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I. Vezetői összefoglaló
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019-ben azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a tavaly bevezetett nyitvatartási idő miatt megnőtt olvasói létszámot megtartsa és a felhasználók számára új
szolgáltatásokat vezessen be. Ennek érdekében három stratégiai jelentőségű feladat áll előttünk: a rádiófrekvenciás raktározási rendszer telepítésének befejezése és a rá épülő szolgáltatások bevezetése, célzott tartartalomajánlási rendszer kialakítása és az új szervezeti változtatások megszilárdítása. Az RFID fejlesztések idén zárulnak le és szeretnénk hozzájuk kapcsolódóan önkölcsönzési rendszert kialakítani, illetve újragondolni az állomány szervezésének kérdéseit. A felhasználók tartalomfogyasztási szokásainak elemzését azért végezzük el, és az erre
épülő ajánló rendszereket azért kívánjuk kialakítani, hogy megtartsuk olvasóinkat és növeljük
könyvtárhasználatuk intenzitását. Szeretnénk az állományunk gyarapítását is erőteljesebben a
felhasználói igényekhez igazítani azért, hogy az erre fordított közpénzeket minél hatékonyabban és minél nagyobb közmegelégedést kiváltva használjuk fel. A tavaly végrehajtott szervezeti változtatásokat ebben az évben nem folytatjuk, hanem azt fogjuk mérni, hogy azok menynyire hatékonyak. A vizsgálatok nyomán ha kell, be fogunk avatkozni a szervezet működésébe és a nyitvatartási időbe is, de csak a szükséges pontokon és a lehető legkisebb mértékben
azért, hogy a dolgozók és a felhasználók is hozzá tudjanak szokni az új rendszerhez.

II. Szervezeti kérdések:
2019-ben szervezeti átalakítást nem tervezünk. Az új nyitvatartási rendből adódó kapacitásigény növekedésnek igyekszünk megfelelni, az új beosztási rendszert, a munkamegosztási
struktúrát optimalizálva, ugyanakkor megfeleltetjük az olvasószolgálati beosztási rendszert a
megnövekedett számú projektekből adódó humánerőforrás igényeknek.

Intézményünkkel kötött megállapodások alapján a kezdetekkor 32 hajdú-bihari település,
2018-ban már 47 település kapcsolódott a KSZR-hez. 2019-ben 5 újabb településsel (Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Hajdúszovát, Monostorpályi, Szentpéterszeg) bővül szolgáltató rendszerünk. A jelentősen megnövekedett többletfeladatok és a jövőbeni innovációs terveink indokolttá teszik a humánerőforrás fejlesztését, így 2019-ben egy plusz fővel tervezzük a feladatellátást.
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A kulturális közfoglalkoztatottak munkáltatói jogait gyakorló Országos Széchényi Könyvtár
tájékoztatása szerint 2019. március 1-jével lezárul a kulturális közfoglalkoztatási program.

III. Szakmai működés:
1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)
Mutatók
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
2.1 Gyűjteményfejlesztés
Alapfeladatunk 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
GYARAPÍTÁS
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, a könyvtárpontok 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 2019-ben is meghaladja közbeszerzési értékhatárt, így az első negyed év kiemelt feladata 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:

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

•
•

2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complex Jogtár
NAVA

Akadémiai Kiadó folyóiratcsomag
Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása (MERSZ)
Akadémiai Kiadó Szótárai
Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
EBSCO - Academic Search Complete
L'Harmattan Digitális Adatbázis
Osiris Kiadó adatbázisa
Tinta Könyvkiadó - SzóTudásTár
Typotex - Interkönyv
Complex Jogtár
NAVA
Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum
BOOKR Kids Mesetár

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. Feladatunk 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.
Az ajándékba kapott dokumentumokat az előző évihez hasonló mértékre prognosztizáljuk.

Beszerzési források
Mutatók
Költségvetés
KSZR
KTG.vetés KSZR-rel

2018. évi tény 2019. évi terv Változás %-ban
35 341 548
19 983 396
55 324 944

29 900 000
22 660 000
52 560 000

84,60%
113,39%
95,00%

Érdekeltségnövelő
támogatás
ODR támogatás dokumentumok beszerzésére
Egyéb
Források összesen
Források
összesen
KSZR-rel
Ajándék, kötelespéldány
értéke
Összesen
Összesen KSZR-rel

2 755 347

2 800 000

101,62%

1 900 000

1 900 000

100,00%

0
39 996 895

0
34 600 000

86,51%

59 980 291

57 260 000

95,46%

11 043 592

11 500 000

104,13%

51 040 487
71 023 883

46 100 000
68 760 000

90,32%
96,81%

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-PM. sz. rendelet alapján 2019-ben is folytatjuk.
Egység/részleg neve

Állományellenőrzés
vezett időpontja

Kartács u.

2019. április

István út

2019. május

Csapókert

2019. szeptember

ter-

Mind a három fiókkönyvtárban a leltározás mellett vonalkódozni is kell majd a korábbi állományt.

Mutatók
2018. évi tény 2019. évi terv
Változás %-ban
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)
35 341 548
29 900 000
84,60%
KSZR
19 983 396
22 660 000
113,39%
KSZR-rel
55 324 944
52 560 000
95,00%
- ebből folyóirat (br. Ft)
5 874 613
6 300 000
107,24%
KSZR-rel
8 658 424
9 420 000
108,80%

- 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
KSZR
KSZR-rel

4 247 931

3 500 000

82,39%

5 987 891

4 540 000

75,82%

781

780

99,87%

6 365

6 400

100,55%

3 231

3 200

99,04%

39

50

128,21%

794

800

100,76%

23 927

24 000

100,31%

6 752
30 679

8 200
32 200

121,45%
104,96%

34 056

35 000

102,77%

153
34 209

500
35 500

326,79%
103,77%

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

2019-ben a terveink között szerepel a HunTéka 2-re való átállás, mely nagyban megkönnyíti
majd a kölcsönzést a fiókhálózatban.
Példányazonosítók / vonalkódok
A fiókkönyvtárak hagyományos és nem hagyományos dokumentumainak vonalkóddal ellátása nagyban segíti a gépi kölcsönzést. Éppen ezért 2019-ben is az állományellenőrzésekkel
egyidejűleg a vonalkódozást is folytatjuk. Ez a három fiókkönyvtárban kb. 21.480 dokumentumot érint majd.
2019-ben kiemelt feladatunk az RFID technológia bevezetése a könyvtári állomány nyilvántartására a Központi Könyvtárban. Erre terveink szerint 2019. első hónapjaiban kerül sor.
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
2018. évi tény
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekor21 012
dok száma
Magyarországi Közös Katalógusba
Példányrekord:
(MOKKA) betöltött tételek száma
393 579
Bibliográfiai
rekord:
153 004
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázis1 048
ba betöltött rekordok száma
Feldolgozás időtartama (egy doku- Saját:
mentum feldolgozásának átlagos 30 perc
időtartama órában kifejezve)
Átemelés:
15 perc

2019. évi terv
21 050

változás %-ban
100,18%

Példányrekord: Példányrekord:
394 000
100,11%
Bibliográfiai
Bibliográfiai
rekord:
rekord:
153 000
100,00%
1 050
Saját:
30 perc
Átemelés:
15 perc

100,19%

0%

Beérkező új dokumentumok olvasók
számára történő hozzáférhetővé
válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)

23 nap

23 nap

0,00%

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

99,50%

100%

101,01%

A gyűjteményfeltárás területén folytatjuk az eddigi munkát. Az elektronikus feldolgozottság
hiányzó 0,5 %-át is igyekszünk pótolni a napi folyamatos teendők mellett. Ezt a 0,5 %-ot a
régebbi beszerzésű, fiókkönyvtárakban fellelhető 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.

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
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma

Változás 20182019 (%)

2018. évi tény 2019. terv

1 939

2 500

128,93%

308

310

100,65%

0

0

0,00%

20 727

29 810

143,82%

8 329

9 500

114,06%

7

7

100,00%

Restaurálást csak akkor tudunk végeztetni, ha megjelenik ebben a témában pályázat, amit
folyamatosan figyelünk.

2.4 Tudományos kutatás
Intézményünk munkatársai között több tudományos doktor dolgozik, több kollégánk foglalkozik kutatással. A 2019-es esztendő, mint Ady-emlékév külön kiemelt intézményünk számára, mert kollégáink között tudhatjuk Herczeg Ákos Ady-kutatót.
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 2019.
május 31-ig elkészítjük, a beiskolázási tervvel együtt. Az igényfelmérés 2018 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. Több kollégánk részt
vesz az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek
című projekt továbbképzésein.
Mutatók
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)
Tudományos kutatások száma
A könyvtár összes publikációinak száma és
ebből a könyvtár szakemberei által készített,
nyomatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma
Idegen nyelvű publikációk száma
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

2018. évi tény 2019. évi terv
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztályának 2019-ben az előző évben
végzett feladatait kell tovább vinnie, mind a nyilvános könyvtárak tekintetében, mind a
KSZR-ben. Az 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) a 66.§-a rendelkezik a megyei hatókörű városi könyvtárak egész megyére kiterjedő feladatairól, ugyanezen törvény a 66
§. n.) pontja pedig arról rendelkezik, hogy a megyei hatókörű városi könyvtár feladata a települési könyvtárak szakmai beszámolójának és munkatervének elektronikus formában történő
megőrzése és hozzáférhetővé tétele. Szintén a Kult. tv i.), j.)valamint l.) pontja határozza meg,
hogy a megyei hatókörű városi könyvtár koordinálja települési könyvtárak fejlesztését, és
javaslatot tesz azok fenntartói részére a szakmai fejlesztések vonatkozásában, emellett koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, és évente két alkalommal a
könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos szakmai műhelynapot szervez
A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő 29 könyvtárban kell segíteni kell a minőségbiztosítás bevezetését, az ismeretek átadására, szakmai napokat és egyéni konzultációt szükséges
szervezni. Mindemellett gyarapodott a KSZR-be belépő települések száma, 2019-től 5 újabb
szolgáltató hellyel bővült a KSZR, így már 52 települést látunk el (ez könyvtárosonként 1717-18 települést jelent).

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás
Az intézmény a hatályos 60/1998. (III. 27.) Kormányrendelet alapján törekszik a megyében
működő nyomdák és kiadók által előállított nyomdatermékeket beszerezni és gyűjteni. Jó
kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, ezért több forrásból is kapunk kiadói példányokat (DMJV
Önkormányzatától, helyi nyomdáktól, kiadóktól, szerzőktől). Ezeket összegyűjtjük, és eljuttatjuk a megye települési könyvtáraiba. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 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. Ezeket a kiadványokat a Helyismereti Gyűjtemény és Fotótárban kerülnek elhelyezésre, és feldolgozás után a
visszakereshetők lesznek a használók számára.

3.2 ODR tevékenység
Az Osztály 2019-ben is népszerűsíteni kívánja az ODR szolgáltatásokat. Az 5 új KSZR szolgáltató helyen fel kell mérni, hogy ismerik-e a szolgáltatást, használják-e és milyen igénnyel.
A felmérés elemzése után, szorgalmazzuk a használatot, népszerűsítjük a szolgáltatást a
könyvtárhasználók körében. Ezen kívül a többi szolgáltató helyen is a gyakori személyi változások miatt bemutatjuk az ODR szolgáltatást, vállaljuk az új munkatársak oktatását.
Szolgáltató könyvtárként az egyes könyvtárak állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk az Országos Dokumentum-ellátó Rend-

szer által kialakított szolgáltatási rendszerben a könyvtárhasználók számára. Mint küldő, mint
kérő könyvtárként is közvetlen, támogató kapcsolatot alakítunk ki a rendszerben részt vevő
partnerkönyvtárakkal. A beérkező kéréseket igyekszünk a legrövidebb időn belül, a legkorszerűbb eszközök segítségével teljesíteni.

3.3 Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös fejlesztések,
dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő támogatás felhasználása
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztálya az 1997. évi CXL. törvény
66. § szerint szervezi a Hajdú-Bihar megye területén működő könyvtárak együttműködését.
Végzi a törvényben meghatározott feladatokat.
2019-ben a megyében 29 nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő (19 város, 10 község), és
52 településsel a KSZR-ben (5 új hellyel való bővülés) működő szolgáltató hely szakmai
munkáját koordináljuk. Mellettük kapcsolatot tartunk a megye szakkönyvtáraival, múzeumi és
egyéb könyvtáraival.
A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRAK JEGYZÉKÉN

SZEREPLŐ KÖNYVTÁRAK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ

FELADATOK

2019-ben is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a megye területén működő nyilvános könyvtárak módszertani segítésére és szakmai támogatására. Irányt kell mutatni a nyilvános települési könyvtáraknak az egységes beszámoló és munkaterv sablon helyes kitöltésében, a szemléletmód váltásban, hogy megfelelő módon és színvonalon el tudják készíteni a dokumentumokat. Segítséget nyújtunk a könyvtárak alapdokumentumainak (Alapító okirat, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, Gyűjtőköri szabályzat, Könyvtárhasználati szabályzat, munkaköri leírások stb.)
elkészítésében, véleményezésében. Feladataink között prioritásként szerepel a könyvtárak
minőségfejlesztése, módszertani látogatás, és tanácsadás. Erősíteni akarjuk az együttműködést
a könyves és kulturális rendezvények szervezésében, koordináljuk az országos és megyei
könyvtári rendezvényeket a megyében.
Ellátjuk a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat.
Az önálló könyvtárak részére szervezett szakmai tanácsadás, módszertani látogatások
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 beszámolunk. 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 rendszeressége.
Szakmai napok, továbbképzések
2019-ban is terveink között szerepel, hogy 2 alkalommal szakmai napot szervezünk, melyen a
beszámoló és munkaterv kitöltéséhez nyújtunk segítséget, minőségbiztosítási tevékenységről
tájékoztatunk, ismereteket adunk át a könyvtári tevékenységhez kapcsolódó munkához.

Települési könyvtárak minősítésének segítése, előkészítése
Segítenünk kell a nyilvános könyvtárakat a minőségirányítási rendszer bevezetésében. 2018ban két könyvár is sikerrel pályázott a NKA Közgyűjteményi Kollégiumánál a Minősített
Könyvtári Cím elnyeréséhez szükséges felkészülésre. 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
ismeretetnünk a könyvtárosokat a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszerével, a könyvtári önértékelés szakmai szempontjaival.
2019-ben 2 könyvtár felkészül szakmailag a minősített könyvtári pályázat beadására.
A többi könyvtárat pedig ösztönözni kell, hogy kezdetben legalább a minimális követelményeket teljesítsék.
Jogszabályi változások figyelemmel kísérése és közvetítése
Fontos feladatunk, hogy figyelmet fordítsunk a jogszabályi változásokra és azokra felhívjuk a
fenntartók és intézményvezetők figyelmét. Különösen fontos, hogy a teljes kulturális területet
érintő változásokkal tisztában legyünk, mert a nyilvános könyvtárak nagy része összevont
intézményként működik, zömében nem könyvtáros végzettségű intézményvezetővel.
Pályázati lehetőségek közvetítése, közös pályázatok megvalósítása
A könyvtárak fejlesztésében továbbra is egyre nagyobb szerep jut a hazai és európai uniós
pályázatoknak. A korábbi évekhez hasonlóan ajánljuk, közvetítjük az új pályázati kiírásokat.
Sok esetben szakmai és módszertani segítséget fogunk nyújtani a könyvtáraknak, települési
önkormányzatoknak egy-egy pályázat megfelelő szakmai elkészítésében.
Ezen kívül az egész megyét érintő pályázatok esetében (Országos Könyvtár Napok) felmérjük, összegyűjtjük az ötleteket, igényeket, koordináljuk a pályázat benyújtását, és a megvalósításban is részt veszünk.
Statisztikai adatszolgáltatás megyei koordinálása
Továbbra is összegyűjtjük és ellenőrizzük a megyei könyvtári statisztikai adatokat. Felhívjuk
a figyelmet az adatlapon történt változásokra, a határidők betartására. Az adatszolgáltatás új
rendszerben történik, ezért ebben több segítséget kell nyújtani 2019-ben az adatszolgáltatóknak.
Közös megyei katalógus építése
Igyekszünk minél több nyilvános könyvtárat bekapcsolni a közös keresőbe. Célunk, hogy a
megye minden könyvtárának állománya elérhetővé váljon a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
megyei keresőjében.
Állománymenedzsment - rendezés, leválogatás, selejtezés
Igény szerint segítséget nyújtunk a könyvtáraknak a könyvtári dokumentumuk selejtezésében,
az elrendezésben. Az elvégzett állományapasztás esetén szakvélemények kiadásával támasztjuk alá a törlés jogosságát.

Könyvári szakfelügyelet, szakértői tevékenység
A Minisztérium felkérése alapján végezzük a kijelölt könyvtárak szakfelügyeleti vizsgálatát.
Önkormányzatok és intézmények részére szakértői véleményeket készítünk, ill. intézményvezetői pályázatok bírálatában is részt vesz az osztály vezetője.
Kiegészítő dokumentumszolgáltatás
A KSZR mellett továbbra is végezzük a kiegészítő szolgáltatást a NYKJ-n lévő könyvtáraknak, ezek száma egyre csökken a KSZR szolgáltatások igénybevételével. Ezen szolgáltatások szerződés alapján főleg dokumentum‒, és információszolgáltatást jelentenek. 2019-ben
tapasztalatunk szerint már csak egy település könyvtára fogja igénybe venni a szolgáltatást
(Báránd).
Szaktanácsadói tevékenység
Az EFOP 3.3.3. „Az én könyvtáram” pályázatban az osztály vezetője továbbra is betölti a
megyei szaktanácsadó szerepét. Elvégzi az ezzel járó többletfeladatokat. Részt vesz az ingyenes képzéseken, szervezi a mintaprogram bemutatókat, szakmai napokat. Képviseli az intézményt az országos konferenciákon.
Egyéb tevékenység
A települési könyvtárak mellett továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtárával, amely ugyancsak igénybe kívánja venni a KSZR szolgáltatásait.
E mellett az osztály munkatársai részt vesznek az olvasószolgálat munkájában. Segítséget
nyújtunk a Barátunk a könyv és az Ünnepi Könyvhét rendezvényeinél is.

3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján 2019ban 52 kistelepülés számára nyújt könyvtári szolgáltatást. Idén 5 új belépő volt, Hajdúszovát,
Monostorpályi, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Szentpéterszeg.
2019-ben folytatjuk a kistelepülések könyvtárainak fejlesztését. Fő célunk, hogy minden szolgáltató helyen megfelelő körülményeket alakítsunk ki, megteremtsük a korszerű szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközparkot, közös katalógust hozzunk létre, népszerűsítsük a
könyvtárat és megfelelő olvasóbarát környezetet alakítsunk ki, továbbá a megye minden településén ugyanolyan színvonalú szolgáltatásokhoz jussanak hozzá az ott élők, mint a megyeszékhelyen lakók.
Dokumentumszolgáltatás
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő mennyiségű és minőségi dokumentumok
beszerzésére, ide értve az időszaki kiadványok folyamatos biztosítását a szolgáltató helyeken.
A dokumentumokat két formában kínáljuk a könyvtáraknak, egyrészt egy állandó kínálattal,
és csererendszerben. Az állandó kínálatot igyekszünk évente négy alkalommal gyarapítani.
Ezek a könyvek, hangoskönyvek, DVD-k a szolgáltató helyen maradnak, és bármikor a rendelkezésre állnak. A dokumentumkínálatot cserekönyvekkel is gazdagítjuk, háromhavonta

cseréljük a könyvtárak között a dokumentumokat, és így alkalmanként körülbelül 50 db
könyvvel nő a kínálatuk.
A folyóiratokat, napilapokat a helyi igények szerint rendeljük, de figyelemmel kísérjük a
megrendelt példányokat, és szükség esetén korrigáljuk a rendeléseket.
Közös KSZR adatbázis kialakítása
A közös KSZR adatbázis kialakításának folyamatában megtörtént az adatok összetöltése, így
lehetővé válik a KSZR szolgáltató helyek állományának közös elérése. 2019-ben néhány településen bevezetjük az elektronikus kölcsönzést. Így a jogszabályoknak megfelelően minden
szolgáltató hely állománya visszakereshető lesz az interneten elérhető elektronikus katalógusban.
A szolgáltató helyek személyzetének képzése is folyamatos, hogy a szolgáltatás megfelelő
színvonalú legyen. Ezen ismereteket szakmai továbbképzések keretében és személyes konzultációk alkalmával kívánjuk átadni.
Állománymenedzsment - rendezés, leválogatás, selejtezés
A szolgáltató helyeken folyamatosan vizsgáljuk az állományt, elvégezzük az állományellenőrzéseket és a selejtezéseket. 2019-ban 9 településen tervezzük a dokumentumok állományból
való kivonását és annak utómunkálatait.
Megfelelő környezet kialakítása
Minden szolgáltató helyen elsődleges feladat, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk
könyvtári célbútorokkal a minőségi könyvtári szolgáltatások igénybevételére. A 2019-ben a
belépett 5 új településen korszerűsítjük a könyvtárakat. A könyvtári környezet megújulását
segítheti a NKA Közgyűjteményi Kollégiumának pályázata, amely minden évben lehetővé
teszi, hogy támogatást kapjon az önkormányzat a könyvtár berendezésére.
Az egységes arculati elemekkel segítséget nyújtunk a könyvtárak népszerűsítéséhez. A megyei KSZR a szolgáltatásainak megismertetése, népszerűsítése külön tervezett feladat. Erősíteni kívánjuk PR tevékenységünket. Fontos, hogy a lakosság körében minél nagyobb mértékben tudjuk terjeszteni a megújult könyvtári szolgáltatásokat. A közös arculat kialakítása már
megtörtént, ezt kívánjuk tovább bővíteni újabb elemekkel. A hálózat szolgáltató helyein
könyvtárismertetőket, reklám és propagandaanyagokat juttatunk el a háztartásokba.
Közösségi szolgáltatások
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, melyet 2019-ben is eljuttatunk a
helyi könyvtároshoz. Olyan rendezvényeket és programokat szervezünk, amelyek népszerűsítik az olvasást, segítik a potenciális olvasók elérését, és növelik a beiratozott használók számát. A szervezés során figyelembe kell venni a település helyi sajátosságait, az iskola/óvoda
meglétét, létszámát, összetételét. Alkalmazkodunk a települések kulturális programjaihoz: a
könyvtárak programjait próbáljuk kapcsolni a neves ünnepekhez, évfordulókhoz.

Információszolgáltatás
A folyamatos kapcsolattartás érdekében levelező listát működtetünk, továbbá telefonos segítségnyújtással is támogatjuk a könyvtárosok szakmai munkáját.
Tovább folytatjuk a helyismereti információk összegyűjtését, és közvetítését.
A KSZR Portálon folytatjuk a település nevezetességeit, értékeit bemutató tartalmak feltöltését.
Eszközök beszerzése
A könyvtári szolgáltatás alapja a megfelelő infokommunikációs eszközök rendelkezésre állása. Ennek megfelelően folytatjuk a számítógépek beszerzését, illetve az 5 új szolgáltató helyet
felszereljük a megfelelő számú eszközzel. E mellett a technikai eszközök beszerzése is nélkülözhetetlen, lényeges, hogy az egyéb eszközök, mint fényképezőgép, projektor, vetítővászon,
televízió is rendelkezésre álljon.
Könyvtármozi
A kistelepülések részére nyújtott KönyvtárMozi szolgáltatást 2019-ben már 17 településen
koordináljuk. A könyvtárosok munkáját rendszeresen figyelemmel kell kísérni, hogy a programok megfelelő körülmények között történjenek meg. A programban történő változásokra
felhívjuk a figyelmet, és segítjük a kollégákat, hogy a feltételeknek megfelelően szervezzék a
vetítéseket.

3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
A megyében élő kisebbségek ellátása az EMMI által elkülönített keretből zajlik, amely az
Országos Idegennyelvű Könyvtáron keresztül kerül a megyei hatókörű városi könyvtárakhoz.
Hajdú-Bihar megyében a nemzetiségi ellátás keretében a cigány és a román nyelvű dokumentumállomány gyarapítását és szolgáltatását valósítjuk meg 2019-ben.
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. Több település
helyi iskolájában újraindult a román nyelv tanítása, amelyhez nagy segítséget nyújthat a nemzetiségi állomány gyarapítása. Az anyanyelvű irodalom nélkülözhetetlen egy nyelv elsajátításának folyamatában. Ezt csak célirányos állománygyarapítással tudjuk biztosítani. 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. A megye minden településén él a kisebbséghez tartozó népcsoport, sőt egyes településeken egyre nagyobb számban. Igyekszünk
az ő ellátásukat is szem előtt tartani.

4. Mutatók
4.1 Könyvtárhasználat
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
2018. évi tény
2019. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)
15195
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet
17347
megújítók tervszáma (fő)
A könyvtári látogatások tervszáma (db)
266012
Ebből csoportok (db)
822

15000
17000
260000
800

4.2 Dokumentumforgalom
2018. évi 2019. évi
tény
terv
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
372607
372000
E-dokumentumok kölcsönzése (db)
Helyben használt dokumentumok (db)
1330060
1330060
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)
3079
3000
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)
322
300
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)
186
180

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)

4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek száma helyben 2018.
használatra
tény
Katalógus
Olvasói munkaállomás

évi 2019.
terv
14
81

évi
14
81

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások
Távhasználatok száma
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely
nyelveken érhető el
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének
száma összesen
A könyvtárban használható adatbázisok száma

2018. évi
2019.
évi
tény
terv
476000
476127
magyar
magyar
angol
42

42

507

500

38

38

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások
száma (db)
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű
publikációként elérhetővé tett dokumentumok
száma (db)

1

1

n.a.

-

108507

108000

-

-

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Könyvtárhálózatunk nagyobb egységei akadálymentesítettek, bejáratuknál rámpa segíti a kerekesszékkel közlekedőket, Központi Könyvtárunkban mindkét bejáratnál található egy-egy
lift, mely az emeleti gyűjtemények megközelítését könnyíti meg. Ezenfelül az épületben mindenhol nagy, kontrasztos táblák jelzik, hogy melyik részlegünknél tartózkodunk. Könyvtárainkban a polcok elrendezésében is az átláthatóság és a körbejárhatóság a cél.
Benedek Elek Könyvtárunkban a gyengénlátók részére öregbetűs könyvek beszerzését tervezzük. A hangoskönyveket a Központi Könyvtárból kérik át kisebb könyvtáraink igény esetén.
Józsai Fiókkönyvtárunkban erősíteni kívánjuk a kapcsolatot a Dr. Molnár István Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium dolgozóival. Az otthon lakói éveken keresztül rendszeresen látogatták a könyvtárat, szeretnénk ezt a hagyományt feleleveníteni. Szintén foglalkozásokra várjuk a Reménysugár Lakóotthon gondozottjait.
Kartács utcai Fiókkönyvtárunk gazdag hangoskönyv állománnyal rendelkezik. Ez az állományrész folyamatosan bővül.
Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtárában látássérült és vak olvasóink számára házhoz szállítjuk a
hangoskönyveket. A mozgásukban korlátozott idős emberek könyvtári ellátását a szociális
szolgálatban dolgozó gondozónők segítik.
Petőfi Emlékkönyvtárunkban 2019-ben is kínáljuk a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Iskola
tanulói számára a speciális csoportos foglalkozásokat és könyvtárhasználati órákat. Az iskolából több pedagógussal jó kapcsolatot alakítottunk ki, akik már jelezték, hogy szívesen részt
vesznek a foglalkozásainkon.
Újkerti Fiókkönyvtárunkban felolvasó és nagyító gépünket továbbra is a látássérült és vak
olvasóink rendelkezésére bocsátjuk. 2019-ben is megrendezzük hagyományos programjainkat
látássérülteknek: Regélő régió vers-, mese- és prózamondó versenyt, Szavamat adom c. közéleti irodalmi délután. A LEARE (Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete) közgyűléseinek helyet adunk.
2019. feladata intézményi honlapunk akadálymentesítése.
Szolgáltatások száma
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma

2018. évi 2019. évi
tény
terv
5

5

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

15

15

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok
A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához
viszonyított arány (%)
Dokumentumok
Könyvek
folyóiratok
Elektronikus dokumentumok
Összesen

2018. évi 2019. évi
tény
terv
2325

2300

-

-

-

-

2325

2300

4.7 Használói képzések száma
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 a számítógép használat alapjait és vált aktív részesévé a digitális világnak.
2019-ban a Digitális Jólét Program keretében folytatódik 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.
2.
3.
4.

Informatikai alapok (E-001313/2015/D001) - 30 óra
Elektronikus ügyintézés (E-001313/2015/D002) - 60 óra
IKER 1.Első lépések a digitális világba (E-001313/2015/D003) – 35 óra
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.)
Várjuk az IKER 3. és IKER 4. képzési program kidolgozását, melyet országos szinten terveznek. Amennyiben ez megvalósul, mi is tervezzük az újabb 2 képzési program engedélyeztetését, hogy ez által haladó képzéseket is kínálhassunk hallgatóinknak.

Kompetenciaképzés
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem 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 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

2018. évi 2019. évi
tény
terv
531

530

13166

13000

42

45

370

400

5

5

64

75

195

195

3900

3900

67

67

2000

2000

3

3

355

350

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok 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 száma
A képzésen résztvevők száma összesen
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma

10

10

205

200

314

300

4619

4600

1089
22231
-

1100
22200

4.8 Rendezvény, kiállítás
DEBRECENI IRODALMI NAGYRENDEZVÉNYEK
Debreceni Költészeti Fesztivál
A Debreceni Költészeti Fesztivál (2019. április 8-11.) rendezvénysorozatának központi témája
Ady Endre életműve lesz – a magyar irodalom egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású
költője száz évvel ezelőtt hunyt el. A centenárium kiváló lehetőséget ad arra, hogy a Költészeti Fesztivál keretében is ráirányítsuk a figyelmet korában újszerű eszközökkel élő verseire,
jelentős publicisztikai anyagot és más műfajokban tett kalandozásokat is felvonultató életművére.
A korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a diákoknak rendezett szavalóversenyekre: az idén 13. alkalommal megrendezendő Megyei Versfesztiválon és az Ibolya Utcai
Általános Iskola által szervezett szavalóversenyen (amelynek egyik fordulóját idén a MÉLIUSZ Központi Könyvtárában rendezzük meg) is Ady verseit szavalják majd a verskedvelő
diákok.
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 németre, 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. Az emlékévhez kapcsolódva ez alkalommal Ady Endre szövegeit kell majd
különféle nyelvekre (tovább) fordítani.
Immár harmadik éve rendezzük meg Cake poetry nevű költészeti akciónkat: különböző debreceni cukrászdákban, kávézókban a Költészeti Fesztivál ideje alatt az elfogyasztott sütemény
vagy kávé mellé ajándék verstekercset adunk, idén Ady versrészleteivel találkozhatnak majd a
vendégek. A fesztivál nyitónapján Újhelyi Kinga, a Csokonai Színház színművésze adja elő
zenekarával a huszadik századi magyar költészet kiemelkedő verseire írt dalait. Az emlékévhez kapcsolódik, emellett Debrecen és Nagyvárad kulturális kapcsolatainak erősítését szolgál-

ja a Várad folyóirat szerkesztőségének meghívása: a 2019 januárjában megjelent Adyemlékszám kapcsán rendezünk irodalmi estet a lapszám szerkesztőivel és alkotóival.
A kortárs költészet is megjelenik a rendezvénysorozaton: Lanczkor Gábor nemrég megjelent,
nagyrészt korábbi műveit összefoglaló verseskötetét, a Monolit című kötetet mutatja be a
szerző és beszélgetőtársa, Vigh Levente irodalomkritikus.
A rendezvénysorozat fő szakmai programja pedig a magyar költészet napján, április 11-én
megrendezendő Ady kerekasztal lesz, amelynek keretében Herczeg Ákos Ady-kutató vezetésével Térey János, Győri L. János és Fodor Péter beszélgetnek majd az életműről, annak máig
tartó hatásáról, az Ady-kultusz különféle formáiról és arról, hogy ma mit jelent Ady Endre
megkerülhetetlen figurája az irodalomtudósok számára.
A Központi Könyvtárban rendezett programokon kívül a fiókhálózatban is sok eseményt
szervezünk: Keczán Mariann muzeológus, Holden Rose ifjúsági író és Imre Zoltán, nagyváradi muzeológus is előadást tart majd, emellett városi sétával emlékezünk nemcsak Ady Endrére, de az 1849-es debreceni eseményekre is.
Debreceni Ünnepi Könyvhét
A 90. Ünnepi Könyvhét debreceni programsorozata (2019. június 12-16.) ebben az évben is
egy olyan sokszínű kulturális fesztivál lesz, ami lehetőséget ad az olvasóknak, hogy minél
több könyvvel és azok alkotójával találkozzanak akár személyesen is, emellett pedig a könyvekhez kapcsolódó kulturális programkínálattal egyedülállóan széles lehetőséget biztosít a
kikapcsolódásra. A helyszín idén is a Csapó utcai sétálóövezet lesz.
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.
A 2019-es debreceni könyvhét díszvendége Bereményi Géza Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas magyar író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező lesz. Az ő ünnepi beszéde nyitja meg a rendezvénysorozatot június 13-án; az ezt követő dedikálás után pedig pódiumbeszélgetés kezdődik a szerzővel. A programok már június 12-én, a nulladik napon megkezdődnek: számos gyerekprogram, gyerekeknek és felnőtteknek szóló foglalkozás, előadás,
és természetesen könyvbemutatók és dedikálások várják az érdeklődőket. Várhatóan mások
mellett a következő alkotók mutatják be nálunk frissen vagy nemrégiben megjelent könyveiket: Bartók Imre, Mán-Várhegyi Réka, Zágoni Balázs, Garaczi László, Kollár-Klemencz
László. Esténként minőségi könnyűzenei koncertekkel várjuk az érdeklődőket.
Debreceni Irodalmi Napok
A Debreceni Irodalmi Napok (2019. november 4-6.) idei témája a paródia lesz, aminek elsősorban irodalmi vonatkozásait vizsgáljuk majd, kitérve más művészeti ágak illetve médiumok
működésére is. A tavalyi programhoz hasonlóan idén is megnyitunk egy kiállítást a nyitónapon, amit a Debreceni Fotóklubbal együttműködésben szervezünk. A hagyományos, plenáris
előadásokat és kerekasztal-beszélgetést felvonultató szakmai programra a keddi napon kerül
majd sor, a tervezett résztvevők: Balogh Gergő és Bényei Tamás irodalomtörténész, Bödőcs
Tibor humorista. Az irodalomtörténészek előadásait követően kezdődik a kerekasztalbeszélgetés, amelyben az előadókon kívül Bödőcs Tibor, illetve a moderátor Szirák Péter vesz

részt. A beszélgetést követően kezdődik az Alföld-díjasok estje: ennek a rendezvénynek a
keretében adják át az Alföld folyóirat szerkesztősége által három alkotónak ítélt díjat. A laudációk és a díjak átadása után pedig egy kerekasztal-beszélgetésen ismerkedhet meg a közönség a díjazottak munkáival, műveivel.
„Debrecen a szabadság fővárosa 1849-2019”
A Méliusz Könyvtár két sorozattal is kapcsolódik a „Debrecen, a szabadság fővárosa” programsorozathoz, amellyel Debrecen városa a 170 éve zajlott történelmi eseményekre emlékezik. „Tekints reánk, tekints szabadság…” címmel rendhagyó irodalomóra-sorozatot indítunk,
aminek keretében az 1848-49-es debreceni események szakértői tartanak előadásokat debreceni középiskolásoknak. A meghívott előadók (Bényei Péter, Hansági Ágnes, Margócsy István, Farkas Evelin, Papp József) a tervek szerint mintegy kétszáz diák számára teszik plasztikusan átélhetővé 1849 Debrecenjének egy-egy irodalmi érdekességét.
Alföldi „Forradalmi” Városjárás címmel négy városi sétát szervezünk 1849 irodalmi és történelmi emlékeinek nyomában. A Költészeti Fesztivál és a könyvhét idején is elérhető séták a
történelmi múlttal való kötetlen megismerkedésre teremtenek lehetőséget fiatal és idősebb
érdeklődőknek egyaránt.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár rendezvénytervezete
1. Tervezett rendezvények hónapról hónapra:
Január
Andirkó Lajos kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 8.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Olvasókör foglalkozása
Téma: Mi és az állatok. Állatok az irodalomban.
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 14.
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Téli madaraink
foglalkozás óvodásoknak – Váradi Zoltán
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 18.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Magyar Kultúra Napja
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 22.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Dr. Kálmánchey Albert Nem mese ez című gyűjteményes kötetének bemutatója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 22.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
„Könyvaukción jártunk”: A gyűjteményünkből eddig hiányzó, 1945 előtt megjelent dokumentumok – Magyar Kultúra Napja
Facebookon Kölcsey debreceni házáról fotó összeállítás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 22.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege

A Magyar Kultúra Napja
(Rendhagyó irodalom óra alsó-, felső tagozatosoknak)
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 22.
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Vetélkedő a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Az Alsójózsai Nyugdíjas Klub tagjainak
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 23.
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Magyar Kultúra Napi rendezvény
H. Kliment Kata. Hirtelen halál című novellagyűjteményének bemutatója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 24.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Hollósi Gábor: Az egészségügy reformja az Antall- és a Boross-kormány idején. A jogalkotás és hat visszaemlékezés c. könyv bemutatója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 24.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
A Csodakutyák csodát tesznek
Bemutató foglalkozás a Gönczy Pál Utcai Általános Iskola 5. osztályosainak
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 25.
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Tóth Pál: 55 éves idegenvezetői tevékenységem című előadás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 25.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
László Gyula többszörös rekorder tv-felvétele
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január 30.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Február
Népek farsangja – Farsangi népszokások a nagyvilágban
Gyermekfoglalkozások alsó tagozatosoknak.
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. január-február
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Fából készült ajándékok – kiállítás a vitrinekben
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február 4.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Papp Gábor margittai festőművész kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február 5.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Alakoskodó medve – gyermekfoglalkozás a Levendula óvoda részére
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február 8.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Szerelmek lapjai – Kalandozás Nyáry Krisztián könyvei mentén

A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február 15.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
André Ady, le grand poéte magyar – kamarakiállítás és kvízjáték Ady Endre idegen nyelven megjelent műveiből
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február 18-tól
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Hatvani Lajos Cseh paradicsom című vetített előadása
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február 19.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Mazsu János előadása a Debreceni Értéktár Bizottság munkájáról
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. február 19.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Zsidó Zenei Vetélkedő
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február 24.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
„Itt a farsang” – busójárás
kézműves foglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – gyerekfoglalkozás
(Széppróza napja)
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Madarak az etetők körül – gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Visszajött a répa
papírszínház-gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Mozidélután gyerekeknek
gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Farsangi népszokások, hagyományok világszerte
Interaktív, játékos gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. február
Helyszín: MÉLIUSZ Homokkerti Fiókkönyvtára
„Itt a farsang áll a bál”
farsangi foglalkozás – népszokások, kézműves játszóház
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. február
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Gyermekrészleg

Lanczkor Gáborral beszélgetés
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. február
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
80 éve természetvédelmi terület a Nagyerdő
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. február
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Március
Bődi Ildikó textiles művész kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. március 5.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Minikiállítás március 15-re emlékezve
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. március 14.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. március 14.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Mészáros Ferenc A fény ágyasa című könyvének bemutatója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. március 19.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
„Zászlók díszítik ma az utcákat végig, márciusi szélben szállnak fel az égig”
játékosan március 15-ről óvodai és iskolai csoportoknak
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. március
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Gyermekrészleg
Forradalom virágai – emlékezés március 15-re – gyerekfoglalkozás+kézműves foglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. március
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Híres magyar nők – foglalkozás gyerekeknek
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. március
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Tavaszi zsongás – hazatérő madaraink – kézműves foglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. március
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Víz világnapja – papírszínház +kézműves foglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. március
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Az Opera nagykövete, Ujvárosi Andrea tart előadást
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. március
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
200 éve ültetett fasort Simonyi óbester a Simonyi úton (Simonyi-gát)
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. március

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
„A három hazug huszár” – interaktív mesefoglalkozás
Diafilm vetítés alsó tagozatosoknak – A kis dobos
Kézműves foglalkozások alsó tagozatosoknak – kokárdakészítés, zászlófestés
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. március
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Húsvéti népszokások
Gyermekfoglalkozások alsó tagozatosoknak.
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. március
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
A Holnap városa – Ady kultusz Nagyváradon
Imre Zoltán előadása
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. március
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Április
Húsvét – Messiás – a Feltámadás zenéje és irodalma – minikiállítás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 1.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Fábián Pál kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 2.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Gulyás Imre: Apáink a Donnál c. könyvének bemutatója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 5.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Költészeti Fesztivál
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 9-11.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Költészet napja – Ady megemlékezés
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 11.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Debrecen Város Napja, Magyar Költészet Napja
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 11.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
A Költészet Napja – „A legkedvesebb versem” – versek bemutatása, felolvasása.
„Én egész népemet fogom… tanítani” – József Attila élete és munkássága.
Rendhagyó irodalomóra felső tagozatosoknak.
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 11.
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Versek cérnahangra: óvodások versmondó matinéja
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 11.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára

Haikuíró verseny: kétfordulós verseny, elektronikusan és a helyszínen írt haikukkal,
közös renga-írással
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 11.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
SlamAdy
SlamPoetry verseny Ady Endre költészetére reflektálva
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 11.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Alföldi „Forradalmi” Városjárás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 12.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Könyvtárosok Világnapja
Facebook-kvíz
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 14.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
A könyvtárosok világnapjához (április 14.) kapcsolódva egy „retro” könyvtársarok kialakítása
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 14.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
„Nyuszi ül a fűben”
Húsvétváró foglalkozás mesével, játékkal, papírszínházzal és kreatív sarokkal
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 15-17.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Gyermekrészleg
Tóth Pál előadása Turisztikai tevékenységem élményei címmel
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 16.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Regélő régiók: Vers-, mese-, és prózamondó versenyt látássérülteknek
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 18.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Papp József előadása: 1849 fontos helyszínei Debrecenben
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 24.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Alföldi „Forradalmi” Városjárás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április 25.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Kovács Ilona: Dr. Réczei Sándor: Naplójegyzetek Debreczen szabad királyi város román
megszállásának idejéből: 1919. április 23 - 1920. március 11.
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Ady, de másképp- rendhagyó irodalomóra Kovács Attila (Holden Rose) előadásában
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára

Korhatártalan Költészet – szépkorúak versmondó ünnepsége
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Koroknai Róza fogyatékos rajzszakköröseinek kiállítása
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Állatok otthon – gyermekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Cívis kaland – gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
„Itt a Húsvét, eljött végre” – kézműves foglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Húsvéti népszokások, hagyományok Magyarországon
Interaktív, játékos gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Homokkerti Fiókkönyvtára
„Ady, de másképp” – Holden Rose előadása
Rendhagyó irodalomóra
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára
Húsvét - Béres András 1960-as években készült fotói Rozsályon, a pászkaszentelésen és
Kamarakiállítás a hajdúdorogi Krisztus katonákról
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helyismereti Részlege
Május
120 éve született, 75 éve halt meg Gulyás Pál
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április-május
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helyismereti Részlege
Könyvtárhasználati foglalkozás – Görgey Utcai Óvoda nagycsoportosainak
papírszínházas mesefoglalkozással
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. április-május
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára
Halászné Nagy Adrienn amatőr képzőművész kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május 7.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Alföldi „Forradalmi” Városjárás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május 16.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára

Kritérion Könyvkiadó könyvbemutatója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május 21.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
„Mit gondol, Watson?” könyvtári nyomozós Krimi-nap–Conon Doyle születésének 160. évfordulója alkalmából
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május 22.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
LEGO-kalandozás
gyermeknapi program, melynek keretében a „Rajzolt rímek” című rajzpályázat eredményhirdetése is megrendezésre kerül
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május 25.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
’49 Debrecenben
1849 irodalmi élete Debrecenben – Kahoot kvíz középiskolásoknak
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május 28.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
A Levendula Óvoda gyermekrajz kiállítása gyermeknap alkalmából
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Közlekedj okosan! – gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Ábelesz-kóbelesz – könyvtári levelezős játék díjkiosztója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára
Kányádi Sándor: Madármarasztaló
versillusztrációs pályázat
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára
„Volt egyszer egy ember”
Kányádi Sándorra emlékezünk versein, meséin keresztül
Rendhagyó irodalomóra alsó tagozatosoknak.
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Csinszka - Monodráma Ady szerelmes énjéről - Előadja: Mészáros Ibolya, zongorán kísér:
Dargó Gergely
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Június
Nyul Imre Sétakertről szóló könyvének bemutatója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. május-június
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára

Szatmári Alexandra fotókiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. június 4.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. június 12-16.
Helyszín: Csapó utca
Alföldi „Forradalmi” Városjárás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. június 15.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Szent Iván éj
Emlékezés Weöres Sándorra és Örkény Istvánra
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. június 25.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Drog-prevenciós előadás általános iskolásoknak
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. június
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
A kisrigó repülni tanul –mesefeldolgozás – gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. június
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Könyvtörténet – könyvkészítés – gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. június
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Barátunk a könyv - díjkiosztó
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. június
Helyszín: a díjkiosztó ünnepség helyszíne: Megyeháza, Árpád Terem
Japán nap
egy teljes nap a Japán kultúra jegyében: japán manga rajzolási technikák, harcművészeti bemutató, yukata próba, papírszínház, írásgyakorló tábla, labdajátékok, manga portré rajzolás
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. június
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Gyermekrészleg
sumMA - A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara XX. jubileumi kiállítása - a Hajdú-Bihar
Megyei Építész Kamarával közös kiállítás
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. június
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
150 éve született, 75 éve halt meg Sesztina Jenő
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. június
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
70 éve rendeztek először vidéken Könyvnapokat
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. június
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege

Drogellenes juniális (Jún.26. - Drogellenes világnap) – Kamarakiállítás: Helyi civil szervezetek a megelőzésért
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. június
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Július
Könyvtári foglalkozás az Alliance Francaise Kulturális Egyesület táborozóinak
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. július
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Szünidei foglalkozások
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. július
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
140 éve született Móricz Zsigmond
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. július
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
135 éve született Szép Ernő
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. július
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Augusztus
Könyvtári foglalkozás az Alliance Francaise Kulturális Egyesület táborozóinak
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. augusztus
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Szünidei foglalkozások
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. augusztus
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
100 éve született Julow Viktor
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. augusztus
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Szeptember
Huba Mihály kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember 3.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Filep Mária előadása
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember 17.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
(Európai kultúra napja) Magyar zenészek a nagyvilágban foglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember 17.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Európai kultúra napja – Nagyvárad, Érmellék kulturális élete és Dr. Szabó József meghívása
előadásra
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember 20.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege

Égig érő mesefa – Népmese napja
A Népmese Napja alkalmából papírszínházzal, játékkal, rejtvényekkel, kézműves foglalkozással várjuk a csoportokat.
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember 23-27.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Gyermekrészleg
Nyelvek Európai Napja
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember 26.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Népmese Napja – Benedek Elek születésnapja
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember 30.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Népmese Napja
„Meseország száz csodája” – levelezős játék
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember 30.
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára
„Jöjj csak, lásd már: itt a vásár” – gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Nagytakarítás a tóban –mesefeldolgozás – gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Népmese napja: - A három kismalac –mesefeldolgozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
A Békakirály – papírszínház+kézműves foglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
„Ilók és Mihók”, az Urbán házaspár bábelőadása
Népmese Napja
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Homokkerti Fiókkönyvtára
(Olvasás éjszakája) A zenéről írták – minikiállítás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Alföld történeti konferencia
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Harangi Attila: Debreceni cívisházak
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Olvasás éjszakája – Kvíz + Szabó Magda „szabaduló szoba”

A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Népmese napja
Hetvenhét magyar népmese – Illyés Gyula népmese gyűjteménye
Gyermekfoglalkozás kicsiknek.
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Október
Könyvtárhasználati foglalkozás – Görgey Utcai Óvoda nagycsoportosainak
papírszínházas mesefoglalkozással
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember-október
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára
Váradi Zoltán előadása
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember-október
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára
Szabó András kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október 1.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Szabó Magda
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október 3.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Festészet Világnapja
Holló Lászlóra emlékezünk
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október 18.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
1000 daru - Origami Világnapok
Közös hajtogatás minden nap más tematikával, ismerkedés az origami történetével, technikákkal.
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október 24 - november 11.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Halottak napi megemlékezés
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október 30.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
„Zene az kell” – hangszerkészítés-kézművesfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Bertalan és Barnabás – papírszínház
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Vadadi Adrienn író – olvasó találkozó
Országos Könyvtári Napok
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október

Helyszín: MÉLIUSZ Homokkerti Fiókkönyvtára
Vadadi Adrienn író vagy Pásztohy Panka író, illusztrátor – író-olvasó találkozó
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára
Megyei mesemondó verseny és rajzpályázat
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. október – Könyves vasárnap
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Gyermekrészleg
Őszkergető
Szünidei foglalkozás mesével, játékkal, kreatív alkotó sarokkal óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. őszi szünet
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Gyermekrészleg
135 éve indult meg a városi tömegközlekedés
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. október
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
„Képzelt riport….” – Déry Tiborra emlékezünk
Filmvetítés: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról.
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. október
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
„Egy félig csókolt csóknak a tüze” – versillusztráció pályázat
Ady Endre nőkhöz, nőkről írott verseihez várunk illusztrációkat szabadon választott technikával középiskolások, képzőművészek köréből
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. október
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
November
Őszi gyermekkönyvnapok Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. október - november
Helyszín: Debrecen és Hajdú-Bihar megye könyvtárai
(Magyar tudomány napja) A zene tudománya – minikiállítás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november 3.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Magyar tudomány napja – Kamarakiállítás: ATOMKI története, DAB székház működése,
Egyetemi tanszéki lapok
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november 3.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Debreceni Irodalmi Napok
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november 4-6.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Rogovich-Fehér Lajos kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november 5.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára

Ady-séta
Rogovich-Fehér Lajos kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november 22.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Diákkonferencia
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november 25.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
„Szellemidézés” – Halloween története
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Kirándulás az őszi erdőben – gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Könyvtárhasználati óra kicsit másképp
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Váradi Zoltán bármelyik előadása
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november
Helyszín: MÉLIUSZ Homokkerti Fiókkönyvtára
Rendhagyó irodalomóra: Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékezünk
Rendezvény előadója: Holden Rose író
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november 13.
Helyszín: MÉLIUSZ Homokkerti Fiókkönyvtára
65 éve Alföld a helyi irodalmi folyóirat neve
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtár – Helytörténeti Részlege
Szent Mártontól Szent Andrásig – novemberi jeles napok
Gyermekfoglalkozások alsó tagozatosoknak.
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
„Sorstalanság”
90 éve született Kertész Imre – filmvetítés, utána beszélgetés a holokausztról.
(7-8. osztály)
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Vers-klip pályázat
A könyvtrailerekhez vagy videoklipekhez hasonló módon feldolgozott Ady versekkel lehet
nevezni pályázatunkra.
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára

„A tudás az mi felemel” Diákkonferencia
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. november
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
December
Alliance France Diákkonferenciája
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december 2.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Maticska Képzőművészeti- és Alkotó Kör kiállításának megnyitója
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december 3.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Mikulás Háza és rajzpályázat kicsiknek
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december 3-6.
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Ötvös László karácsonyi előadása
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december 17.
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Fenyőlegenda – papírszínház+kézműves foglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Luca, lucakitykoty – gyerekfoglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Mesék mikulásról – mesefeldolgozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
A titokzatos hóember – mesefeldolgozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
„Karácsonyra hangolódva”
Interaktív, mesés, játékos, kézműves foglalkozás
A rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ homokkerti Fiókkönyvtára
Diákkonferencia
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Gyermekrészleg
Adventi teaház
Karácsonyváró délután mesével, játékkal, kreatív alkotó sarokkal óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Gyermekrészleg
20 éve a Világörökség része a Hortobágy
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
140 éve született Baja Mihály
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Advent – Kamarakiállítás: Újvári prof könyvei
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
Adventtől karácsonyig: decemberi népszokások
Karácsonyváró gyermekfoglalkozások alsó tagozatosoknak.
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Kreatív (t)írás – workshop
Kedvenc Ady versek, versrészletek közös feldolgozása, képversek alkotása digitális átírással
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. december
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Rendszeresen ismétlődő rendezvények, klubok:
Baba-mama klub (hetente ismétlődő program: január, február, március, november, december)
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Társasjáték-klub (hetente ismétlődő – júniusban, júliusban, augusztusban)
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Motoszka – kézműves klub (hetente ismétlődő – júniusban, júliusban, augusztusban)
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Kedd – Költők – Könyvtár irodalmi rendezvény (havonta ismétlődő)
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozás – nem csak kicsiknek (havonta ismétlődő – kivétel: január, július, augusztus)
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Olvasókör (havonta ismétlődő – kivétel: január, február, július, augusztus)
Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Fiókkönyvtára
Józsai Irodalmi Kör foglalkozása (havonta ismétlődő)
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Zenebölcsi – Dr. Gyarmatiné Marica (ismétlődő: március, április, július, augusztus, szeptember, október)
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára

Alföld-könyvek sorozat – bemutató (március, június, december).
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
TársasKedd – társasjáték klub felnőtteknek
Minden héten keddenként 15-20 óráig
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Ringató foglalkozás – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – Horváth Zsuzsi foglalkozása óvoda előtti
korosztály számára
Minden héten szerdán
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Lelki navigáció – Testi-lelki egészségünk
Január 10-től május 23-ig minden héten csütörtökön
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Csillagtúra – Tóth Pál idegenvezető vetített képes előadásai
Minden hónap második keddjén
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Élő-Könyv
Minden hónap második keddjén
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Természettár – Váradi Zoltán előadásai
Minden hónap harmadik keddjén
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Újkerti Boldogságklub
Minden hónap utolsó keddjén
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Szobornézőben határon innen és túl – Kotricz Tünde vetített képes helytörténeti előadása
Havonta egy alkalommal pénteken
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Előzetes egyeztetéssel
Teadélután keretében papírszínházas foglalkozások – 6 alkalom
2019. tavasz (március-április), 2019. nyár (július-augusztus), 2019. ősz (szeptember-október)
Helyszín: MÉLIUSZ Kartács Utcai Fiókkönyvtára
Honvédtemetői séta
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
„Ady 100”– séta: Ady Endre debreceni éveinek helyszínei
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
A nagymacsi Nosztalgia Hajnalcsillag Egyesület részére séták a belvárosban
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Helytörténeti Részlege
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár a programok, rendezvények változtatásának jogát fenntartja.

Mutatók
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma
A könyvtárban szervezendő időszaki
kiállítások száma
A könyvtárban szervezendő időszaki
kiállítások látogatóinak száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők
száma
A megyei hatókörű városi könyvtár
esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvények száma
A megyei hatókörű városi könyvtár
esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma
Egyéb rendezvények száma
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma

2018.
tény

évi 2019.
terv

évi

930

950

19549

19500

66

66

8031

8000

161

160

2686

2700

768

780

22434

23000

374

374

9125

9125

4.9 Használói elégedettség mérés
2018. évi 2019. évi
Használói elégedettség mérések tervetény
terv
zése
A használói elégedettség-mérések száma
6
6
A használói elégedettség-mérések során a
800
839
válaszadó használók száma
Használói elégedettségmérést a felhasználóképzésekkel összefüggésben kívánunk végezni.
Ugyanakkor felmérést tervezünk a könyvtár nyitva tartásával, szolgáltatásaival, munkatársaival kapcsolatban is.

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások
A 2019. évi terv szöveges ismertetése.
Települési könyvtárak számára nyúj- 2018. évi 2019. évi
tott szolgáltatások
tény
terv
Műhelynapok száma
3
3
Résztvevő települési könyvtárak szám94 %
100 %
aránya –KSZR nélkül (%)
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települé0
3
si könyvtárak száma

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség
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 2019-es évben is tervezzük a közösségi szolgálatos tanulók fogadását. A tavalyi évben
46 iskolával volt együttműködési megállapodásunk, a jövőben is várjuk az ország minden
területéről a diákokat, és keressük a lehetőségét további közösségi szolgálatos megállapodások kötésére. Erre az évre különböző toborzó stratégiákkal szeretnénk, további önkéntes közösségi szolgálatot teljesíteni kívánó diákokat intézményünkbe „csábítani” (nyílt nap, kihelyezett tájékoztatók tartása iskolákba látogatással, email, facebook, plakát, szórólap, kapcsolattartók és közösségi szolgálatos diákok bevonásával, stb.). Szükség szerint újra fogjuk kötni
az iskolák együttműködési megállapodásait, főként az intézmények névváltozásai, és a vezető,
kapcsolattartó változása miatt.
Továbbra is be szeretnénk vonni a diákokat az intézményi, igény szerint megyei és városi
szintű rendezvényeinkbe (Ünnepi Könyvhét, Költészeti Fesztivál, Diákkonferencia, Országos
Könyvtári Napok, társasjáték klubok, karácsonyi mese felolvasás, stb.). Lehetőséget szeretnénk kínálni a diákoknak az idősebb és fiatalabb korosztálynak szervezett rendezvényeink
lebonyolításában való közreműködésre is. Újra részt fogunk 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, minden héten szerdán és pénteken vagy igény szerint.
A közösségi szolgálat által intézményünk egyik fő célja az önkéntességre nevelés, amely elősegíti a társadalmi beilleszkedést, ugyanakkor megtanulnak együttműködni, konfliktust kezelni, kreatívan gondolkodni és felelősséget vállalni a saját tevékenységük iránt.
Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására
a köznevelési intézményekkel kötött
megállapodások száma

2018.
tény

évi 2019. évi
terv
351

350

46

46

A könyvtárban dolgozó önkéntesek
száma

3

3

4.12 Partnerség
Intézményünk 2019-ben is fent kívánja tartani együttműködéseit a szakmai szervezetekkel, a
fenntartó önkormányzattal, az állami, egyházi és oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, új kapcsolatok kiépítésén dolgozunk, kiemelten a határon túli szakmai szervezetekkel,
könyvtárakkal. Az Ady Emlékév méltó megünneplése miatt felvettük a kapcsolatot Nagyvárad kulturális és oktatási intézményeivel, és megteremtettük az alapját egy hosszabb időre
szóló, gyümölcsöző együttműködésnek.
A könyvtárral írásos együttműködést 2018.
kötő partnerek száma
tény

évi 2019.
terv

évi

Civil szervezetek

25

30

Határon túli könyvtárak

1

6

Vállalkozók

4

4

Oktatási intézmények

48

50

A kistelepülési önkormányzattal kötött
megállapodások száma

52

54

Egyéb

11

11

Összesen

137

155

Könyvtár Pontok, mint a partnerségi együttműködés példái
A Méliusz Könyvtár hat Könyvtár Pontja és az ott szolgálatot teljesítő kollégái ebben az évben is állnak az olvasói, a szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók rendelkezésére. Lehetőség
szerint a könyvtáros kollégáink részvételével tervezzük a Könyvtár Pontokon tevékenykedő
segítőink képzését (könyvtári tevékenységek, statisztikák, munkanapló, gyerek és felnőtt rendezvények, foglalkozások, szakszerű szolgálatatások).
Az elmúlt évben nagy segítségünkre voltak a könyvtáros kollégáink, akik önkéntes munkájukkal, szakmai tudásukkal 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. Az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is népszerűsítjük Könyvtár Pontjainkat szórólapokkal, plakátokkal, a digitális kommunikáció eszközeivel (honlap, facebook, üzenetek, meghívók, üdvözlők).
Könyvtár Pontjaink többsége a 2018-as évtől Digitális Jólét Ponttokként is működnek. A DJP
pontok infrastrukturális fejlesztése pályázatnak köszönhetően hat könyvtár pontnak bővült a
felhasználói informatikai eszközparkja, ez által biztosítva a városrész digitális esélyegyenlő-

ségét. Különböző kommunikációs stratégiák segítségével meg szeretnénk ismertetni a Könyvtár Pontok szolgáltatásaival a környéken működő baba-mama klubokat, óvodákat, iskolákat,
nyugdíjas klubokat, a terület lakosságát. Velük együtt egy közösségi életteret alakítunk.

4.13 Digitalizálás
Melyek a tárgyévi főbb célkitűzések? Stratégiai környezethez (pl. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás bemutatása.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár főbb célkitűzései nem változnak a 2019-es évre vonatkozóan, 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 szeretné aláírni a szándéknyilatkozatott, hogy részt vesz az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programban, melynek keretében a munkatársak továbbra is a Helyismereti Gyűjtemény és fotótár állományát digitalizálják. Debrecenben az 1849-es szabadságharc évfordulója kiemelt eseménynek számít 2019-ben. Mind a városban, mind a könyvtárban több olyan rendezvény kerül megszervezésre, melyek ehhez az
évfordulóhoz kapcsolódnak. Emiatt a digitalizálandó állományok között az ehhez kapcsolódó
állományok kiemelt fontosságúak és elsőbbséget élveznek.
Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni?
Eszköz neve, típusa
HP LaserJet M1522n
Kyocera FS-6525MFP
Kyocera Mita KM-2050
Canon Lide 120
HPScanJet G2410
EPSON Perfection 3170
Samsung M2675FN
Canon i-SENSYS MF247 dw
Samsung SCX-5637FR

Darabszám
10
6
5
1
1
3 (megj. Helytörténeti különgyűjtemény)
1
3
1

Canon Lide 700F

1 (megj. robotscanner)

Hol teszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat)
A könyvtár a 2019-es évben is a JaDoX (Hajdú-Bihar Megyei közös helyismereti gyűjtemény) adatbázisban teszi elérhetővé a digitalizált dokumentumokat, kivéve a könyveket. A
digitalizált régi könyvek továbbra is a belső zárt hálózaton érhetők el az olvasók számára.
Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%)
Cél
Szolgáltatás
Állományvédelem
Elektronikus dokumentumküldés
Reprográfia

Digitalizálás
Digitális objektumok száma
Teljes dokumentumok száma
Könyv
Folyóirat
Hanganyag
Audiovizuális dokumentum
Kép
Egyéb
Összesen
Online elérhető
Helyben használatra elérhető

Arányszám (%)
35%
45%
18%
2%

2018. évi tény 2019. évi terv
104202
104202
616
0
8
0
2155
17948
20727
10123
10604

134012
134012
800
0
10
0
4000
25000
29810
14200
15610

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?
A 2019-es évre sem tervezzünk új online adatbázis bevezetését. A jövőben is a JaDoX rendszerbe kerülnek a digitalizált állományok.
Továbbra is fejlesztjük a civiskultura.hu oldalt. Figyelemmel kísérjük a városban átadásra
kerülő szobrokat, domborműveket is, ezekkel az információkkal is folyamatosan frissítjük az
oldalt. Az oldalon belül található a Városfoglaló játék. 2019-ben ezt a játékot fogjuk fejleszteni úgy, hogy az 1849-es szabadságharc debreceni helyszíneit lehessen megismerni a játékon
keresztül. 2019 nyarára a civiskultura.hu oldalon is tervezünk egy családi vetélkedőt. Az emlékműveken elhelyezett QR kódok segítségével a játékosok kérdésekre válaszolhatnak. A kérdések megválaszolása után ismerik meg, hogy mely következő látványosságot kell meglátogatniuk a következő kérdéshez. A vetélkedőben korhatár nélkül bárki részt tud majd venni.

IV. Fejlesztések tervezése:
1. Intézményi terek/épületek infrastrukturális fejlesztési és felújítási terveinek bemutatása
Általános fejlesztések:
Munka- és tűzvédelmi szabályzatok, munkahelyi kockázatértékelés aktualizálása esedékes
lesz 2019-ben.
A 2018-as Érintésvédelmi-, és erősáramú tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok során
feltárt hiányosságok megszűntetése az érintett létesítményekben.
Kéziszerszámok érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatait minden évben el kell
végeztetni.
Épületek energia megtakarítási intézkedési terveinek elkészíttetése. (2015. évi LVII.
törvény 11/A.§) 2018-ban nem valósult meg.

Központi épület:
• Kijelző panel csere a főbejárati liftnél.
• Beázások megszűntetésének folytatása:
Az épületen több ponton beázás van, tetőjavítás, ablakjavítás szükséges, eddig csak bádogozási javításokat végezték el.
• Épületfelügyeleti rendszer egyszeri felülvizsgálata, javítása.
Az épületfelügyeleti rendszer terepi eszközeit (hőmérséklet-, nyomáskülönbség stb. érzékelőket) ellenőrizni, kalibráltatni, szükség esetén javíttatni vagy cserélni kell.
• Tönkrement biztonsági irányfények részleges cseréje.
Működőképesen tartását jogszabály írja elő: 54/2014. (XII. 5.)BM rendelete az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat 248. § (1)
• L6 (helytörténeti) légkezelő hűtés vízoldali szabályozásának javítása.
• Világítási armatúrák felújítása:
Világítás korszerűsítés folytatása. Régi kompaktfénycsöves világítási armatúrák és világítótestek kiváltása LED-es fényforrásra.
• Hátsó bejárat kialakítása a belső udvar, parkoló felé nyitva, előtetővel, parkolóba
vezető járdával.
Indok: a könyvtárba személygépkocsival érkező olvasók a parkolóból közvetlenül be tudjanak
jutni az épületbe anélkül, hogy az épületet meg kellene kerülniük. Felméréssel alátámasztott
igény.
• Repedt ablaküveg táblák cseréje.
• Liftek segélyhívó telefonjainak áthelyezése a hátsó portáról a kiválasztó térbe, GSM
alapú rendszer kiépítésével. Biztonsági okokból lenne rá szükség, mivel a hátsó portán
ritkán tartózkodnak, így egy esetleges lift beragadás esetén, nincs, aki fogadja a
segélyhívást.

• Biztonsági megfigyelő kamerarendszer korszerűsítésének folytatása vagyonvédelmi
okokból. A meglévő régi kamerák kiváltása korszerű, nagy felbontásúakra. Az épület
növekvő kihasználtsága miatt, és esetleges vagyon elleni lopások felderítéséhez
indokolt.
• Motoros vetítővászon kiépítése a földszinti nagy előadóba. A terem kihasználtsága
miatt érdemes modernizálni, beépített projektorral együtt.
• A 2. emeleti oktató terem légtechnikájának kiépítése. Jelenleg nincs működőképes,
megfelelő teljesítményű gépi szellőztetése az oktatóteremnek. A bukóablak korábbi
beépítése óta lehet természetes szellőztetést biztosítani, de nyitott ablak mellett, a
Hadházi út forgalmának zaja zavarja a teremben folyó munkát.
• Kézi nyitású bukóablak beépítése a földszinti gyerekkönyvtári munkaszobába és a
gyerekkönyvtár klubhelyiségbe, levegőpótlás céljából.
• Motoros nyitású bukóablak beépítése a 2. emeleti helytörténeti munkaszobába és
teakonyhába, levegőpótlás céljából.
• Zászlótartó oszlopok helyreállítása a főbejáratnál épületen kívül. A 2016. évben történt
megrongálása óta nem lett helyreállítva, nem esztétikus.
• Épületen kívüli szennyvízcsatorna és esővíz elvezető rendszer tisztítása.
• Kiszerelt, üzemen kívüli, korábban szerverszobában működő SAMSUNG split klíma
beszerelése a hátsó portára. A hátsó portán található a tűzjelző és a füstelvezető
rendszer központja, nyáron a nagy hőségtől ezeket érdemes védeni.
• Kerékpártároló építése a munkavállalók részére.
• Zsírfogó beépítése az alagsori étkező mosogatóihoz. A lerakódott zsírok, olajok
eltömítik a szennyvíz átemelő nyomóvezetékét és az aknát, ennek megelőzésére
szolgálna a zsírfogó.
• Ablakfóliázás a földszint főbejárat feletti ablakoknál, mert a betűző napfény zavarja a
kölcsönző pultban dolgozók munkáját.
• Parkoló aszfaltburkolatának javítása repedések kiöntésével, a további aszfaltrepedés,
kátyúsodás megelőzésére.
• Korlát építése a főbejárat lépcsőjéhez baleset megelőzés céljából. A bejárat előtti
téglaborítás, amikor nedves, csúszós, balesetveszélyes.
• Gombnyomásra működő ajtónyitó zár kiépítése a főbejárathoz. A kölcsönző pultnál
dolgozók munkáját könnyítené meg, ha a pultnál lehetne a bejárati ajtót
gombnyomással kinyitni. A bejárati ajtó a hő- és füstelvezető rendszer részét képezi,
ezért a kölcsönző pultnál lévő kézi nyithatóságot úgy kell kialakítani, hogy
összeköttetésben legyen a hő- és füstelvezető rendszer hátsó portán lévő vezérlő
központjával.
• Járólapok cseréje a hátsó portánál.

• Tetőablak árnyékoló mozgatómotor további cseréje: 2 db olvasóterem.
• Főbejárat feletti intézmény felírat táblát megvilágító fényvetők cseréje
• 1 db fűtési szivattyú (WILO Top-S 30/32) javítása vagy cseréje a Hőcserélős padló
konvektoros fűtési körön.

Fiókkönyvtárak:
Benedek Elek Fiókkönyvtár
• Légtechnikai rendszer felülvizsgálata teljesítménynövelés, zajcsillapítás, elektromos
működés miatt.
• Bejárati szélfogó helyiség és előtér festése.
• Nyílászáró csere a belső udvar felől, 4 db ablakon.
Csapókerti Fiókkönyvtár
• Az ingatlan körbekerítése. Csapókerti Fiókkönyvtár 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 festése.
• Bejárat előtető alatti kis terület újrabetonozása.
• Lapos tető felújítása víz és hőszigeteléssel.
István úti Fiókkönyvtár
• Épület közcsatornára történő rákötése, tervezéssel, kivitelezéssel.
• Épületbe való akadálymentes bejutás biztosítása rámpa és korlát kiépítésével.
• Gázkazán vízkőtelenítése.
Tócóskerti Iskolai és gyermekkönyvtár
• Festés (könyvtár, raktár, étkező helyiségek)
Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtár
• Nyílászáró (ablak) csere
• Fűtéskorszerűsítés radiátorok, csővezetékek, elzáró szelepek cseréjével,
szabályozhatóság megvalósítása termosztatikus szabályozószelepek beépítésével.
Homokkerti Fiókkönyvtár
• Parkettacsiszolás, lakkozás, 80 m2 felületen.
Kartács utcai Fiókkönyvtár
• Festés
• Felázás miatti padlócsere

• Bejárati ajtó cseréje, korszerűbb, több ponton záródó biztonsági ajtóra.
• Szociális blokk felújítás, csempézés, festés.
• Hővédő üvegfóliázás.
Libakerti Fiókkönyvtár
• Fűtéskorszerűsítés kazáncserével, kéménycserével.
• Elektromos hálózat bővítés.
• Kerítéskapu javítás.
• Szociális blokk felújítás, csempézés, festés.
• Nyílászáró csere a bejárati szélfogó helyiségben.
• Gázkazán vízkőtelenítése.
Petőfi Emlékkönyvtár
• Fűtéskorszerűsítés
radiátorok,
csővezetékek,
elzárószelepek
cseréjével,
szabályozhatóság megvalósítása termosztatikus szabályozószelepek beépítésével.
• Világításkorszerűsítés folytatása, világítási armatúrák és világítótestek kiváltása LEDes fényforrásra.
• Szociális blokk felújítás, csempézés, festés.
• Nyílászáró csere, ablakok, bejárati ajtók.
• Álmennyezet kiépítése.
• Lapos tető felújítása víz és hőszigeteléssel.
• Oldalfalak külső hőszigetelése.
• Festés.
Józsai Fiókkönyvtár
• Alapfűtést biztosító radiátoros fűtési rendszer kiépítése. Az épület, könyvtár felépítése
óta a Józsai Könyvtárban nincs alapfűtés, a légfűtés pedig gazdaságtalan.
• Világításkorszerűsítés folytatása, világítási armatúrák és világítótestek kiváltása LEDes fényforrásra.
• Festésjavítás.
József Attila-telepi Fiókkönyvtár
• 2019-ben az épület energetikai korszerűsítése, mozgáskorlátozott WC kialakítással
pályázati forrásból megvalósításra kerül
Újkerti Fiókkönyvtár
• 2019-ben a teljes épület energetikai korszerűsítése keretében pályázati forrásból a
könyvtár fejlesztése is megvalósul.

2. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés
Megnevezés
Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner

darab

forint
7
-

5

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb: RFID címke, monitor, kamera

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

megjegyzés
-

Top-6.9.2-16 pályázat
7275000
megvalósításához
3 db A2-es szkenner,
könyvszkenner, mikrofilmszkenner
19412000
Top-6.9.2-16 pályázat
megvalósításához

Részben a Top-6.9.210589300 16 pályázat megvalósításához
37276300

Költségvetésből megvalósítandó eszközbeszerzési terveink nem kaptak támogatást.

3. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár pályázatainak bemutatása
Az alábbi táblázatok a már előrelátható, 2019-ben is megvalósítás, fenntartás alatt lévő pályázatainkat tartalmazzák.
I.) Megvalósítás alatt lévő pályázatok
Hazai pályázatok Pályázott
megnevezése
összeg
NKA
201108/01718
2018-ban megrendezett Méli- 1 200 000 Ft
usz Kalendáriumra
NKA
204104/01507
Korszerű könyvtárak
Hajdú527 305 Ft
Bihar megyében
szakmai továbbképzések szervezésére
NKA
107108/02521
Méliusz-estek
2019. program- 548 348 Ft
sorozat megvalósítására
NKA
201108/01923
40. Barátunk a
könyv – olvasó- 600 000 Ft
napló pályázat
díjkiosztójának
megvalósítására
NKA
107108/02616
Ady Endre emlékezetére Deb- 1 000 000 Ft
recenben

Elnyert összeg
(Ft-ban)

600 000 Ft

300 000 Ft

Támogató

Kezdete

Emberi Erőforrás 2018.09.01.
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális
Alap
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Emberi Erőforrás 2018.09.24.
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális
Alap
Közgyűjtemények Kollégiuma

Emberi Erőforrás 2019.02.01.
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális
Alap
Szépirodalom Kollégiuma

300 000 Ft

Emberi Erőforrás 2019.05.01.
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális
Alap
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Emberi Erőforrás 2019.04.01.
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális
Alap
Szépirodalom Kollégiuma

Befejezése

2019.02.28.

(megvalósítása
folyamatban)
2019.04.15.

(megvalósítása
folyamatban)
2019.06.30.

(elbírálás alatt)

2019.06.30.

2019.12.15.

(elbírálás alatt)

Európai
Uniós
pályázatok megnevezése
EFOP-3.3.3VEKOP/16-201600001
Múzeumi
és
könyvtári fejlesztések mindenkinek
(együttműködő
partnerként segítjük a projekt
megvalósítását)
EFOP-4.1.8-162017-00050
Megújulás
és
hagyomány: Új
rendszer a minőségi szolgáltatás
szolgálatában
GINOP-3.3.1-162016-00001
Digitális
Jólét
Program Pontok
fejlesztése

TOP-6.3.2-15DE1-2016-00003

Pályázott ösz- Elnyert összeg
szeg
(Ft-ban)

0

19 995 672 Ft

A
pályázat
tartalma:
Digitális Jólét
Program Pontok kialakítása
a
pályázati
felhívás szerint: cím, eszközök; Digitális Jólét Program Pont mentor képzése
tíz helyszínen

Konzorciumi
szinten:
„A Dobozi lakó- 296.000.000 Ft
telep gazdaságélénkítő környe- Ebből
Méliusz:
zeti megújítása”
5.328.000 Ft
TOP-6.3.2-15DE1-2016-00004 Konzorciumi

0

19 995 672 Ft

A
pályázat
tartalma:
Digitális Jólét
Program Pontok kialakítása
a
pályázati
felhívás szerint: cím, eszközök; Digitális Jólét Program Pont mentor képzése
tíz helyszínen

Támogató

Kezdete

Befejezése

Emberi Erőforrá- 2017.02.01. 2020.01.31.
sok Minisztériuma
Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program Versenyképes KözépMagyarország
Operatív Program

Emberi Erőforrá- 2018.07.01. 2019.12.31.
sok Minisztériuma
Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program

Nemzeti Fejlesztési 2018.04.01. 2019.09.30.
Minisztérium
Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Nemzetgazdasági
2016.10.01. 2019.07.31.
Konzorciumi
Minisztérium Terüszinten:
let- és Település296.000.000 Ft fejlesztési Operatív
Program
Ebből Méliusz:
5.328.000 Ft
Nemzetgazdasági
2016.10.01. 2019.07.30.
Konzorciumi
Minisztérium Terü-

szinten:
„Libakert gazda- 239.000.000 Ft
ságélénkítő környezeti megújítá- Ebből
Méliusz:
sa”
4.302.000 Ft
TOP-6.3.2-15Konzorciumi
DE1-2016-00005
szinten:
181.000.000 Ft
„A
Sestakert
gazdaságélénkítő
Ebből
környezeti megMéliusz:
újítása”
3.258.000 Ft
TOP-6.3.2-16DE1-2017-00002
A Tócóskert gazdaságélénkítő
környezeti megújítása

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

Ebből
Méliusz:
1 4 000 000 Ft

szinten:
let- és Település239.000.000 Ft fejlesztési Operatív
Program
Ebből Méliusz:
4.302.000 Ft
Nemzetgazdasági
2016.10.01. 2019.09.30.
Konzorciumi
Minisztérium Terüszinten:
let- és Település181.000.000 Ft fejlesztési Operatív
Program
Ebből Méliusz:
3.258.000 Ft
Konzorciumi
Nemzetgazdasági
2018.08.31. 2019.11.30.
szinten:
Minisztérium Terü719 000 000
let- és TelepülésFt
fejlesztési Operatív
Program
Ebből Méliusz:
1 4 000 000 Ft

Konzorciumi
szinten:
900 000
000
Ft

Konzorciumi
szinten:
900 000 000
Ft

Ebből
Méliusz:
16 200 000 Ft

Ebből
Méliusz:
16 200 000 Ft

Konzorciumi
szinten:
719 000 000
Ft

TOP-6.3.2-162017-DE1-00004
A
Tócóvölgy
gazdaságélénkítő
környezeti megújítása

Konzorciumi
Konzorciumi
szinten:
szinten:
428 000
000
428 000 000
Ft
Ft

TOP-6.3.2-16DE1-2017-00005
A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítá-

Konzorciumi
szinten:
300 000
000
Ft

Ebből
Méliusz:
7 705 000 Ft

Nemzetgazdasági
2018.10.01. 2020.10.31.
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

Nemzetgazdasági
2018.08.01. 2019.11.30.
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

Ebből
Méliusz:
7 705 000 Ft
Konzorciumi
szinten:
300 000 000
Ft

Nemzetgazdasági
2018.09.01. 2019.11.30.
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

sa

TOP-6.9.1-15DE1-2016-00001

Ebből
Méliusz:
6 000 000 Ft

Konzorciumi
szinten:
„A
társadalmi 20.296.520 Ft
együttműködés
erősítését szolgá- Ebből
ló helyi szintű Méliusz:
komplex
prog- 5 038 720 Ft
ramok megvalósítása DebrecenNagymacs városrészen”
Konzorciumi
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00001 szinten:
Helyi közösség- 171 798 316Ft
fejlesztés Debrecen 1 városrészen Ebből
Méliusz:
59 343 165 Ft
Konzorciumi
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00002 szinten:
Helyi közösség- 15 850 440 Ft
fejlesztés Bánk
Ebből
városrészen
Méliusz:
4 791 000 Ft
Konzorciumi
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00003 szinten:
Helyi közösség- 16 054 962 Ft
fejlesztés Ondód
Ebből
városrészen
Méliusz:
4 671 000 Ft
Konzorciumi
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00004 szinten:
Helyi közösség- 318 133 668 Ft
fejlesztés Debrecen 3 városrészen Ebből
Méliusz:
113 038 353 Ft
Konzorciumi
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00005 szinten:
Helyi közösség- 504 043 988 Ft

Ebből
Méliusz:
6 000 000 Ft
Konzorciumi
szinten:
20.296.520 Ft

Nemzetgazdasági
2016.09.01. 2019.09.30.
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program

Ebből Méliusz:
5 038 720Ft

Konzorciumi
szinten:
171 798 316Ft

Nemzetgazdasági
2018.02.01. 2021.10.31.
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Méli- Program

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

Nemzetgazdasági
2018.03.01. 2021.10.31.
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Méli- Program

Ebből
usz:
4 791 000 Ft
Konzorciumi
szinten:
16 054 962 Ft

Nemzetgazdasági
.2018.03.01 2021.10.31.
Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív
Méli- Program

Ebből
usz:
4 671 000 Ft
Konzorciumi
Nemzetgazdasági
2018.02.01. 2021.10.31.
szinten:
Minisztérium Terü318 133 668 Ft let- és Településfejlesztési Operatív
Ebből Méli- Program
usz:
113 038 353 Ft
Konzorciumi
Nemzetgazdasági
.2018.02.01 2021.10.31.
szinten:
Minisztérium Terü504 043 988 Ft let- és Település-

fejlesztés Debrecen 2 városrészen Ebből
Méliusz:
186 351 223 Ft
Konzorciumi
TOP-6.9.2-16DE1-2017-00006 szinten:
Helyi közösség- 55 118 626 Ft
fejlesztés Debrecen-Józsa város- Ebből
Méliusz:
részen
19 000 0001 Ft
TOP-7.1.1-162016-00042
Civis
Lokális 0
Lehetőségek
Debrecenben

fejlesztési Operatív
Méli- Program

Ebből
usz:
186 351 223 Ft
Konzorciumi
Nemzetgazdasági
2018.02.01. 2021.10.31.
szinten:
Minisztérium Terü55 118 626 Ft let- és Településfejlesztési Operatív
Ebből Méli- Program
usz:
19 000 0001 Ft
Nemzetgazdasági
2016.09.01. 2020.12.31.
Minisztérium Terü0
let- és Településfejlesztési Operatív
Program

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 Pályázott
pályázatok meg- összeg
nevezése
TÁMOP-3.2.1212/1-2012-0014

Elnyert ösz- Támogató
Kezdete
szeg
(Ft-ban)
Nemzeti Fej- 2014.12.31.
lesztési Ügynökség
Konzorciumi Konzorciumi
Társadalmi
Kaleidoszkóp –
szinten:
szinten:
Megújulás
Hajdú-Bihar
29 331 185 29 331 185
Operatív
megyei kulturáFt
Ft
Program
lis szakemberek
képzési közműEbből
Ebből
velődési
és
Méliusz:
Méliusz:
könyvtári szol10 895 940 10 895 940
gáltatásFt
Ft
fejlesztés érdekében
Nemzeti Fej- 2015.04.14.
TÁMOP-3.2.12lesztési Ügy12/1-2012-0026
nökség
Társadalmi
"Képzésekkel a
kulturális szol- Konzorciumi Konzorciumi Megújulás
szinten:
Operatív
gáltatásokért - szinten:
könyvtárak
és 28 171 852 28 171 852 Program
Ft
Ft
közművelődési

Befejezése

2019.12.31.

2020.04.13.
I. PFJ benyújtva, elfogadva;
II. PFJ benyújtva, elfogadva;
III. PFJ benyújtva, elfogadva

intézmények
Ebből
összefogása Haj- Ebből
Méliusz:
dú-Bihar megy- Méliusz:
15 773 587 15 773 587
ében
Ft
Ft
TÁMOP-3.2.1312/1-2012-0108
21 441
„Vadrózsából
Tündérsíp”
– Ft
Könyvtárak
a
sokszínű tudás
átörökítéséért
TÁMOP-3.2.1312/1-2012-0250

710 21 441
Ft

Nemzeti Fej- 2014.09.09.
lesztési Ügynökség
710 Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

Nemzeti Fej- 2013.11.26.
lesztési Ügynökség
Társadalmi
„Együtt értük,
22
794
264
22
794
264
Megújulás
együtt velük 2.”
Ft
Ft
Operatív
Program

TÁMOP3.2.4.A-11/12012-0063
"Értékközvetítés
- Közgyűjteményi partnerség
az Észak-Alföldi
Régióban”

18 583
Ft

800 18 583
Ft

Egyéb,
nem Pályázott
hazai forrásokra összeg
épülő pályázatok megnevezése
nem releváns

Nemzeti Fej- 2013.12.20.
lesztési Ügynökség
Társadalmi
800
Megújulás
Operatív
Program

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Támogató

2019.09.08.
I. PFJ benyújtva, elfogadva;
II. PFJ benyújtva; III.
PFJ benyújtva, elfogadva;
IV. PFJ benyújtva
2018.11.25.
I. PFJ benyújtva,
gadva;
II. PFJ benyújtva,
gadva;
III. PFJ benyújtva,
gadva;
IV. PFJ benyújtva,
gadva;
V. ZPFJ benyújtva
2018.12.19.
I. PFJ benyújtva,
gadva
II. PFJ benyújtva,
gadva,
III. PFJ benyújtva;
IV. PFJ benyújtva;
V. ZPFJ benyújtva

Kezdete

Befejezése

elfoelfoelfoelfo-

elfoelfo-

4. A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
A Méliusz Könyvtári hálózat szervezeti kultúrájának feltérképezésére korábban már két alkalommal (2015, 2017) sor került. A bevezetett újítások és a markáns szervezeti átalakulás
megkívánja, hogy 2019-ben megismételjük ezzel kapcsolatos felmérésünket, hogy legyenek
összevethető adatok. Igyekszünk ugyanazt a kérdőívet kitöltetni munkatársainkkal, mint a
korábbi években, azonban nem feledkezhetünk meg aktuális tartalmakról sem. A válaszadás
és az objektív értékelés érdekében a válaszadás ismét elektronikusan, anonim módon történik
majd. Felmérésünk célja, hogy megoldást találjunk a dolgozók motiváltságának növelésére,
illetve az egyenletesebb feladatelosztásra. Az intézményi kommunikáció javítására is további
lépéseket kell tennünk, mert ennek minőségével nem elégedettek a kollégák.
Emellett olvasóink körében ismételten végeznénk elégedettségi felmérést, melyben a 2018ban bevezetett nyitva tartási idő növelésének hatásait, olvasói visszajelzéseket
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 2019-es
évben. Rendszeres összejöveteleivel, a felmerülő problémák megbeszélésével, javaslat tétellel
a problémák orvoslására bizonyosan javítani fogja a szolgáltatás színvonalát.
Igényfelmérést tervez 2019-ben: N
Elégedettségmérést tervez 2019-ben: I
Munkatársi elégedettségmérést tervez 2019-ben: I
A könyvtár legfrissebb SWOT elemzésének dátuma: 2015
A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon: I
Sajtókapcsolataink ápolása, erősítése, az együttműködés fenntartása, és lehetőség szerint újak
kialakítása 2019-ben 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 többen értesüljenek rendezvényeinkről és vegyék igénybe
szolgáltatásainkat.
A sajtó rendszeres értesítése mellett a könyvtár honlapja és Facebook-oldalai, 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 eseményei-

ről 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 2019-ben 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.
Marketingterv
Fontos meghatározni az intézményi marketing tervezésekor a könyvtár helyét, feladatát, szerepét a városi ellátásában. Rögzítjük hosszútávú célkitűzéseinket és szándékainkat. Számba
vesszük terveinkhez szükséges anyagi és humán erőforrásainkat.
Küldetésnyilatkozat
A debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár nyilvános közgyűjteményként küldetésének tekinti, hogy Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Megyei Jogú Város polgárai számára biztosítsa
az információhoz és a kulturális javakhoz való szabad hozzáférést. Ebből fakadó célunk írott
örökségünk gyűjtése és közzététele, a köznevelési és felsőfokú oktatási intézmények munkájának támogatása, valamint szociális feladataink ellátása.
A hitelességet és a felelősséget tekintjük intézményünk fő erényeinek. Kollégáink munkája
egyaránt garantálja a szolgáltatott információk megbízhatóságát és hasznosságát. Arra törekszünk, hogy választ adjunk a felhasználók kérdéseire és az információból tudást, a tudásból
pedig műveltséget teremtsünk.
Hiszünk abban, hogy a vélemény- és gondolatszabadság nemes eszméjét szolgáljuk és tevékenységünkkel hozzájárulunk városunk és régiónk hagyományainak őrzéséhez és életminőségének javításához.

Alaptevékenység
Nyilvános megyei és városi könyvtári szolgáltatásokat nyújt, az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltató könyvtára. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket
és egyéb programokat szervez, akkreditált felnőttképzési tevékenységet folytat.
Célok meghatározása
Számba kell venni a könyvtár tulajdonságait.
SWOT-analízis
Erősségek
Lehetőségek
• városi hálózat
• marketingszemlélet erősítése
• teljes körű megyei ellátás
• új olvasók és használók elérése
• pályázati lehetőségek
• szolgáltatásbővítés
• szakképzett munkatársak
• korszerűsítés
• elektronikus dokumentumszolgáltatás
• folyamatos fejlesztések
• használóközpontúság
• továbbképzés
• hálózati rendszer
• munkatársak forgatása a központi
könyvtáron belül és a fiókkönyvtá• felhasználói igények monitorozása
rakban
• épületek adottságai
• mobilitás – könyvkölcsönzésben
• szépkorúaknak nyújtott szolgáltatások
• egységes struktúra, hálózat
bővítése
• könyvtárpontok
• együttműködési
megállapodások
számának bővítése
• DJP pontok
• emberközpontúság
• személyes kapcsolat az olvasókkal
• technikai fejlődés
• kiemelkedően sok rendezvény, program
• alkalmazkodás a változó olvasói igényekhez
• munkatársak folyamatos képzése
Veszélyek
Gyengeségek
• anyagi erőforrások bizonytalanok
• belső kommunikáció
• akadálymentesítés nem teljeskör
• pályázati kiszolgáltatottság
• rossz állapotú fiókkönyvtárak
• képzésekre, továbbképzésekre fordítható összeg elmaradása
• kevés szépkorúaknak nyújtott szolgáltatás
• munkatársak túlterheltség
• korszerűtlen könyvtárépületek
• munkatársak forgatása a központi
könyvtáron belül és a fiókkönyvtá• az integrált könyvtári rendszer haszrakban
nálata hiányos
• szakember utánpótlás (szülési sza• egyenlőtlen feladatelosztás
badság, GYES, nyugdíj)
• műszaki-technikai munkatársak hiány
• megváltozott olvasási szokások
• egységes arculati elemek használata

•

munkatársak elégedettsége

•
•

•

változnak a könyvtár felé az elvárások, új igények jelennek meg
munkatársak rendszeres képzése –
humánerőforrás hiány az olvasószolgálatban
fiókkönyvtárak felújítása alatti zárvatartás (József Attila-telepi Fiókkönyvtár, Újkerti Fiókkönyvtár)

Erősségeinket megtartjuk és a változó olvasói, könyvtárlátogatói igényekhez folyamatosan
igazítjuk. A lehetőségek erősségekbe való fordításán folyamatosan munkálkodunk. Azon dolgozunk, hogy gyengeségeink listája folyamatosan csökkenjen, míg a veszélyekre felkészülünk.
Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a szépkorúak számára bővítsük szolgáltatásainkat. Számukra érdekes programok, rendezvények, továbbképzések szervezése, tartása folyamatos.
Igazodva napjaink felhasználói szokásaihoz (könnyen, gyorsan, egyszerűen, hatékonyan) a
lakosság közelébe telepített integrált szolgáltató helyek felállításával az emberek mindennapi
életébe kívánjuk beépíteni a könyvtári szolgáltatásokat és a közösségi művelődés tevékenységeit nagyvárosi, hátrányos helyzettel küzdő területeken is.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár összefogáson alapuló, szolgáltatás- és tevékenységközpontú, költségkímélő kulturális lehetőség kialakítását célozta meg a debreceni peremterületen
élők számára a Könyvtár Pontok kialakításával. Célja, hogy az embereket segítse a közösségi,
kulturális szokásaik megélésében, a friss, hasznos információkhoz jutásban, az önképzésben,
a szabadidő hasznos eltöltésében. 2014-ben nyílt az első, s mára már hat működik Debrecenben: a Halápi, a Kismacsi, a Lencztelepi, a Nagymacsi, a Nagysándor-telepi és a Tégláskerti
Könyvtár Pont. 2018-ban az 1200 fő lakosú Debrecen-Haláp településrész kapcsolódott a
könyvtár pontokhoz, és egyúttal a teljes könyvtárhálózathoz.
A Halápi Könyvtár Pontot a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával, a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesülettel
együttműködve hozta létre.
Mivel a Méliusz Juhász Péter Könyvtár tulajdonképpen 13 fiókkönyvtárból és 6 könyvtár
pontból áll, így a belső kommunikációban akadhatnak nehézségek, de törekszünk ezek kiküszöbölésére.
A hálózatos rendszer nehezíti a köztudatban való rögzítését annak a ténynek, hogy a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár látja el a megyei és városi könyvtári szolgáltatásokat. Ezen sokat segít
az egységes arculat, valamint névhasználat. A fiókkönyvtárak és részlegek Facebook-oldalait
viszont az adott könyvtárosok kezelik. Az így felmerülő arculati különbségek elkerülésében a
Made by Naro Bt. segítette munkánkat.
A Méliusz könyvtár szolgáltatásainak, programjainak népszerűsítésére leginkább a térítés
nélkül igénybe vehető lehetőségeket szeretnénk a továbbiakban is használni. Rendezvényeinkhez, szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan készülnek logók, meghívók, plakátok, könyvjelzők,
kártyanaptárak, emléklapok és oklevelek, valamint egyéb szóróanyagok.

Kommunikáció
Kommunikációs költségek (Ft)
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Online hírek
Közösségi médiában megjelenő hírek
Hírlevelek
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)
Egyéb:….

2018. évi tény

2019. évi terv

9
25

10
25

67

70

271
1000
21

280
1010
21

0

0

-

-

5. Elektronikus szolgáltatások

Honlap

2018-ban tervezett
(I/N)
I

OPAC

I

Adatbázisok

I

Szolgáltatás

Részletek
Megkötöttük a szerződést az intézményi portál akadálymentes verziójának elkészítésére.
Folytatódik a www.meliusz.hu honlap keresőkbe történő optimalizálása.
Megkezdődött a portál angol nyelvű verziójának kialakítása.
A Huntéka 2.0-s verziójának bevezetése
Digitális dokumentumok Huntékához kapcsolása
Az OPAC napi 24 órás elérhetőségével folyamatos információt nyújt katalógusaink
tartalmáról. 2015-től működik könyvtári rendszerünk új keresője (OPAC3), mely mobilra
optimalizált felületet biztosít használóinak. A
kereső működését olvasói igényekhez igazítottuk és használatához útmutatót biztosítunk.
A kereső web2-es szolgáltatásokkal van kiegészítve, melyek a portál OPAC3 felületéről
közvetlenül elérhetők.
Könyvtáraink számítógépein folyamatosan
biztosítjuk a különböző on-line és offline
adatbázisok elérését.
Saját építésű helyismereti adatbázisunk fejlesztése 2019-ben is folyik. A távoli elérést is
biztosító Méliusz Digitális Könyvtár (JaDoX)
feltöltését 2019-ben folytatjuk, az elsősorban
képi és szöveges dokumentumok digitalizálásával létrejövő új rekordok az elektronikus
formátum mellett metaadatokat is tartalmaznak.

Referensz szolgáltatás

I

Közösségi oldalak
RSS

I
N

Referensz szolgáltatásunk valamennyi könyvtárunkban és könyvtár pontunkban napi feladat, alapvető szolgáltatás.

6. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)
Megnevezés
Olvasásszociológiai
vizsgálat

Leírás, ismertető
A Huntéka könyvtári rendszer adatbázisának elemzésével olvasásszociológiai vizsgálatot végzünk, a könyvtár olvasóinak olvasmányválasztási preferenciáinak megismerése céljából.
A Központi Könyvtár törekedni fog a közösségi felületek aktívabb
Instagram
használatára, azok naprakész tartalmakkal való feltöltésére. A Facebook oldalunkon a különböző korcsoportok kiegyensúlyozott mértékben jelennek meg, azonban kivételt képeznek a 25 év alattiak, akik
alulreprezentáltak. Ezt a korosztályt próbáljuk megcélozni egy
Instagram oldal létrehozásával, amely népszerűbb a fiatalabbak között,
mint a Facebook.
BOOKR Kids Mese- 2019 év elejétől elérhető Gyermekkönyvtári részlegünkben a BOOKR
Kids Mesetár, mely egy több százas mesegyűjtemény egyetlen alkaltár
mazásban. Klasszikus, modern és idegennyelvű mesék közül válogathatnak a gyerekek, korosztályos, műfaji és téma szerinti szűrőket beállítva. Innovatív olvasásfejlesztő funkciói közül kiemelendő a narrációt
követő szövegkiemelés, az olvasni még nem tudóknak ikon alapú keresési lehetőség, 300 interaktív, fejlesztő játék a mesékhez, valamint szótagolós és diszlexia-barát történetek is találhatóak a mesetárban. A
szolgáltatást a korábban lenyert DPJ Pont tabletjein lehet térítésmentesen kipróbálni, használni. Népszerűsítésére egyéni és csoportos foglalkozásokat tervezünk.

