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2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár stratégiai tervei között szerepel a humán erőforrásokkal
való gazdálkodás újraszervezése. Ez elengedhetetlen feltétele új szolgáltatások bevezetésének
és annak, hogy a jelenlegiek színvonala javuljon. A fiókkönyvtári rendszerhez igazított személyzeti politika egyre inkább elavulttá válik. Azt tervezzük ezért, hogy a könyvtárosokat
nem egy telephelyhez – mondjuk egy fiókkönyvtárhoz – kötve osztjuk be feladatra, hanem
egy dinamikus, a munkavállalók számára is változatos munkabeosztást vezetünk be.
Idén éppen ezért két fontos lépést kívánunk tenni, ami közvetlen összefüggésben van ezzel a
tervvel: az első eszköze, míg a második következménye lenne.
Egyrészt szeretnénk RFID fejlesztéseket véghezvinni a könyvtárban, másrészt szeretnénk
megnövelni a könyvtár nyitvatartását. Az RFID fejlesztésekkel a központi könyvtár szabadpolcos állományához kapcsolódó szolgáltatásokat kívánjuk korszerűsíteni. Ez egyrészt a leltározási munkát könnyítené meg, másrészt lehetővé tenné az önkölcsönzést. Az önkölcsönzést
minél hamarabb és minél szélesebb körben működővé kívánjuk tenni. Ettől azt reméljük,
hogy munkaerőt szabadít fel, amit a hosszabb nyitvatartásra tudunk fordítani. A Méliusz
Könyvtárnak ugyanis az egyik gyengesége az, hogy az elvárhatónál rövidebb a nyitvatartási
ideje a központi könyvtárban és a fiókokban is. Ezen részben a gépesítéssel, részben pedig a
munkaerő optimális elosztásával kívánunk javítani.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2017.
tény
98,25

Összlétszám (fő, töredék is lehet)

2018. terv
99,25

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

15

15

Könyvtári szak-

Könyvtáros szak-

összesen

71

71

mai munkakör-

képesítéssel

átszámítva teljes munkaidőre

70,25

70,25

ben foglalkozta-

Középfokú szakk.

összesen

6

6

tottak

(kvtár asszisztens, átszámítva teljes munkaidőre

6

6

adatrögzítő-OKJ)

összesen

6

6

átszámítva teljes munkaidőre

6

6

83

83

átszámítva teljes munkaidőre

82,25

82,25

összesen
átszámítva teljes munkaidőre
összesen

5
5
12

6
6
12

átszámítva teljes munkaidőre

11

11

összesen

17

17

átszámítva teljes munkaidőre

16

16

98,25

99,25

Önkéntesek száma

14

14

Közfoglalkoztatottak száma

14

25

Egyéb felsőfokú

Mindösszesen könyvtári szakmai mun- összesen
kakörben
Egyéb alkalmazott
Egyéb alkalma- felsőfokú
Egyéb alkalmazott
zott
középfokú
Mindösszesen egyéb alkalmazott
Összes létszám:

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:
1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a

2017. évi

2018. évi

tény

terv
40

42

37

37

8

8

16 óra utáni nyitva tartás (óra)

9

11

Nyári zárva tartási idő

0

0

Munkanapok száma:

66

65

Ebből nyitvatartási napok száma:

66

66

Téli zárva tartási idő

2

0

Munkanapok száma:

63

61

Ebből nyitvatartási napok száma:

60

61

könyvtár székhelyén) (óra)
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás (óra)

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
2.1 Gyűjteményfejlesztés
A Gyűjteményszervezési osztály alapfeladata az intézmény valamennyi egységének központosított, tervszerű dokumentumgyarapítása a gyűjtőköri szabályzatban foglaltaknak megfelelően, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer és a városi könyvtárhálózat dokumentum-állományának formai és tartalmi feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszer támogatásával, az adatbeviteli szabályzattal egyeztetve.
Feladatok részletezése


az állománygyarapításra fordítható összeg leghatékonyabb felhasználása



közbeszerzés lebonyolítása a törvényi szabályozás betartásával



folyamatos apasztás, a párhuzamosságok megszüntetése a megőrzésben



ütemezett állományellenőrzések lebonyolítása



a KSZR és a központi elektronikus katalógus építése, gondozása



a megyei és városi ellátás állományába bekerült dokumentumok kölcsönzésre történő
előkészítése



a gépi kölcsönzés segítése a fiókkönyvtárakban lévő állomány vonalkódozásával



az ODR szolgáltató könyvtári feladatkörének megfelelően a központi könyvtár és a
fiókkönyvtárak dokumentumállománya példányadatainak folyamatos feltöltése a
MOKKA/ODR közös katalógusába



a fiókkönyvtárak és a Központi Könyvtár folyóirat beszerzéseire fordítható keret
felhasználása, megrendelések koordinálása, kapcsolattartás kiadókkal és terjesztőkkel



a kötészeti tevékenység megszervezése, ütemezése, felügyelete

Kiegészítő tevékenységek
●

statisztikai állományadatok szolgáltatása

●

szakmai segítségnyújtás a megye könyvtárosainak

●

folyamatos kapcsolattartás a HunTéka integrált könyvtári rendszer fejlesztőivel,
visszajelzések küldése a katalógussal kapcsolatos tapasztalatokról, észrevételekről

●

osztályszintű megjelenés az intézményben folyó, vagy az intézményt érintő
tevékenységben

●

részvétel az olvasószolgálat ügyeleti rendjében

●

könyvaukciók, antikvárok anyagának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a
helytörténeti vonatkozású kiadványokra

●

könyvtárközi

kölcsönzés

szervezése,

intézése,

kapcsolattartás

az

ODR

tagkönyvtárakkal
Dokumentumok beszerzése
A Központi Könyvtár részlegei és a fiókkönyvtárak az év elején megállapított dokumentum
beszerzési keretüknek megfelelően az olvasói igényeket figyelembe véve adják le rendelési
javaslataikat, melyek összesítése és a rendelések leadása, a dokumentumok érkeztetése, nyilvántartásba vétele és elosztása központilag történik. A vásárlás mellett állományunkat ajándék
dokumentumok és kötelespéldányok fogadásával is gyarapítjuk. A hatékonyabb beszerzés
érdekében állomány- és forgalmi statisztikákat készítünk, valamint folyamatosan figyelemmel
kísérjük az előjegyzési listákat, melyek alapján dezideráta jegyzéket állítunk össze.
Emellett egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a Könyvtárpontok állományának alakítását és
gyarapítását is, mely szintén központilag történik, egyrészt a már említett vásárlás útján, másrészt pedig hálózaton belüli dokumentum áthelyezéssel.
A könyvek és az egyéb dokumentumok beszerzése mellett osztályunk koordinálja a fiókkönyvtárak és a Központi Könyvtár folyóirat beszerzéseit, az ezzel kapcsolatos reklamációkat
és igyekszik maximálisan kielégíteni az olvasói igényeket a megadott beszerzési keret határain belül.
Vétel
A költségvetésünkben a könyvek vásárlására tervezett összeg 2018-ban is meghaladja közbeszerzési értékhatárt, így az első negyed év kiemelt feladat a nyílt közbeszerzési eljárás elindítása és lefolytatása külső cég segítségével.
A nem hagyományos dokumentumokat - mint például CD, kotta, hangoskönyv, diafilm - közvetlenül a kiadóktól és forgalmazóktól szerezzük be.
A nyomtatott zeneművek megrendelést minden esetben a Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény intézi.
A hangoskönyvek, diafilmek estében, pedig előzetesen kiadott lista alapján választják ki egységeink a rendelni kívánt termékeket, melyet ezt követően központilag összesítünk és rendelünk meg. Hangoskönyv állományunkat kiemelten a Központi Könyvtárban és a Nyugdíjasok
Háza fiókkönyvtárában gyarapítottuk, de az eddigi évek tapasztalata azt mutatja, hogy egyre
több egységünkben egyre nagyobb olvasói réteg keresi az ilyen jellegű dokumentumokat.
A nem hagyományos dokumentumok közül külön megemlítendőek a DVD filmek, melyet
minden egységünk számára szintén előzetesen kiadott lista alapján folyamatosan gyarapítunk

a törvényi előírásnak megfelelően kölcsönzési joggal, melyek így a bolti ár többszöröséért
szerezhetőek be. Mivel folyamatosan csökken ennek a dokumentum típusnak a kölcsönzése,
így egyre kevesebbet vásárolnak belőle könyvtáraink.
Fontosnak tartjuk az on-line adatbázisok elérési lehetőségének bővítését is. Ennek megfelelően a következő módon alakul az elérhető adatbázisok száma könyvtárunkban:

2017


Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)



EBSCO - Academic Search Complete



Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag



Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása (MERSZ)

2018


Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag



Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása (MERSZ)



Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomag



Akadémiai Kiadó Szótárai



Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)



EBSCO - Academic Search Complete



L'Harmattan Digitális Adatbázis



Tinta SzóTudásTár



Typotex - Interkönyv

Célunk a digitális dokumentumok számának növelése, az egyes dokumentumok egyidejű hozzáférésének többszörözése a hagyományos adattárak, lexikonok digitális formátummal való
leváltása érdekében.
Köteles példány
A Központi Könyvtárba rendszeresen érkeznek köteles példányok, melyek elosztása, nyilvántartásba vétele, illetve továbbadása más könyvtáraknak folyamatos feladatunk. A nem megyénkre vonatkozó kiadványokat továbbítjuk társintézmények részére.
Ajándék
A nemzeti könyvkiadást és az irodalom támogatását segítő Márai program és NKA könyvtámogatási program biztosítja a könyvtáraknak azt, hogy még több kötethez jussanak. Fel-

adatunk a kínálat függvényében az igények összegyűjtése, megrendelése, a dokumentumok
feldolgozása és az elosztása az egységek között.
Egyéb (kiadói, szerzői, olvasói, stb.) ajándékok befogadása és nyilvántartásba vétele minden
esetben a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak figyelembevételével történhet.
Változás %ban előző
évhez képest

Mutatók

2017. évi
tény

2018. évi
terv

Költségvetés

31 229 017 34 360 700

110 %

KSZR

18 441 282 19 000 000

103,03%

KTG.vetés KSZR-rel

49 670 299 53 360 700

107,42%

Érdekeltségnövelő támogatás

3 213 038

3 313 000

103,11%

1 225 400

1 900 000

155,05%

-

-

-

35 667 455 39 573 700

110,95%

54 108 737 58 573 700

108,25%

értéke

13 645 696 13 646 000

100,00%

Összesen

49 313 151 53 219 700

107,92%

Összesen KSZR-rel

67 754 433 72 219 700

106,59%

ODR támogatás dokumentumok beszerzésére
Egyéb
Források összesen
Források összesn
KSZR-rel
Ajándék, kötelespéldány

Az állománygyarapításra fordítható összeg a törvényi változásoknak köszönhetően 2018-ban
számottevően emelkedni fog.
Az ajándékba kapott dokumentumokat az előző évihez hasonló mértékre prognosztizáljuk.
Apasztás - gondozás
A megrongálódott és fölöslegessé vált dokumentumok leválogatása, törlése folyamatos feladata az osztályunknak.
Célunk, hogy a számítógéppel történő kölcsönzés egyszerűbbé tételéhez szükséges vonalkódozás már csak az állományban tartósan megmaradó dokumentumokra vonatkozzon.

Állományvédelem - ellenőrzés
Az állományellenőrzéseket a 3/1975.(VIII.17.) KM-OM. sz. rendelet alapján 2018-ban is
folytatjuk.
A tócóskerti könyvtárban a hosszabb időt a leltárral együtt történő vonalkódozás indokolja.
Változás %-ban
előző évhez kéMutatók
Gyarapításra fordított összeg

2017. évi tény 2018. évi terv

pest

35 667 455

39 573 700

110,95%

KSZR

18 441 282

19 000 000

103,02%

KSZR-rel

54 108 737

58 573 700

108,25%

6 131 703

6 300 000

102,74%

8 609 513

9 000 000

104,54%

4 822 760

4 484 000

78,96%

6 474 732

6 136 450

83,71%

614

614

100,00%

4 432

4 500

101,53%

2 908

3 000

103,16%

52

50

96,15%

1 325

1 400

105,66%

18 660

19 000

101,82%

7 081

7 100

100,27%

(bruttó Ft)

ebből folyóirat (br. Ft)
KSZR-rel
ebből CD/DVD/elektronikus
dokumentum (br. Ft)
KSZR-rel
Kötelespéldányként kapott és
nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe
bekerült dokumentumok száma
(db)
Helytörténeti gyűjteménybe
bekerült dokumentumok száma
(db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
(db)
Zenei gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen
KSZR

KSZR-rel
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

25 741

26 100

101,39%

34 527

25 000

72,41%

149

150

100,00%

34 676

25 500

73,54%

KSZR
KSZR-rel

A gyűjteményfejlesztés területén a legszembetűnőbb változás, hogy a beszerzésre előirányzott
összeg az egyéb dokumentumtípusok estében csökken és áttolódott a nyomtatott dokumentumok irányába. Ezt a használói magatartások változása indokolja. Könyvtárhasználóink körében csökkent a DVD-k iránti érdeklődés, ami a filmek letöltése és online elérhetősége miatt
látványos.
A könyvek iránt azonban töretlen az érdeklődés és emiatt láttuk jónak ezt az átcsoportosítást.

2.2 Gyűjteményfeltárás
Katalogizálás / formai és tartalmi feltárás
A kurrens beszerzések formai feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszer katalógus moduljának használatával folyamatos feladatunk. Célunk a dokumentumok könyvtárainkba érkezésével egyidejűleg a dokumentumok adatai szerepeljenek az elektronikus katalógusban, valamint azok minél több szempontból visszakereshetők legyenek az OPAC modulban.
A feldolgozásra érkező dokumentumok tartalmi feltárása a használt szabad tárgyszójegyzék
alapján történik.
Az adatbázis rendszeres karbantartása, javítása folyamatos feladat az osztály munkatársai
számára:
●

többszörös rögzítések megszüntetése, példányadatok átvezetése

●

többkötetes rekordok rögzítésének ellenőrzése, szükség szerinti módosítása

●

authorityk egységesítése, gondozása

A könyvtár e-katalógusából még hiányoznak a korábban beszerzett diafilmek.
2018-ban a terveink között szerepel a HunTéka 2-re való átállás, mely nagyban megkönnyíti
majd a kölcsönzést a fiókhálózatban.

2018-tól az Osztály feladata lesz az Amerikai Kuckó állományának feltárása is. Ennek lebonyolítása még további egyeztetéseket igényel.
Példányazonosítók / vonalkódok
A fiókkönyvtárak hagyományos és nem hagyományos dokumentumainak vonalkóddal ellátása nagyban segíti a gépi kölcsönzést. Éppen ezért 2018-ban is az állományellenőrzésekkel
egyidejűleg, ahol szükséges, a vonalkódozást is folytatjuk.
Továbbá a Petőfi Emlékkönyvtárban is tervezzük a teljes állomány ellátását vonalkódokkal.

MOKKA/ODR
Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltató könyvtáraként a könyvtár állományában lévő dokumentumok példányadatait folyamatosan fel kell töltenünk a közös MOKKA/ODR katalógusba. A dokumentum-leírásokat a MOKKA által előírt szabványos (gépi
csere-) formátumban készítjük el és a lelőhely (ODR példánytár) információinkkal együtt
továbbítjuk az ODR/MOKKA adatbázisába.

Megyei feladatok
Együttműködünk a Megyei Módszertani Osztállyal, azon belül is a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel. Osztályunk végzi a KSZR dokumentumok teljes feldolgozási folyamatát,
azaz a dokumentumok érkeztetésétől a formai- és tartalmi feltáráson át az állományba vételig.
A megye könyvtárosai számára, pedig konzultációs lehetőséget biztosítunk a formai és tartalmi feltárás kérdéseivel, valamint a HunTéka integrált könyvtári rendszer moduljainak használatával kapcsolatban.

Mutatók

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma

2017. tény

18.660
Példányrekord:
372.683
Bibliográfiai
rekord:
145.675

2018. terv

19.000
Példányrekord:
391.683
Bibliográfiai
rekord:
164.675

változás %ban előző
évhez képest
103,6 %
105%

113%

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában
kifejezve)
Beérkező új dokumentumok olvasók számára
történő hozzáférhetővé válásának időtartama
napokban kifejezve (átlagosan)
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága
(az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény
egészének %-ában)

1000

1062
Saját:
30 perc
Átemelés:
15 perc

Saját:
30 perc
Átemelés:
15 perc

94,1%

0%

25 nap

25 nap

0%

99%

100 %

101%

A gyűjteményfeltárás területén folytatjuk az eddigi munkát. Az elektronikus feldolgozottság
hiányzó 1 %-át is igyekszünk pótolni a napi folyamatos teendők mellett. Ezt az 1 %-ot a régebbi beszerzésű diafilmek adják.
Ebben az évben a gyarapítási, leltározási, törlési és egyéb teendők mellett a lehető legtöbb
fiókkönyvtárba igyekszünk eljutni vonalkódozni, hogy minél könnyebben tudjanak a kollégák
elektronikusan kölcsönözni.
A cikkadatbázisba való feltöltés csökkenésének az oka, hogy az általunk feltárt periodikákban
az elmúlt évben kevesebb cikk jelent meg, mint az azt megelőző évben és ezt a tendenciát
vettük figyelembe.
2.3 Állományvédelem

Mutatók
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok
száma
Muzeális dokumentumok száma
Restaurált muzeális dokumentumok száma
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

1924

2.500

változás %ban előző
évhez képest
138 %

306
0

310
0

101 %
0%

11.466

10.000

87,2 %

9.409

9.500

0%

2017. tény

2018. terv

A könyvtári dokumentumok állagának védelmét
szolgáló gépek száma

7

7

0%

2017-ben kaptunk egy közfoglalkoztatott kollégát a kötészetre, aki kötészeti, nyomdaipari
végzettséggel és több éves munkatapasztalattal rendelkezik. Ez indokolja a nagyobb elvárást a
könyvjavítások területén.
Restaurálást csak akkor tudunk végeztetni, ha megjelenik ebben a témában pályázat, amit
folyamatosan figyelünk.
2.4 Tudományos kutatás
Intézményünk munkatársai között több tudományos doktor is dolgozik, mellettük több kollégánk foglalkozik tudományos kutatással, kiemelten figyelünk munkatársaink továbbképzésére, szakmai napokon, konferenciákon való részvételére, támogatjuk kezdeményezéseiket, igényeiket, melyek a szakmai fejlődést, továbbképzést célozzák. Képzési tervünket az EMMI
rendeletnek megfelelően öt évre vonatkozóan 2018. május 31-ig elkészítjük, a beiskolázási
tervvel együtt. Az igényfelmérés 2017 decemberében elkezdődött, az intézmény stratégiáját is
figyelembe véve a tervezés folyamatban van. Szem előtt tartjuk a nagyobb projekteket is, melyeknél elvárás bizonyos szakképesítések megszerzése a megvalósítási idő végéig, például a
TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió növelése című projekt esetében biztosítani kell azt,
hogy a program megkezdését követő 3 éven belül közösségfejlesztő végzettséget szerezzen az
intézmény egy munkatársa.

Mutatók

2017. évi

2018. évi terv

tény

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)

0

0

Tudományos kutatások száma

0

0

A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei
által készített, nyomatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk
száma

0

0

Idegen nyelvű publikációk száma

0

0

0

0

1

2

11

12

4

4

0

0

0

0

8

8

20

22

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma
A könyvtár által kiadott kiadványok
száma
A könyvtár szakemberei által tartott
előadások száma
A könyvtár szakemberei által elvégzett
szakértői tevékenységek száma
A könyvtár által szervezett konferenciák
száma
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma
A képzésben, továbbképzésen részt vett
dolgozók száma

* A nagy múltú debreceni Alföld folyóirathoz kötődő Alföld Alapítvány és a Méliusz Juhász
Péter * Könyvtár sikeres együttműködésének eredményeképp 2018. januárjában Új Alföld
Könyvek sorozatcímmel indult útjára a két intézmény közös könyvsorozata. Az immár húsz
éves múltra visszatekintő, neves irodalomtörténészek munkáit közreadó egykori Alföld
Könyvek után megújult köntösben jelent meg az Alföld szakmai irányítása és a felelős kiadóként közreműködő Méliusz jóvoltából a sorozat első darabja, az Alföld Stúdió legújabb antológiája, Nyugvó energia címmel.

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása
A Megyei Szolgáltatási Osztály 2018-ban újabb feladatokat kapott, a jogszabályi változások
következtében. A kulturális törvény változásai nyomán a nyilvános könyvtárak jegyzékén
szereplő könyvtárak beszámolóját és munkatervét kell összegyűjteni és szolgáltatni.
Emellett a KSZR-ben is gyarapodott a települések száma, két újabb szolgáltató hellyel bővült
a KSZR, így már 47 települést látunk el (ez könyvtárosonként 16-16-15 települést jelent). A
2017-es évről áthúzódó feladat ‒ melyhez várjuk a szakminisztérium további iránymutatását ‒
a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő 34 könyvtárban el kell kezdeni a fejlesztési javaslatainak elkészítéséhez szükséges helyzetfelmérést, a könyvtárakban segíteni kell a minőségbiztosítás bevezetését, az ismeretek átadására, szakmai napokat és egyéni konzultációt szervezni.
Az osztály megnövekedett feladatait ezzel a létszámmal megfelelő szakmai színvonalon ellátni nehézkes lenne, de a vezetés döntése értelmében, 2018. februártól 1 fő határozott idejű státusz kerül az osztályra. Ez nagyban megkönnyíti és elvégezhetővé teszi a feladatokat.

3.1

Kötelespéldány szolgáltatás

Az intézmény a hatályos jogszabályok alapján törekszik a megyében működő nyomdák és
kiadók által előállított nyomdatermékeket beszerezni és gyűjteni. Jó kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ezért több forrásból is kap kiadói példányokat (DMJV Önkormányzatától, helyi
nyomdáktól, kiadóktól, szerzőktől). Ezeket összegyűjtjük és eljuttatjuk a megye települési
könyvtárainak. A Méliusz könyvkiadási lehetőségével élve több kiadványt jelentet meg, melyekből ugyancsak részesednek a megye könyvtárai.
Rendszeres kapcsolattartással igyekszünk a települések figyelmét felhívni az önkormányzatok
által kiadott időszaki és egyéb kiadványok gyűjtésére és szolgáltatására. Ezek a kiadványok a
Helyismereti Gyűjtemény és Fotótárban kerülnek elhelyezésre, és feldolgozás után visszakereshetők lesznek a használók számára.
3.2 ODR tevékenység
A Méliusz Könyvtár 2018-ban is népszerűsíteni kívánja az ODR szolgáltatásokat. Részt veszünk könyvtárak között folyó könyvtárközi kölcsönzésben. Szolgáltató könyvtárként az
egyes könyvtárak állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszerben, az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtárhaszná-

lók számára. Mint küldő, mint kérő könyvtárként is közvetlen, támogató kapcsolatot alakítunk
ki a rendszerben részt vevő partnerkönyvtárakkal. A beérkező kéréseket igyekszünk a legrövidebb időn belül, a legkorszerűbb eszközök segítségével teljesíteni. 2018-ban az újonnan
belépő könyvtárak esetében szorgalmazni és népszerűsíteni kell az használók körében a szolgáltatást.

3.3

Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös fejleszté-

sek, dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő támogatás
felhasználása.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztálya az 1997. évi CXL. törvény
66. § b.) pontja szerint szervezi a Hajdú-Bihar megye területén működő könyvtárak együttműködését. Végzi a törvényben meghatározott feladatokat.
2018-ban a megyében 34 nyilvános könyvtárak jegyzékén szerelő (19 város, 15 község), és 47
KSZR (2 új hellyel való bővülés) szolgáltató hely szakmai munkáját koordináljuk. Mellettük
kapcsolatot tartunk a megye szakkönyvtáraival, egyéb, múzeumi könyvtáraival.
Rendszeresen konzultálunk, és tájékoztatjuk a megye településeinek polgármestereit a kulturális területet érintő változásokra.
Új feladatként jelent meg, a 1997. évi CXL. törvény 66. § n.) pontja szerint a települési
könyvtárak éves szakmai beszámolóinak és munkaterveinek elektronikus formában történő
összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele. Ez a tevékenység újabb átgondolást és munkát jelent:
egyrészt a tárolás és elérhetővé tétel módját és formáját, másrészt a dokumentumok elkészítésében való segítségnyújtást, illetve a begyűjtés szervezési kérdéseit.
Az Országos Széchényi Könyvtárral kötött megállapodás alapján 2018-ban is megyei szinten
végezzük a könyvtári terület kulturális közfoglalkoztatási programjának koordinálását. A
2018-as évben tovább folytatódó foglalkoztatásra már bekértük az igényeket, melyeket továbbítottunk az OSZK részére. A program induláskor várhatóan újra kell gondolnunk és osztanunk az igényeket, figyelembe véve a települések sajátos helyzetét. Az igényelt létszám 100
fő fölötti, az együttműködő települési önkormányzatok száma közel 60.
Az évek óta folyó, a tavalyi évben megerősített, de 2018-ban még nagyobb mértékben erősítendő feladatok a NYKJ-n található könyvtárakhoz kapcsolódnak. Ebben az évben az EMMI
Könyvtári osztálya is célul tűzte ki és támogatni kívánja a nyilvános könyvtárakat. Ezt mutatja a jogszabályi változás illetve az egységesített beszámoló és munkaterv ténye is. Ehhez kapcsolódik a feladatunk is, hiszen tájékoztatni, segíteni kell a nyilvános könyvtárakat. Irányt kell

mutatni a helyes kitöltésben, a szemléletmód-váltásban, hogy megfelelő módon és színvonalon el tudják készíteni a dokumentumokat.
Az önálló könyvtárak részére szakmai tanácsadást nyújtunk. Közvetíteni fogjuk a könyvtári
terület legújabb ismereteit, gyakorlatait és tényeit. A legfrissebb trendekről, módszerekről, a
mintaértékű modellekről is be akarunk számolni. Különböző szakmódszertani kérdésekben,
állományalakítási, állományellenőrzési, feldolgozási problémák megoldásában segítjük a megye könyvtárainak munkáját.
A nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő könyvtárak munkájának segítéséhez elengedhetetlen a
személyes módszertani látogatások rendszeressé tétele. Ezt 2017-ben megpróbáltuk gyakoribbá tenni, de 2018-ban az osztály létszámának bővítésével lehetőség nyílik még tovább növelni. Csak akkor tudjuk megfelelően segíteni a könyvtárak működését és a könyvtárosok
munkáját, ha rendszeresen megjelenünk náluk, és tanácsainkkal segítjük a tevékenységüket.
Segíteni kell a nyilvános könyvtárakat a minőségirányítási rendszer bevezetésében is. A
2017-ben elvégzett szakértői vizsgálatoknak is hangsúlyos részét képezték a minőségbiztosítási tevékenységekre vonatkozó elemzés. A városi és községi könyvtárak nincsenek még felkészülve a minőségbiztosítás dokumentálásának munkaigényére, ebben feltétlenül segítséget
kell nyújtanunk.
Szakmai műhelynapot szervezünk a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtáraknak,
amelyen bemutatjuk a minősítési rendszer, és a minősített könyvtári cím elnyeréséhez szükséges ismereteket, emellett meg kell ismertetnünk a könyvtárosokat a Közös Értékelési Keretrendszerrel, a könyvtári önértékelés szakmai szempontjaival, a minősített könyvtári pályázatra
való felkészülést meg kell kezdeniük. A folyamat, és a szemlélet megismertetését több lépcsőben kell megtennünk. 2018-ban egy könyvtárunk be kívánja adni a pályázatot, ezt mindenképpen segítenünk kell. A többi könyvtárral pedig el kell indulni az úton, hogy a minimális követelményeket teljesítsék.
Fontos feladatunk, hogy figyelmet fordítsunk a jogszabályi változásokra és azokra felhívjuk
a figyelmet. Továbbra is hangsúlyoznunk kell a költségvetési törvényben megfogalmazott
elvárásokra. Különösen fontos a nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő városi és községi
könyvtárak részére nyújtandó kötelező 10 százalékos állománygyarapítási összeg alkalmazására felhívni a figyelmet, mellyel még mindig vannak problémák.
Továbbra is segítséget kell nyújtanunk a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával kapcsolatban. 2016-tól már nem a megyei könyvtárak, hanem az önkormányzatok
igénylik közvetlenül a támogatást, de a megadott határidőre és a megfelelő adatok közlésére
fel fogjuk hívni a figyelmet.

A könyvtárak fejlesztésében továbbra is egyre nagyobb szerep jut a hazai és európai uniós
pályázatoknak. A korábbi évekhez hasonlóan felhívjuk a figyelmet, ajánljuk, közvetítjük az
új pályázatokat. Sok esetben szakmai és módszertani segítséget fogunk nyújtani a könyvtáraknak, települési önkormányzatoknak egy-egy pályázat megfelelő szakmai elkészítésében.
Ezen kívül az egész megyét érintő pályázatokat (Országos Könyvtár Napok) felmérjük, ös-szegyűjtjük, koordináljuk, és a megvalósításban is részt veszünk. Emellett továbbra is csatlakozunk a megyei és országos könyvtári eseményekhez.
Tovább folytatjuk az együttműködést a megye könyvtáraival, konzorciumban végzett
TÁMOP 3.2.12 pályázat keretében. A projektben a könyvtárosok, közművelődési szakemberek megfelelő, korszerű szakmai képzéseken vettek részt a pályázat ideje alatt. A projekt
2015. március 15-én véget ért, a pályázat fenntartási szakaszba lépett, az évenkénti fenntartási
jelentés elkészítésében továbbra is együtt dolgunk a konzorciumi partnerekkel.
Tovább kell építeni a megyei közös katalógust, és minél több nyilvános könyvtárat bekapcsolni a közös keresőbe.
A statisztikai adatszolgáltatás megyei összegyűjtését, koordinálását továbbra is végezzük.
Terveink között szerepel, hogy összehasonlító statisztikákat készítünk a KSZR és a NYKJ-n
lévő könyvtárak számára.
2018-ban is végzünk kiegészítő szolgáltatást a NYKJ-n lévő könyvtáraknak, ezek száma
egyre csökken, hiszen a KSZR szolgáltatások igénybevételével, kevesebb igény mutatkozik
rá. Ezen szolgáltatások szerződés alapján főleg dokumentum‒, és információszolgáltatást jelentenek, de ezek hiánypótlóak egyes települések tekintetében. Terveink szerint két település
könyvtára fogja igénybe venni a szolgáltatást (Báránd, Monostorpályi).
El kell kezdeni a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat is a Helyismereti Gyűjtemény és Fotótárral.
Kiemelt feladatként kell kezelnünk a települési könyvtárak fejlesztésének, koordinálását.
El kell kezdenünk felmérni a könyvtárak helyzetét, felkészültségét, állapotát, infrastrukturális
feltételeit, humán erőforrását, stb. Ezek az eredmények szolgálnak majd a későbbi fejlesztési
javaslatok elkészítéséhez, melyhez várjuk még a szakminisztérium további iránymutatását.
A települési könyvtárak mellett továbbra is tartani fogjuk a kapcsolatot a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtárával, amely ugyancsak igénybe kívánja venni a
KSZR szolgáltatásait. Így az Intézetben fogvatartottak is hozzájuthatnak az oktatást, önművelést, a nyelvtanulást biztosító könyvekhez, folyóiratokhoz, hangoskönyvekhez, és DVD-khez.
Bízom benne, hogy 2018-ban újra lesz pályázati kiírás a gyűjtemény további gyarapítására.
Ezt a pályázati lehetőséget meg fogjuk ragadni és sikeres pályázattal erősíteni tudjuk a kapcsolatot és az ellátást is a Büntetés-végrehajtási Intézettel.

3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése – rövid összefoglaló, hiszen a
KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik
A munkánkat a 1997. évi CXL. törvény és a 39/2013. EMMI rendelet szerint Hajdú-Bihar
megye területén végezzük. A KSZR szolgáltatások az 5000 lakos alatti településeken érhető
el. A községekben élő lakosság könyvtári ellátása érdekében kialakult a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR), amelynek célja, hogy a községek lakosai is hozzáférjenek
a minőségi könyvtári ellátáshoz.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján 2018ban 47 kistelepülés számára nyújt könyvtári szolgáltatást. Idén két új belépő volt, Konyár és
Tiszacsege. A két településen korábbi években NYKJ-n szereplő könyvtár működött, sajnos
nem megfelelő körülmények között.
2018-ban kívánjuk folytatni a kistelepülések könyvtárainak fejlesztését. Fő célunk, hogy minden szolgáltató helyen megfelelő körülményeket alakítsunk ki, kiépítsük a korszerű szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközparkot, közös katalógust hozzunk létre, népszerűsítsük
a könyvtárat.
Elsődleges célunk, hogy minden szolgáltató helyen megfelelő körülményeket teremtsünk
könyvtári célbútorokkal a minőségi könyvtári szolgáltatások igénybevételére. A könyvtári
környezet megújulását segítheti a NKA Közgyűjteményi Kollégiumának pályázata, amely
minden évben lehetővé teszi, hogy támogatást kapjon az önkormányzat a könyvtár berendezésére.
Az optimális külső és belső környezet mellett fontos az infokommunikációs eszközök fejlesztése, bővítése, és cseréje. E mellett a technikai eszközök beszerzése is nélkülözhetetlen. Fontos folytatni a számítógépek beszerzésének megkezdett ütemét. E mellett lényeges, hogy az
egyéb eszközök, mint fényképezőgép, projektor, vetítővászon, televízió is rendelkezésre álljon. Fontos ez a két új szolgáltató hely esetében, ahol ezen eszközök nem állnak rendelkezésre.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő mennyiségű és minőségi dokumentumok
beszerzésére, ide értve az időszaki kiadványok folyamatos megjelenését a szolgáltató helyeken. Tavaly új dokumentumtípusként beszereztünk a szolgáltató helyeknek DVD-ket és hangoskönyveket, melyek számát az idén újabbakkal bővítjük.
Kulcsfontosságú terület a közös KSZR adatbázis kialakítása, mely lehetővé tenné a KSZR
szolgáltató helyek állományának bekerülését az adatbázisba. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha az
integrált rendszer alkalmas lesz a több telephely kezelésére. 2018-ban ezt mindenképpen meg
kell valósítani, és minél hamarabb meg kell kezdeni a könyvtárak saját állományának feldolgozását és a dokumentumok kölcsönzését.

Ez után a szolgáltató helyek személyzetét is alkalmassá kell tenni az állományok feldolgozására, hogy a tevékenységet megfelelő színvonalon tudják végezni. Ezen ismereteket szakmai
továbbképzések keretében és személyes konzultációk alkalmával kívánjuk átadni.
Az adatbázis mellett fontos a KSZR Portál folyamatos frissítése, és népszerűsítése. Folytatni
kell a helyi értékeket tartalmazó tartalom feltöltését.
A szolgáltató helyeken folyamatosan vizsgáljuk az állományt, elvégezzük az állományellenőrzéseket, és a selejtezéseket. 2018-ban 12 településen végezzük a dokumentumok állományból való kivonását és annak utómunkálatait.
Tovább kívánjuk erősíteni a helyismereti információk összegyűjtését, és közvetítését. Megkezdődött a helyismereti anyagok digitalizálása, melyet most már könnyebben és gyorsabban
tudunk rendelkezésre bocsátani. A szakmai továbbképzéseken a helyismereti anyagok gyűjtésének és megőrzésének fontosságáról is kívánunk tájékoztatást adni.
A települési igények alapján folyamatosan szervezünk könyvtári, közösségi programokat. A
településen szervezett programokon lehetőséget biztosítunk a kortárs írók megismerésére, az
olvasás népszerűsítésére, és a helyi művészeti csoportok bemutatkozására is. A könyvtári
programokról ajánlólistát készítünk a települések számára.
Tovább folytatjuk a 2015-ben megkezdett KönyvtárMozi programot. A szolgáltató helyek
egyharmada él a lehetőséggel és szolgáltatásként kínálja a vetítéseket. A könyvtárosok munkáját azonban figyelemmel kell kísérni, hogy a programok rendszeresen, megfelelő körülmények között történjenek meg. A programban történő változásokra felhívjuk a figyelmet, és
segítjük a kollégákat, hogy a feltételeknek megfelelően szervezzék a vetítéseket.
A megyei KSZR a szolgáltatásainak megismertetése, népszerűsítése külön tervezünk. Erősíteni kívánjuk PR tevékenységünket. Fontos, hogy a lakosság körében minél nagyobb mértékben tudjuk terjeszteni a megújult könyvtári szolgáltatásokat. Közös arculat kialakítása már
megtörtént, ezt kívánjuk tovább bővíteni újabb elemekkel. A hálózat szolgáltató helyein,
könyvtárismertetőket, reklám és propagandaanyagokat szeretnénk eljuttatni a háztartásokba.

3.5

Nemzetiségi könyvtári ellátás

Hajdú-Bihar megyében a nemzetiségi ellátás keretében a cigány és a román nyelvű dokumentumállomány gyarapítását és szolgáltatását valósítjuk meg 2018-ban.
A román nyelvű lakosság jellemzően a megye keleti részén, az országhatár menti településeken élnek, és fontos számukra a nemzeti értékek, a kultúra megtartása szempontjából az anyanyelvi dokumentumokhoz való hozzájutás. Célunk a nemzeti kisebbségek kultúrájának, önazonosságának, megőrzéséért, fejlesztéséért végzett tevékenység támogatása. Részcélunk egyrészt a helyi lakosság szolgálataként, a nemzeti kisebbség részére olyan állomány kialakítása,

amely számukra kulturális és nyelvi szempontból egyaránt megfelel, másrészt a települési
oktatási intézményekhez kapcsolódva a nyelvtanulás elősegítése. A helyi iskolákban újraindult a román nyelv tanítása, melyhez rendkívül nagy segítséget nyújthat a nemzetiségi állomány gyarapítása. A megnövekedett igényeket a mostani nemzetiségi állomány már nem tudja kielégíteni, ezért van szükség az állomány ilyen szempontú gyarapítására is. Az élethosszig
tartó tanulás, a nyelvismeret bővítése elengedhetetlen. Az anyanyelvű irodalom nélkülözhetetlen egy nyelv elsajátításának folyamatában. Ezt csak célirányos állománygyarapítással tudjuk
megtenni. A beszerzés szempontja, a meglévő állományok bővítése; nyelvkönyvek, szótárak
esetében többes példánnyal, irodalmi antológiák, gyermekkönyvek, klasszikus és kortárs román szépirodalmi művek esetében választékbővítéssel.
A cigány kisebbség ellátása ugyancsak fontos terület, és napjainkban egyre kevésbé elhanyagolható. A megye minden településén él a kisebbséghez tartozó népcsoport, sőt egyes településeken egyre nagyobb számban. Igyekszünk az ő ellátásukat is szem előtt tartani, bár tudjuk,
hogy ez nehézségekbe is ütközik.
A román nemzetiség illetve a cigány kisebbség ellátását állami támogatás keretében szerezzük
be elsősorban az Országos Idegennyelvű Könyvtáron keresztül. Sajnos az állománybeszerzési
keret minimális, de igyekszünk a legjobban kihasználni a rendelkezésre álló összeget.
Bízom benne, hogy 2018-ban lesz lehetőség a korábbihoz hasonló, a NKA által kiírt nemzetiségi állománygyarapítási pályázati forrásból is a gyűjtemények további gyarapítására.
A Nemzetiségi könyvtári ellátásban résztvevő települések
Román nemzetiségi ellátáshoz társult

Cigány etnikum ellátáshoz társult

települések

települések

1. Bedő

1. Bedő

2. Darvas

2. Bihartorda

3. Furta

3. Körösszakál

4. Körösszakál

4. Nagykereki

5. Körösszegapáti

5. Sáránd

6. Létavértes

6. Told

7. Mezőpeterd
8. Pocsaj
9. Vekerd
10. Zsáka

4.

Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet
megújítók tervszáma (fő)
A könyvtári látogatások tervszáma (db)

2017. évi

2018. évi

tény

terv

17421

17500

17421

17500

341513

341600

965

970

Ebből csoportok (db)

4.2 Dokumentumforgalom
2017. évi

2018. évi

tény

terv

449037

450000

E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)

-

-

Helyben használt dokumentumok (db)

1393968

1394000

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)

3214

3220

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)

239

240

2017. évi

2018. évi

tény

terv

Katalógus

14

14

Olvasói munkaállomás

94

100

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)

4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek száma helyben
használatra

4.4 Online szolgáltatások
Online szolgáltatások
Távhasználatok tervszáma

2017. évi tény

2018. évi terv

491798

492000

49

49

38

38

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtárban használható adatbázisok száma

A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatások száma (db)

1

1

n.a.

n.a.

-

-

A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatásokat igénybe vevő
használók száma (fő)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt
hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok
száma (db)

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Központi Könyvtárunk és nagyobb fiókkönyvtáraink akadálymentesítettek, bejáratuknál rámpa segíti a kerekesszékkel közlekedőket, Központi Könyvtárunkban mindkét bejáratnál található egy-egy lift is, mely az emeleti gyűjtemények megközelítését könnyíti meg. Ezenfelül,
pedig az épületben mindenhol kontrasztos nagy táblák jelzik, hogy az illető éppen melyik
részlegünknél tartózkodik. Ezeket kiegészítve a TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 pályázat keretében siket és nagyothalló használóink még hatékonyabb kiszolgálását minden részlegünkben
indukciós hurok segíti, illetve olvasótermünkben a vak és gyengénlátó olvasóink számára
nagyító felolvasó gépet, felolvasó gépet, képernyőolvasó szoftvert szereztünk be, valamint
elkészítettük az épület hangos térképét. A jobb tájékozódás és információszerzés érdekében a
pályázat keretében a Fehér Bot Alapítvánnyal közreműködve tervezzük Braille-írásos táblák
elhelyezését és tájékoztató füzet összeállítását az akadálymentes önkölcsönző állomás használatához. Valamint 2017 év elején megkezdtük a honlapunk felülvizsgálatát, melynek során
megállapítottuk, hogy a mostani portál nem teljes mértékben megfelelő a gyors és akadálymentes információszerzéshez (távoli elérés megoldott illetve látássérültek számára akadálymentesen használhatóak a katalógusaink), így a jelenlegi oldal strukturális és megjelenésbeli
átalakulása mellett döntöttünk, melynek eredményeként használóink egy sokkal átláthatóbb és
redundancia mentes honlappal találkoznak majd.

Szolgáltatások száma

2017. évi

2018. évi

tény

terv

Fogyatékossággal élők könyvtárhasznála-

5

5

15

15

2017. évi

2018. évi

tény

terv

tát segítő IKT eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma
4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Dokumentumok
Könyvek

2286

2326

folyóiratok

-

-

Elektronikus dokumentumok

-

-

2286

2326

Összesen

4.7 Használói képzések száma
2017. évi
Kompetenciaképzés

2018. évi terv

tény

A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem

448

450

10644

10700

43

45

formális képzések száma
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem
formális képzéseken résztvevők
száma
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem
formális képzések száma

A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem

641

700

14

7

192

70

212

215

4642

4700

21

22

1284

1300

3

3

503

503

formális képzéseken résztvevők
száma
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő
könyvtárhasználati foglalkozások
száma
A könyvtár által szervezendő
könyvtárhasználati foglalkozásokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a
társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló,
toleranciára nevelő és multikulturális programok száma
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a
társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló,
toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő
programok száma
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő
programokon résztvevők száma

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok

22

22

834

834

297

300

5854

5900

862

870

18888

19000

-

-

száma
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon
résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett
programok, képzések száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők
száma
Összes képzés tervszáma
A képzésen résztvevők tervszáma
összesen
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár felnőttképzési tevékenysége szervesen kapcsolódik alapfunkciójához.
Az élethosszig tartó tanulás gyakori színhelyei a könyvtárak, hisz a tanulási színterek és formák rendkívül változatosak: beszélhetünk formális, informális és nem formális tanulásról.
Intézményünkben évtizedek óta zajlanak az alapszintű számítógép használói kurzusok, így
formális tanulási lehetőségeket is biztosítunk olvasóinknak. A piacorientált képző intézmények nem fektetnek hangsúlyt az idősebb korosztály digitális írástudásának fejlesztésére, hisz
ez a réteg nem túl tőkeerős.
Ezt a hiányt pótolják a folyamatosan megszervezett alapszintű felhasználó képzéseink, az un.
Nagyi-NET programok. Az elmúlt években több száz nyugdíjas tanulta meg nálunk az számítógép használat alapjait és vált aktív részesévé a digitális világnak.

2018-ban a Digitális Jólét Program keretében valósul meg a „Digitalizáció az aktív idősekért” program, melyben könyvtárhálózatunk is részt vesz. Ennek keretében a nyugdíjas korosztály tagjai ingyenes informatikai képzéseken vehetnek részt.
E mellett engedélyezett képzési programjaink is vannak, melyek államilag elismert, a minőségbiztosítás jegyében mindig állandó színvonalú, tanúsítványt adó tanfolyamok:
1. Informatikai alapok (E-001313/2015/D001) - 30 óra
2. Elektronikus ügyintézés (E-001313/2015/D002) - 60 óra
3. IKER 1.Első lépések a digitális világba (E-001313/2015/D003) – 35 óra
4. IKER 2. Önállóan használom a digitális eszközeimet (E-001313/2015/D004) – 35
óra
A GINOP 6.1.2.-15. gazdaságélénkítő program keretében az aktív korosztály számára folyamatosan indítunk alapszintű és az erre épülő, kicsit haladóbb képzéseket. (IKER 1. – IKER 2.
) Ebben az évben tervezik országos szinten az IKER 3. és IKER 4. képzési program kidolgozását. Amennyiben ez megvalósul, mi is tervezzük az újabb 2 képzési program engedélyeztetését, hogy ez által haladó képzéseket is kínálhassunk hallgatóinknak.
2018-ban az alábbi képzéseket tervezzük könyvtárainkban:

Név
IKER 1.Első lépések a digitális világba (E001313/2015/D003)
IKER 2. Önállóan használom a digitális eszközeimet
(E-001313/2015/D004)

„Digitalizáció az aktív idősekért” program
ÖSSZESEN:

Kurzusok
száma

Résztvevők
száma

4

48

4

48

10
18

100
196

4.8 Rendezvény, kiállítás
A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű kö-

2017. évi

2018. évi

tény

terv
979

980

zösségi programok, rendezvények tervszáma összesen
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken

22217

22250

74

75

8819

8830

122

125

2252

2300

842

550

20492

10000

268

270

résztvevők tervszáma
A könyvtárban szervezendő időszaki
kiállítások tervszáma
A könyvtárban szervezendő időszaki
kiállítások látogatóinak száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők
tervszáma
A megyei hatókörű városi könyvtár
esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvények tervszáma
A megyei hatókörű városi könyvtár
esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma
Egyéb rendezvények tervszáma
Egyéb rendezvényeken résztvevők terv-

7692

száma
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár rendezvénytervezete
Tervezett rendezvényeink hónapról hónapra
A magyar kultúra napja
Rendezvények:

7800

„Itt az írás, forgassátok…”
Zenés irodalmi est a magyar kultúra napja alkalmából
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára
Arany-kvíz középiskolásoknak
Arany János életútja, költészete irodalmi kvízjáték formájában
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára
„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám”
195 éve született Petőfi Sándor
Gyermekfoglalkozások alsó tagozatosoknak
Helyszín: Méliusz Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Kölcsey kutatásokról a magyar kultúra napján
Helyszín: Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára
A debreceni helytörténeti kutató, Balogh László kutatási eredményeinek bemutatása.
Időpont: 2018. január 19-23.
Versben bujdosó: Emlékezés Nagy László költő, műfordítóra
Helyszín: Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. április
Halálának negyvenedik évfordulóján előadóesten verseivel emlékezünk a költőzsenire.
80 éve született Ágh István
Helyszín: Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. április 4. 16.00
Ágh István a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas magyar
költő, író, műfordító. Nagy László öccse. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1938. március 24-én (80 éve) született.
Szeretnénk könyvtárunkban is köszönteni.
Debreceni Költészeti Fesztivál
Helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár fiókkönyvtárhálózata, Csokonai Színház, városi
helyszínek
A rendezvény időpontja: 2018. április 9-11.

Haiku-író verseny
Helyszín: Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. április
A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő programba korhatár nélkül várjuk az alkotókat
és alkotásokat. A legjobb opuszok a NézőPont című folyóiratban is megjelennek.
„Szindbád utazásai” – Krúdy Gyula élete és munkássága
140 éve született, 85 éve hunyt el Krúdy Gyula
Rendhagyó irodalomóra felső tagozatosoknak
Helyszín: Méliusz Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. május
Hang-Játék-Zene gyermekrajzkiállítás
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. május
Gyermeknapi vetélkedők, játékok, kézműves foglalkozások
Helyszín: a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
Időpontja: május utolsó hete
Tervezett program: ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, a Kobaktörő Könyvtári Levelezős Játék díjkiosztója
89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok
Helyszín: Csapó utcai sétálóövezet, Méliusz Juhász Péter Könyvtár és más helyszínek
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. június 6-10.
Barátunk a könyv - olvasónapló pályázat
A díjkiosztó ünnepség helyszíne: Megyeháza, Árpád-terem
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. június
A pályázat célja gyermekirodalmi értékek olvastatásával közreműködni a gyerekek irodalmi
szocializációs folyamatának alakításában, megismertetni az olvasás szépségét, örömét, az
irodalmi műveken keresztül történő tapasztalatszerzés módját; ösztönzést adni további művek
olvasására és hozzájárulni az irodalmi életben való önálló részvétel képességének kialakításához
Színek és évek – Kaffka Margitra emlékezünk művein keresztül

Résztvevők: A Nyugdíjasok Háza Klub tagjai, a könyvtár olvasói
Helyszín: Méliusz Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. június
Az első világháború vége és következményei
Helyszín: Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. június 6. 16.00
1918-ban ért véget az első világháború, amely összesen több mint 15 millió ember halálát
okozta, és amely öldöklő küzdelem a korabeli gyarmati- és érdekeltségrendszer újrafelosztásával végződött. Erre szeretnénk rendezvényünkkel emlékezni.
Debreceni Új Fotóműhely: Műhelytitkok
8. Kiállítás
Helyszín: Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. június 20. — augusztus 5.
Örmény Napok
Helyszín: Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. augusztus 8. - szeptember 17.
A Debreceni Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár közös
rendezvénye.
Misi Mókus kalandjai
130 éve született Tersánszky Józsi Jenő
Gyermekfoglalkozások kicsiknek
Helyszín: Méliusz Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. szeptember
Nyelvek Európai Napja
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára - Idegennyelvi Gyűjtemény
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. szeptember
Foglalkozások általános- és középiskolásoknak nyelvi rekordokból és az Idegennyelvi Gyűjtemény kincseiből, minitárlattal.
Nyelvi kvíz, zászlós memóriajáték, vaktérkép, angol és német scrabble. Középpontban a
nyelvtudás hasznossága és szükségessége.

A magyar népmese napja
Gyermekfoglalkozások, játékok, vetélkedők
Helyszín: a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
Időpont: 2018. szeptember 30.
Országos Könyvtári Napok
Helyszín (megyénkben): a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai, valamint a Hajdú- Bihar megyei települési könyvtárak.
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. október
A rendezvény ideje alatt azt szeretnék megmutatni a szervezők, hogy milyen sokféle tanulási,
tájékozódási, kulturális, szociális lehetőség rejlik a könyvtári találkozásokban. Az akció egyik
fő célkitűzése a rendszeres könyvtárhasználók mellett minél több olyan személy elérése, akik
mindennapjaihoz eddig nem tartozott hozzá a könyvtárlátogatás.
Őszi gyermekkönyvnapok Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében
Helyszín: Debrecen és Hajdú-Bihar megye könyvtárai
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. október - november
A Méliusz Központi Könyvtára Gyermekrészlegének koordinálásával minden évben megrendezésre kerül a több mint három évtizede zajló Őszi Gyermekkönyvnapok programsorozat.
Debrecenben és a megye településein élő gyerekek író-olvasó találkozókon, interaktív gyerekelőadásokon, bábelőadásokon, ismeretterjesztő előadásokon és rendhagyó irodalom órákon
vehetnek részt.
„Örökségünk : Cívis értékek” – előadássorozat
Helyszín: a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
Időpont: 2018. október

Debreceni Irodalmi Napok
Helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár és más helyszínek
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. november 5-7.

A Magyar nyelv napja
Rendezvények:
Tövisek és virágok – Kazinczy a nyelvújító – előadás
A 90 éve elhunyt Tóth Árpádra emlékezünk

Helyszín: a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
Időpont: 2018. november 13.
70 éves Medvigy Endre irodalomtörténész
Helyszín: Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. november 21. 16.00
A nyolcvanas évek elejétől Pomogáts Béla irodalomtörténész és az Irodalomtudományi Intézet erkölcsi támogatásával irodalmat kutat. 1981-től publikál. 1986-tól, nagyobbrészt kutatási
eredményeit feldolgozva, 40 könyvet szerkesztett és látott el értelmező előszóval vagy utószóval. A Nap Kiadó In memoriam-sorozata számára Sinka István-, majd Erdélyi Józsefemlékkönyvet szerkesztett.
135 éve született Babits Mihály
A poeta doctus - Emlékezés Babits Mihályra
Rendhagyó irodalom óra nyolcadikosok számára.
Helyszín: Méliusz Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2018. november
Rendszeresen ismétlődő rendezvények, klubok
Ad astra per aspera: Helytörténeti kutatások és kutatóműhelyek
Helyszíne: Méliusz Központi Könyvtára
Rendezvény tervezett időpontja: évente 5 alkalommal: 2018. január 23-án, majd márciusban,
májusban, szeptemberben és novemberben.
Anime és Manga Klub
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára - Gyermekrészleg
Időpont: havonta
Benedek Galéria
A Benedek Elek Könyvtárban működő Benedek Galéria a város művészeinek kedvelt kiállítóhelye, ahol egy-egy alkotó munkái kb. egy hónapig tekinthetők meg.
Daloló : Közös éneklés, barangolás a magyar népdalok világában
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára – Zenei és Művészeti Gyűjtemény
Időpont: havonta

„Elmondom hát mindenkinek” – A Méliusz Juhász Péter Könyvtár XII. diákkonferenciája
Témakörök, helyszínek:
Az irodalom és én – Méliusz Libakerti Fiókkönyvtára
Unokáimnak ajánlom (Öregdiák konferencia az ötvenen túli korosztálynak)– Méliusz Józsai
Fiókkönyvtára
„A tudás az, mi felemel” – Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára
Ajánlom, hogy olvasd Te is! – Méliusz Petőfi Emlékkönyvtára
Könyvmoly vagyok, vállalom – Méliusz Központi Könyvtára
Felfedezem a nagyvilágot – Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára
Láss, ne csak nézz! (művészeti szekció) – Apolló Mozi
Időpont: 2018. november – december

Geronimo Stilton Klub
Foglalkozások iskolásoknak
Helyszín: Méliusz Józsai Fiókkönyvtára
Időpont: 2018. június-július
Hozz egy verset!” – Versbarát Kör
Helyszín: Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára
Időpont: havonta
Játsszunk együtt! – társasjáték klub gyerekeknek
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára - Gyermekrészleg
Időpont: kéthetente
Lapozzunk! – könyves kör 10-14 éveseknek
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára - Gyermekrészleg
Időpont: havonta
Lelki navigáció
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára
Időpont: kéthetente
Nyárfaló - szünidei matiné
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára - Gyermekrészleg
Időpont: nyári szünidőben, hetente

Nyugdíjas klub
Helyszín: Méliusz Libakerti Fiókkönyvtára
Időpont: hetente
Nyugdíjas könyvtárosok baráti köre
Időpontja: havonta
Helyszín: Méliusz Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtára
Rizikó klub
Időpont: minden hónap első szerdája (szünet: június, július, augusztus)
Helyszín: Méliusz Petőfi Emlékkönyvtára
Szünidei barkácsoló
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
Helyszín: Méliusz Józsai Fiókkönyvtára
Időpont: nyári szünidőben hetente egyszer
Van keddved játszani? - Társasjáték klub felnőtteknek
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára
Időpont: hetente egyszer, kedden
„A világ megvár, míg olvasol!”
Olvasókör
Helyszín: Méliusz Józsai Fiókkönyvtára
Időpont: havonta

Debreceni irodalmi nagyrendezvények
Debreceni Költészeti Fesztivál
2018-ban a Debreceni Költészeti Fesztivál (2018. április 9-11.) fókuszában a szavalat, a
versmondás, a hangzó költészet lesz. A Latinovits Zoltán könyvétől kölcsönzött mottó –
„Verset mondok” – arra hívja fel a figyelmet, hogy a költészet nemcsak a magányos és néma
olvasás során kelhet életre, hanem abban a nagyon különleges előadói helyzetben is, amikor
elszavalják azt. Latinovits így ír erről: „Gondolatom az, hogy az előadóművésznek magát a

költőt kell megjátszania, vagyis az alkotás hosszú folyamatát kell olyan röviden összefoglalnia, mint maga a vers, a költőt kell életre keltenie, úgy ahogy ő a költőt a mű első élményében, az alkotás küzdelmében elképzeli.” A rendezvény célja, hogy újra középpontba állítsa az
előadott vers varázsát, alkalmat biztosítson a versmondás élményének megtapasztalására és
egyben az erről való közös gondolkodást is ösztönözze.
A korábbi éveknél még nagyobb hangsúlyt fektetünk a szavalóversenyekre: az idén 12. alkalommal megrendezendő Megyei Versfesztiválra és az Ibolya Utcai Általános Iskola által szervezett szavalóversenyre.
Ebben az évben is megrendezzük a MÉLIUSZ Könyvtár immár hagyományos interaktív fordítói játékát, a Bábeliádát, amelynek keretében a három fős csapatokban vetélkedő gimnazisták versrészleteket fordítanak magyarról angolra, franciára és spanyolra, majd újra magyarra,
közvetlenül megtapasztalva ezáltal a műfordítás minden szépségét és nehézségét. A játék fordulói között szakértők segítenek értelmezni a létrejött fordításokat, és mutatják be a további
lehetőségeket.
A rendezvényen vendégünk lesz Závada Péter, aki új, Roncs szélárnyékban című verseskötetét mutatja be. A szerző az utóbbi években jelentős kritikai visszhangot kiváltó verseskötetek
kiadásával hívta fel magára a figyelmet, emellett az Akkezdet Phiai zenekar tagjaként a rap
műfajában is komoly ismertségre tett szert elsősorban rendkívüli nyelvi sokszínűségével, zeneiségével és extravaganciával hódító dalszövegei miatt. Az új verseskönyve mellett így a
közönség bepillantást nyerhet abba a folyamatba is, amelynek során a dalszöveg megszületik
és a színpadi előadás formájában – a zenével összekapcsolódva – dallá válik.
A Csokonai Színház felújítja és újra bemutatja a Költészeti Fesztivál alkalmából a tavalyi
Debreceni Irodalmi Napok keretében bemutatott Szívlapát-estet. A Tilos az Á könyvkiadó
kortárs versantológiájából készült előadás szintén egy izgalmas példája a hangzó költészet
megjelenésének: körkép a kortárs költészetről, a verset mondó színészek személyes választásaival.
A Méliusz Könyvtár és a Fiatal Írók Szövetsége együttműködésének köszönhetően kerül sor a
Borbély Szilárd költő emléke előtt tisztelgő szimpóziumra. A meghívott előadók – irodalomtörténészek, kritikusok – a tragikusan fiatalon elhunyt költő életművének értelmezésével, műveinek új fénytörésbe állításával, új elemzői szempontok keresésével hívják fel a versolvasó
közösség figyelmét Borbély Szilárd kiemelkedő hatású költészetére.
Ahogy a 2017-es évben, úgy a tervek szerint idén is sor kerül a Rock&Read kritikai beszélgetéssorozat újabb eseményére, ahol fiatal debreceni kritikusok vitatnak meg frissen megjelent
versesköteteket. A beszélgetés kiváló fóruma a kritikának, amennyiben lehetőséget ad arra,
hogy akár egy-egy vers kapcsán jól argumentált, szakmai megalapozottságú értékítéletek szülessenek, vélemények ütközzenek, és akár a közönség is aktív szerepet játszhat a vitában.

A rendezvény kiemelt eseménye egy kerekasztal-beszélgetés lesz, amely a versmondás, a
hangzó költészet témáját olyan tekintélyes előadókkal járja körbe, mint Csikos Sándor és Kovács András Ferenc.
Debreceni Ünnepi Könyvhét
A 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyerekkönyvnapok (2018. június 6-10.) debreceni programjának díszvendége Tompa Andrea lesz. A Hóhér háza, a Fejtől s lábtól, valamint az Omerta
című regények szerzője nyitja meg a rendezvényt június 7-én. A helyszín a korábbi években
megszokott Csapó utcai sétálóövezet lesz. Arra törekszünk, hogy a debreceni könyvesboltok
és antikváriumok mellett minél több magyarországi és határon túli kiadó legyen jelen könyveivel: ezáltal minél szélesebb könyvkínálatot nyújtva Debrecen közönségének.
Törekszünk arra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan együttműködjünk minél több városi kulturális intézménnyel: egyrészt a Könyvutcában való jelenlétükkel, másrészt közös szervezésű
programokkal szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy minél szélesebb kulturális programkínálat jellemezze a könyvhetet. Így a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárát, a Modemet, a Déri Múzeumot, a
Debreceni Művelődési Központot is meghívjuk a könyvhétre.
Könyvbemutatóra, beszélgetésre tervezzük meghívni a következő szerzőket: Kemény István,
Jász Attila, Totth Benedek, Tóth Kinga, Térey János, Potozky László, Csutak Gabi.
Esténként minőségi könnyűzenei koncerteket szervezünk a nagyszínpadra, ahol napközben
irodalmi beszélgetések, könyvbemutatók, gyerekprogramok és közösségi programok zajlanak.
Többféle tematikus városi sétából is választhatnak azok, akik szeretnék felfedezni Debrecen
irodalomtörténeti szempontból fontos helyszíneit. A programokra a belépés díjtalan.

Debreceni Irodalmi Napok
A november 5-től 7-ig tartó rendezvény központi témája az irodalmi kultusz lesz. Arra keressük a választ, hogy milyen tényezők játszanak szerepet egy-egy mű kultikussá válásában, mik
a „kultuszművek” ismertetőjegyei és hogy milyen viszonyban van egymással az irodalmi kultusz és a kánon. Mennyire van hatással az olvasókra, a befogadásra egy-egy szerző vagy mű
kultusza? Mennyire tartós a kultikus közelítésmód, illetve milyen határai vannak? Ilyen és
hasonló kérdésekre kapnak választ a plenáris előadások és az azt követő kerekasztalbeszélgetés hallgatói.
A Debreceni Irodalmi Napok keretében adjuk át az Alföld folyóirat szerkesztősége által három szerzőnek odaítélt Alföld-díjat. A Nagyerdei Víztoronyban rendezett ünnepélyes átadón a
díjazottak laudációja és a díjak átadása után kerekasztal-beszélgetés következik.

Használói elégedettség mérés
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Használói elégedettség mérések tervezése

2017. évi

2018. évi

tény

terv

A használói elégedettség-mérések száma

13

7

A használói elégedettség-mérések során a
válaszadó használók száma

649

70

Használói elégedettségmérést 2018-ban a felhasználóképzésekkel összefüggésben kívánunk
végezni. Akkreditált képzéseinken a csoportok átlag létszáma 10 fő.
A 2017-es évhez képest a nagyfokú eltérést az okozza, hogy míg tavaly elégedettségmérést
végeztünk olvasóink körében két százalékos merítésben, tudakolva a számítógépes kölcsönzés
bevezetéséből eredő tapasztalatokat, olvasói szokásváltozásokat, keresve a hiányosságokat,
addig 2018-ben igényfelmérést végzünk majd a körükben a nyitvatartási idő hosszabbításával
kapcsolatban. Előző évben 409 válasz érkezett a gépi kölcsönzés bevezetésével kapcsolatos
elégedettségmérés keretében.
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Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások
Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások
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Műhelynapok száma
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41,46 %

Résztvevő települési könyvtárak szám-
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aránya – KSZR nélkül (%)

(34 települési
könyvtár)

A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települé-
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si könyvtárak száma

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség
Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma

385

380

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött

45

45

14

14

megállapodások száma
A könyvtárban dolgozó önkéntesek
száma

A Méliusz Könyvtár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) bekezdése
törvénynek megfelelően 2012 óta fogad iskolai közösségi szolgálat teljesítése céljából tanulókat. A 2018-a évben is tervezzük a közösségi szolgálatos tanulók fogadását. A tavalyi évben
45 iskolával volt szerződésünk, a jövőben is várjuk az ország minden területéről a diákokat, és
keressük a lehetőségét további közösségi szolgálatos megállapodások kötésének.
Bővíteni szeretnénk a közösségi szolgálatos tevékenységek körét, bevonnánk a diákokat az
intézményi és városi szintű rendezvényeinkbe (Ünnepi Könyvhét, Költészet napja, Diákkonferencia, Országos Könyvtári Napok, TársasKedd társasjáték klub, karácsonyi mese felolvasás, stb). Tervezzük a diákok bevonását az idősebb és fiatalabb korosztálynak szervezett rendezvényeink lebonyolításának segítésébe. Ezzel az önkéntes tevékenységgel is érzékenyítve
őket a minden korcsoport iránt. Újra részt szeretnénk venni a Megyei Iskolai Közösségi Szolgálatos börzén, ahol a megye számtalan fogadószervezete mutathatja be, milyen IKSZ tevékenységi lehetőségeket kínál a középiskolák diákjai számára. Továbbra is tartunk tájékoztató
alkalmakat, amit szükség esetén ki szeretnénk bővíteni, igény szerint, egy intézménylátogatással egybekötött, szervezett középiskolás osztályok fogadásával. Tervezünk egy közösségi
oldalt és egy csoport létrehozását, ahová a jó példákat, észrevételeket, esetleges javaslatokat,
kérdéseket, válaszokat, tevékenység fotókat is megoszthatnák, mind a fogadó intézmény dolgozói, mind a középiskolás diákok.
A közösségi szolgálat által intézményünk egyik fő célja az önkéntességre nevelés ez nagyon
fontos, mert elősegíti a társadalmi beilleszkedést, emellett a diákok nem csupán tesznek a köz
érdekében, hanem megtanulnak együttműködni, konfliktust kezelni, kreatívan gondolkodni és
felelőséget vállalni a saját tevékenységük iránt.
Önkéntesség a Könyvtár Pontokon
A korábbi évek önkéntes szolgáltató és segítő tevékenységeit folytatjuk több év tapasztalatát
beépítve a munkánkba. Önkéntes kollégák bevonásával végzünk olvasásnépszerűsítést több
helyszínen, szabad kapacitásuk függvényében szívesen vesznek részt karitatív, önkéntes tevékenységekben.

A Méliusz Könyvtár öt Könyvtár Pontja és az ott önkéntes szolgálatot teljesítő kollégái 2018as évben is várja az olvasóit, használóit. Tervezzük a pontokon dolgozó önkéntes kollégáink
továbbképzését a központi könyvtárban, a hálózat dolgozóinak segítségével (papírszínházas
előadások, gyerek és felnőtt foglalkozások, könyvtáros módszertan, jó gyakorlatok stb.)
Az eddig szolgáltatások mellett, igény szerint tervezünk rendszeres könyvtár ponti foglakozásokat, kézműves foglakozások, könyvtár használói órák, papírszínházas előadások, rendezvényeket és vándorkiállításokat. Mindezekben nagy segítségünkre voltak a könyvtáros kollégáink, akik önkéntes munkájukkal a jövőben is támogatni fogják a könyvtár pontok működését.
Továbbra is szorosan együttműködünk a pontjainknak helyet adó fogadó szervezetekkel, a
jövőben keressük a közös rendezvények és tevékenységek megszervezésének lehetőségét is.
Könyvtár Pontjaink a kezdetektől eMagyarország pontként is működtek, amik a 2018-as évtől
Digitális Jólét Ponttokká alakulnak át. A DJP pontok infrastrukturális fejlesztése pályázatnak
köszönhetően négy Könyvtár Pontnak bővül a felhasználói informatikai eszközparkja, ez által
biztosítva a városrész digitális esélyegyenlőségét. Az eszközök segítségével új szolgáltatási
formák bevezetésére is lehetőség nyílhat. Különböző kommunikációs stratégiák segítségével
meg szeretnénk ismertetni a könyvtár pontok szolgáltatásaival a környéken működő babamama klubokat, óvodákat, iskolákat, nyugdíjas klubokat, a terület lakosságát. Velük együtt
egy közösségi életteret szeretnénk kialakítani.
4.12 Partnerség
Intézményünk 2018-ban is fent kívánja tartani együttműködéseit a szakmai szervezetekkel, a
fenntartó önkormányzattal, az állami, egyházi és oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, igyekszik megfelelően ápolni külső kapcsolatait. Az elkövetkező évben is folyamatos,
kölcsönös kapcsolatépítésre törekszünk elsősorban a debreceni és Hajdú-Bihar megyei középiskolákkal, együttműködési megállapodásokat kötünk az iskolai közösségi szolgálatra.
A könyvtárral írásos együttműködést
kötő partnerek száma
Civil szervezetek
Határon túli könyvtárak
Vállalkozók
Oktatási intézmények
A kistelepülési önkormányzattal kötött

2017. évi

2018. évi

tény

terv
24

25

1

0

1

1

45

45

47

52

megállapodások száma
Egyéb
Összesen

5
123

5
128

4.13 Digitalizálás
A könyvtár főbb célkitűzései nem változnak az idei évben, az előző évekhez képest, így fő
alapelvünk továbbra is a digitális technológia innovatív alkalmazása az értékközvetítés és az
értékmegőrzés érdekében. Szeretnénk továbbra is vezető szerepet betölteni a város integrált
közgyűjteményi rendszerének működtetésében.
A digitalizálás fő céljai sem változtak a jövőre tekintve, ezek a következők:


A ritkaságnak számító és történeti értékük miatt kiemelkedő fontosságú helyismereti
dokumentumok digitalizálása az állagmegóvás érdekében.



A helyismereti és helytörténeti adatbázisunkba (JaDox) korábban rögzített rekordok
kiegészítése a hozzájuk tartozó dokumentumok digitalizálásával.



Az adatbázisunk digitális könyvtárának kiépítése és publikussá tétele a szerzői jogkezelés figyelembevételével.



A digitalizált kulturális értékeink hozzáférhetővé váljanak az Európai Digitális Könyvtár portálján (Europeana) is.



Digitális dokumentumaink platformoktól független hozzáférhetővé tételével támogatni
kívánjuk városunk turisztikai szolgáltatásait (pl. QR-kód projekt és a civiskultura.hu
bővítése)

Könyvtárunk az idei évre is aláírta a szándék nyilatkozatott, hogy részt vesz az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programban, melynek keretében a munkatársak a
Helyismereti Gyűjtemény és Fotótár állományát digitalizálják.
Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni?
Eszköz neve, típusa

Darabszám

A2-es scanner

1 db

Mikrofilm scanner

1 db

Hol teszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat)

2018-ban is a JaDoX adatbázisban lesznek elérhetőek a digitalizált cikkek, aprónyomtatványok, fotók és plakátok. Ez évben szeretnénk, ha az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programban részt vevő munkatársak által digitalizált és a JaDoX rendszerbe
feltöltött összes állomány átkerülne a MaNDa (Magyar Nemzeti Digitális Archívum) adatbázisba, onnan pedig az Europeana-ba. A bedigitalizált régi könyvek továbbra is a belső zárt
hálózaton érhetőek el az olvasók számára.
Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%)
Cél

Arányszám (%)

Szolgáltatás

30%

Állományvédelem

50%

Elektronikus dokumentumküldés

18%

Reprográfia

2%

Digitalizálás

2017. évi tény

2018. évi terv

Digitális objektumok száma

70175

83475

Teljes dokumentumok száma

70175

83475

Könyv

288

400

Folyóirat

203

0

Hanganyag

0

0

Audiovizuális dokumentum

0

0

144

200

Egyéb

10831

12700

Összesen

11466

13300

Online elérhető

5134

6100

Helyben használatra elérhető

6332

7200

Kép

A 2017-es évben a folyóiratok a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségével való külön
megállapodás alapján lettek digitalizálva. Azonban mivel ez a megállapodás véget ért, a 2018as évre nem tervezünk teljes folyóirat digitalizálását.
Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?

Új online adatbázis bevezetését nem tervezzük. A JaDoX rendszerbe a könyvek kivételével
továbbra is folyamatosan töltjük fel a bedigitalizált állományokat.
A könyvtár fejlesztése a Civiskultura.hu oldal. Az oldalt folyamatosan fejlesztjük. A feltöltött
anyagokat helyességét ellenőrizzük, friss fotókat töltünk fel, emellett azokat a turisztikai látványosságokat, amelyek nincsenek ellátva QR kóddal, vagy valami oknál fogva már nem található meg az épületen, pótoljuk a kódokat. Figyelemmel kísérjük a városban átadásra kerülő
szobrokat, domborműveket is, ezekkel az információkkal is folyamatosan frissítjük az oldalt.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:
1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési terveinek bemutatása és
2018. évi épületfejlesztési munka igények:


Minden épületre, jogszabályi előírások alapján:


Épületek

elektromos

rendszereinek

érintésvédelmi,

villámvédelmi

és

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatai. (54/2014. BM rend.)


Kéziszerszámok érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatai.



Gázfűtésű épületek gázvezetékeinek és gázfogyasztó berendezéseinek.
biztonságtechnikai felülvizsgálata



Épületek energia megtakarítási intézkedési terveinek elkészíttetése. (2015. évi
LVII. törvény 11/A.§)



Központi épület:


Kijelző panel csere a főbejárati liftnél.



Szerver szoba gázzal oltó rendszer nagy karbantartás



Beázások megszűntetése:
Az épületen több ponton beázás van, tetőjavítás, ereszcsatorna javítás,
bádogozás, ablakjavítás szükséges.



Épületfelügyeleti rendszer egyszeri felülvizsgálata, javítása.
Az épületfelügyeleti rendszer terepi eszközeit (hőmérséklet-, nyomáskülönbség stb. érzékelőket) ellenőrizni, kalibráltatni, szükség esetén javíttatni vagy cserélni kell,

 Hő- és füstelvezető rendszeren tönkrement ablak mozgatómotorok cseréje. Hő-

és füstelvezető rendszer működőképesen tartását jogszabály írja elő:
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
248. § (1)
 Tönkrement

biztonsági

irányfények

cseréje.

Működőképesen

tartását

jogszabály írja elő: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat 248. § (1)


Tetőablak mozgatómotor cseréje: 4 db olvasóterem, 2 db helytörténeti.
Az olvasóterem és a helytörténeti teremben motorosan mozgatható tetőablakokkal lehet biztosítani a terek természetes szellőzését. Az olvasóterembe 16 tetőablakból 3, a helytörténetiben 8 tetőablakból 2 nem működik.



L3 (alagsor könyvraktár) légkezelő hűtési szelepmozgató motor cseréje
A szelepmozgató motor meghibásodása miatt, a szelep klíma hőmérsékletszabályozó funkcióját nem tudja betölteni.



L2 (alagsor ruhatár) légkezelő hűtési motoros szelep cseréje.
A szelep klíma hőmérsékletszabályozó funkcióját nem tudja betölteni.



L6 (helytörténeti) légkezelő hűtési motoros szelep cseréje.
A szelep klíma hőmérsékletszabályozó funkcióját nem tudja betölteni.



Világítási armatúrák felújítása:



Világítás korszerűsítés folytatása. Tönkrement világítási armatúrák és
világítótestek kiváltása LED-es fényforrásra.



Repedt ablaküveg táblák cseréje. Az épületben van néhány megrepedt
ablaküveg tábla: kupolában 2 db, 1. emeleti kerengőben 2 db, nyelvi
részlegben 1 db.



Liftek segélyhívó telefonjainak áthelyezése a hátsó portáról a kiválasztó térbe,
GSM alapú rendszer kiépítésével.



Biztonsági megfigyelő kamerarendszer korszerűsítése vagyonvédelmi okokból.
A meglévő régi kamerák és rögzítő kiváltása korszerű nagy felbontású
rendszerre. Az épület növekvő kihasználtsága miatt, és esetleges vagyon elleni
lopások felderítéséhez indokolt.



Motoros vetítővászon kiépítése a földszinti nagy előadóba. A terem
kihasználtsága miatt indokolt.



Zászlótartó oszlopok helyreállítása a főbejáratnál épületen kívül. A 2016.
évben történt megrongálása óta nem lett helyreállítva.



Épületen kívüli szennyvízcsatorna és esővíz elvezető rendszer tisztítása.



Fiókkönyvtárak:

Benedek Elek Könyvtár


Légtechnikai

rendszer

felülvizsgálata,

mérése,

teljesítmény

növelése,

zajcsillapítása, tisztítása.


A légtechnikai rendszer nem elég hatékonyan szellőztet és zajos. Először
méréssel meg kell vizsgálni, hogy a ténylegesen befújt levegőmennyiség
megfelel-e az előírásoknak.



Nyílászáró csere a belső udvar felől, 4 db ablakon.

Csapókerti Könyvtár


Az ingatlan körbekerítése. Csapókerti Könyvtár épülete egy vállalkozás- és
egy bank épületével együtt egy osztatlan közös tulajdonú telken áll. A
könyvtár részéről igénylik, hogy a jelenleg közös telek könyvtárhoz tartozó
része kerítéssel el legyen kerítve.



Fűtéskorszerűsítés kazáncserével, kéménycserével.



Udvaron lévő alsó raktár épület festése.



Mellékhelyiségek falfestése a könyvtárépületben, ajtók mázolása.



Lapos tető felújítása víz és hőszigeteléssel.

István úti Könyvtár


Épület közcsatornára történő rákötése, tervezéssel, kivitelezéssel. Törvényi
előírás a közcsatornára való rákötés.

Nyugdíjasok Háza Könyvtár


Fűtéskorszerűsítés
szabályozhatóság

radiátorok,

csővezetékek,

megvalósítása

elzárószelepek

termosztatikus

cseréjével,

szabályozószelepek

beépítésével.
Kartács utcai Könyvtár


Felázás miatti padlócsere



Bejárati ajtó cseréje, korszerűbb, több ponton záródó biztonsági ajtóra.

Libakerti Könyvtár



Fűtéskorszerűsítés kazáncserével, kéménycserével.



Elektromos hálózat bővítés. A könyvtár elektromos hálózata nem bírja a
terhelést. Egy külön áramkör kiépítése javasolt az elektromos terhelés
elosztásához.

Józsai Könyvtár


Alapfűtést biztosító radiátoros fűtési rendszer kiépítése. Az épület,
könyvtár felépítése óta a Józsai Könyvtárban nincs alapfűtés, a légfűtés
pedig gazdaságtalan.



Világításkorszerűsítés, világítási armatúrák és világítótestek kiváltása
LED-es fényforrásra.



Gépi szellőzőrendszer tisztítása.

Újkerti Könyvtár


Épület felújítási munkák között: Könyvtár részére saját használatú WC
blokk kiépítése az épület iskolai részétől való leválasztás miatt. Erre azért
van szükség, hogy a könyvtár látogatói és munkavállalói akkor is tudjanak
vizesblokkot használni, amikor a könyvtár nyitva tartása alatt az iskola
épülete zárva van (pl. szombati napokon). Továbbá biztosítani kell az
akadálymentes WC használatot a könyvtári térben.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár teljes hálózatának informatikai rendszerét az Informatikai
Osztályunk felügyeli. Ide tartozik a munka során fellépő hibák javításai, valamit az ütemezett
frissítések és karbantartások elvégzése, továbbá a központi szerverek zavartalan működésének
biztosítása.
Az intézményt kiszolgáló és ellátó külső informatikai cégekkel való kapcsolattartást is az osztály végzi.
Általános feladatok:
-

számítástechnikai eszközök karbantartás és javítása

-

honlapunk tartalmának frissítése

-

kiadványok, plakátok, meghívók tervezése és elkészítése

-

KSZR megyei hálózat informatikai támogatása

-

javíthatatlan eszközök selejtezésének előkészítése

-

szervereink karbantartása, frissítése

-

rendszeres archiválás és adatmentés

-

nyomtatók kellékanyagainak biztosítása, beszerzése

-

könyvtárosaink és olvasóink informatikai képzése

Hardveres feladatok:
-

számítógépes kölcsönzést ellátó munkaállomások cseréje

-

szerviz anyag- és alkatrészbázis bővítése

-

szerverszoba átvizsgálása, szünetmentes tápegységek további cseréje

-

szervereink merevlemezinek további cseréje

-

új szerver beszerzése (Huntéka, Honlap, MONGUZ alkalmazások kiszolgálója)

-

központi épület megfigyelő kamerarendszerének felülvizsgálata, kamerák áthelyezése,
rendszer bővítése

-

fiókkönyvtárak biztonsági kamerás rendszerének kiépítése (kezdetben néhány egység,
később az összes)

-

új PC-k beszerzése, telepítése (pl. fiókkönyvtárak, olvasóterem teljes géppark cseréje,
bővítése)

-

az előadó teremben rögzített prezentációs eszközök beszerzése, telepítése

-

A központi épületben lévő nagy fénymásolók egységes cseréje, újak beállítása, majd

-

az innen kikerülő, de még üzemképes eszközök kitelepítése fiókkönyvtárakba, így
azokban szolgáltatás-bővítésre nyílik lehetőség

Szoftveres feladatok:
-

az egységek rendszeres, ütemezett karbantartásának, frissítéseinek folytatása

-

digitalizálási folyamatok folytatása, MANDA program tevékenységének informatikai
támogatása, hibás eszközeik cseréjének koordinálása, elvégzése

-

tartalom szűrés biztosítása az előírt számítógépeken

-

Team Viewer (távoli elérést biztosító szoftver) licencek beszerzése, mellyel még gyorsabban elvégezhető a fiókkönyvtárakban lévő számítógépes problémák elhárítása

-

Total Commander szoftver licencek beszerzése, legalizálása

-

a KSZR-ben lévő számítógépek egységes vírusvédelmének kialakítása, a licencek
központi szerveren kezelése

Egyéb feladatok:
-

beérkező hibajelentésekre gyorsabb és pontosabb válaszok adása

-

a gazdasági egység elköltözésével járó irodák informatikai hálózatának átalakítása, átépítése

-

a központi épület WIFI hálózat lefedettségének erősítése

-

a könyvtári társas játékok, rendezvények informatikai hátterének biztosítása

-

a teljes intézményben az olvasók által használt számítógépeken a tartalomszűrés- és
korlátozás megoldása

Honlap, közösségi oldalak:
-

a megújult honlap SEO-zásának további biztosítása alvállalkozó bevonásával

-

további fiókkönyvtárak közösségi oldalainak létrehozása, egységes megjelenés ellenőrzése, felügyelete

Huntéka:
-

a 2.0-s verzió tesztelése és bevezetése

-

Digitális dokumentumok Huntékához kapcsolása

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés
Megnevezés

darab

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép

megjegyzés

forint
-

-

-

-

-

-

24 3.080.000
ebből olvasói
ebből dolgozói

20 2.100.000
4

980.000

Szerver

1 1.000.000

Fénymásoló

4 1.280.000

Szkenner

-

-

-

-

-

-

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb:………..

59 1.650.000

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)
4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)
Az alábbi táblázatok a már előrelátható, 2018-ban megvalósítás, fenntartás alatt lévő pályázatainkat tartalmazzák.
I.) 2018-ban még megvalósítás alatt álló; 2018-ban elszámolandó pályázatok
Hazai pályázatok
Pályázott
Elnyert
Támogató
Kezdete
megnevezése
összeg
összeg

Befejezése

(Ft-ban)
NKA 201108/01432
Méliusz Kalendárium
2017. rendezvények
megvalósítására

1 010 880 Ft

700 000 Ft

NTP-KULT-17-0014
Gyógyítás a művészet
erejével

960 000 Ft

900 000 Ft

14174/2017/KOZGYUJT
Arany János-emlékév
programjai a Méliusz
Juhász Péter Könyvtárban
118384
Debreceni Ünnepi
Könyvhét és kapcsolódó
kulturális rendezvényeinek megvalósítása; a
Szabó Magda emlékév
alkalmából szervezett
kulturális programok
megvalósítása
NKA 107108/02406
Könyvbemutatók a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár szervezésében

1 500 000 Ft

1 950 000 Ft

1 000 000 Ft

1 500 000 Ft

Emberi Erőforrás 2017.09.01.
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
Ismeretterjesztés
és Környezetkultúra
Kollégiuma
Emberi Erőforrá- 2017. 09.01.
sok Minisztériuma
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
Emberi Erőforrá- 2017.03.02.
sok Minisztériuma

Európai Uniós
pályázatok megnevezése
TOP-6.3.2-15DE1-2016-00003

Pályázott összeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

„A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása”

Konzorciumi
szinten:
296.000.000 Ft

Konzorciumi
szinten:
296.000.000 Ft

Ebből Méliusz:
5.328.000 Ft

Ebből Méliusz:
5.328.000 Ft

(megvalósítása
folyamatban)

2018.05.31.
(megvalósítása
folyamatban)
2018.03.02.
(megvalósítása
folyamatban)

Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata

2017.06.01.

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
Szépirodalom
Kollégiuma

2018.01.08.

2017.12.31.
(pénzügyi elszámolás és
szakmai beszámoló elfogadása
folyamatban)

1 950 000 Ft

1 000 000 Ft

2018.02.28.

2018.10.10.
(szerződéskötés
folyamatban)

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2016.10.01.

2019.01.31.

TOP-6.3.2-15DE1-2016-00004
„Libakert gazdaságélénkítő
környezeti megújítása”

Konzorciumi
szinten:
239.000.000 Ft

Konzorciumi
szinten:
239.000.000 Ft

Ebből Méliusz:
4.302.000 Ft

Ebből Méliusz:
4.302.000 Ft

TOP-6.3.2-15DE1-2016-00005
„A Sestakert
gazdaságélénkítő
környezeti megújítása”

Konzorciumi
szinten:
181.000.000 Ft
Ebből Méliusz:
3.258.000 Ft

Konzorciumi
szinten:
181.000.000 Ft

EFOP-4.1.8-162017-00050
Megújulás és
hagyomány: Új
rendszer a minőségi szolgáltatás
szolgálatában

TOP-6.9.2-16DE1-2017-00001
Helyi közösségfejlesztés Debrecen 1 városrészen
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00002
Helyi közösségfejlesztés Bánk
városrészen

2016.10.01.

2019.01.29.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2016.10.01.

2018.01.31.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2016.09.01.

2019.09.30.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program

2017.09.01.

2019.02.28.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2017.12.01.

2021.10.31.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2017.12.01.

2021.10.31.

Ebből Méliusz:
3.258.000 Ft

TOP-6.9.1-15DE1-2016-00001
„A társadalmi
együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok megvalósítása DebrecenNagymacs városrészen”

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

Konzorciumi
szinten:
20.295.520 Ft

Konzorciumi
szinten:
20.295.520 Ft

Ebből Méliusz:
5.038.720 Ft

Ebből Méliusz:
5.038.720Ft

Még nincs támogatói döntés

(elbírálás
alatt)

19 995 672

Konzorciumi
szinten:
171 798 316Ft

Konzorciumi
szinten:
171 798 316Ft

Ebből Méliusz:
59 343 165 Ft
Konzorciumi
szinten:
15 850 440 Ft

Ebből Méliusz:
59 343 165 Ft
Konzorciumi
szinten:
15 850 440 Ft

Ebből Méliusz:
4 791 000 Ft

Ebből Méliusz:
4 791 000 Ft

TOP-6.9.2-16DE1-2017-00003
Helyi közösségfejlesztés Ondód
városrészen
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00004
Helyi közösségfejlesztés Debrecen 3 városrészen
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00005
Helyi közösségfejlesztés Debrecen 2 városrészen
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00006
Helyi közösségfejlesztés Debrecen-Józsa városrészen
TOP-6.3.2-16DE1-2017-00002
A Tócóskert
gazdaságélénkítő
környezeti megújítása

TOP-6.3.2-16DE1-2017-00003
A Petőfi tér rekonstrukciója

Konzorciumi
szinten:
16 054 962Ft

Konzorciumi
szinten:
16 054 962Ft

Ebből Méliusz:
4 671 000 Ft
Konzorciumi
szinten:
318 133 688 Ft

Ebből Méliusz:
4 671 000
Konzorciumi
szinten:
318 133 688 Ft

Ebből Méliusz:
113 038 353 Ft
Konzorciumi
szinten:
504 043 988Ft

Ebből Méliusz:
113 038 353 Ft
Konzorciumi
szinten:
504 043 988Ft

Ebből Méliusz:
186 351 223 Ft
Konzorciumi
szinten:
55 118 626 Ft

Ebből Méliusz:
186 351 223 Ft
Konzorciumi
szinten:
55 118 626 Ft

Ebből Méliusz:
19 000 0001 Ft

Ebből Méliusz:
19 000 0001 Ft

Konzorciumi
szinten:
719 000 000 Ft

2017.12.01.

2021.10.31.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2017.12.01.

2021.10.31.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2017.12.01.

2021.10.31.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2018.03.01.

2021.10.31.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2018.03.01.

2019.11.30.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2018.03.01.

2020.10.31.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2018.04.01.

2019.11.30.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2018.03.01.

2019.11.30.

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2018.04.01.

2018.12.31.

Ebből Méliusz:
1 4 000 000 Ft
Konzorciumi
szinten:
900 000 000 Ft
Ebből Méliusz:
16 200 000 Ft

TOP-6.3.2-162017-DE1-00004
A Tócóvölgy
gazdaságélénkítő
környezeti megújítása
TOP-6.3.2-16DE1-2017-00005
A Bem tér gazdaságélénkítő
környezeti megújítása
GINOP-3.3.1-162016-00001
Digitális Jólét
Program Pontok
fejlesztése

Még nincs támogatói döntés

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

Konzorciumi
szinten:
428 000 000 Ft
Ebből Méliusz:
7 705 000 Ft
Konzorciumi
szinten:
300 000 000 Ft
Ebből Méliusz:
6 000 000 Ft
A pályázat tartalma:
Digitális Jólét
Program Pontok
kialakítása a pályázati felhívás

Még nincs támogatói döntés

Még nincs támogatói döntés

Még nincs támogatói döntés
A pályázat tartalma:
Digitális Jólét
Program Pontok
kialakítása a pályázati felhívás

szerint (cím, eszközök; Digitális
Jólét Program
Pont mentor képzése )
9 helyszín
TOP-7.1.1-162016-00042
Civis Lokális
Lehetőségek
Debrecenben
EFOP-3.3.3VEKOP/162016-00001
Múzeumi és
könyvtári fejlesztések mindenkinek
(együttműködő
partnerként segítjük a projekt
megvalósítását)

szerint (cím, eszközök; Digitális
Jólét Program
Pont mentor képzése )
9 helyszín

0

0

0

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2016.09.01.

2020.12.31.

Nemzetgazdasági
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

2017.02.01.

2020.01.31.

0

II.) Fenntartási időszakban levő Európai Uniós forrásból megvalósított pályázatok
(Az indulás idejéhez és a befejezés idejéhez a fenntartási időszak kezdetét és végét írtuk)
Európai Uniós pályázatok megnevezése
TÁMOP-3.2.12-12/12012-0014
Kaleidoszkóp – Hajdú-Bihar megyei kulturális szakemberek
képzési közművelődési
és könyvtári szolgáltatás-fejlesztés érdekében
TÁMOP-3.2.12-12/12012-0026
"Képzésekkel a kulturális szolgáltatásokért
- könyvtárak és közművelődési intézmények összefogása Hajdú-Bihar megyében
TÁMOP-3.2.13-12/12012-0108
„Vadrózsából Tündérsíp” – Könyvtárak
a sokszínű tudás átörökítéséért

Pályázott ös-szeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Konzorciumi
szinten:
29.331.185 Ft

Konzorciumi
szinten:
29.331.185 Ft

Ebből Méliusz:
10.895.940 Ft

Ebből Méliusz:
10.895.940 Ft

Konzorciumi
szinten:
28.171.852 Ft

Konzorciumi
szinten:
27.630.852 Ft

Ebből Méliusz:
15.773.587 Ft

Ebből Méliusz:
15.312.587 Ft

21.441.710 Ft

21.441.710 Ft

Támogató

Kezdete

Befejezése

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2012.10.01.

2019.12.31.

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2015.04.14.

2020.04.13.

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2014.09.09.

(I. PFJ benyújtva,
elfogadva
II. PFJ benyújtva)
2019.09.08.

( I. PFJ
benyújtva,
elfogadva
II. PFJ benyújtva; III.

TÁMOP-3.2.13-12/12012-0250
„Együtt értük, együtt
velük 2.”
22.794.264 Ft

22.794.264 Ft

TÁMOP-3.2.4.A-11/12012-0063
"Értékközvetítés Közgyűjteményi partnerség az ÉszakAlföldi Régióban”

18.583.800Ft

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok
megnevezése
nem releváns

Pályázott
összeg

18.583.800Ft

Elnyert ös-szeg
(Ft-ban)

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2013.11.26.

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2013.12.20.

Támogató

Kezdete

PFJ benyújtva)
2018.11.25.
(I. PFJ benyújtva,
elfogadva
II. PFJ benyújtva,
elfogadva,
III. PFJ
benyújtva;
IV. PFJ
benyújtva)
2018.12.19.
(I. PFJ benyújtva,
elfogadva
II. PFJ benyújtva,
elfogadva,
III. PFJ
benyújtva;
IV. PFJ
benyújtva)
Befejezése

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a
megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

2017. évi tény

2018. évi terv

-

-

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

11

11

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

20

20

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nél-

55

60

88

90

960

1000

22

22

-

-

-

-

Kommunikáció
Kommunikációs költségek (Ft)

kül)
Online hírek
Közösségi médiában megjelenő hírek
Hírlevelek
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)
Egyéb:….

Minőségirányítási tevékenység
2017-ben a könyvtárhasználati felmérésben sok hasznos észrevételt kaptunk. Ezeket kielemezve keressük a megoldás módozatait, lehetséges útjait. Leggyorsabban az információhiányból adódó problémákat tudjuk kezelni. (Pl. nem minden olvasó tud arról, hogy minden
egységből kölcsönözhet olvasójegyével, hogy bárhol leadhatja a visszahozott dokumentumokat, hogy mindenkinek van lehetősége könyvtárközit kérni.)
Teljesíthetjük azt az elvárást is, hogy az újonnan beszerzett könyvek listáját elérhetővé tes-szük a honlapon, hogy a fejlesztés alatt álló honlapot minél előbb elérhetővé tesszük. A
HUNTÉKA fejlesztőkkel folyamatosan tárgyalva elérhetjük, hogy a rendszer új verzióját elkezdhessük használni.
2017-ben valamennyi fiókkönyvtárban bevezetésre került a HUNTÉKA könyvtári rendszer.
Ezáltal lehetőség nyílt az egységes kölcsönzéspolitika kialakítására. Ahhoz, hogy minden
egységünkben hasonló feltételek mellett kölcsönözhessenek, hosszabbíthassanak olvasóink,
folyamatosan ellenőrzés alatt kell tartani a szolgáltatást. Ennek érdekében kiemelt feladatnak
tekintjük a HUNTÉKA munkacsoport megalakítását és folyamatos működtetését a 2018-as
évben. Havonkénti rendszeres összejöveteleivel, a felmerülő problémák megbeszélésével,
javaslat tétellel a problémák orvoslására bizonyosan javítani fogja a szolgáltatás színvonalát.
Az intézmény vezetésének szándékában áll a nyitva tartási idő növelése. Kérdőíves formában
meg fogjuk kérdezni olvasóinkat, számukra mi jelentené az ideális nyitva tartási időt. Ezt figyelembe véve fogjuk bevezetni az új szolgáltatási időt.
Az intézményi kommunikáció javítására is további lépéseket kell tennünk, mert ennek minőségével nem elégedettek a kollégák.
A 2017-ben munkatársak által kitöltött motivációs kérdőív eredményeit figyelembe véve
szándékunkban áll elkészíteni az intézmény tudástérképét, melynek segítségével a rejtett tudásokról is ismerete lesz a vezetésnek, ami segítség lehet váratlan helyzetekben, feladatok megoldásában.
Kommunikációs tevékenység
Sajtókapcsolataink ápolása, erősítése, az együttműködés fenntartása, és lehetőség szerint újak
kialakítása 2018-ban is kiemelt fontosságú számunkra, hiszen a sajtón keresztül célcsoportjaink nagy része hatékonyan elérhető.

Nagyobb rendezvényeinkről és az intézmény életében bekövetkező jelentős változásokról
sajtótájékoztatón értesítjük a média képviselőit. Havi programlistánkat továbbra is elküldjük
az újságíróknak, szerkesztőknek, majd közvetlenül az esemény előtt meghívót is küldünk azzal a céllal, hogy általuk minél több felhasználó látogassa rendezvényeinket, használja szolgáltatásainkat.
A sajtó rendszeres értesítése mellett a könyvtár honlapja és facebook-oldala, a saját tervezésű
plakátok, meghívók, programfüzetek, szórólapok is hatékony formái a rólunk szóló információk közlésének. Utóbbiakat elektronikusan továbbítani gyors és környezetkímélő megoldás,
ugyanakkor gondolunk az idősebb korosztályra is, akik nem minden esetben internethasználók: kiadványaink nyomtatott formában is elérhetők lesznek.
2017-től kezdődően Debrecen irodalmi nagyrendezvényeinek felelőse a Méliusz könyvtár.
Idén is szeretnénk lehetőséget kapni arra, hogy néhány irodalmi portálon (litera.hu, KULTer.hu) a Költészeti Fesztivál, az Ünnepi Könyvhét a Debreceni Irodalmi Napok eseményeiről cikkeket, beszámolókat tegyünk közzé, így az események távolról is nyomon követhetővé
válnak.
Partnerintézményeinkkel (a Déri Múzeum, a Csokonai Nemzeti Színház, a Debreceni Művelődési Központ, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, a
Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára) továbbra is együttműködésben végezzük munkánkat, nagyrendezvényeink megvalósításában kölcsönösen számítunk egymás
segítségére. Összefogással megvalósuló programjaink híranyagai így partnereink médiafelületein is megjelennek, ezáltal még több emberhez jutnak el üzeneteink.
A Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékével megvalósult együttműködésünk fenntartására idén is törekszünk. A kommunikáció szakos hallgatók az előző
években is hatékonyan vettek részt a nagyrendezvényeinket megelőző reklámkampányokban,
tudásukat 2018-ban is szeretnénk igénybe venni, pl. online reklámkampányok megtervezésében és lebonyolításában.
Külső kapcsolatainkhoz hasonlóan kiemelt figyelmet fordítunk a könyvtár belső kommunikációjára is, amely elengedhetetlen feltétele a Méliusz egységes képet sugárzó, hatékony működésének. Az intézményen belüli információáramlás legfontosabb formális csatornái a munkaértekezletek (évente háromszor), a vezetői értekezletek (kéthavonta), a belső továbbképzések,
megbeszélések, a munkatársaknak, illetve a vezetőknek írt elektronikus körlevelek (e-mailek),
a telefon, az internetes telefonos alkalmazások különböző formái (skype, wiber, messenger
stb.), melyek használatával elérhető kollégáink megfelelő tájékoztatása, hiteles és megbízható

információk szolgáltatása, és a feladatok elvégzéséhez szükséges hatékony információáramlás
biztosítása.
6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás

2018-ban tervezett
(I/N)

Honlap

I

Részletek
A megújult honlap SEO-zásának további biztosítása alvállalkozó bevonásával
További fiókkönyvtárak közösségi oldalainak
létrehozása, egységes megjelenés ellenőrzése,
felügyelete

OPAC

Adatbázisok

I

I

A Huntéka 2.0-s verziójának tesztelése és
bevezetése
Digitális dokumentumok Huntékához kapcsolása
A közös KSZR adatbázis beindítása. A KSZR
szolgáltató helyeken az állományok feldolgozását lehetővé tevő és az elektronikus kölcsönzés bevezetéséhez szükséges HUNTÉKA
alkalmazása. A KSZR katalógus keresőjének
modernizálása, a több szempontú visszakeresést biztosító OPAC 3 beindítása.
Könyvtáraink számítógépein folyamatosan
biztosítjuk a különböző on-line (NAVA,
MATARKA, OPKM, Humanus, MEK, PIM,
OSZK, DEEKK, MOKKA-ODR, UNI-NKE,
Hungaricana, Arcanum Digitális Tudománytár, Akadémiai Kiadó folyóirat adatbázis,
MEK, MOB, AEEK, MABI, FSZEK irodalmi
és szociológiai adatbázisai, ÚJ Jogtár+,
PRESSDOK, Századok, Ebsco, MANDA,
MTMT, BME, OMIKK, SE Könyvtár klat.,
TF katalógus, EISZ, Corvinus Egyetem Katalógusa, JaDox helyismereti adatbázis stb.) és
offline adatbázisok elérését.
Saját építésű helyismereti adatbázisunk fejlesztése 2018-ban folyik. A távoli elérést is
biztosító Méliusz Digitális Könyvtár (JaDoX)
feltöltését 2018-ban folytatjuk, az elsősorban
képi és szöveges dokumentumok digitalizálá-

sával létrejövő új rekordok az elektronikus
formátum mellett metaadatokat is tartalmaznak.
Referensz szolgáltatás

I

Referensz szolgáltatásunk valamennyi könyvtárunkban napi feladat.

Közösségi oldalak

I

RSS

N

-

A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú számú projekt keretében került meghirdetésre a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázati felhívás.
A pályázat megvalósítása során – a korábbi e-Magyarország Pontok és e-Tanácsadók tevékenységét felváltva – cél a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése (beltéri, kültéri WIFI hálózat kiépítése, a felhívásban meghatározott eszközök térítésmentes
használata), a korszerű infokommunikációs eszközökkel és felkészült szakemberekkel (DJP
mentorok képzése) működő pontokon keresztül az állampolgárok segítése az IKT eszközök,
az e-Közszolgáltatások, az elektronikus ügyintézés használatában, ezáltal a digitális jártasság
fejlesztése.
A pályázatok benyújtására nyitva álló időszakban – 2018. december 31-ig – intézményünk 9
egységére vonatkozóan nyújtott be pályázatot a felhívásra.
2018. januárjában megtörtént a pályázatok elbírálása és megérkeztek az értesítések, melyek
szerint minden beadott kérelmünk támogatásban részesül.
A Támogató előzetes tervei alapján 2018. első negyedévében megtörténik a WIFI hálózatok
kiépítése, az eszközök telepítése, s ezt követően Digitális Jólét Program Pontjaink megkezdhetik működésüket, a pályázati vállalások teljesítését.
7. Innovatív megoldások, újítások:
Megnevezés

Leírás, ismertető

RFID rendszer beve- Az RFID (Radio Frequency Identification) – vagyis tárgyak és személyek egyedi azonosítása rádiófrekvencia-technológia és mikrochipek
zetése
alkalmazásával – a könyvtárak számára is új lehetőségeket nyújt szolgáltatásaik bővítésében és korszerűsítésében. A vonalkódrendszernél
lényegesen gyorsabb, könnyebb és pontosabb azonosítást tesz lehetővé,

nem igényli ellenőrzéskor a dokumentumok kézbevételét és az adatok
egyedi beolvasását, ezáltal manuális feladatokban tehermentesíti a
könyvtárosokat.
A rendszer komponensei: RFID címke, chip, antenna, leolvasó, szerver.
Az RFID rendszer központi berendezése a technikai munkaállomás
szervere, mely arra szolgál, hogy a könyvtárosok az egyes dokumentumokat ellássák az egyedi azonosítókat és egyéb biztonsági kódokat
tartalmazó RFID címkékkel. Az olvasói önkölcsönzés állomás lehetővé
teszi a felhasználók számára, hogy könyvtáros igénybevétele nélkül
önállóan végezzék a tételekkel a szükséges tranzakciókat. A visszavétel is történhet így, mely által a visszaadott könyv kölcsönözhető státuszt nyer a rendszerben.
Az RFID könyvtári használatának előnyei:
· gyors kölcsönzés
· önkölcsönzési megoldások a felhasználó számára
· nagyfokú megbízhatóság
· gyors leltári ellenőrzés
· automatikus rendezési módszerek raktározáshoz
· címkék hosszú élettartama
A RFID csökkenti a kölcsönzésre fordított időt, mert nem egyenként,
hanem csoportosan olvassa be a rendszer a címkék, vagyis a kölcsönzésre kijelölt tételek adatait. A felhasználók önállósága a kölcsönzési
pontokon időmegtakarítást jelent a könyvtárosoknak, emellett biztonságot nyújt a visszavételi állomásoknál a tételek adatait csoportosan
leolvasó készülékeknek köszönhetően.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár a Központi Könyvtár szabadpolcos
állományánál az önkiszolgáló kölcsönzést kiszolgáló RFID rendszer
megvalósításával kettős célt szeretne megvalósítani.
 Egyrészt kapcsolódási pont a város Smart City koncepciójához,
melynek keretében Debrecen Megyei Jogú Város fő célkitűzése
egy intelligens, innovatív, hatékony, fenntartható, okos város
megteremtése. Ennek érdekében együttműködik az üzleti, kulturális és non-profit szektorral, valamint nemzetközi szervezetekkel is, hogy innovatív és környezettudatos technológiai
megoldásokat használjon a mindennapi feladatai megoldásában
és hosszú távú céljai elérésében. Ennek egyik fontos eleme a
városi szolgáltatások fejlesztése.
 Másrészt intézményünk kiemelt feladatának tekinti olvasói folyamatos képzést és a digitális kompetenciáik bővítését. Így az
önkiszolgáló kölcsönzés megvalósításával egy újabb készség,
ismeret elsajátítására tudnánk számukra lehetőséget biztosítani,
mely által még hatékonyabban, kényelmesebben tudnák igénybe venni a könyvtári szolgáltatásokat.
A Központi Könyvtárnak meghatározó szerepe van a város közkönyv-

tári ellátásában, részlegeiben korszerű, magas színvonalú szolgáltatást
biztosít látogatóinak. A felnőtt és gyermek olvasószolgálat mellett a
helyismereti gyűjtemény, az olvasóterem, az idegennyelvi részleg, hírlapolvasó, valamint a zenei és művészeti gyűjtemény is várja az érdeklődőket. Emellett elhelyezkedése is kiváló, ugyanis a városközpont és a
Debreceni Egyetem között található a villamos vonal mentén egy korszerű, mai igényeket is kielégítő épületben. Központi Könyvtárunk
mellett szól még, hogy teljesen gépesítettek a könyvtári munkafolyamatok köztük a kölcsönzés is, így kollégáink felkészülten, megfelelő
tudással és tapasztalattal nagyon hamar el tudják sajátítani az RFID
rendszer használatát, mely által az átállást zökkenőmentesen, a szolgáltatások leállítása nélkül tudjuk megvalósítani. Míg ezzel szemben fiókkönyvtáraikban a 2017-es év során valósult meg a gépi kölcsönzés
bevezetése, így ezen egységeinkben csak a későbbiek folyamán szeretnék bevezetni az önkiszolgáló kölcsönzést.
Indikátorként éves szinten 400 főt szeretnénk megismertetni az önkölcsönzés folyamatával.
Pályázati keretből szereznénk be az RFID rendszer kiépítéséhez szükséges eszközöket és szoftvereket, valamint a könyvtárosi kölcsönző
munkaállomások megfelelő színvonalú működtetéséhez szükséges
számítógépeket, szkennert és külső adattárolót.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:
A 2018-as év gazdálkodásában az egyik legnagyobb változást a központi költségvetési támogatás növekedése jelenti, amely intézményünk számára mintegy 42 millió forint központi támogatási növekményt jelent, ugyanakkor nő a kistelepülési kiegészítő támogatás is, mivel új
település csatlakozott a rendszerhez.
A költségvetés tervezésekor az összes intézmény felújítási keretét együtt kezeli Debrecen városa, ezért az külön a Méliusz Juhász Péter Könyvtárra vonatkoztatva nem áll rendelkezésre.
Az ide tervezett összeg ezért nem jelenik meg költségvetésünkben.
2018. április 30-án a tervek szerint változik költségvetésünk: 9 millió forinttal emelkedik a
fenntartói támogatás, az előző évi maradványpénzeknek köszönhetően és a bevételeinket is
növelni fogjuk egy GINOP pályázatnak köszönhetően.
Így a Méliusz több fenntartói támogatást kap, mint 2017-ben, a könyvtár önkormányzati támogatása lényegesen nő az előző évihez képest, mivel eddig a mi költségvetésünket terhelte a
gazdasági egység bér és dologi kiadása is. Idén ezt az összeget teljes mértékben a könyvtár
hasznosítja.

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)
Az intézmény működési bevétele

2017.

2018. évi

évi tény

terv

17898

13537*

14149

n.a.

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)

1879

n.a.

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)

2383

n.a.

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntartótól származó bevételek)

Bevétel

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

534622

– ebből fenntartói támogatás

199672 195442**

– ebből felhasznált maradvány

30883

n.a.

233800

275800

– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás

39795

41408

– ebből pályázati támogatás

13742

n.a

– a pályázati támogatásból EU-támogatás

-

n.a

Egyéb bevétel összesen

-

n.a

Bevétel összesen

552570

512650

Személyi juttatás

275780

252852

67229

55046

115925

165766

– ebből központi költségvetési támogatás

Munkaadókat terhelő összes járulék
Kiadás

Dologi kiadás
Egyéb kiadás
Kiadás összesen

71204 38985***
530138

512650

*Az intézmény működési bevétele 2018. április 30-án előre láthatóan 9 millió forinttal emelkedik
**A fenntartói támogatás 2018. április 30-án előre láthatóan 9 millió forinttal emelkedik
***Egyéb kiadás 2018. április 30-án előre láthatóan 18 millió forinttal emelkedik

Létszám és bérgazdálkodás
2018-ban az intézmény engedélyezett létszámkerete 99,25 fő: a tavalyi gazdasági egység elvonása okozta a 10 fős létszámcsökkenést, ugyanakkor 1 fő pályázati referens munkakörrel nő
az intézmény létszáma, hogy eleget tehessünk a nagyszámú európai uniós projekt kihívásainak.
Dátum: 2018. február 23.
………………………………..
Dr. Kovács Béla Lóránt
aláírás
intézményvezető

