Terasz". In: Retro Rádió, http://\\ww.retroradio.hu/reuo cikk.phn?id=805 l 2, 2017. 
07 . 27. 

265. A hclytö1ténet kutatóinak kincses szigete. In: IHJp://w\\ w .szon .hu/a-hcl) 1ortenel-kutatoinak
k incses-szigete/3576745, 2017. 08 . 08. 

266. Kulturális együttműködés. ln: https://W\\ \\ .nyirei..I\ haza.hu/kulturalis-cg\'urtmukodes-20 J 7-
08-08, 2017. 08. 08. 

267. Együttműködési megállapodás. ln: Kölcsey TV, http: /ikolcseyty.hu/egyuttmukodcsi
megallap0das-9, 2017. 08. 08. 

268. Együttműködési megálla_P-odást kötött a Jósa András Múzeum és a Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár. ln : Retro Rádió: http://www.retroradio.hu/retro cikk.php?id=8059 l, 
2017. 08. 08. 

269. Kéz a kézben haladhat a könyvtár és a múzeum. ln: hrtp www.szon.hu/keL-a-kez.ben
haladhata-konv\ lar-es-a-muzeum/3577530, 2017. 08.09. 

270. Látta már Móricz kézírását? ín: https://www.nyiregyhaza.hullarta-mar-moricz-kczirasat-2017-
08- l 0, 2017. 08 . 10. 

27 J. Kamaszterasz és fotóklub a könyvtárban. ln: http://w\'w.szon.hu/kamasz-terasz-es-fotoklub-a
kony vtarban'3589534. 2017.08.2 1. 

272. Népmese napja a könyvtárban. ln: Retró Rádió, 
http://w\\w.retrorad10.hwretro cikk.php'.'id-80880, 2017. 09 . 11. 

273. Nyíregyházi séták a fotókon. ln : https:í/www.nyireg;yhaza.hu/nyircgyhazi-sctak-a-fotokon-
20l7-09-20, 2017. 09. 20. 

274. Szabó Magdára emlékeztek. ln: https://v„w" .m 1regJhaza.hu/szabo-magdara-emlekeztek-
20l7-09-2 l, 2017. 09. 2 1. 

275. Utazók a könyvtárban. ln : https://ww\\ .nyires2\ haza.huiuta7ok-a-kl'l1Y\'tarban-2016-09-22, 
2017. 09. 22. 

276. Nyírségi műsorfüzet. ln : 2017.szeptember 

277. Nyírségi műsorfüzet. ln: http://onl i ne. fJipJ1tmlS .i;s!mlk9dzlfnjJ!#1)= 12 2017. szeptember havi 

278. Kiállítás a könyvtárban. ln: Kölcsey TV, http: //kolcseytv.hu/kiallitas-a-konyvtarban/, 2017. 
09.07. 
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279. Szabó-Madarasra emlékezett az Olvasókör. ln: http://ww\\..szon.hUln\ m::gvhaza/szabo
magdara-emlekezett-az-oh asokor%e2°,o80%8b/361739I ,2017.09 .1 S. 

280. Költők egymás közt. ln: Kölcsey TV, http:l/kolcse)1V.hu/koltok-cgvrnas-kozt-4., 2017. 09. 21. 

281. Népmese napja a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. ln: Nyíregyháza TV, 
Szieszta, hnps: \\\\\\.\OUt.ibe.com\\.atch')\=5LYhCrLYf5k, 2017. 09. 22. 

282. Müvészpo11rék zenébe csomagolva. ln : http://\\Ww.szon.hu/nviregvhaza/muveszportrek
ze-nebe-csoma1rnlva-2/3629628 201 7 .09 .26. 

283. Országos Könyvtári Napok (beharangozó). ln : Kölcsey TV, Vig-kend. 
h!!ps: \\ \\ \\ .)OUtt..be.com/\\atch"\'=INb~i4c 1 VeA, 2017. 09. 29. 

284. Mesés előadásokkal jáiják az aprófalvakat. ln: http://wwvv'.szon.hu/meses-cloadasokkal-iarjak
az-aprofahakat/3633247, 2017. 09. 29. 

285. Megkezdődött az Országos Könyvtári Napok. ln: Retro Radió: 
1„.p , w, . .:tr'.)ra.:·, .h.1..;s 1 ~hn,1 !=81( 72, 2017. 10. 02. 

286. Nyírségi műsorfüzet. ln: hrtp://N11ine.fliplitml5.comlkqdzlf}.ljl/#p-L,. 2017. október havi 

287. Nyírségi műsorfüzet. ln: 2017. október havi 

288. Ápolják a névadójuk emlékét. ln: http:/Í\\W\\.szon,hu/apoljak-a-nc\.adojuk-emleket/3636751, 
2017. 10. 02. 

289. Országos Könyvtári Napok. ln :https:/iw\\ w.m ircí!\ haza.hu/01 vago~-kon) \1nri-napok-2017-
! 0-0~_, 2017 .10.02. 

290. Országos Könyvtári Napok. ln: http://kolcseytv.hu/orszagos-konyvtari-napok-tizenkettedik
alkalomm.il-csak-t1szta-forrasbol-cimmcl-rendezik-meg-11y iregyhazan-es-a-mcg,\cben-az:
orsZfü!.Os-konvvtari-napokat-a-rendezveny-celja-hogv-nepszc/, 2017. 10.02. 

291. Több mint százharminc rendezvény tartanak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. [n: 
https://hir.ma/kul Jtobh-mint-sz.azharm1nc-rencezvenv-t.irta Jak-szabolcs-szatmar-b.:reg
megveben/723874, 2017. J 0. 02. 

292. Országos Könyvtári napok. ln: Kölcsey TV, Híradó, 
https://w\V\.\.YOutube.com/\\atch?v=Jfo18Dq?H1l::, 2017. JO. 03. 

293. Több, mint száz program várja a könyvbarátokat. In:ht.p. fo ww.~zo11.hultol?ll-mint-sz.1z
J1l'Ogram-"<.f!il-a-kom \j)ar<1tokat. 36. -: 1 o, 2017.10.03. 

294. Országos Könyvtári Napok - Több mint százharminc rendezvény tartanak Szabolcs-Szatmár
Bereg megyében. ln: https.t!ez.ahir.hu, 20171 10103/orszago~-koll\ \ tari-napok-tobb-mmt
gazhanninc-rendezven)'-tartanak-s1abolcs-szatmar-bcrcg-111egyeben/, 2017. 10. 03. 

295. Néphagyományok. ln: Kelet-Magyarország, 20 17.10.03., 1. p. 

296. Több, mint száz program várja a könyvbarátokat. ln: Kelet-Magyarország, 2017 .10.03 ., 4. p. 

297. Információforrás. ln: http://\n\w.st.on.hu/hangrezgc5-terapeuta-eloadasa
nyiregyhazan/3639 l 7 J 2017. l 0.04. 

298. Hangrezgés-terapeuta előadása Nyíregyházán, ln: Kelet-Magyarország, 2017. l 0. 04„ s. p. 
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299. Hangrezgés. Tn: Kelet-Magyarország, 2017. 10. 05. 1. p. 

300. Mesedélelőtt. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 10. 05. 4. p. 

301. Idézők lepik el a könyvtárat. ln: Kelet-Magyarország, 2017. 10. 05. S. p. 

302. idézők lepik el a könyvtárat. ln: t np://" \\'\\ .szon.hu/idezok-lcpik-~1-a-korn" tarnt/36401 J3, 
2017.10.05. 

303. Országos Könyvtári Napok. fn: Nyíregyházi TV, Szieszta, 
https://ww\\ .youtube.com 'Watcn '\=IDftaRX SehY, 2017. 10. 06. 

304. Vérüket adták az önkéntesek. ln: Kelet-Magyarország, 2017.10.06., 12. p. 

305. Vérüket adták az önkéntesek. ln:t 11p://www.szon.hu1nvire!!\'haza/vcrukct-ndtak-az
onkentesuJ36-.06<15 2017. 10.06. 

306. Megkezdödöll a Nemzetközi Babahordozó hét. ln : Retro Rádió, 
hrtp:1/w\vw .retroradio.lm retro cikk.pl.p'?id=81 121, 2017. 10. 09. 

307. Lezárult a Könyvtári Napok. ln: Nyíregyházi TV, 
htq?~:1/\V\\ 'v\ .youtube.com,\, atch?v=Ol\171\\ dl\ KZ!!, 2017. l 0. 10. 

308. Olvasókör Krúdyról Nyíregyházán. ln: „1p://\V\\'W.5zon.h11'nviren' h11za!ol\'asokor-kmdnol
n~ 1n.~ -:.:1('1211 2017.10.17. 

309. Emlékjelek a megyében. ln: Kölcsey TV, ht1p:/JkolcsevtY.IH1/emlekjdck-a-m~gyeben/, 2017. 
10. 17. 

310. Reng a föld, morajlik. ln: Kölcsey TV, http://kolcsevt\ .hulrcng-a-fold-morajlik/, 2017. 10. 18. 

31 l. ''Reng a föld, moraj lik ... " ln: http://ww\\.s1on.hu/rerH?-a-fold-morajlik/365567.:i 2017. I 0.20. 

312. "A hóember szerelője". ln: htps://v. ww.nvirel!\ haza.hu/lirai-jatek-krudytol-2017-10-20, 20 l 7. 
10.20 

313 . Kitüntették Margócsy Istvánt. ln: Nyíregyházi Napló. 2017.10.20. 

3 14. Élni nélküle. ln: http://\ww.szon.hu felni-nelkule-koll\ vbemutato-nyiregvhazan/3657571, 
2017.10.20. 

3 15. Helytö11éneti esték - Múzeumi könyvtár és adattár. ú1: http://\\\\w.szon.hu/muzeumi
kon)Ytar-es-adattar.136601SI. 2017.10.25. 

316. Író-olvasó találkozó a megyei könyvtárban. ln: http://\\\\w. szon.hu/fotok-iro-olvaso-talalkozo
a-meg"ei-kon' \'tarban/3663390, 2017. I 0.27. 

317. Nyírségi műsorfüzet. ln: 2017. november 

318. Nyírségi műsorfüzet. ln: .1np:l/onl ine.fliphtml5.~omfkqd1Jf11jl/#p:::; 12 2017. november havi 

319. Ápril is bolondjai a könyvtárban. ln: https://www.n}iregyhaza.hu/apnlis-bolondjai-a
kony\tarban-2017-11 -02, 2017. 11. 02. 

320. A helytörténet kincsesbányái. ln: http://www.szon.hu/a-hclytortenet-kincsesban} ai/3671883, 
2017. 11. 06. 
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321. Virtuális múzeumlátogatás a nyíregyháLi könyvtár helytörténeti estjének látogatói. ln: 
http:lf\\ \\'W .kitlmfcvel. huiinde~hp?kh~\ 1rtua11s muzeumlatc.c;atas a n\ ireg\ hazi kony \tar 
hel\101ieneti estjenek latogatoi, 2017. 11. 06. 

322. Fotókkal és zenével a világkörül ln: r ttp://'\'W\\ .-.zon.huffotokkal-e:.-zen.c' d-a-vila_g: 
torn · 6no.,.2:J..1 - t 1.0(. 

323. Gyetván Magdolna textilművész kiállítása. ln: 1 1tp://www.sw11.hufo, ctvan-mal.!dolna-
ttx!tlm~1\ e::-.L-HllliL~ .•. _;6 ~iq- 20; - . 1 - . 

324. Képekkel, zenei idézetekkel. ln: Kelet-Magyarország, 2017.11.07., 1. p. 

325. Vetélkedőt taitottak. ln: Kelet-Magyarország, 2017.11.09., 3. p. 

326. Könyvbemutató a könyvtárban. ln : h!tp://www.szon.hu/nvircC!\ hata/k~~rm1taw-a
kor\ \tarban-6 _ ,_..,:,_. _ ) - 1_:_09. 

327. Kvíz partin vetélkedtek. ln: Kelet-Magyarország, 2017.11.10., 3 p. 

328. Életre kelt színek. ln: Kelet-Magyarorszag, 2017. 11 . 10., 12. p. 

329. Bringával és fényképezőgéppel. ln: Kelet-Magyarors7.ág, 2017.11.13 ., 7. p. 

330. Kötetbemutató olvasókörben. ln: Kelet-Magyarország, 2017 .11. J 3., 4. p. 

331. Újabb értékes este a könyvtárban. ln: Kelet-Magyarország. 2017. 11. 20., 5. p. 

332. Angolóra babáknak. ln : Kelet-Magyarország, 2017. 11. 27., 3. p. 
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1. VEZf.TÓI ÖSSZCFOG LALÓ 

S:Lalípo!itilrni céljaink 2018. évre \'Onatko1óan 

• A Vlóricz Zsigmond l\'1egyei és Városi Könyvtár mind Swbulcs-Sntmar-Bereg 
megyében, mind pedig J\yirl.!gyházán célul tű7i ki, hogy minél több lako~t bi:\Onjon a 
kultur·ális alapellátásba. l\ megyében az a célunk, hogy emeljük a Könyvtárcllátási 
Szolgállaló R~ndsLerben működtetett kön1vtárak. szolgaltatasi színvonalát és kínálatát. 
hogy mrnél több öt C7Cr lonél kisebb lélekszámú tekpülésen ugyanolyan könyvtári 
s7.olgáltatást tudjanak igfoyb~ venni az állampolgárok, mim a nagyobb városokban. 
2017-hcL képt!Sl 10 új települést vonunk be a rendszerbe. 

• ~} íregyházán a7 ol\'asók S7.ámát azzal kívánjuk nö\ elnL hogy ún. Könyvtár Pontokat 
hoznnk létre a1 ellátatlan telcpülésrl.!szckcn és bokortanyákon. 
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár l'"i•lponti J...önyvtára, íiókkön.> vtárai 
és a megyében a KSZR-bt:n cllátoll köny"tárak a digJtc)lis s7olgnhmasaik révén segítik 
az esélyegyenlőség mcgtcrcmtéset. az elektronikus ügyintéLt!st. és az alapvető 

állarnpolgán Jogok gyakorlását. 

• Kulturális és felnőttképzési intéunényként fclada1unk nz nlaptevékenységünkhöL 
karcsolodó képzések szerve7é.<>e. valamint egyéb, a dokumcmumok haszná latát 
megkönoyíto, kiegészítö szolgáltalÍ\sok uyújtása, illetve n. megye valamennyi 
k~lnyvtárának S7.akmai-móds7ertani támogatása. képzcuségi s.li.ntj ílk <.:mdés~ . 

• 20 18-ban felnöttkepzési inté7ményként folytalJUk a Gll\OP-6 1.2- 15 - Digitális 
szakadék csökkentése címii projektet. A digitális kompetenciák fejlesztésével a 
lakosság munkaerö-piaci hel)?etét kívánjuk ja"ítani. támogat\'a a Digitális Nemzeti 
Fejlesztési Terv 1,;~ijait. Valmnim könyvtárunk ct'vfagyarorszag Pontja 2018-ban 
megújult Digitális .ló lét Program Pontként folytatja munkáját, ahol sLakkép7cU 
mentor kollégák támogatják. és scgiul-. aL. aktl\· idóskotúak digitáfü; 
kompetenciafejksztésérc irányuló programokat. 

• \ ·1inden programunk kiemelt célja az ohasá~kultúrn fejlesztése és népszerűsítése. 
amelynek érdekében együttmüködünk a köznevelé~i, kulturáli::;, szociális és 
cgés7ségügyi inté7ményekkel, a családokkaL civil szcrveLetekkd, valnmint a 
vállalkolói sLférával és tovúbbi egyi.ittmüködési lehetőségeket keresünk. 2018-ban 
elsősorban a mikro-és kis vállnlko7ások információhuL való julását teremtjük meg. 

• lnfomrnciókö7vetítés, platformtól független hozzáffrés biztosítása. A különböző 

felhasmálói rétegek információs i(!ényénck kielégítése, a mai elvárások. szerint az 
bformációt széles körben minél gyorsabban. közv~tlenUI és több változatban tegyük 
elérhetővé. /\L. int~zménynck multifunkcionális térként kell támogatni a várost, a 
meg) ét. a gaLdasági életet. köz1ga?gatást. oktatásr, tanulást és a kutatást. 

• .A..z EFOP-4.1.8-2017 A könyvt:hi intézményrendszer tanulííst segítő 
infrastrukturális fejlesttései e. projek.t által megteremtjük azt infrastrukturális 
hátteret mely a form::ílis és info1111Mis ranulá<>hOI_ ünmüvclödéshez. szakkörökhöz 
~zükséges. 
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A frnntarió által meghatáro.wtt feladatok 

• A \lfóricz Z:-.igmond 1\ikgyei é~ Városi Könyvlar figyelmet fordil a Digitális 
Magyal'ország stratégiai terveire és aktívan ré<>zt vesz a város Smart City 
p1ogramjaiban. A Digitális N) íreg) háza programon keresztül bcvczeté:;re kerülo 
varoskr:írtya remlszerintegrációjában és a városkánya kibocsájtásában lehet 
meghatározó S7ere1)űnk a7 elkövetke7Ő é\ekhen 

• Aktívan r~sz! vesLünk a városi rcndeLvényekbcn. (Kultúra Napja, Helló 
Nyíregyháza, Városnapok, Városi (Tycrmeknapok. :\épmese Kapja, Krúdy Nap. 
Mú1eumok fjszak:íja, Karácson) i foorgatag). hazai pályázatok r~vl;\n igyekszünk 
magas színvonalú könyvtári és kulturális rendezvényeket (Költészet Napja. \ifagyar 
Sléppróza Napja. Ünnepi "<önyvhét. Ors1ágos Könyvtári Napok) biztosítani a város 
és a megye lakóinak. 

• A könyvtá1ban kreatív informárióhas:mosítási projcktcl<ct kell kidolgozni a 
felsőoktatási műhelyek bevonásával. Digitális st.'.tdió küilakítása a l\yírcgyházi 
Egyetenm1el. mmtaprnj e h.tek magvai ó~1tásava1. 

• Nyíregyháza \tfegyei Jogú Városának a MóriC7 Zsigmond :v!egyei és Várnsi 
Könyvtá1rnl szemben két chárasa van. A.z első ?.z. hogy hatékonyan működjünk 
együtt a város többi kulturális i nrézményéyel. m1g a má<:odik az, hogy legyünk <J 

k.iltw·úl is informatikai foj lest:tések helyi központja. Nyí rcgyháza fej lcsztcsi tervében 
i:gy integrált köi;g)•íijtcméu~·i l'cnds7.cr kialakításában lesz meghatározó feladatunk, 
illetve különféle tmisztikai s70Jgáltatások mcgtervr.:z<.!sébt:n. 

II. SZLRVE/,1•.1 1 Kl::fU>f.:'IF.K: 

2018-b~tn 59 fi'.) élL intél.mfoy létszáma, minden 11) ugdíjba vonuló kolléga helyét c;ikerült betölteni. 
A növekvő állami feladatok,n az O!>l.tályok közötti hatékony munkamegosztá~c;al kell 
megoldanunk 20 18-ban. Amennyiben az év során a feladatellMás megköveteli. úgy ;örténhct 
kisebb szervezeti :ítaluk1t:b. !\ könyvtárigazgató kinevezése 2018. novembt:r 27-én jár le. ead 
egyidé'ibcn a/ igat:gatóhclycrtcs cs az osztályve?etök kinevezése is lejár. 
Az orságban cl~öként n megyei hatókörű városi könyvtárak l<?lzön felismertlik azt a vtilto:Lást, 
amit aL új Kulcurálb tön~ny t.:lüír. a nyilvános könyvtárak módszertani ~egítségnyújtá.~a. fgy már 
2017-ber. egy fő módszertimi rdcrcns látja cl a feladatokat. 2018-ban ez 41 kön) vtár tnójsz.ertani 
el látá sár _1elenti. 

2017. tény 2018. terv 

Össz.léts:zám (fú. tür~d~k i ~ lehet) 59 59 
Ebből vczc.!_Ö ~Y maga~abb vezető {f'ö. töredék is lehet) 5 5 

Könyvtáros Ö."ISZCSC/1 37 37 
szakképesítéssel átszámítva telje:,· m1mkaiclöre 37 37 

Könyvtiiri 
Középfokú szakk.. 8 8 SLakmai összesen 

munkakörben (kvlár a!.sL.isLtens, 
átszámítva teljes 111u11kaidr'h e 8 

adatrögzítő-0 KJ) 8 
foglalkcztatottak 

összesen 4 .+ 
Egyéb tel. öfokú 

átszámítva teljes munkwdűre 4 4 

Mindösszesen könyvtári szakmai összesen 49 4Q 
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munknkö1 bcn átszámítva tel/es munkaidőre 49 49 

Egyéb alkalmazoll öss=esen - -
hgyéb felsőfokú átszámítva telje~ munkwdáre - -
alkalmarotl Egyéb nlkalma7ott összesen 10 10 

kö/\!pfokú 
átszámítl'a te(jc., munkaidore 10 10 

ö.\szesen 10 1 (l 

Mindösszesen l:'.gyéb alkalmazol! 
árszámúva teljes m1mkaidöre 

10 10 

Összes létszám: 59 59 
Önkéntesek sz<ima 1 5 --
KözfoglalkozlatotLak SL<Íma 13 10 
Kultmális közfoe:lalkoLlatoltak s.dma 7 

2018. március 1-é'\d folyLatódik a Kulturális Közfoglalko7tntási program Az Országo~ 
Széchényi Könyvtár (OS.í'.K) rnváhbrn is a könyvtári ágaLat közfoglalko7tatója. EITe az 
időszakra korlitozták a foglalkoLtalási lébzámol. megyénkben ez n szám, 79 státusLról 60-ra 
csökkrnt. Íg)' a mí könyvtárunkban :s csokken a léts7ám 5 sLak..KépzctL före Válto?á;; történt 
a munkaköri leírásokban is, ebben az é'<ben mindösszc:.en 1 munkakör közül lehd választani, 
ez pedig a könyvtári kiscgítö (:.Lakképzctlcn vagy szakkép7etl) munkakör Tavalyi évhe7 
eltérően a Belügyminisztérium 20 i 8. június 30-áig biztosít átmeneti foglnlkozcatást Szabolc:.
Szatmár- Bereg megyébl:!n élő munkakeresők számára. 

Ill. SZl\KMAr \íLl(ÖDÉS: 

1. Nyitva tar·tás 

20 17-hen szakítottunk egy régi szokással. miszerint a központi kön)'\ tár nyáron 15 naprn 
bezárt, hdyeue 5 napot ta1t 7árva. de ebben az időszakban a két nagy fiókkönyvtárunk 
nyiti.1a van. A 20J 7-ben készítclt igényfelmérés eredménye, hogy jcknlegi 
n:r it vatai1á!:>unl< megfelelő n lakosoknak. T <;;tmészctcs..:n az i gén)'ek vál to7.ását 
folyamatosan mé1jük és figyeljük. 

Mutató le 

Heti nyitvataitási órák száma (a küny 
s7ékhel1~n) (óra) 
Tleti nyitvatartási urak száma a 
!iókkönyvtárakban (összesít-le. óra) 

~ 

vtár 

Hétvégi (S7ombat, vasárnap) n)'itva tart ás (óra) 

16 óra utáni nyitva lartás (óra) 

Nyári zárva tarlúsí idő 
Munkanapok száma: 
Ebből nyitvataitási napok száma: 

7 éli zárva tartási idő 
Munkana ok száma: 
Etből nyitvata1iási napok száma: 

4 

1 

1 

--
2017. évi tény 2018. évi terv 

45 45 

35.6 1 35.6 

4 4 
. -„ 2 

5 5 

-
0 0 

.• 
3 3 

--- -
01 0 
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2. Az intét:mény s:t.akmai szervezeti egységei által "égutt te\éJ,;enységclc isme11etése 

Városi Szolg<íltat:tsi Oszt:Hy 

Elsö~orhan a varosi szolgáltatást látja et dc tcrmész0tcscn vannak meg) ti !dadatok, melyek 
ellátása ehben az osLtályban történik. mivel megyei hatókörü varosi könyvtárként bizonyos 
feladatainkat központosítva látjuk el. 
Ez az osztály S7ervezi a városi rendezvényeket. 

• 89. Ünnepi Kön~ vh~l é!:> 17 Uycrmekkönyvnapuk 
ldöpont: 2018.június 7-11. 
Vendégek: Lakatos Lcv1,;nk, Dániel András 
Hd}i:;z.ín: Kossuth tér 
Költség: ! .OOO.OOO ft 
forrás: intéz.n1ényi költségvetés. pályázati forrás, fenntartói támogatás 
Felelős: Dr. Vaczóné Antal Erika 
Határidö: 2018. júniu<> 

• /\.z Országos Küny vtári Napok gyermekkönyvtári n:n<lczvénycinck szervezést: ~s 
lt'.bonyolítása. 
IC.eje: 2018. ohti•ber 01-07. 
Felelős. Dr. Y<lezóné Antal Erika 
Forrás: pályázat függvényében 

Ot\'asótercm - Jlclyismt!rct - Altalános h\jrkoztatás 

A rnni digitális korhan, küszönhctwn az jnformációtechnoJigia gyors Yá1to7ásainak kiemdt 
fdadatunk. hogy a használói igényeket minél gyorsé:lbban, pontosabban c!s teljes körücn 
k.iclégitstik. A hangsúl~t a minőségi szolgáltatasra helyenük. és ezek mentén szerYcnük a 
teladataia.kat. I ájt:kozlatást nemcsak személyesen, de e-mailben, facebookon is nyujtunk, 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a künyv t<:irk.özi kölcsönzés. tájékoztatás országos, megyei és 
települé~i könyvtárak. vonalkon'tsában is. 

/\7 Olvasóterem számítóg~pcin ingyenesen biztosítjuk a különb0zö on-line (NA VA, 
MAfARKA, OPKM-Pl\D. fS7EK irodalmi. s.wciológiai '1ibliográfia. az OSZK adatbá?isní 
(pl. H11v1J\KUS). PRESSDOK, HUNDOK, MANDA, JADOX. llUNGARIC'ANJ\) és off
line (Ha~llürlém:ti Közlemények, 1\épraj71 f.1tesítö. Szazadok, Vasárnapi l"jság, HVG-1993-
2003. 2006. Kelet-Magyaro~zág 1945-1970 OCR-c?Ve.) adatházi!:>ok használalát. segítséget 
nyújtva ezzel a müvdödni , límulm vág) óknnk. 

20 18. évre előfizet~si lehctoséggel rendclke7ünk az alábbi online admbá7tsokra: Akadémiai 
Kiadó folyóir.1tai, Akadémiai Kiadó S76tárai, Arcanum Digitalis Tudománytár. L' Harmattan 
Kiadó könyvei, Interkönyt adatbázis. Ezeket népszerűsítení fogjuk. 

Digitális Jólét Program Pontként 2018-ban fo lyamatosan rendelkezésre állunk központi 
könyvtárunkban adóbi;valláskor. Erz.sébet programba való rcgiszn-ációkor, pályázati 
formanyomtatványok kitöltésekor. továbbtanulási lapok beadásánál, valamint álláskereséskor. 
Ugyanakkor u könyvtárigazgató Megyei Mentorként segíti a rm:gye DJ P iVfentorok munkaját. 
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A Gl~OP 3.3.1 Digitá lis Jólét Program Pontok fejlesztése címü pályázat megnyerése 
esetén 2018-ban negye<l~venle szervezünk 8.G igényelt IKT eszközük (3 laptop, 2 tahlet, 2 
okostckfon. kübü és belső wifi. router. projektor. multlfunkc.:ionális eszköz) segíl$t!gével 
57.cmleletforrnáló, isme1ette1jesLlő rendezvényeket, clöadásokat. 

2018. elsö ncgycdé\: Elöad:ís· Kö7..össégi oldalak. Mindenki barátunk a focebo0kon? 
2018. második negyedé\': Szö\egs.lakl·sltés, önélctr~jnras 
2018. harmadik ncg) ed~v: E-hook olvasók bemutatása, egyéb könyvtári 
s:t.olgáltatások 
2018. negyedik negyl!dC:v: Előadások adathá7isok, és a kormányzatai portó.! 
hi:lsználatáról. az e~ügyintézésről és pályáLá~ról. 

Felelös: Palák Péter 

A Digitális Jólét Program Mentor képzést'l' K.rajnyf1k-Ul\ or Andreát jelöltük 

A GJNOP.6. 1.2- I 5 pro.1ekt keretében fol) l:lmalosan szerven:ük l KCR 1, IKER2 
programj .iÍ nkat. 

Központi könyvtárnnk.ban és fiók.könyvtárainkhan 2018-ban is ren<lszcrcsen taitunk 
köny,tárbcnrntatókat. könyvtárlátogatásokat gyi:rml!k és fr:Jnött cc;oponol,na.k egyaránt. 
valamint kitelepűlilnk nag)obb városi n:ndeLvcnyckre, és iskolúkhan b népsLerlísítcni fogjuk 
könyvtárunkat. Szolgáltatásaink. részlegeink, gyujlemén:yünk megismertetése melleit, az 
OPAC hnsználntának elsajátítására is tartunk. g} akorlati bemutató órákat minden koroS?tály 
számára.. 

Fcfadntok ütemezése: 
• Az 0 1\'asótermet a fiatal kurus.llály számarn is von7óvá szerelnénk tcmli: Kamasz

Terct alakilunk ki. A7 átépítés után állományn.:víziót végzi.lnk. Tetvazük a 
folyóiratraktár bekötött folyóiratainak nagyménékű selejte7ésél. 
f elclős: 13abosi László 
Ha1áridö: 2018. szeptember 

• A 1Tdyi~mt!retí Uyüjtcmén) bcn tovább folyta tjuk aL eddigi feháró munkákat. a 
Helytörténeti esték sorontot, és 2018-bdn szcrcménk a Kclet-Mag)arorsL.ágo11980-ig 
OCR-ezni. 
l·clclös: Krajnyák-Jávor Andrea 
i-:!atáridö: 2018. decemher 31 

• Fontos feladat a JaDox adatbázisban rögótcll nevek, pc1iodika-címek t:s tárgyszavak 
egységesítést: (az dülések, szim)nimák. rago7ot1 és ragoLathm formák kiszürése, az 
egy~s és többes számok felülvízsgáhtta, az éilá ~ fölé rendelt vis7.onyu l~\rgyszavC1k, 
megszüntetése (a .iavitásokal a rendszer valamenny· elemén át kell vezetni. ami nem 
valósulhat meg a JaDox üzemeltetőinek a segítsége nélkül). 
fontos feladat továbbá annak megoldása. hogy az atlatbá7isban 1étre lehessen hozni 
egy bibliográfiába ~melhetö talidati listát. Egy másik prohlérna pedig aL átkowc1tálás 
során cltünl cikkek elöha1ás7..ása. amit a JaDox üzcmcllctöjc tud megoldani. 
Al infrastruktúra fejlesztés egyik része a .TaDox adatbálisunk foj lesnése, OP/\C-jának 
fcllrns1nál6barártá alakí lá~a. 

A pályá7at függvén:tében Jcgkésubb 2018. december 11-ig. 

6 



• Körlevél írása, \alamint módszertani műhdynup tat1ása. a .laDox adatbázishoz 
csatlal·ozó vidéki könyvtárwzctök számára, amibl!n a kötclc:zö érvényű beviteli 
Sl:ibál)'ok bctm1asát kérjük. A program scgilscgcvel meg kell akadályoL.Ill, hogy az 
adatrögzítők konzultáció n~lkül vihessenek be új szabad tárgys~wakat a rcnds7.erbe. 
felelős: Babvsi L..1szló. Gosztonyi l-A1ikö 
Haláridő. 2018. SLcptcmbcr 

• „1\yíreg)bázatár'' lét:rehozás<.1, amd) ben az érdc. ... dödók megtekinlhdik a varos 
kózgyűjtemen~eiben található digitalizált tanaltnak elérhetőségc:il. Ko1miltáció a 
J...üLgyíijtcményck vczctöi,·el. 2017-hen eg)üllmüködési megállapodás született a Jó;m 
András 1'vfúzeummal egy integrált közgyűjtemény kialakítására. 

Felelös: Dr. Vaczóné Antal bika 

HJtáridö: 2018 június 

• J\z ors.lágos napilapok helyismereti "7empomú ligyeksl'. a cikkL'k ndntbázishan való 
rög1ítése, szkennelésre való átadasa. 
Felelős : 11abosí László 
Határidő: folyamatosan 

• A hét különbözó napjaU1 crkcző herilapok. folyóiratok helyismereti s1empo11tú 
ÍÍg) elésc. a cikkek adatházisban történő rögLitésc, sucnnelésre , ·aló átadása. 

Feklös: liabMi Lás7ló 
1-latáridö: folyamatosan 

o A Kelet-MagyarorsLág helyismereti szempontú feltárása, lárgyszavazása. a cikkek 
adatbáúsban történő rög?ítése. EL t'.\·es szinten 300 s7ám átné7ését. a cikkek tartalmi 
feltarását. bevitelét jdenli . 
Felelős: Babosí Las:tló 
l ~atáridö: folyamatosan 

• A Kclct-M:agyarország 20 l 5. évi szeptembcrtöl-deccmberig megjelent számainak a 
feltárása. tárgyszavaLása. a cikkek <ldatbázishan történo röglítcsc 
Felelős: Babosi László 

Határidő: folyamatosan 

• A Kelet-Mag:yarorvAg 2016-2017. évi hiányzó s.Lámainak a feltárása, tárgyszavazása, 
a cikkek adatbázisban t011enö rögzítése (kb. 10 hónap) 
Felelős: Babosi Lá;;?ló 

llataridö: folyamatosan 

• A Nyíregyhá7i Napló hcolyismercti szempontú fellárása. lárgyszavazása, J. cikkek 
é!datbázisban történö rögz(tése. Ez t!vts szinten 52 s1ám átnézését, a cikkek tartalmi 
feltárását, bevitel~t jelenti. 

A N:-iregyházi Napló 2016. évi márciustól-decemberig mcgjeJent számainak a 
feltárása, i1l 2017. évi számainak tárgysLavazása, ll Cikkek adatbázisban törléllÖ 
rög7íté<;e. 

Felclös: Babosi László 
Határido: folyamatosan 
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• A Nyíregyházi >Iapló 2012-2015. é\i cédul~lll téllfühmó. tárgy::;za"azon, JaDox 
adatbcí7ishan rög7itett dkkeim:k szkennelése, adathá7.isba töltése. 

Felelős: Babosi László 
Határidő: folyamatosan 

• A Libinfo kimoderált helyismereti ker<léscinck megválaszolása. 

felelős: Babosi Lás716 
Határidő: folyamatosan 

ÁJlomán) gyarapítás, apt·ónvomtatványok rendezése 
• A kutatószobában található huaky 1 ászló igazgatóhelyettes szorosan vett konyvt~ri 

hagyatékának. a rendezése. 
fddós: Krnjnyák-.Tn,·or Andrea 
Határidő: 2018. május 

• A könyvtárban bemutatott kötetek s7erzöitöl tisztcletpéldany kérése a könyvtár rés7ére 
Felelős. Krajnyák-Já, or Andrea 
Hatóridó: 2018. május 

Digitali:rálás - Púlvázat 
• Fd kell kés7Ülnünk egy l'.tjabb digitaliLálási pal):izat lehetfü.égfrc, amelynek a témája 

a történelmi Bereg, l 'ng es Ugocsa megye lapkfadasa lehet. J:7ek a perio<likumok 
d.Jntu többségben az OSZK-ban ~s a Bc-rcgsz!is?.i le"élLárban maradtak fenn. A 
p:ilyá?ati határidó róvidségc mintt időhen el kdl kc7den i az előkészítést. 
(Engedélyeztetés, címlista-készítése). 

Fdelős: Krajnyák-Jávor Andrea 
Haró.ridö: 21) 18. május 

• A közfoglalkonatott:ik áltnl digitalizált Kelet-Magyarország le~i1..~s sL:övcgben tötténö 
keresésének lehetóvé téLelehcz n hiányok pótlá!:)a a Jósa András l\1úzeum példányai 
s~g1tségével ( 1971-1980. közötlí évfolyamok) 
Felelös: Krajnyák-.lárnr k1drea 
Határidő: 2018. május 

• Cikk-kivágatok. aprónyomtatványok. digitalizálása. 
Felelős: Krajnyák-Jávor Andrea 
Határido: 2018. folyamatosan 

• A meg)e tckpülé:)einck könyvtáraival \aló kapcsolattartás a helyi pe1iodikumok, 
dokumentumok digitalizált tartalmainak megoszu\sával kapcsolalban. A 
Közgyüjteményi Digitalizálási Stratégia keretében tö11énö. megyei köny\1árakra 
vonatk.07.ó feladatok előkésLítésl:, ellátása. 

Fdelös: Habosi Lfü;zló, Simon Szilvia 
Határidö: 2018. folyamatosan 
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Rendezvénvek 
• A Helytörténeti esték n:ndcLv0nysoro7at folytatása havonkénti rendszcn~sséggcl 

Felelős: Krajnyak-Jávo1 Am.lrca 
Határidő : 2018. im\jus 

• Kölcsey !Gállitas a Magyar Kultura Nap.1a rendezvényre 

• Szaz ~vc történt A világháború negyedik é\·ében (a háború hel yi vonatkozásai, a 
polgári lakosság szolidaritása) Kiállítás a digita lizá lt ?\yírvidék cikkeiből. 

• Kiállítás d helyismereti gyűjtemény ké7.irataiból, gépirataiból (ivlóricz /.sigmond. Váci 
Mihály. Sipkay Barna digilalizál1 kéz1rmai) 1~1 sö::orban a fiatalok érdck.Jódésérc 
slámíthatunk) 

• ~vfordulók 2018 (helyi személyek. helyi események) 

• R~h id életrajLul-.. clhclycúse a honlapunkon, figyelem ldkdtö kiállítás a földszinti 
vagy a7 első emeleti előtérben. 

• Krúdy G:rula 1-tO- évfou.luló. konferencia, kiállítas, \ etélked6 
Felelös: Krajnyák .l tivor Andrea, Varga Vanda 
Határidő: folyamato1:an 

Hl'lyismcrct 2017 tén} 

Látogatók sdurni 667 

Rckrcnsz kérdések 215 

Technikai refercns7 87 

Köny' 664 

Periodika 694 

Miluufüm 26 

Telefon. e-mail 38 

Születcsnapi csomag 68 

Olvasóterem 2017 tény 

Látogatók s7áma 16.619 

l lclybcn használt könyvek szó.ma 3 755 

1 lclybcn hasz.nált fo lyóiratok s7áma 8.3941 

Re(erensz kérdések 996 

T t:chnikai rcfcrcnsz kérdések 7.072 

Intemetezük sLáma 10.649 

Telefon, e-mail 873 
--

Kölcsönzött folyóirutok sLáma 2.545 
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Kölcsönzé!!.i Csoport 

• A kölcs~n7.éssd kapcsolatos n<lpi tccndök ellátása. A dolgozók munkakön leírásában 
megadott feladatok folyamatos végzése 
Felelős: nabosi Lászlo 
Határidő: foly<imacosan 

• Az újonnan beszerzett es átad(lll DVD-k kök~önzcsre való elökésLítesc. 
Hangos könyvtári c;)omagol: készítése. 
Felelős: Verl?s /suzsa 
Határidő: allmlomszerűl.'.n 

• Kön)'vd háLhoz sL.olgáltatas biztosítása. 
Felelős: Veres Zsuzsa. a tájékoztatók résLéröl Puskás Edina 
1 fatáridö: folyamatosan 

• Kö!csönLŐ t~ri könyvek lazítása, majd a raktári könyvek rende7ése. 
A raktarhan a teljes könyvallomán) átrcnde?ése, a 201 7-es Ó\ sdcjtczése után. 
Felelő~: Jlajasué Rebák t\ndrea 
Hmárido: 20 18. április 

• A bekötött fol) óiratok kvcilogatás:i. selejtezése. 
A raktári, bekötött fulyóirat0ka1 hdyszükc miatt többször is át kell pakolnunk, de 
ehhez szükségünk lenne a folyóiratok állomán) elleno1Lésért! és sck~jtezésére. 

fdelös: Babosi Lászlo 
Határidö: 2018. júniW:; 

• A folyóiratok, napilapok és könyvek folyamatos kötészctre valo előkészítése, mctvc 
visszavétele, vonalkódoása. 
Pelelösc!: Soósné Molnár Timca. Zöldí Andrásné, Vcri.:s Anikó 
I!atáridö: folyamatosan 

• Ál lományellenőrzéshen való részvctd (szépirodn1om). 
Feldolgozó osLlállyal i.:gyütt történik. 
!«.:Idős: ·1 rifonnvné Karajz Borbála 
Határidő: 2018. december 

• A behajlhatatlan követelések törlese a 20 l 0-cs év tartozásaítól. 
Felelős: í'öldi Andrá~né 
Határid6: 2018. május 

• l-es, 2-cs és 3-as fels76lítások dö- és utómunká latainak elvégésc. 
Felelős: Zöl<li Andrásné, Veres Anikó 
Hatáiidö. 2018. folyamatosan 

• Hely1smere1ben raktári gondoLas. 
f eklös: lglainé Perecsi Zsuzsa 
Határidő: 2018. d~cembcr 

• f ngycn dvihctő dokumentumok folyamato~ gondoLá~a. 
Felelős: Zöldi Andrásné 
Határidő: fölyamatos~m 
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• A közfoglalko.datotlak.kal kapcsolatos összes teendő dlátása. 
f cklfö;: Zöldi Andrá<>nt! 
Határidö: folyamatosan 

• A fiók.könyvtárosokkal való kapcsolattartás, könyvek ki~Lállítasa. 
Fclclos: Hajasné Rebak Andrea 
l Iatáridő : folyamatosan 

Kölcsönzé.s 

Elöj. E-mail 

Clőj. Levél 

1. fcls7.. E-mail 

1. felsz. Levél 

2. folsz. Levél 

3. fel sz. Lel él 

Olvasói levél 

Reiratko7otf oh·asó 

Kötésze1 könyv 

- ll - folyói rn t 

- rr - napilap 

Rnktári kérés 

CD 

DVD 

Han~oskönyv 

Vidco 

Gyerel" folyóirat 

Telefonos hosszabbítás 

Könyvel házhoz sz. 

Ingyenes kupou 

Ruhatárban számolt látogatóit 

20 17. tcny 

1.928 

70 

1. 70 J 

605 

295 

161 

169 

6.965 fö 

500 db 

21 11 db 

45 db 

502 kerés 
622 folyóirat 

446 köny" 

40 db 

1121 db 

73 db 

-
110 fö, 239 folyóirat 

1600 olvasó 
4346 dok. 

28 alkalom 
1083 köny' 

58 hangosköny\' 

98 db 

68 764 fő 
1-clnött: 56.866 fő 

14 év alatu: 11.892 fü 

11 

2018. ten 

2.000 

100 

1.500 

500 

200 

100 

200 

7.000 

500 

214 

45 

550 
630 
450 

50 

1200 

80 

. 

200/100 

1700 
5000 

30 
1100 

60 

100 

í2.000 
57.000 
15.000 



Gyerekkön)'v(ár 

Idén is tartalmas programokkal snndékozunk megnyerni potenciális olvasóhözünségünkct cs 
szíileikct a könyvek, a könyvtar rendszeres használatúnak. 
Legfontosabb f'dadalunknak tartjuk, hogy növdjük a 0-14 éves korosztályból beiratkozó 
gyerekek számát. Ennek érdekében - cgyuttmüködvc a vonzáskörzetünkbc tartozó ovodákkal 
és általános iskolákkal - olyan lehetőségeket kínálunk feL melynek célja. hog) rnina több 
gyermek iratkonon he. és váljon n:m.lsz.crcs hasmálójává a Gye1111ekkön) vtárnak. 2018-ban 
két alknlommal teneaük a kitdcpül~st n Bem Jozsef Állalános iskolába és az Arany János 
Általános Iskolába. 
\Jépszerü mesep0sztó~ és papírsLinház- foglalkozásaink eszközparkját fej lesztjük, hogy minél 
több mesd, türt~netel tudjunk bemutatni élvezetesen az óvodások számára. 
Tudatosa,1 figyelün!< ami, hogy a csoportos-. bibliolerápi.ís és !Jubfuglalko7ásokon. ,aJamint 
a ren<lczv0~1yckcn résztvcvö gyerekek és szüleik szamára meg vonzóbb kgy~n a köny\ tárba 
való beiratkozás és a rendszeres köny,tárhasználat. Szorgalmazzuk a családi 
kön)'Vtárlátogal<Jsra épülő programok szerw7ését (pl. Ját~kos családi vetélkedő az Országos 
Könyvtáli Napok alkalmával. film\'etí tés. közös k.ézmüves alkalmak). 
Továbbra is gondot fonht unk r gyermekkönyvtár szolgáltatá~ai11ak propagandájúra. A 
korábbiakhoz hasonlóan rendszeressé tesszük a m~diumokban, a faci..book-oldalunkon, 
valamint a kön}'\tár honlapján valo .idcnlétet. 

Részletes feladatok 
• Részvétel a1 állománygyarapílo bizottság munk~jáhan . Ja\aslal új könyvek, 

folyóiratok és nem hagyományos dokumentumuk beszerzésére. 
rddős: Dr. BihaTi Albertné 
Határidő: föl) amatos 

• A Gyermekkönyvtár állományellt!norLesc. 
rcleJös: Tóthné Swmolya Ágnes 
Catáridö: folyamatos 

• A gycrm~k.részlcg honlapjánal, folyamato~ frissítése. a7 elh.~szítctt pályá1ati 
felhívások. programok. csopor1oc; fogln lkc17..ások. és egyéb informaciók. fénykC.:pek, 
stb. szánutógéppcl kés7ült digitális anyagainak djuttatása a1 informat ikusok.hoz, a 
honlapon való megjelenésük céljából. Az aktuális információk honlapon és Pacehook
cn való megjclcnesénck cl i cnőrzéc;e. 

F1;ldös: Dr. Bihari Albertné 
Határidö: fol:ramatos 

• Kapcsolattartás óvodákkal, ált:ilúnos isl..olákkal, igény szerint könyvtárbemutato, 
könyvt{1rhas7l1álati. bibliotcrápiás és tematikus csoportos foglalkozúsok tartása, közös 
programok szervezése. 
Olvasmány-ajánló kiállítá~ok készítése az aktuál is évfor<lu.lókhoL jeles napokhoz. 
FeleHís: Uray Melinda 
Határidő: folyamatos 

• Kapcsolattarli5 hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő b'YCrckekkel: speciális 
bánásmódot igénylő csop01tos foglalkozások meghirdetése. 
Felelős: Dr. Bihari l\lhertné 
Határidő: fol)'atnatos 
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• A Kommunizmui> ÁldoLatainak Emleknapja alkalmából a ~yíregyházi Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által meghirdetett szakközépiskolásoknak S7.6ló pályáill 
koordinálása 
Felelős: Uray Melinda 
Határidő: 20 l 8. február 23. 

• A ~em7etközi Könyvajándék N:ip <J lkalmából k-:)nvvgyújtés. a könyvajándékok 
eljmtatása hátr::inyos helyzetü gyeráekh('7.. 
1-elelös: Or. Bihari Albcrlnc 
Határidó: 2018. f~hrnár 20. 

• A Mindentudás köny' lám - gyerekeknek L:1mú programsorO/.at döadásainak 
szervezése, mcghirdercsc és lebonyolítása. 
Felelős: Tóthné ~zomolya Agm:s 
Határidő : 2018. december 15 
Előadók. 0 1. kkö József. Dr. Kiss hrenc, Simon 11t!láne. Dr. Kiss Csaba, Dr. Kowícs 
C.si Ila 
Költség: 650.000 1-t 
forrás: :\KJ\ pál) áL.at 

• A 45. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ü}ermekkönyvhónap rendc7vényeinek 
megsz~n ezésc és lebon yoli t~a 
Felelős: Tóthn~ Szomol)a .Á.gnes 
Tiataridö. 2018 április-május 

• „CSALÁDI KÖR" e . megyei rajz.pályáz.at 
tisztektJij (Lsüri 2 fö) 

díjazás (köny\jutaiom 3 fö r~szér~) 
emléklap. oklevél {90 db) 

Felelős: Uray Melinda 
Határidő: 2018. május 

30,000,-

30,000.-

2,000.-

• CSUTAK ÉS A TÖBBir.K. Varosi hangosolvasási verseny Mándy Iván író 
születésének 100. évfordulója lisLtclctérc 
liszteletdíj (zsűri, 2 fö) 30.000,-
cíjaz<ís (könyvjutalom 3 fó rész~rc) 15.000,· 

emléklap, okle,é l (50 db) 2,000,-
Felclös: Uray 'Melinda 
Határi dö: 2018. május 

• lró-olvaso találkozók 
Bessenyei Gábor, Molnár Agncs, Oá.lik Margit, Vidám Manók 
.'."elelős: Dr. Bihari Albertné 
llatárídö: fo lyamatos 
Köl1ség: 250 OOO H 
Fonás: intézményi kö]t<;égvetés 

• Oyc1mck-olvasótábor megrendezése 
ldöpont: 20 18. július 9-14. 
Felelős: [óthné Szomolya Ágnes, Uray \ifelinda 
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Vendégek: Ágoston llcliló, Oúka Péter, Hajdú Ágota, Dr. Kósáné Oláh Júlia, 
Kovácsné Dibáczi Zsuzsanna, >:ógrádi Gábor. Romle1n Béla 
Költség: 1.600.000 Ft 
Fon-á.<>: NKA pályát.al 

• ;\ ,.~apkcltétöl l\apnyugtáig„ cimű rnesefdolvasó nap s1..ervezéc;;e és kbon)olitása- a 
Népmese Napja alkalmából 
IIataddö: szeptember 28. 
Felelős: Tóthné Szomol)a Ágnes. Uray vlelinda 
Vendég: I3udai lloua 
Költségigény: 150.000 ft 
Forrás: intéL.mén~ i köllségvctés 

• i'.JNNCPV ÁRÓ programsorozat. Az ad\ cnlí ünnepkörhöz kapcsolódó progrnmok 
szcrve1ése. 
TTatáriJű. 2018. dccembcr Ol-2L 
felelős: rotlrné S1omolya Agncs 
Költségigény: 100.000 l-t 
rorrás: inté7ményi költség\·t!tt!s 

• „J\.yíregyhá?i Cimbod1k Klubja·· néven olvasói gyermd.közösség működlelésc
havonta egy alkalommal. 
folelős: Tóthné Szomol) a Ag,nc~ 
Ilatáridő: folyamatos 
Költségigény: 15.000,-Fl 
(Helyi közlekedés úhkö.tsege kh. 15 főre. mú7cumi belépők, anyagköltség 
kartonpapír, színes szalagoh) 
Forrás: intézményi költségvetés 

• .• Csepen~dö" ;yicscklub míiködtetése. 
Felelős l Trny \tfelin<la 
Határidó: folyamato:::. 
Köllségigcny: 20.000.-Pt 
Fonás: intézményi költségvetés 

• Együttműködés a társintézményekkel. a civil szervezetekkel, Jdemcltcn a Móricz 
Zsigmond Kulturális Igyc:::.iilettd a rendezvények. programok szervezésébe-n és 
színesí tésébcn. 
Felelős: Dr. Bihari Albertné 
natárido: folyamalos 

• Pályázatok figyelése, p6.lyá7atírás. 
Felelős: Dr. Bihari Albertné. l'óthné S1omolya Ágnes, Uray Melinda 
Határidó: folyamatos 

~v végén 1 fü gyerek.könyvtáros, rende7vényszervczo nyugdíjba vonul, státuszát szükségc~ 
lesz megfelelő szakemberrel hetc>'teni. 
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Gyerclcköuyvtár 2017 tény 2018 terv 

Közvetlenül helyben használt dokumemum 19.552 19.800 

lálogatók ::.zama:(/C'iJ 14.573 14.800 

Reforensz: 5.394 5.600 

Rendezvények száma: 24 30 

Rendezvényen résztvevök száma: 1.346 1.500 

C5oporlos foglalkozások száma össze:.en: 126 130 

Csoportos foglalkozáson ré<::ztvevök száma: (fő) 3. 143 3.300 

A túrgy~vbcn leltárba vert :'lllomány: 1.332 1.400 

A tárgyévben történt törléc:;: 1.763 l. 7901 

Fiókkön~·ytára k 

Vécscy l1tcai Fiókkönyvtár 

Folytatódnak a tavaly1 programok. a könyv1ár nyáron átépítcsrc és felújításra kcri.il. A 
megújult könyvtár nyitása előtt állománydlenörzést is szeretnénk v0gc.wi. 
rclelös: Bakosné Mikula t:::c.lu 

Az átépítés és a bezárás miatt minden bizonnyal vissza fog esni a köny,1ár látogatottsága, dc 
a fejlesztésekiől azt várjuk. hogy 2019-hen emelkl:dni fognak a fiókkönyvtár mulatót. 

Vécscy rtcai ft'hHcköny\ tár 2017 tény 2018 terv 

Bciratk.o7ók száma 745 ROO 

Látogatók száma 20.659 1 R.000 

Rendezvények s7áma 62 50 

Rcndczvény~n 1 C::::.zt Vt:\ ö száma 1.063 1.800 

Helyben használt dokwnentumuk. száma 3.642 3.200 

Helyben használt folyóiratok ~záma 16.058 14.000 

Rcfcn:nsz kérdések száma 8.610 7.000 

Intern<.;tCL.ők s7áma - -

Kölcsönzött pcrimlikák S7.Óma 10.955 8.500 

Köksönzötl könyvek száma 18.865 16.000 

15 



Örökösföldi Fiókkönyvtár 

.Foglalkozit,ok, kiállitások. programok 

Az évfordulókhoz. ünnepekJ1ez kapcsolódóan kisebb kiállítc1sokat. dekorációkat kés7ítünk a 
könyvtár látogatói számára. 
/\ nyári szünet idején. amennyiben ksL rá igény. s7erdnénk egy könyvtári éjszakát rendezni 
általánM tskolások s.aimára. 
Kapcsolódunk. a kÓ7ponti köny"lár nagy rcnde7\•ényeiht>z (Cimcpi Köny,·hét, Nepmcse 
~apja. Ors7ágos Könyvtári ~apok). 
Fontosnak tartjuk a kapcsolat ápolását a környező iskolákkal. Ó\odák.k.al, akiknek igény 
szerint foglalkozásokat tartunk. 
Könyvtárhasználati és kö11:y\ltárbemutató foglalkozásokat tartunk folyamatosan - sLükség 
szerint - a:l év minden hónapjában. 

Január: 
• IIu"á 1ü1mek. az állarok télen? Beszélgetés a tél ről. az állatok cllátasár~iL manuális 

fcglalko7.ással 

f cbruár: 
• ,Jn a far,ang, áll a bál" Farsangi hiedelmek. néphagyo1m1nyok feleleveníl~sc manuális 

foglalko7ással (pl. farsangi álarc, szemli\cg) 

Március: 
• „J nvaszhivogató'' tavasszal a termés7.etben manualis foglalkozással (pl. papínirág, 

pillangó) 
• Március 15.-re cmlékC7ünk: beszélgetés manuális foglalkozassal (nemzeti színü 

papírvirág vagy kokárda) 

Aprilis: 
• .. En kis kertész legény vagyok" Ilúswti n6phagyoniányok, néps?Okások manu~h!::i 

fog1alko7ással (pl. húsvéti lojás. csibe, nyuszi, tojásta1 tó kosárka) 

Május: 
• An) ák m~pi ajándékkés7ítés az anyák napi nj:índék.o.Lás L'redctc. 
• 1,nyák aL irodalomban - versek. mesék az .f.dcsnnyákró1 

Juniu-;: 
• .. Piros Pünkösd napján'' Pünkösdi nép:u.okások és hiedelmek.. 

Július: -

Augusztus: 
• lu a vakáció: könyvajánló a nyari sziinerre 

S7eptember: 
• .,frt van az Öst-. itt van újra'' Termésbábok, lakásdíszek készítése ős7i termésekből. 
• Ilencdck Elek tisztclctfae. a népmese napja alkalmából felolvasás a környező óvodák, 

iskolák tanulói részére 

Október: 
• .,Fecsk.eköJtözletö" Ősszel a te1mészetbcn nrnnuális foglalkozással 
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November: 
• Mánon napi népszokások (rovember hónap neve:, napjai) 
• András napjálól - Karácsonyig: nz Adventi tinn~pl~ör b\:'mutatilsa, adventi ko:>L.orú 

k~szítésc 

December: 
• .. Hull a pclyb~s„ 
• \1ikulásra dekoráció készítése 
• Karácsonyi ajámkkok k~sZJtésc 

1-clclös: Máténé Németh Judit 
r Taláridö: folyamatosan 

Örökösföldi l1'iólckönyvtár 

I3ciratkoL.ok S?áma 

Látogatók száma 

Rcr::.d~L.vényck szóma 

Rendezvényen résztvevö száma 

Helyben használt dokumentumok szarna 

Hel) ben használt folyóirato1' sLárna 

R.;fcrcnsz kérdések száma 

lntcrnctezök száma 

Kölcsönzött fo lyóiratok száma 

Távhasználat 

Csoportos foglalkozások ~z:'r11a 

Csoportos foglalkozásokon részlvevök száma 

l7 

2017 tény 2018 ten 

727 750 

16.173 16.500 

19 20 

2.08 l 2.100 

3.775 3.800 

l l.283 11.300 

1.257 1.300 

877 900 

10.272 t 0.300 

938 950 

6 7 

144 150 



Orosi Fiókkönyvtár 

Január: 
• folyamatos beiratkozás 
• Január 22. A Magya1 Kultúra Napja - mcgcrnlekczés 

Február: 
• Farsangra ké~Lülödés a Könyvtárban 

Március: 
• Március 15. "\emzeli ünnepünkre emlékezünk 

Április: 
• Húsvétra készülődés az Orosi fiókkönyvtárban 
• Ápnlís 11. A Költés7.ct Napja .<\lkalmából 

\!Jájus: 
• Május 10. Madarak es Fák Napja - megemlékezés 

Június; 

• Június első vasárnaP..ia: Pcuagógns Nnp 
• Július -Augusztus: i\yári bczári.i::i 

SLeptcmber: 
• Szeptember 30. A 1\épmese Napja Alkalmából 

Október: 
• Országos Könyvtári Napok - bekapcsolódás 
• Október 23. - Az 1956-os forradalom ünnepére emlékezünk 
• Októbc1 11 . Halloween-i mulatság a Könyvtárban 

1\ovembt.:r: 
• Novemb1.~r 11 Mánon Napra készülődés 

December: 
• December 6. Mikulás Nap a könyvtárban 
• Adventi és Karácsonyi foglalko7á-;ok 

A 2018-ns tanévhen b a rendszere;; könyvtárhasLnálati órák megiarlá~a. 

Felelfü;; Bodnárné Ignácz Marianna 
Határidő: fo lyamatos 
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Orosi Fiókkönp tár 2017 tény 2018 terv 

l3cirntko7ók száma 127 150 

Látogatók s7áma 13.245 13.650 

Rendezvények száma 54 55 

Rendezvényen ré!:IL:tvcvö száma 1775 1800 

Helyben hac;znált dokumentumok száma 10.018 10.300. 

Helyben használt folyóiratok sz.áma. 7.549 7.700 

Refcrcnsz kérdések száma 706 750 

Internetezók száma l 100 

Kölcsönwct periodikák sóma 7.352 7.500 

Tavha.c;7nálat 1 100 

Csoportos foglalkozások szánu1 43 45 

Csopmtos foglalkoL<:isol..on res7tvevok száma 1295 1350 

Sóstóhegyi Fiókkönyvt:ir 

Az elmúlt években már jól míiködö, különhözö ÜIU1cpekhcz kötődő (anyák napja. Mikulás) 
totókat az idén is szeretnénk meghirdetni A totót siken:sen kilöltö gyerekt:k számára 
SLeremék kb.müves foglalkozá::.l rnrtani. az ünn~pt:k körét kibőví teni és kétha\•onta 
meghirdetni a foglalkozásokat. Ezáltal a tanulók. közelebb kerülnek a köny\1árhoz, a könyvek 
!'Zeretetéhez és az olvasáshoz is. 
Harmadszor jutalmaztuk 2017-ben a legtöbbet kölcsönző gyerek1:kct ajándékkönyvveL amit 
szeretnénk ebben az évben is megvalósítani, ez7el is ösztönözve a gyerekeket a rendszeres 
könyvtárlátogatásra. 
A papírszínházas előadásnak is nagy sikere volt, ezért ebben n7 évben is szeretnénk új 
történcte:k1<el becsalogatni aL osztalyokat a kön;y\1árba. 
Szeretnénk ismél részt \•enni az Országos Köny\'tári Napok progrmnsorozalában. hasonló 
jellegű programokkal, mint a tavnlyi évben. A közö::; [eJnott-gyerek kézműves foglalkozás 
1-.iilönösen nép~ze1-fL \ 'Olt, mindenki nagyon jól érezte magát. 
Egész évben, folyamatos rnunkát fog JC!cnteni a könyvtári állomány gondozfu>a. Ösztől újra 
Jchecöség nyílik majd arra, hogy n tanulókkal megismertessük a 1-.öny,tárhasználat fortélyait 
azé11, hogy később nkár már egymásnak is lelkes segítői tudjanak Jcnni. 

Felelős: Tóth Ilt!áta 
Határidő: folyamatos 
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Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 2017 tény 2018 terv 

Beiratkozók sLama 254 292 

l ,átogatók száma 12.607 13.616 

Rendezvények szarna 15 18 

Rendezvi.!nycn résztvevő s7áma 300 370 

Helyhen használt dokumentumok sóma 9.337 10.920 

Helyben használt folyóiratok s7áma 3.130 3 350 

Referensz .k.érdésl!k száma 2.492 2 540 

Jntemetezők száma 2 684 2.750 

Tavhasználat , ..... 
.) .) 150 

Csopcnto~ foglalkozások '7áma 13 15 

Csoporlos fog1a.lko7ásokon résztvevük ~Láma 243 270 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 

Január. 
• Fol)amatos beiratkozás 
• a Magyar Kultúra Napja és a Himnusz s7ülctésnapja alkalmahól iskolai \crsmondó 

verseny rendezése 

Február· 
• AL, első osztályos gyerekek. o1va~óvá m·atás:i az isko:ai könyi.1árossal 

Március: 
• Az 1848/49 - es forradalom és szabadságharc ünnep~re való fclkés7tilés segítcse 

Április: 
• .A. magyar költészet nar.ía alkalmából prózamondó verseny rende7cse fels6 tagozatos 

tanulók részére 

Május vége: 

• Tartozások besz~<lése 

Június dejc: 
• Ünnepi Könyvhét 

Július - Augusztus: Nyári 7.árás 

Szeptember: 
• A Népmese Napja alkalmából rajzkiállítás és meseolvasó délutan rendezése 
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Október: 
• Október 6.: Aradi vértanúk napja - mcgemléke7és a7 iskolarádióban ünnepi müsorral. 

Ors?ágos Könyv1á:ri ~apok programsorozatába 
• Október 23.: /\7 '56 os forradalom és S7abadságharc mcgünneplés~ 

December: 
• A<lv~nti, karácsonyi készü16dés a kön~ vlmban, kézműves foglalkozác;ok 

beken kívnl SLintc núndcn hónapban könyvtári órákat tartunk az iskolásoknak az bkolai 
kunyvtárossal. 
Felelös: Tamác;-Menydörgös ri.inde 
T latáridő: folyamatosan 

Kertvárosi fiókkönp·tár 

Beiratkozók s?áma 

Látogatók sz.'11na 

RendcLvényck száma 

Rendezv~nycn résztvevő s7áma 

Helyben használt c.lokumentumok száma 

llclyben használt folyóiratok sLáma 

Refen:nsz kérdések s7áma 

I nternetezők száma 

l ávhasználat 

Csoportos foglnlkozasok száma 

Csopo1tos foglalkozásokon résztvevők sL.árna 

Nyfrszölőli i Fiókköoyvt:ír 

Január: 

2017 tény 

464 

6 591 

24 

607 

44 014 

1 253 

1] 5 

-
137 

17 

37 1 

• (jévi néps?okások felelevenítése (könyvt~iri fogla lkozás) 
• ! ~li ráj kép készítése 
• Magya1 Kultúra Napja, Tünet 1::.gyüttcs fellépés 

Február 

• Farsangi népszokusok hazánkban t!s a nagyvi lágban 
• Farsangi manuális foglalko?ások 

Március. 
• Ilázi könyvtári veté\kedo 
• HúsvGti fog la lkozás 
• Origamivir;1gok készítése 

Április: 

• Tavaszi foglalkozás: virágos dekorációk 
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2018 krv 

479 

6 891 

2S 

627 

45 014 

1 353 

115 

-
140 

17 

400 



• Szépolvasó verseny 
• Rajzpályázat - röld 11Apja 

Mé1jus: 
• ~v1.anuális foglalkozá5 - anyák nap1 a1ándt.:kok 
• Múvcltségi vetélkedő 
• IGncsvadaszat 

Szeptember: 
• "Kezdődik az iskola'' címmel játékos könyvtári foglaU„oLás 
• Kézműves foglalkozások- :iyári emlékek 

Október: 
• Őszi manuális foglalkozáso:\ őszi <lekoraciók. 
• Hallowct:n-i rn1zpályazat 

November: 
• Író-olvasó találkozó 
• Mfüton napi népszokások 
• ''Titkos üzenetd„" játék a kön) vtárbnn 

December: 
• Adventi-kalendárium heti-r:api kérdések 
• Téli. Mikulás. karácsonyi manuális foglalkozások 

felelős: Moravszki Ágnes 
Határidé:> folyamatosan 

.'.'Í) írszőlö'ii Fiókköny' tár 

Beiratkozók száma 

Látogatók száma 

Renc.k.l\ ényck száma 

Rendezvényen részn·evö :./áma 

Helyben használt dokumentumok S7.áma 

Helyben használt folyóiratot... s.láma 

Referensz kfrdésck száma 

lnlcrnetezők száma 

Távhac;7nálat 

Csoportos foglalkozások száma 

Csoportos foglalko.lásuk.on rés7tvevök s7áma 
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2017 tény 

238 

l 1.5811 

41 

1.469 

30.828 

9.066 

523 

1.315 

446 

10 

314 

2018 ten 

300 

15.000 

50 

1.700 

33.000 

12.000 

600 
' 

1.500 

500 

15 

400 



Médiatár 

A mindennapos feladatokon túl az i<lci ~\ ben továhh s1eretnénk folytatni a nagy sikemek 
örvcndö Shulcz SaRock gyarapítását. '\ két év~ elhunyt kmcilovns hagyatékából ké:..lüll 
áilandó kiállítást nyíregyh17i zenekarok cédéivcl, kazettóival bövítjlik. amelyekhez már 
nagyon sok CD érkezel!. Ebben az évben ezeket s7eretnénk a katalógusunkba építeni. 
fcrveink között snrepel még. 7enei gyüjtcményünk. tovább gyarapítása különböző <..D-kkel 
minden műfajban. 
f eklös: Polák Péter 
Határi dö: 2018. május 

Youtube csatornánkat újabb videókkal bőv1tjlik, a nagy f;ikerű Deák Akad~mia tötté11elmi 
előadásai folyamatosan kerülnek fel csatornánkra. 
Feldös. Márföldi Isl:\·ru1 
Hatá1idö: folyamatosan 

A ké1 elöadótcrem eszközeinek s7crvi7elése újfent esedéke:.. Szüks~gessc Yálik egy vagy két 
darab ina6asabb árkategóriás DVD fehevö beszerzése vagy a régiek javítása. 
20J 8-han is minden hónap ebö hétt1~jén ::i. Kodály Társaság ren<lcz>énycinck adunk otthont, 
:.cgitjük a társaság helyi értéktárha keri.llést!t. 

Internet ricsta: Kön!vtár - Internet Egés7seg témakörökben szcrve7Jiik programjainkat. 
Költség: 120.000 Ft 
felelős: Polák Péter 
Határidő: 2018. m5rcius 21-28 

Média hír 2017 tény 2018 terv 

Látogatók s:láma/fo 4.353 4.500 

Referensz kérdés 1 .035 1.035 

Helyben has7nálat 1.356 l.500 

Internetezők s7ámn 2.997 3.000 

Zen~i összeállítás 115 120 

Videó összeállítás 9? 100 

I ávhnswálat 179 200 
1 
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2.1 Gyűjteményfejlcsztés 
A gyarapítás forrásai rcmelhctoleg a7 i<leihc-L hasonló nagyságrendűek les7nek. esetleg 
bövehbel is, mert a 2017-ben ígt::nydt ODR és Márai támogatást 20 18 folyamán fogjuk 
megkapni. Főleg a bobbiolvasók tömeges igénycir s7eretnénk minél széleskLrűbbt.:n 
kielégíteni változatos lcktürökkel. bestsdlerckkcl elegendö pcklc\nyszámban. A gyűjtőköri 
s.mbályzatnak megfelel(kn aL igénycschh magyar- és \ilági ·odalmi muvcket is be~7ereatlk, 
és i"mereaerjesztő ill. s.takirodalmi állományunkat s1inten tartjuk friss irndalommal. Különös 
gondot fordítunk lcülöngyüjtem~ny1:in.k. és gyermekkönyvlárunk ílllományának alakítására. 
Folytatjuk a gyennékküny' tár raktárban tárolt illlornányrészém:k sd~jrezését. s nagyobb 
arán:y u kivonást tervezünk a felnőtt szépirodalom raktári állornányából 
Állományellenorzé~t Lervczünk a felnőtt ~zépiroJalom soron kövclkczö bctuiből: 0-Ö-P-Q-R 
Igyekszünk minél naprakészehbcn állományha 'enni és feldolgo7ni a7 új gyarapodást. hogy 
olvasóink minél elöbb juthassanak 07 új kön) \ ckhcz. 
Felelős: Trifonovné Kar~jz Borbála 
Ilatáridö: 2018. december 

h Wutatók ___ 2_0_1_7_. évi tél'!~' 2018. évi tct~ 
Gyarapitá>rn fordflotl ÜSSL<~ (bmtró r9 1 27.073.470 27.000.0~~ 

ebből fol_yóilat (br. Ft) 5.891.387 1 6.000.000 
---e-bb-. ől CD/DVD/elektronikus dokum1:n-ll-,m-(b-r-. -- US8.589 1 1200.000 

ft) ~ KcHe-les-p-éÍdányként kapott és nyilvántartásba vett _ _ _ 16~ _ _ 200 J 

dokumcntumol, :vima (db) --- --
Gycrmekkönyvtárba!rés:t.legbc bekerült <lok.umcnlumok l .362 1.400 
száma~b) 

lkl)'löncnel_1_g_y_u.-it-e1-n-é1-1)-,h-e bekc1Ult dokumentumok 

száma (db) -
I\cmzetiségi gyűjtcménybr: heke1űlt dol....umentumok 
száma (db) ___ _ 

Lenci gyűjteménybe bekerült dukrnncntumok ~zama 
(db) - - ------ -
A könyvtári állomány éves gyaraEodása összesen 

L~l~yűjlemenyböl apasnott dokumentumok száma _ 

2.2 Gyújteméuyfcltál'ás 

446 446 

:: . ~100 
279 1 200 _____ _, 

, ___ 1_3._27_6 13.300 1 
21.302 13.300 .__ ___ _ 

Új gyarapodás.unkat a Katalógusépítési "zobál)'zatban rögzített gyal~orlatnak megfelelöen 
dolgnn.uk fe l a továbbiakban is, a központi küny\1ár :illomtíny•~t több fom1ai adattal és 
alaposabb tárgysza\'azás<>aL analili~us foltárással. a KSZR települések állomcínyát ennél 
egyszcr[.ibb formában. A nyilvántartás továhhra is két külön 1 Tuntéka rendszerben tötténik. 
Fcldolgon.uk és állományba vesszül'" a Margócsy József hagyatékából hozzánk kcrillt 
részek e .. 

Elektro:ill.us katalógusunk nem tükrözi még teljességgel a Helyismereti gyűjteményben 

található iskolai értesitökct, és a nincsenek rögzítve a 2010 előtti hclyismereu tékázott 
lapszámok. Ezek kÖ7ül tervezzlik az iskolai é1tesítők további foldolgozásál. 
Felelős: Trifonovné Karajz Borbála 
Határidő: 2018. június 
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Tervcuük még az nttölté-;ek során a szcrzoi törz~hen keletkczdt sétiilések hdyreállílásannk 
fol)1atásá: (a szerzői fölételként átl{onvenált l\Üln:miíködo1 mellékt~telck vissnóllftá"át), és 
folytatjuk a különbözö adatállományok folyamatos karhantai.1ását is (cimek, szerL.ők, Liadók, 
megjelenési helyek. különbözö tárgyszótör?Sek. rah.tári JdL.ctck.J. 
Felelős: Tri!Onovné Karajz Borbála 
HHtáridö: folyamatosan 

Mutatók -12017. h·i tény 
Epitctt ~lektronikus katalógusokban/adatbázisokb~m 5.687 

201s.~tm 
5.700 

rö1Zzite1t rekordok. száma ____,. -- __ ____,,__ __ 
1 Magyarországi Közös Katalógusba lMOKKA) 1 2.5J9 2.600 

betöltött térelek száma ... ___. ____ _ 
Országos gyüjtökörü cik.kadatbázisba betöl1üU 
rekordok száma 

0) 0 

- ------
feldo lgodts idötartamo (eg:,. dokumentum 
feldolgozásának átlagos idörnnama órában k.ilejczvc) 

1 Beérkező új dokumentumok olvasók szümára törtenő 

1 
hozzáférhetővé Yálásának idútanama napokban 

- --~ 1-óra 

1-50 l-30 
kifejezve < álla~g~o_san_) _ ___ _ 
f\ gyüjkmény cleklronikus feldl11go,wttsaga (az 
dcktro111kus katalógusban foltt1n dokumentumok 
száma a g) üjtemény cgés7cnek %-ába·_ n_,_) _ _____ ....__ 

2.3 . .\llomány' édclcm 

A kötészct~n do lgozó kolléganők köL.iil 1 fö az év végén nyugd1.1ba vonul, a 5zakember 
pótlását meg kell oldanunk., hisnn a kötészeLi munka elengedhetetlen az állományvedeiem 
szempontjából, és hevételi fomisunk egyik része is innen származik. AllományYéc.lelmct 
szolgáló gépek a kötésLctcn: 1 ''agógép, 1 gerincgómbölyitő gép. 1 kőnyvprés, 1 uanyozó 
gép. Állomán: védelmet szolgáló gcpck a c;záma a s„wlgáltatásban: kél laminálógép 
(kölcsön?ési munkacsupo11), egy A4-es spiráloL.ógép (fénymásoló). Tervcailk egy A3-a 
méretü spirálozó besLc17éc;ét . 

M utatók !2011. é:\ 'Í tény 1 2018. évi terv 

1.2.38 
imézkcJésben 1'és7esül1 dokLtmentumok s?áma 

t--ra-· 1-·g-yc-· ,-,b-e_n_f-e1_1:_Öt-le_n_ítés, kötés, javítás. restaurálás+ 

1 

savtalanítás vagy egyéb aktív állomán) védelmi 1.238 
1 

-~-uz-ea lis dokumentumok s_zá_1_n_a --,---_-_- __ 16
0
5t--

Restaurált mu7eális dokumentumok száma 
--~-------Az állományvédelmi célból digitali7ált ~s a 87 

konvcrtitlt dokumentumok sz.áma 

165 - - -
0 

90 

- --------+- ---- ----1 
I3iztonsági jellel ellámtl dokumt:ntumok szó.ma 0 

[Akönyvtári dokumentumok állagának védc=lmét ---+---- ()' 
~gál6 gépek száma 
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2.4 Tudományos kut:Uás 

A tudományos kutalás aL utóbbi éYekben csökkent, a kollégakna.k <1 napi teendőtk mdlcrt 
kevesebb i<lö jut kutatások vegzést1c, publikációk írására. 
Öröm, h06Y egyre több kolléga kap felkéré~t, hug; a könyvtárunkban lé'ö jó gyakorlatokróL 
il letve egyéb kreatív lanulmányokról bcsz~moljon konferenciák keictében. 
2018-ban próbálunk em~ még nagyobb hangsúlyt febctni és a 2012-bcn ahbahagyou 
könyvtárunk törlénct~nck írását is folytatnánk. 
Kutatási 1cn t:l kell kés7Íteni. mely lerv hntóridőhöL n.~ndelvc verifikálható tcljesítmén}ekd 
tart;:ilmaz. 
PeleJfü,: Dr. Vraukóné Lukács Ilona 
Határidő: 20 18. :íprilís 30. 

[-- Mutatók _ ___ _ 
1 Kutatómunka éves idüalapja (munkaóra/év) 

l udornúnyos k'1.ltatá:mk s_·;.üt_„_m_a _ _ _ 
A könyvtár összl:!s publikációinak száma és t•bböl 
a könyvtár ~zakembcrei által készített 11) omarott 
vagy elck.'1ronikus formában megjelent publikációk 

i száma 
1 ldeeen n~·elvu publikaciók szarna 

Ll7. évi tén: 

Nemz::tiségi nyclvii kiadY:inyok, publikációk 
0 0 

sLát:1a 
A könyvuir által kiadott 1'.iadván)10k szám_a_~-~--- --~ - 6 
A könyvtár :wakembcrci által taiiott előadások 

10 
J.) 

S7áma 
A kü_n_y\J-·tár szakemberei álta_l_c_Jvég-17-.. ctt szakértői-~· 

4 
r 

tevéken sél7ek száma 1 

A kön vtá_r a_'l_t•-tl_ szcr-v-ez-.c-tt-k-·o_n_fi_e1=-·e_n_ciák sL<Ímn 1 1 _- '021 
/\. könyvtár által sLcrvezen konforcnr.;iá1..on 

31 
_, 

LESZ! vevők száma ___.. __ _ _ 
A könyvtár szakembereinek konferencián \aló 8 j l o 1 

· ·es7vétel~nck száma 
i\ képzésben. t-o-va-· b_b_k_é_p7_é_s_l:!n részt vett dolgozók ._ 

7
1 __ 121 

::.Lá:HH . 

5 
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3. Megyei hatúköríí városi könyvtár t eriileti feladatellátása 

3.1 Kötelespéldány szolg:tltaftts 

Ezt frlada1ot a Városi Szolgáltatási Osztály Helyismereti Gylíjtcményének munkatársa végzi. 

• A kötcle5példány rendelet betartúsa érdekében újabb körlevél küldest! a nyíregyházi 
nyomdáh.nak, kiadóknak. Hely:::zíni elknörzés. 

Fdelös: Krajnyák-Jávor /\ ndrea 
Hmáridö: 2018. május 

• A köleJespéklányként folyamatosan be'5rh.·zö aprónyomtatványok, helyi períodikumok 
bcvetclezése. a hiányok pótlása. rendc.lésc rnktárosi segítséggel. i\.7 
aprónyomtatványok rcndezesébt'n több éves biany felszámolása raktMosi segít!'~ggcl. 
Fdt:lös: KrajnyáK-.Jávor Andrea 
llitáridő. 2018. május 

3.2 ODR te,·ékt:nység 
/\ Városi SLolgáltalá'.>i l)i;1.tály Tájék0Lt~1tu Csopor:.Jn n fökbLintt:n \. eg11 az ODR 
szolgáltatással l,.ap~!.-olalo~ li.:ladatellát:íst. 

ODlt 2017 tén} 2018 ten· 

BeérkcL.~tt kerésck 1.097 db dokumentum 1. 100 

Elküldött kérések 483 db Jok.umenrum 500 

Összesen 1.291 db dokumentum 1.600 

3.3 Területi ellátó munka 

A fcloda.t0kat a Megyei SLOlgáltatási 0~7,tily látja d. 
1\ dinamikusan bővülő megyei KSZR mellett n megyében még 41 települ~si könyvtár 
::.Lcrepcl a ~)ilvános Könyvtárak Jegyzékén. A tclcpíilési köny·.tárak.un .kivill még 5 
felsőoktatási, szak- t!s egyéb könyvtlártípus vállalta a nyilvános könyvtárakkal szemben 
támasztott köwtelmények biztosítasát. A fvlóricz Zsigmond ~kgyei és Varosi Köny\'tár 
2018-han is kiemelt ügyeimet fordít a Nyihános Könyvtárak .Jegyzékén (N YKJ) szereplö 
könyvtárak módsze11ani s~git~::én.: , s7akmni támogatására. Ehhe7 a könyvtár 
foladatrcndszerében újra módszc1tani refel'en!> munkakör került h.ialakitásrn. A megyei 
könyvtár fdadata a Kult. tv. 66.§-ban foglaltakon kívül az, hogy a nyilvános könyvtúrnk 
alapdokumentumainak (Alapító Okirat. SZMSZ. Küldctesnyilarkozat, Fenntartói ny:Iatkozal. 
Gyííjtököri szabályzat, Könyvtárhasználati szabályzat. munkaköri h:írás. stb.) elkészftésébt!z, 
a s.rnkértöi vi zsgálatok elők.észí téséhrz, a már lefolytatott vizsgálatokon feltárt esetleges 
hiányosságok pótlásához segítséget nyújtson. Feladataink között prioritásként szerepel a 
könyvtárak minőségfejlesztése, 1.:zért a kön)'\1á ruk minóségüg); ajanlásban köaétett, a 
könyvtár nagyságának függvcnyében előírt kötelező dokumentáció elkészítésében nyújtunk 
segítséget. olyan mintadokumentumok clkés1ítésével1 s a könyvtárosok szakmai 
fclkész1tésével, amely <:1laP.iún valamenn]i könyvLár eleget tu<l tenni u jogs7abályi 
kötel ezettségénck. 
f elelös: Gosztonri Enik6 
Határidő : folyamatosan 



Továbbli:épzésck szervezése 
Akkreditált i.ntéL.ményünk 9. olkal0mmal indí~ja daz OIU-SegédkönY'táros kép7.ést, melybe 
bevonjuk a KS7.R települések könyvtárosait is. 
felelős: dr. Vraukóné Lukács Ilona 
Határidö: 2018. május 

Embert barátj:\ról, könyvtárat könyvtá1·osnd>I 
A Köny"1ári Intézet Ielkérésrc a határon túli magyar könyvtárosok továbbképzcsc program 
kcretéber továbbképzcsek. treningek a kárpátaljai kön) "lárosok r~s.lére 
felelős: dr. Vraukún~ Lukács llom1, Gosztonyi Fnikő 
Hataritlő: 2018. december J 1 

KöLÖS pályátati projektek 
Az országos szakmai napolúa összehangoljuk. és koordináljuk települési könyvtcu·ak 
programjait. Internet Fiesta. Ünnepi Könyvhét. OKN. Pál~ázatot nyújtunk be a l\KA 
Ors7ágos Könyvtári Napok r~n<lezv~n}sorozat Szabolcs megyei megvalósítására. Cd.mb..: 20 
városi könyvtár, 5 k.öLSégi könyvtár és valamennyi. 187 szolgáltató hdy bevonása. 
Felelös. Gosztonyi ~nikő. KSZR referensek 
Határidö: 2018. október 

TclcpUlési könyvtát·ak tevékenységét segítő szolgáltat:'tsok 
Szabolcs Megyei Könyvtári Portál \.\'wv.·.szkszr.hu 
A honlapunkról online elérhető, letülthdö szakmai dok.umentu1110kknl lá~juk el a teleptilesi 
könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló. c:;tatisztikai adatlapok). f rissítcsük folyamatos. 
Fel~lös: Simon Szihia 
Tlatáddő: 2018. december 31. 

Módszertani hHoga fás, tanácsadás, seg1tségn) újtás a 1\ yilvános Könyvtárak Jegy7ékén 
S7ereplö könyvtárak s7ámára. Tervezett látogatásuk száma: 50. vagy igény szerint 
Felelös: Gosztonyi cnik.ó 
Határidő: 2018. decemher 31 . 

KöD)'Yl~\rí szakértői tevékenység 
Igeny S7erint \'éleményezzük a ldcpülé5i könyYtárak munkáját 
Felelős: Guszlonyi Enikő 
Határidő: 2018. december 31. 

3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megsLervez.ése - rö\'id ös~7efoglaló a KSZR 
rendszerről. bön~bben a KSL'.R b~számoló és munkaterv tartalmaua 

20 l 8-ba·1 j- fő célunk. hogy kistdcpülések clvárá.:;ainak megfelelő minőségi köLszo1gáltat6 
k.önyvtári clláti.1::;t biztosítsunk, valamint a7 oktatási és a köLösségi igényeket figyelembl! 
vevő, hatékony, gazdaságosan fenntartható. értékkö1vctítö és értékteremtő SL.olgáltatásokar 
nyújtsunk az esélyegyenlőség elvének figyelembe vételével. 2018-ra további 10 településsel 
bővtiJt a KSZR ellátásba hevom könyvtárak száma, így Szabolcs - Szatmár - Bereg megye 
229 teleplilése közül már 187 helyen bi7tositjuk a könyvtári szolgállatások.at. Könyvtárbus7os 
szolgáhíltás keretében 28 ezer fó alatti k.istekpüléscn és 159 településen szolgáltató hely 
hinosftásával vc!gezzük a fdadatdlátitst. 
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Köoyvhtrak Könyvtárak Lakosságsz~im 
Könyvtárak száma (db) száma (db) össi.esen 

2018 2017 2017 

megyei köny\ tár 
KSL.R szolgáltató helyeinek száma 
ö~szesen 0 - 500 lakosú tekpülés~n 35 35 10.310 

1 ebből kön)'\1árbmS7al ellátott 

.:i:: 
~ .... 

jte]epül~s 17 17 4.191 

~ 
.:: megyei b.ön) "'tar 1'..SLR sLolgáltato 
•::> helyeinek száma összesen 501 - 1 OOO 

56 42.188 ..... 57 ti: lakosú lekpüléscn -~ 
~fj 
0 ebből könyvtárbusszal ellátott N 10 10 7.745 .,. 

település ·-"' ·C:S ..... 
·C:S 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató -'E 
·C:S he;yeinek s7..árna össLesen 1001 - 1 SUO ... 

lakosú településen > 
33 35.733 .... 34 e :o 

~ ebből könyvtárbu.-;szal clláloll 
tdt.:pülés 0 0 0 

megyei könyvtár K 'SZR s7olg:iltató 
helyeinek S7áma összest!n 150 I - 5000 
lakosú tc1cpí1lésen 61 53 145.úl6 

Összes~n 187 177 237.84 7 

Nemzeti5égi könyvtárat fonnta11ó 
nemzetiségi önkormányzattal kötött 0 0 0 
megállapodás alapján 

A tclepül~si kö/J<.öny\iári és iskolai 
köny' tári feladatokat együttesen ellátó 61 55 120.672 
szolgáltató hcly1:k száma 

Ahogy a táblázatból is látszik, további lO telepliléssel emelkcJcrt a7 ellátandó települések 
száma s ez által közel ~4 ezen-cl több lakos könyvtári ellátasát is meg kell oldanunk a 2018-es 
évben. A csatlakozó új települések közül minden eselb\.·n a sLolgáltató helyen tö11énő ellátást 
válac;ztottuk. hiszen aL áintetl tclcplilések többsége 1 OOO fő feletti kislelepülés. 
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Sz.-Sz.-B megyei könyvtári hálózat 

Véres Korség 

KöoyvtárMozi 
2017-bcn. egy sikere:. pályaLat keretében újabb 10 települé:.;t sikcJült bevm1ni a 
KönyvtárMozi sLolgálratók körébe. a rn~glévők mellé. I<lén t~í abb települések jelezték 
csarlakoz::ísi snndékukat. A vetítések mellett k1dolgozotl foglalkozások ken:tcbt:n valamennyi 
korosztály számára tcrn~zünk programokat. A gyerekek mdlé, akik a Könyvt.árMo.ó 
legaktiva:)b használó. s7eretnénk megnyerni a fiatal lelnőllekct és a7 időseket is, s ezáltal 
tdjessé tenni a s7olgáltatast. 

Főbb foJadataink 2018-han: 
Á IJomán)' menedzsment 
Allományrcndezést leválogatást. scl~jtezést vég,1Link a KS/.R-hen a füjlesztési terv szetint. 20 
szolgáltató hel)cn tervcnük a7 állomány kválogntását, 3 sL.olgáltató helyen az időszaki 
állományellcnörzés lebonyolítasát és o szabad kapacitás terhére 10 szolgáltató hC'ly helyhen 
lévő állományának retrospektív feltárásál. az integrált könyvtári !"cndszcrbe való felvitelét. A 
feldolgozással egyidejűleg a szakjelzetek egységesítésére és a dokumentumok vonalkóddal 
való ellátá~a is megtörténik 
Felelős: Simon Szilvia, KSZR r~frn:nsek 

Informatikai támo~atás 
Számítógépes s1olgillalások a szolgáltató helyeken (rendszergondozá~. szerviz.szolgáltatás, 
karbantartás. vtrus\'édckm) 
Tervezett: 159 <:;zolgálrató hely. Könyvtárbus7, valamint igeny szerint többször is Felelős: 
Máté Otó, Mikó Tamás 
l latáridő: 2018. december 31. 

HunT ~ka 2.0 konvcnió 
A KSZR-ben használt integrált rends7erbe a Jluf\ TÉKA l.O IKR-bcn tárolt állományadatok 
konverL1ója már megtörtént. jdenlc:g a TextLib-en tárolt Mlományadatok áttöltése van 
fu lyamalban. Továbbk~pzést szervezünk a könyvtt1rosok számára a rendszer ha<:;7nálatáról. A 
megyei küLös katalógusban (www.rnerla.hu) a beszer7ést követően azonnal kt:n:shctő válik a 
beszerzett dokumentum 
Felelős: Máté Otló, Simon Szilvia 
Határidö: 20 18. december 31. 

Közössé11,i szoJgá lta táso I< 
Összeállítotl rendczvényajánló listánkat aktualizáljuk és kiküldjük a telepillé~ek számára 
Tematikus összeállítás készítés, elérhetőségekkel. árakkal 
Felelös: Simon ~zilvia 
Határidő: 2018. íebruár 28. 
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A megyei gyermek- és fdnőH könyvtári rendezvényekbe bevonjuk a SLolgáltató hely 
használói1; segítjük a helyi programok. h.iálhtésok szerve7.é~él; az ulvasásnéps7erűsilő 

programold10z való csatlakoza~t. AL önkormánynt negyedé\.'cnte lcgalnbb egy alkalommal 
részt vesz: az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szcn eLéscben. saját 
szcrvt:t.t!s:i kö7össégi program k bonyolitásaban. 4 rendezvcny/tekpülés/év hizlosítására 
koncentráltunk - iigyckmbc véve a település nagyságai is - a költségwtés összeáJlításában. 
Tervezett 159 szolgáltató hely, 28 Könyvtárbuszos település 748 program 
Felelős: Sinon Szilvia. KSLR referensek 
1 Lltáridö: 2017. december 3 l 

KönyvtárbusL 
A könyv:áibusz a7 d látotl tdepüléscken b1?tosítja az információhoz való lioaái~rést. A 
fehérgyarmati rcgióban található nemzet1ségi ct1úkai lctétünk mintájúra a köny,1árhuszon 
b1Llo~itjuk a nemzetiségi irodalmJt. A könyvtárhus7on levő számítógépek es mobil eszközök 
segítségével hasznaló kép7ést, digitális l..ompclcndafcjlesztést kívanun.k megvalósítani 
kiscsoportos foglalko7ác:; keretében 5-6 fö 1és7.vetelével , valamcm1;.i cllatott települi:~cn . A 
könyvtarbusz dv1agyarors.lág Po111ként múködik, mindkét i::zolgálatol teljesítő köny.1áros 
lolléga képzett cTanácc:;adóként áll lakosság rendelkezésre. 
Fclcl6s: dr. Vraukóné Luk.ács Hona 
TTat~íri<lö: folyamatos 

Dokumentum besLerzés 
figyclcir.be véve a KSZR Ajánlasban szereplő követelmt:nycket 2018-ban 28.050 könyv, 
1.200 db nem hagyományos dokumentum és lclcpí.iléscnként 4-5 folyóirat bcS?erzését 
tt:rvezzíik. Az clőitt a minimumkövc.:tcJmenyi:-1' teljesít~se minden telcpüléc;en. íg) 150 uj 
dokumentum /település/év bi:sL:c17~c;e. 
Felelös: .:\..SLR referensek. megyei feldolgoLó csopo1t 
Haláridő: folyamatos 

Eszközbcszcr7é.c;ck 
A szolgfltató helyek bi1torzatának fell\iítása, gyermcksarkok kialakitá:c;a, 1ejlcs7to játékok és 
eszközök heszer7ése fontos ekmc:: a költscgvetésünknek. 2018-ban 8 településen lcrvcuük a 
búto17at felújítását, az önkonnányzatok segítségéYel. ToYább fejlesztjük aL IKT cs7közparkot 
A felújítá::;ok mán a1 önkmmányzattal köLösc11 ünnepélyes keretek közön adjuk át a megújult 
könyvtári s7olgáltató hcly1.:k<.:t n lakosság s7.ámára. 
Felelős: Simon Szilvia 
Határidö: 2018. december 31. 

Szakmai továbbképzés 
Tovúbbképúsc:ket. képzé6ekct s1e1ve7ünk a szolgáltató helyek könyvtárosainak HunTéka 2.0 
képLés<.:k (adatok feltöltése. adatbázis hasL.náln1) 
f clclös: Jeszenszkiné Petri Mariann 
Tlatárido: folyamatos. igény szerint 

Információs szolgáltatás 
I'ovábbra is rendszerl!sen tájékoztatjuk a településeket a megjelenő és a települést érintő 
pályázati lehetőségekről. Igény :::zerinl segítséget nyújtunk az elkészítésében. A megyei 
hdyi::m1crcti digitális a<latbázisun.kban folyamatosan dolgozzuk fel a megye tclepiHéseire 
vonarkozó helytörténeti jcllegü nymntatott, kép és hnngdokumentumokat, melyek a 
www.mcrla.hu oldalon található adatbázisban elérhetők. >Jagy hangsúlyt fektetünk. a helyi 
értéktárak bemutatkozására, partneri egyiltlmüköd6'l szeretnénk kialakítani a helyben 
fellelhe~ö értékek, hungarikumok megJclcné~énck a könyvtári tcl'üietcn. A könyvtárak, 
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szolgáltató helyek stali5.llikaí adataiból. mint ahogy az ~ddig is tettük összc.:all:tjuk a 
„Tclcpül6:.eink könyvtári ellátása" címü ki::idninyunknt, md} <.:lcktronikus fom1ában 
letölthető a honlapunkról. A szolgáltntó helyekre vonatkozó \·alamcnnyj adatot, elérhetőséget, 
képgalériát és a rendezvényekre valú ft:Jlúvást fol)amatosan tesszük küac az elkés7ült KSZR 
portálunkon. ·ww\v.szkszr.hu 
Felelős: Simon Szil\ rn, KS/R referensá 
Határidő: fol)'Amatos 

3.5 Nemzetiségi könyvtári cllátáiil 

A város területén dö etnikai közösségek ellátása a gylíjtoköri szabályntnak megtHdocn 
heépül a gyarapításba, központi kiíny\. tárunk 1rn.:gfelclö gyüjteményrészt.:ibt:n elhelyezye a 
dokumcn~mokat. ldőszaki k.iad\ányokat is rendelünk lllecve h.apunk ajándékba a részükr~. A 
megye tertilelén élő kisebbségek ellátására évenk megpál:; i:ínuk a Országos ldegc1rnyeh·ü 
Köny\.lár által felkínált lehetös~get, ebből a keretböl német nyelvi anyaggal gyarapítjuk a 
rakamazi. mérki és vállaji könyvtárakat. ahol jelt:ntósl.'bb s1.ammal él sváb ercdctu lakosság, 
é~ cigány nychií vagy cigány szc:rLőktöl származó irodnlomnal néhány község könyvtárát. de 
a KSZR ellátás te1jedésévcJ t:Lcn községek sora ~vről cvrc s.zükül. Tehát a megye leríilcrén 
vállall ilyen jdlegú feladatunk teljesítését foluól fokra atYeS7i a KSZR ellátás. 
Jelenleg l roma és l némd nemzetiségi !etetünk van. mcl)'ek nyilvános kön) vlárban 
találhatóak. 
A roma letéttel ellátott településeken már köny .... iarbuszos dlálás tötténik. így az ott lévő letéti 
könyveket vissLahoztuk a központba. egy részüket üloszcottuk a könyvtárbuszra, a többit 
pedig a központi raktárba, illet\ e olyan szolgáltató helyre. ahol jelentő:. n ncmzetíségi Jak.osok 
száma. 

3.6 Statisztikai adatszolg:íltatás 

A statis?tikai adatszolgáltatás koordinálása évröl érve visszatérő feladatunk Szabolcs
SzatmárBereg megye települési. szak- és f clsöoktatási könyvtárainak adatait a Kultstat 
rendszerben ellenőriuük., a papu fonnóban beküldött adatokat rögz1~jük A szolgáltató helyek 
adatainak rögzítését elvégezzük. Az éves megyei adatokat könyvtárunk honlapján szerkesztve 
elérhetővé tesszük. 
Felelős: ~imon Szilvia, Gosztonyi Enikó 
Határidő: 2017. március 31. 

4. l\'lutatók 

.u Kön,vvt~rhaswálat 

KönyvtárhasLmilat (KSZI{ nélkül) 2017. évi tény 

Beiratko7ott olvasók tervszáma (lü) 9.2?.7 

2018. évi ten· l 
9.500 

·~--------l-~ ~---~-- -
A tárgyévben a könyvlán olvasqjcgyet _____ 9.227 .1__ 9.500 
me_gújitók lcrvs7.áma (fő) _ 

A kön:v-vtári látogatások tervsLáma (db) 190.039 190.500 
~~+----- ~ 

1 
Ebből csoportok (db) 169 180 
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-

4.2 Dokum~ntumforgttlom 

1 
-- -

Kön) vtárhas.máfat (KSLR nélkül) 
1 

2017. é\i 2018. évi 
tény terv 

Kölcsönzött dokumentumok rervszóma (db) 172.471 180.000 
E-dokumentumok tervkölcsönzes\! (db) 31.920 1 32.500 
Helyben használt dokumentumok (db) 274.885 '.276.000 
Könyvtárközi kölcsönzés - küldön dok. (dh) 1.097 1.100 
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (dh) L 483 500 

4.3 01\'asói számítógépek 
-

Olvasói !!Lámítógépek száma helyben baszn:Hatnt 
20) 7, éYÍ 2018. évi 

tény terv ---
Kntnl/igus 1 2 2 -
Olvasói munkaállomás 1 - 17 I :w 

4.4 Online srolgáUatások 

r - -
Online szolgáltatások 1 2017 . évi tény 2018. évi terv 

' Já\'h~ználatok tervsLáma 1 1-i?.463 160.000 
A könyvtári honlap tmtalomfrissítéscinck 1 

,_gyakoriságn ( alkalorn/hón~p átlagosan) 60 60 
A könyvtárban hasLnálbató adatbáL1sok. 
száma 

17 17 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgiltatasoh. száma (db) -

... _, _, 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgt1ltntísokat igénybe vevő használók 4.172 4.500 
sLáma (lO) -
Tárgyévben a kony\<1ár által nyílt 
hozz.3férésü publikaciókent clérhe1övé 
teendő dokumentumok száma (db) 

4.5 Szolg.áJtatások fogy:1tél<lrnl élők sLámára 
- -

Szolgáltatások S7.f11na 2017. évi tény 2018. évi terv 
-

fogyatékossággal élők könyvtárhas:málatál segítb 
IKT es7közök száma ------ -- - - -
Fogyatékossággal élük sz.<lmára akadál) mentes 
szolgáltatások száma 

s 
1 

-t6 ~emzetiségek számára bi.t.tosífott dokumentumok 
A megyében élő nem?etiségek KSJ I adatok alapján (ne mzetiség/fö ), a megye lakosságához 
viszonyított arány(%) 

,-------

Dokumentumok 2017. évi tén 2018. évi terv -
Könyvek 90 100 - - - -
folyóiratok 22 30 
Elektronikus dokumentumok 2 

Összesen 11 2 132 
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4. 7 lla~zmHói képzést:k száma 

Kom ctcnciaképzé~ 
/\ könyvtár által s7en·e7endö olv~isi 
kompdcndafcjlcszt0st, szüvegénés fcjksztcsét 
támo ntó nem fonnális ké zések c;záma 
J\ könyvtár által szervezendő olvasási 
k.ompcrcnciatcj lcsLksL sztht'gértés fc.1lcszté~ct 
támogató nem formális képzéseKen 1·észtve\.ők 
száma 
A könyvtár állal szcnezendö digitális 
kompetenciofejlesztési, infom1aciókeresési 

2018. éYi tcn· 

6 10 

123 200 

8 
. ismereteket n) újló nem forn_1á_l_is_k_·e_.' p_z_é_se_l_< _sL_á_i_n_n _________ _ 

A könyvtár állal sz~rvczi:mlü uigitúlis 
kornpctcnciafej lesztési, i 11formációkeresés1 
ismeretekl!t nyújló nem formáJís kl:pzesl:lcn 
rés.dvevök száma 
A könyvtár által szervezendő engedélyezen 
képzések. tovúbbkl!pzések száma 
A k.önyvtár által szer\czcndö akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken rés7tvc"·ők ~m\nrn 
A köi:yvtár által szen ezendő könyv1árhasználati 
foglalkozások száma 
A kör:yvlár által sLcrvezendö könyvtárha'\7nálati 
foglalkozá"okon rés1tvcvől< száma 
A könyvtár által s7ervezendö hálrányo~ 
hclyzelüekct. romákat célLó. a társadalmi együttélést 
erösíto, diszkrimináció-ellenes. ~zeml~letformáló , 

tokranciara m:vclö ~s mullikultudilis progrnmok 
s.Láma 
A könyvtár által szervezen<ló hátrányos 
helyzetüáet, romákat célzó. a társadalmi együttélést 
erősítő. dis7krimináció-ellenes, s7emléletfo1111:íló. 

1 

toleranciára nevelo t's multih.ulturális progrdmokon 
résztvevők szám" 

· A köny,:tár által szervezendő nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő rogr-amok ~.lttma 
A könyvtár által szervezt!nc.lö n 
idcntitá:-.t eréisíto pro .ramokon 

emzctiségi közösségi 
résztvevők száma 

ogyatékossággal élők A könyvtár által szervezendő fi 
könyvtárhasználatát segítő kép zé::.C'h .. programok 
száma 

ogyatékossággal élök A könyvtát által szervezendő fi 
köny-..tárhasználatát st:gítö kép 
progiaruokon résztvevők szán 

z~scl.cn. 

la -
ros7tály s7ámára ' A könyvtár által a nyugdíjas ko 

szerve7endő szervezetl program 
A kön) vtúr últul a nyugdíjas ko 
sLcrvczendő programokon. ké1 

ok, képzések sLáma 
roszlMy sz~imára 

JZéseken résztvevők 
száma 

1 Összes képzés tcrvszáma 

34 

302 370 

6 10 

90 150 1 
-

2201 209 
1 

4.523 1 4.620 
-

19 25 

-l 15 525 

6 10 

294 300 
--

36 40 

-

650 1 595 
1 

s l 20 

200 300 

295 345 



A képzésen résztvevők tenszárna össze~en f ___ 6_.5_4_-
0
?-11~---7_.llSJ 

A kön)»1ároktatást, kép7ést. könyvtári 

1 tevékenységeket támogató kiadványainak ---~------1 l 
, tervszáma_ ...J.__ J 

4.8 Rendezvény, kiállítás 

A 2018. évi rendez\·t!nyeinkel az igi.:n~ l.'k.nl!h.. mcgfolclően ter\'e77ük, aL é\~S tervet nz J. 
sl.ámú mcllékkt tartalmaz7a. 

j Mutatók _______ --+-2_0_17. évi tény 12018. évi terv j 
A könyvtárban a tárgy~vbcn szcn c7cndó helyi. 
megyd és országos szintíí közösségj programok, 835 850 1 
rendezvények tt:rv~láma o_··;)_·s_z_t!s_·e_n _____ ___ _ 
A könyvtárban a tárgyévbl;!n szervezendő helyi, 
megyei és országm c.1intű kö7ö:::.ségi programok. 
rende7vén •eken résltve\ ók e ervsLáma 

30.887 

--------+--- -
A köryvtárban szt:rvezendő időszaki kiállít:lsok 
tervsLáma 

39 

32.000 

40 
1 A köny\'tárban szervezendő idős7.aki kiállítások 

láto atóinak száma 
2423 1 ~oo 1 _ _ ) 1 

Tárgyévhen a c~aládok szám;ira mcghirdctcsre 
k~rülö rendeLYények tcrvszáma 
Tárgyévben a családok s7ámara meghinletemlő 
rendezvényáen résLtvevök tcrvszáma 

~---------+-
/\. megyei halókörli váro:>i könyvtár esetében az á1taln 
clláton ldstclcpülésckcn szen·ezendű rendezvények 
tervszám a 

1 /\.megyei hatókörCi városi könyvtár esetében az általa 
ellátott kistelepüléseken s1erveLen<lö rendezvényeken 

11 ! 20 

165 200 
---

1.052 l.200 

42.425 50.000 

~
csztvcvök tervszáma 
gvéb rende.zvényck tervszáma 39 40 

~---------~---"----~-~-------~ 
g\'é::, fCDUCLVények_en réS7lYCVÖk terVS7.áma 2.423 ~.500 

4.9 Has:málói elégedettség mérés 
-

•e7.ése llaszn:Hói elégedettség mérések tcn 
A használói elégedettség-mérések száma 
A has7.nál6i elégedettség-mérésd. során a 

2017. é,•j tény 
l 

válaszadó 
254 

használók száma 
~--------

__ __ ....___ 

4.10 Tdcpiilési könyvtárak számára nyújtott s~olgáltatások 

-
2018. évi terv 

- -
1 

300 

Települési köoyvtát·ak számára nyi1jtott 
2017. évi tén'' 2018. évi ten-

s1.0Jgáltanbok_· -------+--- J 

Műhelynapok száma 5 J O 
Résztvevő települési .könyvtárak számaranya -
KSZR nélkül (%) 10 20 

/\ megyei hatókörll városi könyvtár 

0 0 l koordinációjával minősítésre készlllő települési 
1 könyytárak száma 

----~~~~~---~-----~ 
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4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

Közfüiségí s.tolgálat/önkéutessé _2017. évi tény 2018. évi tel'v 
' Az iskolai köLösségí szolgálatot a könyv1órban 

1 

250 250 
teljesitök s.láma ___ _ 

1 Az iskolai közösségi S7olgálm foga<lására a 1 

köznevelési inlézményekkd kötört megállapodások 
19 

j 

száma ~ I. _ 
A könyvtárban dol ozó é)nkéntes_e_k-szá_m_a ____ _.___ _ _ _ _ _J__L_ ~·---5-

4.12 Partnt!rség 

A könyvtát-raJ írásos cgyüttmiíködést kötő 
·----~partnerek s7ámn 

Civil sLl.!n ~~z.etck 
-------~ 1_IJatáron ilili köny\_·t_a1_·a_k _________ _ 

Vállalkozók 
Oktatá~i intézmén ·ek .<-----
A kistelepiilési önkonnányzattal h.ötön 
mc:gállapotlások sz_á_n_1a ________ _ 
Egyéb 
Összesen ---

.t. 13 Digitalizálás 

1 

1 

! 

2017. évi tény 2018. évi terv 

4 s 
1 ~~ ! 35 __.. 

19 1 22 

177 1 187 

236 j ? ~„ 
_)"--

Melyek a tárgye\•Í főbb 1.:t!lk.ituzc~ck'! Stratég1a1 környe7ethez (pl. Közg) í\1teményi 
Digitalizálá~i StrnLégia) vaJó kapcsolódás bemutatása. 

Kún] vtánmk lcgfobb célkitűzés tO\ óbbra is a meg}ci lap a Kclct-Mag~aror:.Lág 

digitaliz„9.lásánnk folytatása. 

• Az év folyamán aL 1971- 1975 közti idöszak laps7.ámait sLeretnl:nk digitalizalni. 
fol)'ta\1uk. a cikk gyíijteményünk bövít~sét az orsLágos lapok helyi vonatkolású 
cikkei\'el. 
felelő~: K.rajnyák-Jávor Andrea 
Hattmdő: 2018. december 31. 

• 2018-ban tod.bb szt::rt'Lnénk bövit~m képcslapgyüjteményünket. a megy1.: településeit 
bemutató k~peslapaklrnl. A kisnyomtatván) 01.. közül a színhá7t müsorfi\7.et, és a 
bemutatokhoz készült i:>mertctök digitalizálását szeretnénk megvalósítani 20 l 8-ban. 
Felelős: Márföldi István 
Határidő: 2018. július 

• Önálló digitális gyűjteményt kívánunk létreho7.ni a hdyi Lene1 együttesek 
hangfclvétclciból. 
felei ős: Polák Péter 
llatáric.Jö: 2018. ok1óner 

• Az év folynmán jelentős energiát fordítunk a gyűjteményünk néps7erüsítésére, ajánlók 
k6.dt~~évcl aL inl~zmény közösségi oldalain (facebook, lns1agram). 
Fele lős: Mórfüldi lstván 
T latáridö: folyamatosan 
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Milyen digirnlizáló eszkö1öket tervez vásárolni? 

Eszköz neve, típusa Darlibsz:im 

i\3 könyv sLkenner PLUS ll:K A300 1db 

Dvd fölvevő Pnnasonic D\1R-EX97SEGK !db 

1-lol teszik küaé a digitalizalt állományt? (Puropeana, honlap. árt hálóLat) 

A digitolizált állomány döntő rés1ét továbbra is a kön) vtár s.:1já1 honlap.1án, tematikus digitálb 
helyismereti gyüjteménycbcn te;:ssáik köz7é ( .lnDox). /\. pályázati úton digitalizált 
dokumentumokat pedig a Hungaricana adatházü;ában. Amcnn}ibcn at. év folyamán letrejön a 
Nem1eti Adattár Projt:kl aggregációs felülete természetesen inté71nényünk csatlakozik hozzá. 
eael is növelve adatl>át.isunk. dérhctöségét. 

Milyen dlok alapján fog digitaliLálni? (%) 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 70 

Allományvédelem 20 

1--.lcktronikus dokumentumküldés 0 

Reprográfia 10 

Digitalizálás 2017. évi tény 2018. évi terv 

Digitális objektumok sznma 

Teljes dokumentumok száma 2 .13& 1.752 

Könyv 2 2 

folyóirat 1.432 1.000 

Hanganyag 60 100 -
Audiovizuális dokumt:nlum 30 50 

K~p 253 150 

Egyéb cikk 361 350 

Összesen 2.] 38 1.752 

Online elérhető 2.048 1.602 

Helyben használatra elérhető 90 150 

Milyen online elérhető adatbázisokat tc1·ve2 e lérhetővé tenni? 
Létre kívánunk hozni egy nyilvánosan houálerhctő a<latbáast a helyt zenekarok felvételeiből. 
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IV. FEJLCSZTésEK l bR" Eztsc: 

l. Intézményi terek/ épiilctcl< infrastrukturális fej les.dési tervek bemutatása 

Az Embt1i Erőforrás 1'cjlc!sztesi Operatív Program EFOP-4.l.8-16 kóds7.ámú A könyvtári 
intéz.ményrcnds7er tanulást segítö infrastrukturális fejksnésci projekt - Könyvtár egy ~Jeren 
át címü pályáa.ttal tudjuk intézményi lcreinker és epületdnk. infrnstrukrnralis fejles7tését 
k.ivitckzni. Az elnyc11 rámogatás: J 18.651 .875 Ft 
A következő intézm~nyi terek, cpülcLek fcjlc~71cse \'ruÓ<;ul n~eg: 

1.1 Olvasóterem - Kama~z-tér 

Központi könyvtár olvasótermé'1ek kihasználtsága a ml:gni.ltozott kön) vtárhasznalati 
szokasok miatt évrol évre csökken. Az olvasók összetételét vizsgálva a kö7éoiskolás 
korosztály aktivitása, könyvtárhasználata s7.intén csökkenő lcndenciát mutat. 
Éppen ezert olyan szolgáltatásfr;kszlt!s megvalósítása a cél. ami hozzájáruJ aL. említett 
célcsopo:""l könyvtarhasználatánnk növeléséhez. J\ fejleszt~s során első lépésként a célcsoport 
igényeinek mcgfclelóen az olvasóterem eg} részének alaktása tönénne mobil térclválasL.tÓ 
1·endszer beépítésével. mdy rendszer szilkség szerinl kisebb-nagyobb küLösségi és/vagy 
oktatasi sántérré varázsolja a hel; színt. íg) biztosít\ a a zm Lu1alan muködt!:sl, s nem 
akadályona a hagyományos k.öny' tári szolgáltatásokat sem. Al. oktatási helyszín 
berendeLéséhcz a k.uroszt<Íly igényeinek. valamim az oktatási helyszín céljainak megfdelöcn 
kcrii lnek beszerzésre a hútorok és egyéb berendezési tárgyak. 
/\.z így kialakított szolgáltató tér'"lcn olyan S7,olgáltatásbfö,ítésrc kerül sor. mely újszerű a 
könyvtárnkbíln, segíti a digitális irástu<latlanság fcls7..:ímolás:'l.t, a d1gil~-Uis kompetencia 
fejlesztését, hoaájárnl aL oktatás hatékonyságának növeléséheL, oly módon, hogy újszerű 
tanulási és tanítási móds7.erek alkalmaztisára nyújt Jchctöséget. s nem utolsó sorban a 
könyv1ái hasmálat crüsüdc::.d is maga után vonja. A fejlesL.lés során olyan „okoseszkö7.ök'' 
bc:szerLését tcrvczziüc, amely m111dezen célok mcgvalósít&sái s7olgáljók. 

1.2. Vécsey Utcai Fiókkönyvtár fejlesztése 
A projekt keretében a köny\ tár átalakílás:1 valósulna meg annak érdekében, hogy ::i 21. 
századi élethosszig tartó tanulá~ követelménye1nek megfolclji.!n. Ehhez hoz7átanozik al 

épület fi71kai átalakítása: a bejárat áthdycz~sc l.!s akadúJymentesítése. a válas.lfalak lebontása, 
nyílá.s7árók, bútorzat cscréj<:, elektromos hálózat átalakít&ia. mt!llékhclyiségck kialak1t::ísa. 
A tervezett átalakítasoknak kös7önhetöen egy egybefüggő. Yariálható oktatási tér keletkcLik, 
amely alkalmas lenne 30 fő befogadására, ami lehetővé tes7.i a kLUönböLú ok.tatási formákat 
(csoportos könyvtarhasználati. ismerels7erző fogb1kozás. mobil info11natikai eszközökkel 
carrott kép7ések, vetélkedök, e.le akár iró-olvasó találko?ók, báhs7ínházi előadások. családi 
programok. iilmvelil~sek). Mcgs7.űnik a kiha'iználatlan olvasólcit!m, kialakítunk egy olvasói 
mellékh:::lyiséget és egy internet sarkot is az olv<isók számára. 
A fö ilzeneL hog)' a canulás nem ér véget a fonnáJjs iskolarendszerből való kilépéssel, a 
könyvtilr helyszínt, eszközt, inspirációt, élményt, lebctősrget és támogatást ad az 
életlcortól független nem formális é.s informális tanuláshoz. 

2. fnfrastrul<tur:.ílis fejlesztések, felújíiá<si fcladntok 

2.1 DigLtális labor kfalalút:lsa - Oktatóteremünk fejlesztése 
Élethosszig tartó tanulás támogata.su 

• iskolai oktatáshoz kapcsolódó programok szerve7ese diákoknak (tchctséggondo?ns, 
:elzárká7tntás, hátrányos hdyzetü fiatalok támogatása, együttmüködl!s az oktatási 
:ntézmfoyckkcl, Sltlkkörök, ldubfoglalko7ások) 
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• önkép7és. egyéni tanulás. i smerl!t~Lcrzés scgíL~s~ !önkép7Ö körök. digitális 
tananyagok) 

• digitális és infonnációkeresési J,észs~ge.h.et frjk·sztő progrnmok szervezése 
(döadások, 1r~ningck) 

• on-linc kormányzati infom1ációk biztosítása. t:Lek hasznalalanah. gyakorlása 
(eMagyarorsLág pontok, ügyiClkapu) 

• felnőttoktatás (c-lcaming tananyagok) 

o funkcionáfü. analfabcti7mus csökkentese 

• hagyományos és online kulturális s70lgáltatások fejlesLtése 
• kezdeményezöké~zség és a vállalkozói kompetenciák fojlcszlcsc. 

2.2 Könyvtárinformaitkai rendszerek fejlesztése 
Célok: 

• hatékony könyvr:'ui hálózat kialakítása a területi ellátás eg;ensulyának biLtos1tása és a 
hoaáJérés csélycgycnlöségének a megteremtése érdekt!bt:n 

• korszerű mformatikai és szolgáltatási rendszer kiépítése 
• a könyvtnri hálózat nem fonnális é~ informális ké-pLési szcr0pé11ek l!ré'lsítése az 

élethosszig ta1tó tanulós érdekében 
• az o lvasáskultúra cltcrjedéc:ét és fej lesztését célzó közösségi programok szervezést> 
• partnerség kiépitese a területi könyvtárakbl. egyéb közgyüjtcmé11yi. ok,atási és 

lrnlturnlis imé?ményekkel 

Fejlesztési irányok. 
RFJD rendsi;er kialakítá~a és a hozzá kapcsolódó TKT eszkfü:ök és szotlYerek: 
jelenleg nincs az épületben olyan renili>:tcr, mely megakadályozná r. lopást 
(lopásgátlás). aL állomány nagy mérete megkö\•eteli. hogy RFTD renclszen-el könnyebb 
legyen az állomány nyilvántattasa. teldolgoLása. aL állomány ellenőrzése. selejtezése. 
törlése. 

• Önkiszolgáló lcölc'iönzéi;: nyitvatartási időben a kölcsönzcs váh-1szthatóan 
automatizáltan is megtörténhet 

• A lopásvédelmi kapu részeként,' agy kiilön megvalót;,ítrn: látogató stafo:t.tika 
• Hangoskönyv terminál hcszerzése: népszerü dokumentumtípus, az inté7mé11y maga 

is készíL hangoskönyv<.:!. dc az dmúlt évben csökkent a forgalma, ez7.el népszerüsiteni 
és nö\'clni lehet a beszerezett és kés7ített hango:;l--önyvek kölcsönzését. 

3. Jelentősebb tervezett eszkiiLbcs1.c17.és 

-
Mcgtte'\·e:iés 1 darab forint lllt:g,Í t:g} Lt~ 

Gépjármű 1 

>--
ebből szcmélvQépkocsi 1 

Számítógép 26 
ebből olvasói 25 5.249.736 EFOP 
ebből oktatói 1 209.989 rFOP 

Szerver 1 379.730 I-FOP 
Fénymásoló (AJ) - l 40.690 1 FOP 
Szkenner (A/3) 1 75.240 EFOP -
3D szkenner 1 380.873 Ef>OP 
Tablet 26 909A70 EFOP . 
Okostelefon 26 1 675.985 EFQP - - . 
Osmo eszkö7. 1 39.900 EFOP 

39 
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139.900 EFOP 1 
-

iPad 
~toragc, egyéb adnttaroló (kapacitását a 26 85.522 ~-b-I-0~ 
megjegyzésbe ké1jük mL·gadni f'b- ban) Pcndrive l 

116GB 
Vidcókamera 823.940 EFOP .;..;,._ ___ -l 

Vonalkódolvasó 26 458.978 EFOP - ----------! 
Súgó é 1 202.184 EFOP 
feliratozé>rendszer 257.810 EFOP _,_ ______ _ 
Hordozható kepkcvcr_ö _________ -+- l _~L.l 03.122 EFOP 
IP kamera 26 489.422 EfOP - - ----+--- - - - - -
Kamaaállávány szett 1 126.873 EFOP 
Wacom raj.lláb1a - -+--- 26 822. J 98 EFOP ~ 

l Digitális ·cnyképc7.ögép 1 126.900 Ef.Oi> --, 
I Fejhallga:ó 26 389.999 _ _ E_FO_P __ ___, 

Projektor l 200.000 EFOI' 
. ---+--- ---+- - - - ------l 

1 Szünetmentes __ 1 3Q.599 1::::..:.-.FO_P _ _ --l 

Switch 1 97.130 EFOP - ----- -Ront e r J 76.073 EFOP 
MS Office 3_65 _ _ ~~----------2-6--J .977.8981- F.FOP 
Adobe 26 8.581.89-8+--- E-F_O_P _ _ 

--- ----------~ 

Corel 26 4.880.356 , EFOP 
~-------------+---· 

Eset vírusínó 26 162. 789 1 EFOP 
Uaoox, ÖP A_C_'.3_(_'1 __ c-c1-1s_7_) ----- - -- 1 3. 048 .OOO EFo-=_p-=--=--=-=== 

Könyvszkcnncr 1 6.673 .850 EFOP 
.-----''------ - ---- - - ----+-----;--- --i - - - -
1 JKR fe jlesztés 

e> éb: ... „.„ ... 
Eszközbes7erzésr~fcm1Jtult ös~Lcg ö...:..==>.:.-.sz.:.-.e..:..s1;;_;_"11_(~r-'t):.___.i.___ __ _J_ ___ ___L _ _____ _ ___, 

A táblázatban lévő i!S?kö?ök a Digitális labor k.idlakításáho7 szükségesek, usszcscn 
39.912.400 Ft értékben. 

A Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban c::zekbö1 az csLk6LökbőJ 1.967.609 Ft értékben kívánunk 
bes7ere111i. Könyvtári és a tanulást ~löscgítö hútorokat pedig 8.449.714 Ft crtékben szer7.0nk 
be. 

A kőLponli könyvtárban 20.050. J 25 ft é11ékben tervezünk IK r fejlesztést, mely magába 
foglalja 3.Z RFID bevezetését, hangos könyvajánló tcm1inólt, önköksönzöt, biztonsági kaput. 

Az Olvasóteremben a Kamasz-lét kialakítására 10.594.414 rt érlékb~n tcrvez(ink IKT 
eszközöket bes:tcrczni és 804.730 H é1tékben hozzá tartozó bútorokat. illetve a térelvála:Wó 
rendszc1t. 

A.kad:1lymentcsítésrc eszközöket (Braille kijelző . Tablct Yakok és g)engénlátó.lmak, 
Olvasókészülék, Braille billcnlylize1. Képcrnyőfelolvasó szoftver) 4.028.319 Ft étékben 
szerLünk be. 

Összesen az EFOJ> pályázat mely tartalmazz.a a bcslCtLésekcn kívül a kivitelező, 
közbeszerző• szakénö dijakat, a projektmenedzser és pén?ligyi szakember ilk:Lm6nyél 1~, 

összesen 118. 651.875 n ~rlékbt:n . 
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4. Pályá1atok, projektek (fol) amatban Jh o é~ tcrn1ctt) 

H:uai pál)'ázatok Pillyazott 
Eln) erl 

megnevezése összeg 
összeg Támogató Keulete 

{Ft-b:lll) 
A Köny\ tjrMoL.i 
szolgáltatá~ 

közösségfejlesztést 

-- -~ 

swlgáló pro~ramja i <lz- 1.521.::WO l 521.200 l\emzeti Kulturális 2016. 10. 01. 
li1-Bereg megye 

1 1 

Alap 
l kistelepülésein 

1 Goszton~i Cnlkö 1 
Szabolcs-szatmár-beregi 1 i 1 
Szemle 4 lapszámának 

2.000.000 1.500.000 Nt'mzcti KulturMrn 201 7. 03. 111. 
megjdenleté:>c - Babosí 
1 ás7ló Alap 

--
Laborfal.,. i Ró1.a 
Alapít\ iin)' 
.lénö az elképesztő 

2017. 11. 13. 
madárijesztő 400 OOO 400.000 l\.::m7eti Kulturá lis 
gyem1ckmÍlsor S7-<:;7-
Bereg mcgycbcn 
Lorkóczi Zenóbia 
Emlékezés a 140 éve 
született Krüdy Gyulára - , 
konforenciil 583.000 

1 Bc1bos1 Lasz.o 1 
\1inúenludás ko-„r-1y-vt_á_ra_I _ 

gyerekeknek 823 .160 
Dr. Vaczóné Antal Crika 

1\1últ és jelen. Idöurazás a 

1 

583.000 
1 
1 

650.000 

Alap 

Ncm1.ct1 Kultunílis 
\lap 

l\emzeti Kulturális 
Alap 

1 
-1 

népmesétöl a XX.1. sz. 1 

irodalmáig. ~10 "lemzeti Kulturalis 

1 

Szomd1.;doló Clyermck- 2.303.210 1.600.000 Alap- ___ j 
o lvasótabor 

1 Dr. Vaczóné Antal Erika 
~~------........lo.-----~~-

1 
Európai Uniús 

Pályázott 
F.lnyf!rt L 1uilyázat~k 

ÖSS.le~ 
össze~ Tamogató 

mee.oeveze!!e (Ft-ban) -
Digitális Jólét Program ! .OOO.OOO Ft l .000.000 Ft 

Kormány.lati 
Infonnatikai Pont fejlesztése Polak értékü IKT értékü JKT 
Fc_:jlcsztési Pé1er eszközök eszközök 

1 Üavnökség 
EfOP-4.1.8-16 pályáLat 
A könyvtári l intézményi ends7er Frnberi 
tanulást segítö t:S75 Erőforrások 
infrastrukturális 118.651.875 Minisztériu 
fejle s7iései projek t ma 
Könyvtár egy éle ten át 
'I omosovszki Anita 
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Kezdete 

1 
1 

Befc:jczésc 

20H>. 03. 01. 

2018. 01. 30. 

2018. 01. 22. 

S:1crződéslc.öt 
és 

foly~tmatban 

Szcrződéslcöt 

és 
folyamalbau 

S7.cr7.ődésköt 

és 

1 

folyam:ttb:1n 
Áttéve 2018. 

j évre 

Bet<jczésc J 
Szerződéskö 

1 tés 
folyamatbnu 

Szerzötléskö 
tés 

folyamatban 

1 
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To,•ábhi pályázati ten•cink: 
Országo~ Könyvtári Napok SLabolcs-Szatmár-B~reg megyében programsoroLal 
Nemzeti Kulturálls Alap 

--

A SLabolcs-szatmár-bt:regL szemle 2019. é\·j laps7ámamak megjelenretésére 
Nen17eti Kulturális Alap 
A Mim.isíte!l Köny\ tár Cím. illet\ t; a Kön} \·tári '.'v1iné'ség1 Díj megszer7ésehez 
szükséges szakmai felkés7.ülésre, tanfolyamok, regionális múhclynapok. 
megszervelésérc 
1\!cm7cti Kultu1nlis Alnp 

--
Egyéb, nem hazai Pályázott Elnyert Támogató Kezdete 

1

Bcf tjczésc 
forrásokn épi.ilö ö~szeg üs~zcg 

p:llyázatok 
1 

(Ft-ban) 
1 

meJ!nevezése 1 

1 1 -
1 1 

5. A mcncd.7.sment és a minőségirányít:ts i tel-ékenysegek mc~valósulása 2018-ban, a 
megyei batókörú váro~i könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása 

A kialakított új mcncd7'>mcnt é~ marketing c;7emléletnek köszönhetően még croscbb a 
médiával a kapcsolat. \fegfogalmaLtuk azokat a versen) előnyöket amiYcl népszerusítj ük a 
könyvtárunkat, szolgaltatásatnkat. hogy minél több felha"ználóho.t eljussunk. 
Marketinglevekenységre költs~gveksünkben a ko1ábbiaknál jelentősebb öss7cget bocsátott 
rcnddkczéslink.rc Nyiregyhúa Megyei Jogll Város Önkormánynta, ennek küszönhdőcn 
ehben az évben cél7ottan fizetett hirdetésekt:t jdenlélhetCmk meg. kiemelten az évi nagy 
rendezvényeinket (lntcrnd Ficsla. Nell.L.etköt:j Gycrmckkönyvnnp. Költészet Napja. 
Szabolcs-Szatmár-Rereg Megyei Gye1mekkönyvhónap, ÜJ\1\[Pl KŐNYVHE'I és 
Gyern1ekkön) vnapol .... Népmt!~e Napja, ORSLÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK. Országos 
Gyc1mckkönyvbt!t - Ü1U1cpváró). 
A könyvtár ad otthont a7 egyik legrégebbi és kgpatinásabb szabolc:si irodalmi folyóiratnak, a 
Szabolcs-szatmár-bcrcgi Szemlének Meghatározó, hogy intézményünk kiadásábar: jelenik 
meg nci;.ycdévente a folyóirat. és helyet biztosítunk a Szemle szcrkcsztöség~nek, tehát a 
kün) vtái falain belül szerkcsLtődik a SLcmk, eg) olyan kulturális intézményben, am1 
küldetésének tekinti, hogy o jelentős kulturális hagyományokkal renddk1.:zo SzabolcsSzatmár
Bereg megye és N) íregyháza Megyei Jogú Város lakóinak s7ínvonalas értélneremtő és 
énék..közvelítö könyvtári szolgáltatásokat biztosítson. /\ könyvtári szulgáltatasok mellett az 
inté7mélly minden lehetőségel kihasLnál, hogy szükt.:bb élöhelyíi11k é11ékeit minél S?élesebb 
körbe bemutassa és al. olvasóközönség rendelkezése bocsá5sa. t\ megye ünkorrnányü1tának 
lapja, a szerkesztők, írók és költök munkájának köszönh~töen a társadalomtudomány, 
irodalom. müvészct lcmakörökbcn ncgycdéYcnte mutatja be meg)'énk ga.tdag kulturális 
szcllcm1 é1tékeit. Kiadását támogatj a a megye es város is. 
Könyvtárunk funkcióját erősíti. hogy a Települési f:11éktár Riz.ottság elnöke a könyvtár 
igazgatója~ így a 2017-cs évben a nemzeti értékeinket hemutató országosan is egyedülálló 
Értékes Esrék programsorozat keretébt'n több csdbcn rend~zvény a köny-v1árban volt. 2018-
ban is folytatjuk. tovúbb ezt a hagyományi és a Települési Értéktár 13izottsága mellett a 
könyvtár is segíti a lakosságot az értéktárba benyúj tani k1vánt javaslatok clkés7Jtésében, 
hiszen Helyismereti Gy(ijtcménylinkben megtalálható honn minden infom1áció. ami a 
javaslnttétcl clkés?ítéséhe7 S7ükséges. 
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Belső kommunikáció 
'-lcgycdévente összmunkaénekezletet taitunk, ahol aL egész sz1.:rvL·zet~t érintő vó.lto7ásokról. 
Ieladatokról. belső szervezeti szabályokról. munkahelyi szab.ályo7ásokró1 kapnak információt 
a dolgozók. A régi hagyományos karácsonyi munkaértekezletet is visszahozruk, ahová a 
nyugdíja:. kolJégák.u is meghívjuk. A bdso kommunik:íció erősítésére, az OSLtáJyvczctok 
osztályó1ckczletekct taitnnak. Minden hónapban vezetői értckc:zldcl tartunk. ahol a négy 
o~ztályvezdő, igazgató, igazgatóhclycltcs ve:sL részt, hn a snkszervezetet. közalkalmazotti 
tanácsot criutö ügy ,·an, akkor őket is meghívjuk az értekeL.ktre. 
Az időszaki feladatokhoz teamek-el rcnddünk, amelyek árjárhatóságor biztosítanak az egyes 
osztályok sz11kmai eróforrásai között. 
A könyv1ár belsö hálóntán helyezzük el az intézmény mlíb..ödését mcghn.tározo belső 
szabályzatokat, melyeket 20 J 8-ban is aktualizálunk. A fontos es halaszhatatlan információkat 
belső Jcvclczörendszerünkön os7tjuk meg a dolgozókkal 

----., ' .. ommum <ac10 2017 .. t' • CVJ eny 2018 .. t . ev1 crv 
Koir.munikációs költségek (Ft) 1 585.000 700.000 

1 TV megjelenes (fi7etett hirdetések ndkül) í 31 40 - -
1 ~ádió megjelenés (fizetett hfr<letések nélkül) 15 30 -
lro~ saj~ m~elene~ (fizetett hirdetések. nelkül) 212 250 
Online híre1. 97 110 -
Közösségi médiában megjelenő hírek 892 950 - -
Jlírk:wkk 79 90 
hzetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül. 1 

becsült é1ték) 10 1 15 
-

rgyéb:. :..:.:. - 1 ' 

Minfüégirányít:ts 

Intt:zméuyLinkbcn 2017.12.14.-én mcgalalmlt a Minőségirányítási Tanács (MIT). 

Elsődleges célunk a 2018. évre: 
• ~1inöségirányttási Kézikönyv aktualizálása 
• Szolgáltató tevékenységünket aL ~rvénycs jogszah:ilyok betartásával. a szíiksége~ 

érőforrá:::.ok biztosításával végeZ7ük. 
• A szolgáltatásainkkal szemben táma:sLtolt használói igényeket. eh árásokat 

folyamatosan mér:iük, tig; e lembe vesszük, bet:pítji.ik rninos~gfcjlcs7tési 

tevék enységün khc. 
• A szo lgáltatá~ok környezcté1 iéhgyi és techmkai felszerelts~gét a kor ehúásainak 

megfelelően fejlesztjük. 
• A szolgáltatásokban m~gfolelő képzcnségu munkatársakat alkalmazunk. 
• A munkatársak szakmai továbhképzéséért, udvarias visclkcdéséétt~ etikus 

r1agatm1ásá6rl a dolgozó és a könyvtár vezetősége egyaránt felelő s. 
• Y1arketing és PR tevékenységünk. fej lesztésével gondoskodunk a szolgáltatásaink 

széles körű megismertett!sérő l. 

• Szolgáltató képcs~égtink hosszú távú m i nőségi növelési:! érdekében fcladctlunknak 
t:::kin~jük munkatársaink JÓ kö7érzelét biL.lositó fi.:ltételek folyamatos jobbítását. a 
munkahelyi demokrácia in tézm~nyeinek összchang0Jt működtetését. 

• Rcndszcr~s minöségügyi kép7éssel és motiválással lejlesztjük a minőségközpontú 
gondolkodást és a szervezeti kultúrát. 
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A MIT feladata 2018-ban: 
• Üwmterv készítése a minöségbinosítás intézményi S7intu beindítá'>ára. 
• A !V11 f jdölj<.: ki a vizsgálandó. jav1tandó területeket, 
• Konzultáció a Minösítctl Könyvtar címei korábban mcgpályá7ott könyvtárakkal. 
• AL inlt!t.mény stral~giai t<:r\'ébcn sZLrcplö S WO f anal í?.is ÚJ ra elkészítése, ml amint 

vala.mennyi osztnlyTa és egységre el kel 1 k6szítení a S WOT am.tlizist, a kimutatott 
gyenges~gek felszámolására slrat~grá t dolgot.u111. ki, és a? év során a lehetőségek 
szerinti legtöbb Jav1tó intézkedést megtesszük, 

• Csapatépítő m.!ningek tartása. melynek célja egymás johb megismerese, a minőségi 
munkaYégzés feltételeinek megteremtése, 

• Rendszeres a használói igcny- és elégedettségmérés töhhféle kér<lt! ~ben. 

• Használóink mellett partnereink elégedettségénl?k mérése is elengedhetetlen a 
minőségi munkavég7éshez. 

• Cselekvési tcn készítcge nz intézmény működésének minőségi javítására. 
Feldó~: Dr. Vat:Lóné Antal Lrika 
Határidő: 2018. március 31. (az ütemterv határon,a meg részletesen JZ eln:gzcnclő 
fe ladatok határidejét.) 

A. könyvtár vezetése alapelvként fogalmaL.la meg. hogy a fc lha~>LnáJó alljon minden könyvtári 
tevékenység középpontjúban, a könyvtár gyorsan, mgalmasan és hatékonyan alkalmaLkod_ion 
a regionális és or~1úgo:> l'eladalok.hoL.. alkalmaaon korszerű információtechnológiát. 
~1in<lcLck alapja a mmósC:gi. minden könyvtári cgyo;égbcn, fiókkonyvuírban azonos elvekre és 
munkafolyamatokra épülö könyvtári munka és szolgáltatás. 

1 crvcink kÖ7ött szerepel egy külső s1akél"tő felkéréc;e. aki segíti a MIT szakmai mLu.kájál. A 
cc!l a ~'Vlinűsüett Kön~·vt:ir cím. majd a k~söbbickben a Könyvtári Minőségi Dí.i elnyerése. /\ 
pályázat meg•alósításórn előre láthatólag az intézményünknek 2 évre !esz szüksége. 

6. Elektronikus s1.olg:Htat:tsok 

(Tá\ olról elérhető és helyben igénybe \'t:hl!tu szolgállatások fejlesztése érdekében terve?ett 
intézkcd::!sck.) 

Szolgáltatás 
1 

2018-ban -, 
tcr\'c7.ctt (11'\d 

Honlap T 

Részi e tele 
-

t\ktualizálm sdik::.~ges néh ilny aloldalunkat és o. 
bb el~rését is meg kdl megújult olvasópont könnye 

oldanunk a7. idei évben. 
1 OPAC T A IJunTéka 1-es verlióra 

Adatbázisok 1 

való áttérésével valósulhat n 1eg a felhasználóbarátabb 
ve17ió. mivel a7 
OPAC3 csak cad kompatíbil is. A fcjlesnővel felvetcük 

egvaló~ítjul lervdnkct. 
i:llosíljuk a különböző on

A V A. '\llNA. \!tAT/\RK/\. 
D. Magyar Szociológiai 

. 1 lunDok, EBSCO) Saj át 

a kapcsolatban és 20 l 8-ban m 
Könyvtóraink számítógépein b 
Jine adatbázisok c!ércst:t (N. 
HLMAl\llS MTMT. PA 
Bihliogrália, MOB, PressOok 
épílésü adatbázisunk a hclyis1 l1Crcti o.dutbá?is. A távoli 

önyvlár (JaDoX) fdtöltésél 
zfoglalkoztatási program 

uk. 

1 elérést is bi7tosító Dígitálb IC 
I az OSZK kulturális kö 

keretében 20 l 8-bcn is fol)'tatj 
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Reforensz 
S70lgáltatá;; 

Az t:mailcs tájékoLtatás mellett egyre többen keresnek 1 
meg minket \4essengeren, ezért <.:rre nagyobb hangsúlyl 
fektetünk. Ami;nnyiben igény mutatkozik ra. úgy ~g) 
mobiltelefon segil<;égével Vibcrcs té\iékoztatást ic:; 1 

nyújtunk. Illet\'C egy valós idejű n honlapba 
beépülő chat program bevezetése. mdy segítségéve) a 
könyvtnr 
nyit \.-a taitási 1d<üében hatékonyan tud.n1k lájckozta1ni 
has7nalóink:u. 

f-:::-:-- -·-----t---- - ---i-- - - -- -
Közösségi I A legfontosahb. hog) faccbuok oldalunkon továbbra is 
oldalak olyan aktivitást gcncraljunk, mint az elözö években. 

Hírlevél I 

Ehhc7 s1Ukséges újabb kampányok, játékok. stb. 
folyamatos fdtölt6se . A ynuruhe csatornánkat újra 
[rissitjük, most éppen a Deák Akadémia tött énelmi 
előadásaival. Digitális Helyismereti Gyűjteményünh.et is 
a fac:cbook-011 tudjuk legjobban népszcrüsíten.i. 
i'vlinden fiókkönyvlárunkn<ik önálló facebook oldala un, 
így a Szabolcs-S7atmnr-Bereg megyl'i KSZR-nck és a 
Köny\1árbusz szolgáltatásunknak is. Az utóbbi oldalak 

---i-n~pszl'rüsítesérc stratégiai ten·et sL.űkségc.:s kiuolgozn.i. 
A HunTéka 1n1egrált könyvtáii rendszeren keresztül 
tájékoztatjuh. látogatóink.at programjainkról. a 1-..önyvtár 1 

kgfonlosabb csemenyeirol. rendezvényeiről. az 
ünnepnapok miatti nyitvatarti.hi rend vnlto7:J.-;airóL E 
mellt:tt e-maikn keres7tül is rendszerest:n tájékoztatjuk 
at.on látogatóinkat. akik feliratkoznak eITe a 
s7olgáltatásunkra. 

----+--------~--" N 

7. Ittnovatív megoldások, újítások: 

Megnevezés 
Hallgass t{Önyvet! 

1 Leírás. ismertető 
1 Az .l::.'10P-4-. l,-.8--..;.__p_á_l)-,IÍ-7a_t_b_ól_n_1t:-3 g-·v-alósuló Hangoskönyv ajánló lerminál 

bc:vt:L.etése. Allornányunkban lé,·ö és általunk kcszítctt hangoskönyvek 
kölcsönzésének fellendítése céljaból. l:z az érintöképcrnyó:-. terminál <;egíti 

_ _ _ ,_m&d az olvasó~1t a számuk1a mcgfelel~oskönyv kiválasztá~ába11. _ 
Önköksön.tö pult Az önkölcsönzö pult bevezetésével clsösotban a fiatalabb generációi 

céloaltk mt:g. nkiket viss7.atarthat a k:.inyvtárba jár-ás, hogy c:;egítséget kdl 
kérniük a könyvtáro<;tól. Erre alkalmas az önkölc:iönt:ü pul t. ahol Könyvtáros 

1 
segítsége n~lkül. maga kölcsönözheti ki a szi.ikségcs könyveket o 

1---------+-sz_abad~l cról sorban tHlás é~ várako1ás nélkül. 
1 2018 n)ar:1n szintén kitclcpülünk a Sóstói Parkllírdübí.!. Strandkönyvtár 

Xbox videójáték 

Idöponl: 2018. július 10 - augusztus 10 10.00- 18.00 
Felelős: Babosi László 

~----------' l:wi rcndszere„séggcl kipróbálható, milyen érz~s eg) versenyautóban ülni 
vagy lccn::-.zkedni a1 óceán mélyére vagy egy tankot vezetni egy Son) 
PlayStation4 3D ~t:cmüveg ~cgítségével. !\ játékok~ll minden l :! éven felüli 
beirath.o7ott olvasó kipr0bálhaqa. 
Fclc.:lus. '\.1ál.é Ottó ------------
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ldézők Könyvtára League of Legends 3v3 
V: l eague of Offline selejre7ö. online döntők. Terveink szerinL a kg.jobb 8 t:sap:ll 
Legcnds bajnokság játszhat offline a n.:ndc-Lvcnyen. Ennek foltétclc. hogy idén is sikerül 

megegyeznünk a partneJTeL ahonnan az Idézők Kön)\'tara l V. 
rendet:venyrc a laptopokat szcrczllik. A tavalyi díjazással ellentétben. 
vác;;arlási utalványokat adnánk ajándékba. Támogatók keresé~e a nagyobb 
díjazáshoz. AL online bajnoksagot a LC'ague of Legends Magyarors7.ág 
bonyolítja le. 
Lcaguc of Lcgcnds lv1 
Ki:d11ólag ofOinc. hclys7íni versen) . Nevezés a helyszínen. A 
lebonyolftác;;a. a maximális részlvevö:itám függ a helyszín l<lalakitásától. 
Di1azás: apró u1cremények, vásárlási utalvánnya l. ldén teljesen újr3. 
gondolva tervezzük. 
Hearthstonc 1 vl 

1 K17.árólag offline, helyszíni verseny. Nevezé:: a. helyslÍnen. A 
lebonyolítása, a maximális rés.11\ evfü,zám függ a hdyszín kialakításától. 
Díja.lás: ap!·ó nyeremények. vásárlási utalvánnyal. Mivel ezen a 
versenyen volt tavaly a második a legnagyobb érdeklődé~, idén teljesen 
újra gondolva ll:rvcaük. [ 
Költség: 200.000 ft 
Felelős: Poláh Péter ' 

1--~~~~~~--+~-

M ind c n pémckt:n 14 órakor egy képr~jtvcnyt rakunk fel a facebook Képrejtvcny 
facebook-os játék oldalunkra, aminek a megfejtése vagy egy könyv vagy egy film cím h~sz. 

AL első helyes mt:gfrjtő jutalma egy ingyenes bciratkoz.4si kupon és általa 
egy adott könyvkészletböl kiválas7lon ajándék könyv lest:. 
f elelös: i\1áté Otto 

~~~~~~~---'-~ 

8. Ga1.dálkodással kapcsolatos főhb adatok és értékelésük 
Bcvétl'li és lciadálii előirány7.atol\ alakuhísa: 

Pénzügyi adatok (ezf!I' Ft-ru kttrekítre; 

Az intézmény működ~si bevétele 
Ebből a kön) vtár szolgáltatasaihoL köthető bcYétcl 
nem fenntartótól s7ánmuo bevételek) 

ebhől a késedelmi díjbevétel (forint) 
- ehből beiratkozási díjbevétel (forint) 

Támof,!at:h, kic~és7ítés és átvett ném,cszköz 

Bevétel 
._ ebből fenntartói tamol!atás 
- ebből felhasznált marad\'ány 
._ebből kö:11onti költséJ..,1vefési támogatás 
- ebből kistelepliléöi kieJ:.észítö {KSLR) támogatás 
- ebből pályázati támogatás 

a páf}iázuti támo?;atásbó! Eu-lámogatás 
Egyéb bevétel összest!n 
Bevétel összesen 
Személyi juttatás 
Munkaadókat terhelő öss7es járulék 

Kiadás Dologi kiadás 
Egyéb kiadás 
l{j d. „ a as osszesen 

.+6 

2017. évi 
ténv 
17.892 

14.986 

995 
2.347. 

438.960 
80.049 

4.770 
195.800 
152.246 

5.284 

-
512 

457.365 
177.800 
44.835 

117.074 
114.362 
454.072 

2018. évi 
terv 
13.170 

9.775 

995 
2.400 

587.609 
105.942 

-
200.900 
162.115 
118.652 

-
-

600.779. 
200.972 
43.438 

237.188 
119.180 
600.779 



Létszám és bérgazdálkodás 

LétsLámunk 59 fö. A garantált minimálbér növekedésével nott a szemdyi juuatások költsége, 
valammt. a fenntartó hoaájárulása, hog~ a bérfeszültség csöll.entcsére minden diplomás 
dolgotó havi bruttó 20.000 Ft-tal több munkabért kap. Bár a járulékok csökkentek az allamlól 
kapott állami támogatás csak 5, 1 millió Ft-tal nőtt. \1ivel Szabolcs-Sntmár-I3ereg megye.: 
lakossága 562 357 101

, :\yírcgyháza lakossága 119 93 7 fö2
• 239 településből 187 települést a 

KSZR-be.n látunk el. 41 nyilvános könyvtár módszenani feladatát kell ellátnunk 2018-tól, és a 
megyei hatókörü városi könyvtárnt. melyná a köí'ponti könyv1ára és 6 fiókkönyvtára 
biztosí~ja a vórnsi feladatellátást. Míg több megyei hatókörű városi könyvtárnak 30-40 millió 
Ft-tal is nőtt az állami támogatása. addig a \1öricz Zsigmond .'.vlcgyei é~ Városi Könyvtárnak 
a csekély emelkedéssel és a fenntartó nagyobb honájátulásával kell hatékonyan gazdálkodnia 
2018-han, hogy minden fdadatunknak eleget teg) ünk. 
A bevétel cmdkedést továbbá a J 18 milliós pályá.latunknak köszönhetjük. 

1\Jyíregyház.a, 2018. fobrnár 2 1 . 

;h\ 
-1.~fMl\.J;l, 1.k r"Lifr' r 1.1 ... „„ . . „„„„„,.„„.„. 

aláírás 
\ • ~/ igat.gató 

1 http:J/n~pesseg.comfs:1.aholl:~-57alrnar-he1eg/, 2018. február 11. 
2 .!illn :!inepeso;eg.com fs-1.1bolc~-széllmar-hcreclnv1re{I"\ h::i?a, 20 18. február 11. 
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J s::. 111elléklc1 

A Móric7. Zsigmond Megyei és Városi Kün)'vhír 2018. é\i rcndczvényten·I! 

1. Kluhok. rcnciszcrcsc11 ismétlődő r('ndezvén)eink 

• Ringató 
ldopo·1~ja: Mmden kedden 10 órától 

Helys~in: Moricz Könyvtár Központi Könyvtáia- Kamaraterem (l\}iregy háL<1. Söibad<;ag tér 2.) 

Kerekíti} 

ldópontja: Minden pénteken 10 ó1ától 
• Helyszín: '.\16ric:z. Könyvlúr Kö,...rontí Köny\:tára - G) ermekkönyvtár (Nyíreg: ha1a. Szabadság tér 

2.) 

• Babn l\ll~OI 

Idopontja: Mindt:n :sLumbaton 10 órntól 
Helyszín: Móricz Köny\lál' Kö7ponti Kbny-.táia C~idptan)a (/'.:)Íregyháai, ~zcbadság tér 2.) 

• M6ric.1. Zsigmond Olvasilkör 

hJöpun~1a: havonta 

l lely~LÍn: ~óric7. Könyvtá1 "-ö7ponti Könyvtára Kamaraterem (Nyíregyhál'.a, ~70.badság tér 2.) 

• Turisztikai Klub 
lutípvntja: havonta 

Helys.dn: Iv1óiic7 Köny"tár Kö7pon11 Köny-.rtára - Kamaniterl?m ('\lyin.:ro-hán. ~Z.'.lbadság tér 2.) 

• Kvíz Parti 
Jdöpontja. havonta 

1 Iclyszin: Mórict. Kö•1)"\1ár Központi Könyvtára - Kamaratc1 em (J\;y rrcgyháza, Szabads~~g t~r 2.) 

• l(ama~z Tea·asz 
Időpontja: m111den hónap első szerdája (kivéw: augu~wu!>) 

Hely~zín: Móric7 /.sigmond .\1eg)ei és Váro~;i Kön}vtár -Tl.!rns7 (Társalgó) (Nyíregyham, 

S7abad~ag tér2.) 

" Vécsey Olvasó KJub 
ldöpomja: Minden hónap dső hétföjc 
Helyszín: Móricz KönyvtárVécsey Lt1.:ai Fiókkönyvtara (l\yíregyháza, Vécsey m1.:a 13/A) 

• S7.ös7.mötölő Kreatív Kuckó 

ldöp:mtjo: Minden péntek 16 órától 
Helrszín: Móricz Könyvtár Vécsey Utcai Fiókkönyvtára (Nyíregyháza, Vécsc} utca 13/A.) 
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2. Tcr"ezctt rcnclcnényeinJ. hónapról luinapra 

Januál' 

A KODÁLY Tr\RSASÁG ÖSSZEJÖVETF.LF. 
FIATALOK ÓRiUA 
Téma. Si.travinsT.lcij 
Előadó: Súgor Tamás 
ldöpontja: 2018. január 8. 17.00 
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei éi; Városi Könyvtár Konfm·nciatcrcm (Nyíregyháza, Swbadság 
tér 2. tel.: 06-42/598-888) 

KVÍZ-PARTI l<ö:répiskolásolmak 
~1eretszJ:í.t5zani? TesztdnéJ a tiu.Já.;odat'! 
Időpontja: 2018. janm\r 10. 16.00 
HelysLin: Múricz Zsigmnnd Megyei és Városi Köny'vtár- Kamaraterem (Nyiregyháza, 
<:;1..abadság tér '.?. lel.: 06-4:!/598-888) 

A MÓIUCZ ZS.lGMOJ\-:0 01.VASÓKÖ~ TALÁLKOZÓJA - a Magyar· Kultú ra Napja jegyében 
Témák: Kölcsey Ferenc lwrs7crüségc - versei, irásai rnh.rébcn 

Csabai Lás:tló S1.iudh:'ld-triló~iá_jánal.. bemutat:isa 
Körveze:ök: Dr. Bihari Albertné, Csabai Lás7-ló 
Időpontja: 2018. jnnuár 17. 6.00 
(A J1óric:; bigmond f...ultzwáli'i lgyesülc!lc/ kózős s;;enc:zfisb1!fl) 

Helys1.ín Móric1. Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár- Kamaraterem (Nyiregyhá.ta. 
Snibadság tér 2. tel.: 06-42'598-888) 

KARÖLTVE A KJSÉRTETTEL. Halá7~" Béla utolsó évei 
Hamar Péter kötctbemutatója 
A l..ötctct bemutatja: Kal'idi Zsolt 
Időpontja: 2018. januiir 18. 16.30 
Helyszín: Móric:c 7-,igmon<l \1cg) ei és Városi Könyvtár - Karm.rati!rcm (l\fyíregyháza, Szaba<l~ág tér 
2. tel. · OG-42/598-888) 

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBA-~ -A T m·isztikai K lub találkoz-Oja 
Vetítenkepes t:löadá!) 
Téma: A ktve!!ek i11tal ismert Albánia 
ElöHdó: Hatvani Lajos idegenvezető 
fdöpon~ja : 2018. január 24. l 6.30 
Helyszín: Mórict Zsigmond \1cgyc1 és Várnsi Könyvtár - Konforcnciatcrcm (NyJregyháza, Swbadság 
cér 2. tel.: 06-42/598-888) 

KÖLCSRY FERENC ~ZA VALÓVERSENY 
Jdőpontja : 2018. január 25. 10.00 
Hel}Stir.: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Köny\ tár - Kamaraterem (l\yíregyházJ, Stabadság tcr 
2. tel. : Oó-42/598-888) 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK 
Pillantá~ Nyíregyháza kutatóinak munkáiba 
Téma· Költő a diktatúrában. Ratkó Jóisef élelraj1a-közélcti tevékenysége fs a hatalommal 
sLemheni kiil:dclmei tükrében 
Előadó : Rahosi Uszló 
Időpontj a: 2018. januá r 25. 16.30 
Helyszín: Móricz Lsigmond Megyei és Városi Könyvtár- Konferenciaterem (Nyír~gyháza, 

S7abad~g tér 2. tel.: 06-42/598-888) 
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ZENEBÖI CSELETJ ELMÉLKEDÉSEK 
Szabó Sándor zenés kötdbcmututoja 
Időpontja : 2018. janu:i r 2'l. 1 <l.30 
Helyszín: Múri.:t. L igmond Meg)ei és Vá tlbt 1'önyvrar Kamaraterem (t-.)'íregyháza, St.aba.l~g ler 

2. tel.: 06-42/598-888) 

UTAZÓK A KÖ!"-YVTÁRBAN - A T urisztikai Klub találkozója 
Vetítettképc.." elöndás 
Téma: Kalaudo7ás Afrikában és Pá1rna ( Jj Guincán 
Elöadó: Dr. Bálintné Kis Beáta Afrika-referens és Dr. Bálint Zoltán mérnök 
Időpontja: 2018. január 30. 1<1.30 
11elyszín: Móricz Z~igmond Megyei ~s Váro'ii Könyvtár- Konferenciaterem (N> íregyh<Wl, S1abadsúg 
t~r 2. tel. : 06-42/598-888) 

Ft:bruár 

PEDAGÓGUSOK AnCKÉPCSARNOKA 
.\ Karácsony Sándor Peüttgó~ia Egyesület kiadásában mcgjclcnö Pedagógusok Arcképcsarnoka e. 
sorozatban eddig mcg,jclent Swbolci;-Szannár-13ercg meg) ci pedagógusok bemutatása. 
Az arcképeket bcmututja: lfalTay Zoltánné 
KösLöntöt mond: Uajnay Kornél a Kö1,11e\ clcsi. Kulturális és Sp;'lrt Bii'onsag tagja 

Dar:lcsi E ndre a l:i1.nbolcs-Szatmár-l3crcg Megyei Közgyűlés alcln<ikc 
Dr. Drávic'.lki Sándor a Meg)ci Pe<lag,ógiai l arsaság dnöke 
Toma~ovszki Anita a Y!óricL bigmünd :-.1egyl!i és Vlirosi Könyvtár igalgatója 

Közremükiid ik: Pelyvás Gergő (\t:r!'>) 
ldopunijr.: 2018. februá r 1.14.00 
Hcly,1.m Móricz Zsigmond Mei:,ryc i es Városi Köny\t:1r - Kontcrenciaterem (1\y 1rcgyháza, Sl3b<td!)ág 
tér 2. te!: 06-421598-888.l 

DIDLlA l SZA HAOEGY.l..TEM-Dániel p róféta kön~·ve 

Távol az ot1hontól, közel az IstenbeL. 

VetÍléssc l egybekötött elba<l•\s 
Elóadó: Bálint György 

ldöpontja: 2018. fobruá1· <i. 17.00 
He1)szín: Móricz Zsigm0nd fvlep.yei és Varo~i Künyvtór- 1-..onferem:iatcrem (N} íregyháza, Saibad~ág 
lér2 rei: 06-42/598-888) 

KVÍZ-PARfJ - l~özépiskol:ísoknak 
SzcrctsLjátszaní? Teszteln~d a tudásodat? 
klópontja. 2018. frbruá 1· 8. 16.00 
HelysZÍli: ~úric1. Zsigmond Megyei és Városi Könyvtar Kamaraterem (1\yírcgyhaza, Szab11dság 11!1 

2. ti!!.: 06-42/598-SRR) 

A ~ÓRICZ ZSlGMO~D OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
Arcok és á lar cok. Farsangi felo lvasások 

Hajnal JóU1ef: .Mákdobálók e. kötetének bemutatója 

Körvezerők· Dr. Rih:.n·j Albertné, Csa bai L:ís7.lé1 

ldöpont: a: 2018. febrmir 9. J 6.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtar- Kamaraterem C'Jyíreg)' há?a. Szabadság tér 
2. tel. : 06-42/598-888) 
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llIDLH.I SZAHADI:GYETRM - Dániel priiféta könyv~ 

Mit mutacoll meg egy álom a történelemről? 

Vetítéssel egybekötött tlöada<. 

Előadó : Bodolai Zoltán 
Időpontja: 2018. február 13. 17 .00 

Helyszín: Móric7. Zsigmond !Vkgyci é~ Varosi Könyvtár Konforcnciaterem (Nyíregyháza. Smhadság 
tér 2. tel. : 06-42/598-888) 

_NEMZT:TKÖZI KÖNYVAJ..\"loá< ~AP 
Kunyrc..u:lománJok gy1~ité'e -liánimyos lwly=elii ~·erek(lk rés:ére 
Idöpontja: 2018. február 14. 9.00-18.00 

Helyszín: MórÍC7 /.sigmond \1cgJet cs Városi Kön) vtár- Gyermekköny' tár (Nyíregyhá7a. 

Szabads:íó tér 2. 

KÖLTÖKf.GYMÁS KÖZT- Köllói e!'t 
Vendegek: Háy János, Kürti J,ib.zló 

ldöpon~ja: 2018. fobrnár 15. 16.30 

Hclyszin :Móric1. Z.:igmond Megyei ~s Városi Kü11y„1ár Kamat:Hcrt.>m G'Jyíregyhát.a, Szabadsag tér 
'2. rei. : 06-42/5ll8-888) 

BIBLIAI SZAHADl.GYETEM - Oániel pa·óféta könyvc

Milyen a.t a hit, a mely m~gtart a \'eszcdelembt!n'! 

Vetítés!>c.:I egybekötött elöadá-. 
Elöadó: KC'rékgyár1ó János 

ldöpon~j:i : 2018. febtuár 27. 17.00 

Hcl)'szh:: Ylóricz Zsigmond Mt-gyci cs Varosi Köny\.tár Konfen:nc1aterem (Nyiregyháza. SLabadság 
tér 2. tel.: 06-421598-888) 

Ul AZÓK A KÖNYVT.UIBAI\' - A Turis.1.tilu11 Klub tahílko'11ja 
VetítetH.épcs clöadás 
Téma: Cschori.lág1 körút 
Elöado: lfatvani Lajos 

ldöpontja: 2018. fchrnár 28. 16.30 
Helyszí:1. MóricL. Könyvtár Megyei és Városi Köny'llfár- Kamaraterem (Nyfregyhám, Szabauság té1 
2. tel.: 06-42/598-888) 

Márciu<> 

NÖI ÍRÓK - ÍRÓ NÖK. "léínapi zenés irodalmi délután 
Vcndcgck: I:lisa Roth Mildc, Mih;\l)' i Zsófia, Snndor Anikó 
Beszélgetőpartner: Gerliczki Andr.ís 
Köszöntöt mond: Tomasovsi.ki Anita, Dr. Mercs lstvnn 
Közreműködök: Illyés .Ákos, Horváth Viktor, Illyés Péter, AcapeJIArt Enckcgyüttes 

Moderátor: Bihari Albe1·1né 
Idöponlja: 2018. március 2. 16.30 
Helyszín: Móric7 Zsigmond Ml.!gyci és Városi Könyvtár - Kamaralcn:m (NyiregyhaLa, Szabadság tér 
2. tel.: 06-42/598-888) 

r<VÍZ-PARTl - középiskolásolmak 

Szeretsz.játszani? fesz1elnéd a tudásodat? 
Időpontja: 2018. március(). 16.00 
Helys7.íll; Móric.;.t Zsigmond \tfeg)'ci és Városi Könyvtár - Kamaraterem (Nylregyháza. Szabadság tér 
2. tel.: 06-42/59R-RR8) 
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BIBLLU SZABADl•GYETJ:.:M - Dániel prilféla könyve 

Ej?;y uralkodó álma. Mit mond :l Biblia :v álmokn)I'? 
Előadó: Bálint György 

Tdöponlja: 2018. március 6. 17.00 

Helyszín: Móric1. Zsigmond Megyei b, V~ros1 l\.önyvta1 Konfo1enc1atercrn (NyíreIDluíLa. <;n1badság 
tér 2 . tcl: 06-42/598-888) 

BALOGH BOGLARK..\: EZER..\RC(J FÖLD 

Rejtözkod<l 'ilágunlt egy ut:lzó slemth l'I 
Kütetbcmulatóvnl egybekötött fró-olva~ó ta lálkozó 

Tdöpon~ja: 2018. március 9. 16.30 

Helyszín: Jv1óricz Lsigmond Megyei t:S Várn'>t l\ön;'\1ár - Kaml1ratcrem {l\y1regyháza. SLahad'>ág tér 
2. tel. : 06-~~598-888) 

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBA.~-A Turi~ztilrni Klub tal:tlJ,ozója 

Téma: Hoss1ú tcbér felhők ors11iga-l.j Zéland 

Vctítcukcpcs útíélménybeszúmoló 

:Clöadb Surudy Zoltánné 
ldöpon~ja: 2018. március l2. 16.30 
Helyszín: MóricL 7.'> igmond l\fegyei és V<irosi Köny"tnr - Konferenciaterem (l\yíregyháza, SLabadság 
tér 2. tel. 06-421598-888) 

A MÓIUCZ ZSIGMOl"D OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

Tema: Ih"awét elolt. lt0dalmi beszélgcté!- az 1 \•ilágháború utolsó é\énck 100. é\fordulója kapcsán 

Körvezetök: Dr. Bihari Albertné, Csabai László 

Jdöpontja: 2018. március 20. 16.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és VároM Köny' tár Kmnarater~m tNyírcgyhazn, Szabadság tér 
2 tel.: 06-421598-888) 
!A Afórwz Lsigmond Kulturális EKy<1 11i/t'lfel /..ö~ös rcndc::é,bea.I 

BIBLIAI SZABADEGYETEM - Oáuiel próféta köny' e 
Bclsazár Jalrnmája és :t magától h·ó kéz 
Vet1téssel egybekötött előadás 
Előadó: Hegyes Horvíith G~u 
Időpontja: 2018. március 20. 17.00 
Helyszín: Móricz 7;;igmond Megyei és Városi Könyvtár - Kmúer~m;iatcrcm {Nyíregyháza, Szabadság 
tér 2. tel.: 06-42/598-888) 

TAVASZI FILM~AI' 

Filmvetíth ~ beszélgetés 

ldöpont~ a : 2018. március 21. 16.00 
Helyszín: Móricz 7i;igmond Megyei és Városi Könyvtár - l'ársalgú (Nyiregyhú7a, Szaba<l::.~g tér 2. 
tel. : 06-42/598-888) 
/A Nyíri Amatiír Filmklubba{ r!s a Móric2 .Lsigmrmd K11lturólis F:gyesulerte! közös rendezéslie11í 

TNTERNF.T FlESTA 
Téma: lnrernt!l-lcüny"tár-egészség 
Időpontja: 2018. március 21-28. 
Ilclyszin: Móricz Zsigmond Mcf!.yci és Városi Kön}vtár- Konferenciaterem (1'\yí1egyháza, 
Szabadság tér 2. tel. : 06-42/598-881\) 
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.,IDtZÖK KÖNYVT Afü\ n - L~uc of Lcgcnd!. bajnokság 
ldöp0ntja 2018. mcírcius 24. 9.00-16.00 

ITel:rszín: \iló1ict. Zsigmond Megyei ~~ Váro~i Könyvtár n könyvtár egész terUlete (1\yírcgyluiza, 
S.Gabadság lér 2. lel.. 06-421598-888) 

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK 
Betekintés megy~nk kutatóinak munkáiba 
Téma· Templomaink titkai - Kutatási eredmények Szabolcsból, Szatmárból b. Bcrcgböl 
1:. loadó. Dr·. Sipos l..ás7ló. az llOMOS Magyar 'lemzeti BiLollság.ának tagja 
ldöponrja; 2018. március 22.16.30 
( l lelyszín: ~1óricz Zsigmond Megyei és Váro:.i Könyv1á1 Konferenciaterem (Nyíreg)há?a. 
Szabadság tér 2. td: 06-42/ 598-888) 

BIBLIAI SZAHAl>EGYl.:TF,M - D:\nicl pt·óféta köny,•e 
A történelem hatalmi harcni 
Vctítéssd ero bekötött clnadá„ 
Elfüidó: 'Restás U1sLIÓ 
Időpontja. 2018. március27. 17.00 
Helyszín: Móricz Zsigmond \llegyt:1 é!> Városi Kiin:rvtá1 - Konforc11cialerem (Nyfregyhá.ta. Smbad,ág 
l~r 2, 1d.: 06-42/598-888) 

PETRUS.ÁK .JÁ~OS: AZ LTOLSÓ UTÁNI SZÓ JOGÁN 

Rejlő Jenő megjeleuítts 
Előadó: Illyés Péter cl6a<.lómü'.ész 

Tdópontja: 2018. április 6. J 7.00 

Helyszín: Mórict. Z!iigmond Megyei<.;-; Viuosi "-.ön)"1ÓJ - Kamaraterem (Nyfn:g)liá7~"l. S?abndság té1 
1. tel.: 06-421598-888) 
!A Móric:: 'higmond Kulwrális t'gycsllleuel kö::;ö:. rende:.t;:;benl 

BIBLL.\l SZABADE<:YlffF.M - Oániel próféta köny,•e 

Jöwndölés a Messiásról 

Eloa<lo: Bálint György 
Idlípontjl'l: 2018. április 3. 17.00 

Hdyszín: Móric1 Zsigmontl Mcgy~i és Városi Kön)'vtár Konfereneiatercm ('\lyírcb'Yhá1.a. Snbadság 
tér 2. lel.: 06-42/598-888) 

A KODÁLY TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE 
FlA T ALOK ÓRÁJA 
Elöndó: G111 Enil<ő 
Időpontja: 2018. április 9. 17.00 
Helyi:zín Móricz Zsígmond Mí!g]t:i ~s Városi KnnyvtAr - Konferenciaterem (Nyíregyháza, Stabadság 
tér 2. te! 06--12/598~888) 

A MÓRICZ ZSIGMOI\l> OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

Téma: A tov:ibbélö Váci Mihály - élete é1' munluíssága 1ülmmen 
Körvezetők: Dr. Bihari Albet·tné, Csabai László 
ldöpontja: 2018. április 10. 16.00 

Hcly<izín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára - Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság ler 2 tel.: 
06-42/598-888) 
JA Móric:z 7.sigmo11d Kulfllnífo Egyesülettel lcö::ős rendezésbe11! 
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BIBLIAI SZABADEGYETEM - l>ánicl p1·ófétn könyH! 

2300 éves prófécia 

Llöadó: Hej!)es Horváth Géza 

ldöpon~ja: 2018. :íprilis 10. 17.00 

Helyszín: Moricz Zl>igmontl .\fogyci é" Vtirosi Könyvtár Konferem.iatcrcm (Nyíret,.1yháza, SnhaJ ság 
tér 2. tel.. 06-42/598-88!!) 

A MAGYAH KÖLTÉSZET NAPJA 
Időpontja: 2018. április 11. 16.30 

Hclys7in: \t16ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár· Kamaraterem (N)·írcgylláza, Szabad!iág tér 
2. tel.: 06-42/598-888) 

KVÍZ-PARTI - középislml:isoknak 

SLercl / játs1.:ani'l rcs7telnéd a tudásodat? 
ldöpontja: 2018. ápl'ilis 12. 16.00 
Helysz111: Móricz Zs1gmu11d Megyei cs Városi Könyvtár- Kamaraterem (Nyiregyháza, Szabad~ag tér 
2 tel. 06~2/598-888) 

BIBLIAI SZABADEGYETE::\1- Dániel próféta l<ÖrtY''C 

Egy titokzatos jelenet a mennyben 

Elöadó. Hegyes Horváth Géat 
Idöpontj<..: 2018. áJlrilis 17. 17.00 
HelyslÍn Mónc1. Zsigmond \1egye1 és V ~irol>i Könyvtár - Konferenciaterem (t\) írcgyháza, S?ahadság 
tér 2. tel. 06-42/598-888) 

LTAZÓKA KÖNYVT,\R.BAN -A Turisztikai Klub tnl{11ko.tója 

Téma: Szicíliai körutuás 
Vetítenképes útiélményb.:l>J'iÍmn lú 

l:.lóadó: Gaál Győző 1degt!nvcLctö 
ldőpontja: 2018. :1prilis 19. Hí.30 
Helys:lin: Móricz Zsigmond l\.1ei;ryei és Várol>i Könyvtár - Konferenciaterem (1'~ írcgyliáLa. S7abadság 
tér 2. tel.: 06-42/598-888) 

4.5. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYI!..l GYERMEKKÖNYVHÓNAP 
Időpontja: 2018. április 23 - május 23. 

Cnnepélyes me&rnyíló. „Családi kör" e. megyei ra.izpály~at crcdmén)1hirde1ése, kiállítás megnyitója 
Jdtiponr: 2018. április 23. I0.110 

Helysún: Mó1 icz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Kamarntcrem ("I> íregyháza, Szabad~ág tá 
'2. tel.: 06-42/598-888) 

BIBLW SZARADEGYF.TE'.\1- Dániel próféta kfü1yvc 

.Mit tudott D:íoiel próféta korunkról és a tÖl1énelem "é~éről'! 
Elöadó· Szil:lsi Zoltán 

ldöpon~ja : 2018. április 24. 17.00 

Helyszín : Móricz aigrnond Megyei és Városi Könyvtár - Konfer<.:nciaterern (l\yíregyháa. S1.abadság 
tér 2. tel.: 06-42/598-888) 

A KODÁLY TÁRSASÁG ÖSSZE.JÖVETEL.E 
FIATALOK ÓRÁJA 
Elöado. Szilág)í Bogh\rka 
rdöpont: 101S. m:!jus 7. t7.00 
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1 Ielyszín: \i1óricL. Zsigmond \1cgyei es Városi Könyvtár - Ktmfcrunciaterem {N) írcgyha.la, S7abadság 
ll:!r 2. lel : 06-42 1598-888) 

KVÍZ-PARTI - középiskolásoknak 
S7crctsL jiitszani? Tesztelnéd A tudá~otlat? 
ldöpont_1a· 2018. május JO. 16.00 
Helyszín: Moricz z~1gmond '\1cgyc1 e<; Városi Kön)vtár- Kamarr..tcrem (Nyíregyháza. Szabadság tér 
2. tel. : 06-12/598-888) 

KÖZÖSSÉGEK HETE 
ldóponljo. 2018. május 7.- 13. 

Családi nap - a Család Gve jegyében 
ldüpontja: 2018. május 11. 
Helys:ón: Móricz.lsigmond Megyei és Városi Kön)vtnr könyvtár cgé,;z tcrülelt! (Nyíregyháza, 
Szahadság tér 2. tel.: 06-4 2/598-888) 

CSUTAK ÉS A TÖDBTCK 
Városi hangosolrns:is verseny a 100 én~ született :\fáml. Jván emlékére 

ldöpon~ja: 2018. május 14. 9.00 
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei é-; Varost Könyvtáz - Kamaraterem (Nyireg) háza. S1abaJsag tér 
2. rei.: 06-<i2/598-888) 

UTAZÓK A KÖNYVT..\RDAN - A Turivtikai Klub talállcozójn 
V ctítettképes előadás 
rema: Svájci körút 
Előadó: Gaál Gyfü.ö idegenvezető 
Időpont: 2018. május 17. 16.30 
Helysiín· Móricz Zsigmond Megyei és Várnsi k.önyvtár - 1'.onfcrcm:.iatcr~m (Nyíregyh,iza, S1abadság 
t~r 2. rei .: 06-42/598-888) 

A MÓRICZ ZSICMONO OLVASÓKÖR TALÁLI<O'.lÓ.JA 

Téma: Dr. Dolinay Tamás : Forg:ít•saim címíi köteteinek bemutat:isa 
Kör\c7ctök: Dr. Biha1i Albertné, Csabai Las~ló 

Időpontja: 2018. május 25.16.00 

lldyszín: Moricz Lsigmond Mero-ei és Városi Kiin.rvtár Kamaraterem (N}irt:g) háza. ~zaba.dság té1 

2. tel.: 06-42/598-888) 
JA Mini~ Lsig111011d Kulturáfo Egyesltlettel kö::ós re11de::ésbenl 

IUUÜTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT NF:l\.lZETKÖZl NÉPMÜVÉSZETI KO~FF..RENCIA 
l<löpontja: 2018. m:íjus 26-27. 
HdyS'1ín: Móricz Zsigmond Megyei ~s Váro.;;i Könyvtár - Konferenciaterem, Kölcsönző tér 
(Nyín:g)'háza, S7.abadság tér 2. Lel.: 06-42/598-888) 
(A kiáll írás június 9-ig tekimhetö meg a k011J'l 'tá1· nyirw.itartá~ú re11djébe11) 

89. ÜNNEPI KÖNYVHÉT és l 7. GYERMEKKÖ'IYVNAPOK 
2018. j 1'mius 7 - 10. 

Vendégl!k: Rakovszky Zsuzsa, Lakat<>~ Len•nlc, Uónicl András 
l Ielyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér 
Költségigény: s7ponwri támogatásból. önl-.01mánynuól igényelt támogatás. pályám!, költségvetés 

200 m s~tor, 50 S7ék, 5111 x6 m sz!npad, 14 db sörsátor. 20 db sörpad, hangosítás 
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E~LÉKEZÉS M.ÖRJ<...Z ZSIGMONDRA - sztlletésének 139 evfor<luk~a nlknlmából 

Koszorúzással cgybckötön ünnepi mcgem lékezés 
Időpontja: 2018. június 29. 15.00 

Helyszín: Móric7 7.sigmond Megyei (,s V1\ros1 Könyvtar - Kö11~'\ltár elémi tér 
(Nyíregyháza, SL.abadsag tér ?.. tel.: 06-42/598-888) 
/A Móricz Z,s;ll'''°nd Kulr11ráhs EKJ'l'.\ltleit<'I kö::ös nmde:é.r:ht'll 1 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 

lcma: Móricz Zsigmond idout>ntsége-mÜHi tükrében 

Körvczetéik: Dr. Bihari Albertné, Csabai Lás:tló 

ldöpontja 2018. Június 29. 16.00 
Hc:l)-S7Ín: Móricz Zsigmond Megyei é!> Városi Könyvtár- Kamarntcrcm (Nyírl!gyhaza, SzabaJ~ág ler 
2. tel.: 06-4'.!/598-8R8) 
IA }.fónc. big111011d K11l111ráfo Ep;yesül..:11el kőzös re11de::i!.\hc11/ 

GYERMEK OLVASÓTÁROR 

:Vlúlt és jelen. Időuta7~s a 11épmesétől a XXt. szá-iad irodahnáig 

l<löpomja: 2018. jíilí11s 9-14. 
IklysLín Tiszaparti S.t.abad1dö tábo1. Tivadar 

Szeptember 

A MÓRICZ ZSJG\10ND OLVASÓKÖR TAL\LKOZÓ.JA 
Téma: ,,Messzi harangszó" . .Emlékcr.és a loo éve s.tülctctt Sipkay Barnára 
Körvezető!-: Dr. Bihari Albertné, Csab:Ji L:iszló 

ldőpontj;i: 2018. s7..cptember 21.16.00 

Helyszín: Móric1 L'c;ígmond Megy1.:i é~ V:lrosi Könyvt~r - Knmnraterem (Nyíreg) háza. Szabad<>ág tér 
2. tel : 06-~21598-888) 

l.A \tfrírkz Zsigmond Kuftunili\ J...gyeJii/efl('/ kö:ös rende:é~bem 

A NÉPM'RSE NAP.JA 
Non-stop mese/elolvasó nap 

Idöpomja: 2018. szeptember· 28. 9.00-18.00 

l Iely!:>im: Móric?. Zsigmond Meg}cí és Varos1 KünyvtM - Kamaraterem (l'\y1regyháza. S1.abadság tér 
2 tel.: 06-42/598-888) 

Októbe1· 

ORSZÁGOS KÖ~YVTÁRJ NAPOK 
Idöpontja: 2018. október 1-7. 
Helyszín: Móricz Z. igmond Megyei és Váro;)i Könyvtár C"yírcgyháza. Szabadság tér?.. tel.: 06-
421598-888) 

Orsz,ágos tematika: 

1 2018. ulüúlter 1. Hírül mljulc • snjlótájékoztatok 
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2018. október 2. 

2018 oktt' bcr 3. 

Család burát 
kÖllJ Vf<Íf' 

Tudástitadás -
111tl<Í~·e{{1'e~ítés 

----------~- ---------. 

• Olyan könyvtán programok krnálara, amelyeknek a 1 
középpontjában a család öli. Ezzel egyúttal csatlako7lmk a 

1
. 

családok évéhe.l hmcrcttcrjcsztó cloadósok, családi jálékok. 
családok. össt:cismc1tetése, amelyeknt:k lehet folytalása egy· 
egy rendszeres könyvtári progrnmsorozat. Ki milyen 
családra vágyik? VaiH' ideális család vagy ez. rajtunk múlik? 
Családmodellek. 

• KöJyökolvasó játék ind írása központi forgatókön) v alap1án 

• Olya~ könyvtári ;~~rn-mok szervezése. amelyek az egyedi] 
tudásuk. áladásara adnak alkalmat dőadasok. kiállítások, l 
hes7elgetések form~jában. l:::Lútlal a10nban toYább kellene 

1 

lépni ~s kitalálni annak a fom1áját. hogy több egyedi tudá(\ 
egyesítéséből hogyan Jehd köLös ludas a program keretében. 

• Arra törekedjünk, hogy ezt a lu<lá::.t be lehessen építeni a 
könp tár kínálatába, így a késobbiekben is legyen 

1, hozzáférhető, természetesen a tudasútadók honajárulásával. 
(videvfrlvétel. szöveg. kép::inyag, seb.) Ene aL idöporma 

1 megvalósítható lenne a köz.üs városi digitális gyűjtemény . 
... J__ ____ +- képtár, sth. 

• Olyan könyvtári programok S7eneLésc, amelyek a könyvtár 

2018. októbc1 .+. 
Kö11y1wíri 
krenfÍl'Ok 

_J. __ __L 

1 20 18. október 5 

__ „ 

20 1 X. októher 6 

O/msó-sokk 

Öriiksé1; és 
emlékezet 

L __ J __ 

lehetóségeit mutatják. be a kreaLí' tudás megszerzésére, a 
hobbik támogatásárn. /\ korosztálytól függetlenül 
meghirdetett programok valamilyen módon kapcsolódjanak 
a kón:vtárhoz (pld. ismeretanyag megszerzése, köLÖS 

alkotas felnőtt, gyerek koros.llá lyban egyaránt) A létrejött 
eszköz.Ok, tárgyak. szellemi termékek bemutatása a 
nyilvánossagnak, a legügyesebbek. szerepeltetése a helyi 
médiában. 1 

• tLen a napon szeretnénk is111ét a kunyvtárakal. az embereket 
közös játékra hivn.i '>'irtuáJ isan és a valóságban is. J'öbb 
játékoc indítunk ors7ágosan is. amihez várjuk a 
csatl3kozókat. 

• olvasási játékok, ,·etélkt:dök szervezése. 
• formabontó ötletek. 
• szabadt~n könyves nyomkeresö játékuk. 
• médiában ,.eladható'", látványos megmm:dulások 
• ennek a napnak a lcgföbb célja, hogy a lehetö legtöbben 

együttesen tcgyi.l nk valami „kön) vtári dolgot'', ami 
látványos és izgalmas lehet az emberek, a média számára is. 

• lndínmk közös játékokat a Faccbookon, az Öss1efogás I 
portálon, amiböl kiderül, hogy az ország különböző 

telcpülésci~_élök..:_~1it gondolnak az adot~émába~- ! 
• Kulturális örökségeink hemutatá~a könyvtáraink 

gyűjh~ményében , virtuális dt:!rhelőségck (Hungaricana. stb.) 
• könyvtártúl'ák. programok a könyvárak falain kívül (is) 
• helyismereti séták, irodalmi barangolások 
• kapcsolódás október 6-i mcgcmléke7ések.hez 
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2018. okióber 7. 
Könyve!>· 

vaMímap
JátékforrtÍs(l/í 

• SLerctnénk, ha minél tobb könyvtár nyitva lenne r~ndbagyó 
módon vasárnap r.kkor szoká~ szerint valamennyi 
koros7tálynak szervezzünk programot a babáktól a nagyikig. 

• rendkívüli nyitva tartás, beiratkozási akciók. 
• rendhagyó {Lenés. táncos. műsoros) könyvtárnyitó. 

• családi programok. 
• olvasásnépszerüsítés„ 
• könyvtá1i játékok. 

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR 'J ALÁLKOZÓ.JA 
Téma: Nyíre~yháza és a N~ irség Krúdy müwiben 

Emlékezés nevt:b fró-s1.ülö11 iinkre, születésének 1-lo. évfordulója alknlmából 
Könezetéik· Dr. Bihari Albel'tné, Csabai László 
Időpontja 2018. október 12. 16.00 
Helysz.111: Móricz Zsigmond \frgyci és Városi Könyvtar - K.:imarnhmm1 (Nyíregyháza. S.labadság tér 
2. tel.: 06-42/598-888) 
IA .~fóric:::. 7.sigmond Kulturá/;.\ Egyesfilr:llc:f kö;ös re11dezé.\he11/ 

A MÓRICZ ZSlGMONO-EML,;:KPLAKKfT lNNEPÉLVES ÁTAD . .\.SA 
Időpontja: 2018. október 17. 16.30 
Helysz.111: Móricz Zsigmond l\lteg)ei e:; Városi Könyvtár - Karnaral~rcm ('lyiregyháza, S:tabadság té1 
2. lel. 06-42/598-888) 
/A Mórh.= Zs1gmo11d Kulturális Egve\id.' ffel /..ú;iis i'l!l/(le::ésbc111• 

KRL"DY NAPOK - Cl\A fLAKOZÁS /\. V AROSf RF.NOl-./VÉ?\ YHEZ 
KRÚDY 140-El\fLFI<KONt'IOU:l'\ClA 
Idopontja: 2018. október 18. 

~ovembcr 

KERTÉSZ SÁNDOR: PÓKF.MBf.1~ GENERÁCIÓ 

Moder11 képrcgéuyfo~yasLtási szokások 
Kiállítás-megnyitóval egybekötött kőLetbemutato 
ldópontja: 2018. november 7. 16.30 

HelysLín: Móricz Zsigmond Megyei és Váwsi Könyvtár - Kamarnlercm (Nyíregyház.a, Szaba<l~ág tér 
2. Lel.. 06-42/598-888) 
(A kiállítás novembe1· 24-ig 1ek1111lu:tt'5 meg a könyvtár nyitvatartáü rtt11djehc11, a Tár,wlgrjhun) 

A MÓRICZZSlGMO:ND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA 
T c!ma: „A gycl'tyák csonkig é~nel<" 

Márai Sáudol' élete és mnnk:tssága-művci tükrében 
Körve1..clők : Dr. Bihari Albertné. Csah:ti Lás7.ló 

ldöpontju: 2018. november 16. 16.00 
Helyszín: \llóricz Z5igmond Megyei é~ Vároi,i Könyvtár - Kamaraterem (l\yírcgyhózn. Szabadság tér 
2. lel.: 06-42/598-888) 
!A Móricz Zstxmo11d K11l111rális f..'gyesule1tel közös renc/e;éslu.m/ 
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December 

Űl\'NEPV ARó- 2018. deceml>er 3- 21. 

Prngrams~ro=ar a= udvemjegyében - ól'Odásoknak t:s tll1ahi11os iskolasoknak 
Helyszín: Mó1 icz Zsigmond Megyei cs Vóros1 Könyvlcír - Gycnm:kkönyvtár. Ját~ktár, Kamaraterem 
( Nyírero háza, Sillbadság té1 2 rei.· Oú-42/598-888) 

A ~IÓRJCZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALALKOZÓJA 
·1 éma: Karácson~ i csillagok. Az mvasóköri t;igok keJv~nc J..a.-ácsonyi ver!>e1, novellái. tö1ténete1, 

idézetei 
Körvezetök: Dr. Bihari Albertné, Csabai László 

Időpontja . 2018. december 14. 16.00 

Hclys7rn: Móricz Zsigmond Ml!gy\:!1 és Varosi Könj \'1ár - Kamai :Jlcrcm (Nyireg) háza, c;;.tahadi<úg tér 
2. tel.: 06-42/598-888) 
<A .~1vncz Zsigmond Kulwrt.ílis fí!J ·eslilelfel kiizós n·11de:zéshl!w 

3. Időszaki ki:tllítások 

ARCTÁ.1AK-TÁ.JARC'01( 
Sári Antal festménykiállitásának mcgnyitó_1a 
A kiállltást megnyitja: TomasMszlti Anita köny"tárigazgaló 
Közrnmuködik: !\agy R<'bcka - fuvola 

Konrádné Kun Erika -zongora 
Felkészítő tanár: 'ubcnné Palkó Marianna 

(Vikár ~ám1o1 /.cnei ;'\ lapfoku ~1iÍ\éSL'eti 1-."ola) 
Időpont: 2018. ja nmír 11. (csütörtök) 16.30 
Ilclyszi1 : 'Vlóncz b1gmond Megyl!i és VárllSi Könyvtár - Kamarawrcrn (Nyírcgyhaza, 
Srnbadság tér 2. tel.. 06-42/598-888) 
(A kiállítás ja1111ár 31 -i}{ táinthetii 111cg a könywár ny11ra1ar1así rendjében) 

FÁBA ÉGETT ERDŐ 
Válogat:is Bihari Gábor flLiku~ fraktal-tájképcfüől 
A kiallítast mef,,111yitja: Tarján Péter fizikus 
Köz.rl!múködnek: A Vilcir Sándor Zenei Alapfokú Művészeti iskola vonós n(i,·c11dékci 

Felkészítő tanár: Suhan~ccz Viktória 
ldöpont: 2018. febrni\r 1. 16.30 
Helyszín: !vtórict Zsigmond rv1cgye1 és Városi Könyvtilr-Társalgó (NyíregyháLa. S7abudság ter 2. 
rei.: 06-42/598-888) 
(Á kiá/lÍlusfebruár 24-ig tekinthető meg a kr;nyvtúr 11yitw11ar1ási rem{iébenJ 

A Bli:!W'ZÚR GYCLA KRPZÓMÜVÉSZ ALKO f Ó KÖR KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 
A kiállítást megnyi~ja: H. Németh Kamlin grafíku~művésL 
Időpont: 2018. fohrnár 2. 16.30 

Ile lyszín: Móric7 Zsigmond Megyei és Városi Könyvtilr - Kamaraterem (Nyírcgyhá:ra. S7abadság tér 
1. tel.: 06-42/598-888) 
(A kiáll•ta.1· megrekinthető. 20 fR 03 02-ig a kőnyrtár 11yirvararlá.\i re11djébcn) 
RETRO KJÁLLÍTÁS MEG~YlTÓJA 
A kiállltflst megnyitja: Kantár Attila 1skolaigazgaró 
I dőpontja: 2018. febru ár 6. 10.00 
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei é~ Városi Kö11yvtár - kölcsönLÖ tér (Nyíregyháza, Szabadság tér 
2. tel.: 06-42/598-888) 
(A kiúllíJú" megtekinthető: 2018. 02.28-iK a kön)Tttír 11yítvatartási ideje a/alt) 
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KOMISZ,\.R JÁNOS CSOKONAI-DÍJAS FESTO:vtüvf:sz KL\LLÍT ÁSÁNAK 

~Gl\'YITÓJA 
Köszöntöt mond: Dr. Vinnai Gyözó országgyCilcsi kcpviselö. Tomasovs:lld Anita könyvcángazgaló 

A k1állítás1 megnyitja: Or. )1ahil. Szepessy Béla grafikusmúvész 
Közremí\ködik: Kis Rin.-.afa Citcracgyüttes, Mál'iapúc..-. 
ldöpontja: 2018. március 7. 17.00 

Helyszín: Móricz Zsigmond Mt:gyci é:; Városi Könyvtar- Kamaraterem (Nyíregyháza, St.:abadság tér 
2. tel.: 06-42/598 -888) 
(A hállítcís 111e~1ekintheu'i: 2018.03.2'1-ig a ku11y1·1úr 11yirmrarrási ren<{iélw111 

KI:LET f .S NVLGAT 
Barkócli Beáta és Da nilás László fotókhtilílásáuak megnyitója 
h.lüpont. 20rn. március 13. 16.30 

Ht:lyszin: \1óric.c /.sigmond Megyei és városi Könyvtar - Társalgó (Nyírcgyhán. ~zabadság tér 2. 
tel. 06-421598-888) 
(A kiállítás megrek1mherő: 20 IX. 03. 29-ig a könyvtár nyit1·111U!'fás1 rendjében; 
NY'GSZKAMARCSI ÉS BARÁTAI. A Nag)•halás:ti Es7lerlánc Ké.zmííves Fgyesülct húsvéti 

kiállításának megn)'itó,ja 
Időpont: 2018. má1·cius 21. I0.00 

Köszöntőt mond: Tomaso,·s1ld Anita könyvtárigazgató 
Orosz IG1roly. Nngyhahí-;1 polgármestere 

A kiállítast megnyitja: ~eszt{1k Os1.l<ár, a S7.abolcs-Szatmár-I3crcg Megyei Közgyíílés elnöke 
Közreműköd i k. Aprófalva Fintalokfrt Egycsiilet (Nagyhalász) 
HdysL.Ín: Móricz Zsigmond '.\1egyei és V litl'SÍ Könyvtár- Társalgó íl'yí1 egyhá1,a, Szabadság tcr 2. 

tel : 06-42/598-888) 
(A kiállítas megtekinthető: 20/tUJ3.29-ig a ko11yvtár 11yitvatartá,·i 1·e11djébe11; 

MOLNÁR MÓNl KIÁLLÍTÁSÁNAK MFGNYITÓJA 

Időpontja: 2018. április -t 17 .00 

Helyszín; Móricz Zsigmond Mcg)ei e' Városi Könyvtár - Társalgó (1\yíregyháza, SLabacbág tér 2. 
tel.: 06-42/598-888) 
(A kiállí1tís me);leki11th1!LÖ: 2018.04.20-ig a ko11yrlár 11yitvatartási ide1e almf) 

PA SZTE LLFESTÖK ORSZÁGOS EG)'. .ESl )LETE KIÁLLÍTÁSÁNAK :\tEGNY 1TÓ.JA 
Időpontja: 2018. :.ípl'ilis 5. 16.30 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Kamaraterem ('Jyírcgyháza. Szabadság tér 
2. tel.: 06-42/598-888) 
(A kicí!litás megtekintht!IŐ: 2018. 0.:/.29-iI: a könyvrár nyitvatartúsi ideje a/a111 

AZ 1. VILÁGIIÁBORÚ-CIGÁNV HOLOKAUST C. KIÁLLiTÁS MEGNYITÓ.JA 

Időpont: 2018. április 27. 16.00 

Helyszín; Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - kölcsönző tér (l\yíregyháat, 
S1.abadsi..g tér 2. tel.: 06-12/598-888) 
r11 kiállítás megtekimlu:t<1: 2018. 05.18-ig a könyi•tár 11yítva1artási ideje alafl) 

A „CSALÁDI KÖR " C . Ml<X;YEI GYERMEKRAJZ l'ÁLY.ÁLAT KI...\I~LÍTÁS
MEGNYITÓJA 
lclopont 2018. április 23. 10.00 

Helyszín : Móric:l Zsigmond Megyei és váro!ii Könyvtár - 'I ársalgó (Nyíregyháza, Swbadság tér 2. tel.. 
06-42/598-888) 
(11 kiáf/i(ás megtckintll':/Q; JOJ S, 05,23-if{ a kiif1ywá1· 1~ritva1artá~i ideje alurr) 
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DEBRECENI ALKOTÓ KÉPZÖ\1ŰVÉSZEK CSOPORTOS KlÁLLÍT..\.SÁSÁNAK 
MEGl'l\'lTÓ.J A 
Időpontja: 2018. május 4. 16.30 
Helyszín: Móricz Zsigmond vtcgye1 é-. városi Könyvtár - Kamaraten.:m (1'.lyírcgyháza. Szabad~ág tér 
2. tel.: 06-421598-888) 
(A kiúllírás 111egteki11thet6. 20 I ~. 05.23-ig a ktm,l ·1·tár nyi11·atadási ideje <7/atl) 

MATICSKA JENŐ ALKOTÓ ÉS l<ÉPZÖM( vfi:SZE: 11 KÖR KlÁLLÍTÁSÁI\ .\K 
MEGNYITÓJA 
ldöponlj a: 2018. szcpfcmhcr 7. 16.30 

1-l~lysLÍn: MoricL Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár· Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 
2. tel. 06-42/598-888) 
(A kiállítás 111egrek111rher6: 2018.09 28-ig u kiinyl'tár 11yitvatarrasi ideje alul{) 

DAJJ(A RÓZSA FESTMÉNYKI.\LLÍTÁSANAKMIGNYJTÓ.JA 

ldöpuntja· 2018. október J. 16.30 
I lelyszin: ~6r1cl Zsígrnonu \!lcg)ci éc; Városi Könyvrár - K.amarat~n.:m (Nyírcgyhaza, Szabad:.ág tt:r 
2. lel.: 06-421598-888) 
(A kiállító~ meg1eki111he1ő. 1018.101./-IJ! a J.o11y1uir 11yitvmartasi idr!Je alalf) 

NAGYNÉ PETRÓ VIKTÓRIA FOTÓKIÁLLÍTÁSÁ ~AK MEG1""\'ITÓJA 
ldopontja: 2018. október l 5. 16.30 
Hclyszm: Móricz Zsigmond Megyei é \'áro)>Í Könyvtár - 'l ársalg6 (Nyírcgyhá1a. 57.abads3g tér 2. 
tel.. 06-4~/598-888) 
(A kiállító.~ megleki111/ie/Ö: 20/H J 1.05. -if!. a kő1111•tá1· nyitvalartás1 ideje a/atl) 

vm.Ál\Yl FERENC PEST:\fÉNYKJÁT,LÍTÁSÁt\AK MEGl\YITÓJA 
Idöpon~ja; 2018. oo"cmber 7. 16.30 
Helyszln: M6ric:1 Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 
2. td.: 06-42/598-888) 
(A kiú/lítás 111egtekintherö. 2018.11.28-iJ! a könyl'fál' nyit1·utanúsi idc1e alatt) 

AZ ÁTUTAZÓK MÜvtSZETl Ec:v~SÜLET KL\LLtr.<\SÁNAK MEGNYITÓJA 
Időpontja: 2018. no' embtr 30. 1 ít.30 
Helyszín: ~iónc7 Zsigmond 'Vlegyei cs Városi Könyvtár- l«11nanucrcm (l\yíreg~ háza. Szabadság tér 
2 lel.: 06-42/59R-X88) 
(.4 kíál/ítá'i megtekintherő: 2018. 12. 31-ig a kö11yi·tór nyirratanási rendiében) 
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