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I. Vezetői összefoglaló
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2017-ben két fontos eredményt ért el: átvette és sikeresen megtartotta Debrecen irodalmi nagyrendezvényeit, illetve mindenhol bevezette a gépi
kölcsönzést. Az irodalmi nagyrendezvényeket korábban a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. vitte. A feladatot tőlük egy a város valamennyi intézményét érintő profiltisztítási folyamat során kaptuk meg, amelynek köszönhetően a könyvtár átvette a többi
helyről az irodalmi és olvasásnépszerűsítő programokat, illetve átadta partnereinek azokat,
amelyek nem ilyen jellegűek. A Debreceni Költészeti Fesztivál, az Ünnepi Könyvhét és a
Debreceni Irodalmi Napok számunkra is meglepő sikert ért el, különösen büszkék vagyunk
arra, hogy az Ünnepi Könyvhét vidéki országos megnyitója is nálunk volt.
Könyvtárszakmai szempontból azonban talán még ennél is fontosabbnak tartjuk, hogy
2017 végére sikerült az összes fiókkönyvtárunkban bevezetni a gépi kölcsönzést. Miután
2016-ban kialakítottuk az egységes kölcsönzéspolitikánkat, megkezdtük az előkészületeket a
gépi kölcsönzés bevezetésére a központi könyvtáron kívül is. Az év első hónapjától kezdődően a városi hálózatban hónapról hónapra újabb és újabb könyvtárat léptettünk a rendszerbe.
Decemberre megvalósult a terv: a város minden pontján ugyanazzal a rendszerrel egységes
elvek szerint nyújtunk szolgáltatásokat. A jövőben ettől azt várjuk, hogy a kölcsönzésekkel és
szolgáltatásainkkal kapcsolatban megbízhatóbb statisztika áll majd a rendelkezésünkre, illetve
hogy támogatni fog bennünket olyan döntések meghozatalában, amelyek csak pontos és hiteles adatok alapján hozhatóak meg – például az egyes könyvtárak nyitva tartásának vagy személyi állományuk nagyságának meghatározásakor.
Továbbra is gyengeségünk maradt azonban az, hogy a könyvtári rendszerben nem tudjuk kellőképpen hosszú időn keresztül nyitva tartani egységeinket. Ez csupán részben a létszám problémája: elsősorban munkaszervezési kérdés, amelyet 2018-ban mindenképpen meg
kívánunk oldani. Fontos változást jelent továbbá, hogy a város vezetése összevonta az összes
kulturális és szociális intézmény gazdálkodását a Debreceni Intézményműködtető Központ
(DIM) alá. A változás év végén történt, számos kérdést felvet, és még korai lenne egyértelműen értékelni. Biztos azonban, hogy ennek következtében a gazdálkodás eltávolodott a szakmai
munkától és komoly erőfeszítésekre lesz szükség ahhoz, hogy gazdálkodásunk áttekinthető és
végrehajtható maradjon. Különösen igaz ez az egyre szaporodó pályázati feladataink esetében, amelyek idén minden korábbinál szerteágazóbbak lesznek.
Az év elején kitűzött célokat teljesítettük. A gépi kölcsönzés teljeskörű bevezetése különös fontossággal bír, hiszen a közeljövőben számos fejlesztésünk erre fog épülni, így stratégiai jelentőségű lépésnek tekinthető. Az irodalmi nagyrendezvényeket azonban előző évi terveinkben nem szerepeltettük, minthogy az erről szóló döntés később született, mint a munkatervünk és a költségvetésünk. Később azonban ennek is stratégiai jelentősége lehet, hiszen
növelheti népszerűségünket és segíthet a könyvtári marketingben.
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II. Szervezeti kérdések:
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezeti egységekre tagolódó intézmény,
feladatainak ellátása a munkatársak szoros együttműködésén alapul. A feladatellátás
alapvetően osztálystruktúrája szerint szerveződik, időszakosan azonban jellemzője a
projektszemlélet is, így a szervezeti tevékenységet átszövi az állandó és időszaki
egységekben, csoportokban való munkamegosztás.
Vezetői feladatokat látnak el:
 a könyvtár igazgatója,
 a két igazgatóhelyettes,
 az osztályvezetők.
Az intézmény és ezen belül egységei szakmai alapfeladatait a szakalkalmazottak, az
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatait a gazdasági, ügyviteli-, üzemviteli- és fenntartási
alkalmazottak, valamint kisegítő alkalmazott takarítók látják el. Egyéb, külső
munkavállalókkal megbízásos jogviszony létesítése kizárólag az intézmény igazgatójának
jogkörébe tartozik.
A könyvtárhálózat a központi könyvtárból, tizenkét fiókkönyvtárból – Benedek Elek
Fiókkönyvtár, Csapókerti Fiókkönyvtár, Homokkerti Fiókkönyvtár, István úti Fiókkönyvtár,
Józsai Fiókkönyvtár, József Attila-telepi Fiókkönyvtár, Kartács utcai Fiókkönyvtár, Libakerti
Fiókkönyvtár, Nyugdíjasok Háza Könyvtára, Petőfi Emlékkönyvtár, Tócóskerti Iskolai- és
Gyermekkönyvtár, Újkerti Fiókkönyvtár –, valamint öt könyvtárpontból áll, melyek Debrecen
Megyei Jogú Város közigazgatási területén látják el feladataikat. Az intézmény
igazgatóhelyetteseinek, osztályvezetőinek és egyéb vezetőinek megbízatása Az
igazgatóhelyettesek, osztályvezetők újabb két évre szóló kinevezésekor személyi változás
nem történt, az egyéb vezetők pozícióinak betöltését belső pályázat előzte meg, melynek
eredményét decemberben kihirdettük, a kinevezések 2018. január 1-jével léptek hatályba.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. augusztus 31. napjával
átszervezte a város önkormányzata által fenntartott gazdasági szervezettel rendelkező
kulturális intézményeit, így a Méliusz Juhász Péter Könyvtárat is, abban az értelemben, hogy
a gazdálkodási feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központra bízza. Így
intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, amely saját
előirányzatai felett rendelkezik. A fenti határozat értelmében létrejött egy munkamegosztási
megállapodás a két intézmény között.
Ezt követően újragondoltuk az intézményen belül a feladatmegosztást, szervezeti
felépítésünket e szerint alakítottuk. Ennek eredményeként a szervezési szakterülethez
rendeltük a két fős gazdasági csoportot, amely az érvényben lévő államháztartási törvény
alapján biztosítja az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feladatok
ellátását, az alábbi megállapítások figyelembevételével:
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár részére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ, míg az
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Ávr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok ellátásáról maga az intézmény
gondoskodik, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. év CXCV. törvényre, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletre,
valamint az Önkormányzat Közgyűlésének 134/2017. (VI. 22.) határozatára.
A gazdasági csoport feladata:
▪ szakmai kapcsolattartás a Debreceni Intézményműködtető Központ felelős
munkatársaival
▪ munkáltatói intézkedések, jogok, kötelezettségek adminisztrációja
▪ gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok
Az alábbi kimutatásban a gazdasági egység megszűnéséből adódik az összlétszám csökkenése
10 fővel.

Összlétszám (fő, töredék is lehet)
Ebből
vezető(fő)
vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
összlétszám
Könyvtáros szak- összesen
képesítéssel
átszámítva teljes munkaidőre
Könyvtári szakKözépfokú szakk. összesen
mai munkakör(kvtár asszisztens, átszámítva teljes munkaidőre
ben foglalkoztaadatrögzítő-OKJ)
tottak
összesen
Egyéb felsőfokú
átszámítva teljes munkaidőre
Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben
Egyéb alkalmazott
Egyéb alkalma- felsőfokú
zott
Egyéb alkalmazott
középfokú
Mindösszesen egyéb alkalmazott

összesen
átszámítva teljes munkaidőre
összesen
átszámítva teljes munkaidőre
összesen
átszámítva teljes munkaidőre
összesen
átszámítva teljes munkaidőre

Összes létszám:
Önkéntesek száma

2016.
2017. évi
2017. terv
tény
tény
107,25
108,25
98,25
16
16
15
69
69
71
68,25

68,25

70,25

8

8

6

8

8

6

5
5

6
6

6
6

82
81,25
11
11
17
15
28
26
107,25
6

83
82,25
11
11
17
15
28
26
108,25
6

83
82,25
5
5
12
11
17
16
98,25
14

21 fő
(13 fő
könyvtári
közfoglalkoztatott
8 fő
MANDA)

Közfoglalkoztatottak száma
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14 fő
könyvtári
közfog30 lalkoztatott
+ MANDA

2017 májusában Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata módosította az intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján.
Év végén módosításra került a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzata. Az új dokumentumot a Kulturális Bizottság 2018. január 24-i rendes, nyilvános
ülésén az 5/2018. (I.24.) KB. határozatával jóváhagyta. A dokumentumba foglalt változások
javarészt a jogszabályi változások implementációi, illetve a fentebb tárgyalt gazdasági munkamegosztásból adódnak a Debreceni Intézményműködtető Központtal. Az intézmény szervezeti felépítése egyéb területeken változatlan maradt.
A terveknek megfelelően elkészült az új könyvtárhasználati szabályzat, mely tartalmazza az egységes hálózati olvasójegyre vonatkozó információkat (a témáról ld. bővebben az
Innovatív megoldások c. fejezetet)

III. Szakmai működés:
1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)
Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás (óra)
16 óra utáni nyitva tartás (óra)
Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma:
Ebből nyitvatartási napok száma:
Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:

Ebből nyitvatartási napok száma:

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi tény

változás %ban előző
évhez képest

40

40

40

-

37

37

37

-

8

8

8

-

9
Zárvatartási
idő: 0

9
Zárvatartási
idő: 0

9
Zárvatartási
idő: 0

-

Munkanapok: Munkanapok:
66
66

Munkanapok:
66

65

65

66

Zárvatartási
idő: 4

Zárvatartási
idő: 4

Zárvatartási
idő: 2

101,5 %

101,6 %
Munkanapok: Munkanapok:
62
62
59

59

Munkanapok:
63
60

101,7 %

Az egységes nyitvatartási idő biztosítása szavatolja az alap technikai feltételét az egységes könyvtári szolgáltatás biztosításának, melynél igyekszünk szem előtt tartani a használók
igényeit. Így legtöbb könyvtárunk hétköznapokon továbbra is 10 és 18 óra között tartott nyit5

va. Ettől eltér egyetlen kettős funkciójú iskolai és gyermekkönyvtárunk, mely az iskolai tanítási rendjéhez igazodva naponta ¾ 8-tól 17 óráig várja olvasóit, illetve kisebb, egyszemélyes
egységeink, melyeknél csoportok fogadására tartunk fel hetente egy délutánt. Szombati nyitva
tartásunk változatos, a Központi Könyvtár hagyományosan 9 és 17 óra között, nagyobb fiókkönyvtáraink a délelőtti órákban tartanak nyitva a használói igényeket követve. Nyáron folyamatosan biztosítottuk Debrecenben a könyvtári ellátást, a decemberi ünnepi zárva tartást
pedig a tervezetthez képest csökkentettük, így biztosítva a szolgáltatások elérését az ünnepek
előtt, és a két ünnep között mindvégig.

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek
ismertetése
Beszerzési források

Mutatók

2016. évi
tény

2017. évi terv

Változás
2016-2017
(%)

2017. évi tény

Költségvetés

30 257 093

30 937 062

31 229 017

103,21%

KSZR

17 618 965

18 663 950

18 441 282

104,67%

Költségvetés KSZR-rel

47 876 058

49 601 012

49 670 299

103,75%

Érdekeltségnövelő támogatás

3 139 300

3 139 300

3 213 038

102,35%

ODR támogatás dokumentumok beszerzésére

1 359 000

1 359 000

1 225 400

90,17%

0

0

0

0

34 755 393

35 435 362

35 667 455

102,62%

52 374 358

54 099 312

54 108737

103,31%

11 755 768

11 800 000

13 645 696

116,08%

46 511 161
65 110 150

47 235 362
66 899 312

49 313 151
67 754 433

106,02%
104,06%

Egyéb
Források összesen
Források összesn
KSZR-rel
Ajándék, kötelespéldány értéke
Összesen
Összesen KSZR-rel

A MÉLIUSZ ellátására összesen 35.667.455,- forintot fordítottunk, ebből a
könyvtárpontokra 619.580 forintot, a megyei területi ellátásra (KSZR), pedig 18.441.282
forintot.
A beszerzési keretEt 1/3-2/3 arányban osztottuk el a központi könyvtár és a
fiókkönyvtárak (könyvtárpontok) között, ami kiegyensúlyozott és megfelelő gyarapítást tett
lehetővé.
6

Ez alól kivétel az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása, melyet
teljes egészében a központi könyvtár gyarapítására fordítottunk, mivel a beérkezett kérések
jelentős százaléka ezen egységünk állományára vonatkozik. Összesen 1.225.400,- forint
értékben 565 darab könyvet vásároltunk, melyek nagyobb része szépirodalmi mű. A
dokumentumok rendelése során figyeltünk arra, hogy a kistelepülési könyvtárak számára
nehezen beszerezhető könyvek is szerepeljenek benne, illetve a nagy népszerűségnek örvendő
szépirodalmi művekből többlet példányokat is vásároltunk.
2017-ben intézményünk 3.213.038 forint érdekeltségnövelő támogatásban részesült,
melyből 1.022.109 Ft-ot informatikai eszközök beszerzésére is tudtunk elkülöníteni.
Dokumentumokat 2.190.929 forint értékben vásároltunk az egységeink részére, ebben az
évben csak könyveket, 1047 db-t.
Ajándékba kapott dokumentumaink négy részből tevődtek össze. Az első és egyben
legnagyobb a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma által meghirdetett
Könyvtámogatási program. 2017-ben már a kiadók közvetlenül a könyvtárunknak küldték a
könyveket, melyek megérkezését egy Könyvtári igazolásminta a könyv átvételéről elnevezésű
űrlapon minden egyes esetben vissza kellet igazolnunk a küldő félnek. A program keretében a
Méliusz Könyvtár állománya 2.829 dokumentummal gyarapodott 8.296.776 Forint értékben.
Ebben az évben a Márai-program kiszállítása átcsúszik 2018. elejére, így 2017-ben
nem leltároztunk be ennek keretében dokumentumokat.
A harmadik rész a kiadók, szerzők, magánszemélyek és olvasók hozzájárulásából
tevődött össze. 2017-ben összesen ily módon 1.447 ajándékba kapott dokumentummal
gyarapodott az állományunk 2.661.649 Forint értékben. Csak azokat a könyveket helyeztük el
az állományunkban, melyek megfelelnek a gyűjtőkori szabályzatban előírt kritériumoknak.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy az olvasók által felajánlott könyvek
jelentős része már megtalálható állományunkba akár többes példányban is, így azokat már
nem tudjuk elfogadni. Ilyen esetben mindig ajánlunk más alternatívát is, például azokat az
antikváriumokat, akikkel a hosszú évek során sikerült jó kapcsolatot kialakítani, illetve
különböző adományfelvevő helyeket.
Ezen felül mindenképpen meg kell említeni a Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótár
állományába ajándékként bekerült aprónyomtatványokat, mely évek óta az olvasók és
kollégák gyűjtésének köszönhetően gyarapszik. 2017-ben összesen 2.332 darabbal 1.136.800
Forint értékben. Ez a szám az előző évhez képest növekedést mutat.
Könyvtárunk rendszeresen kapja a helyi nyomdáktól a köteles példányokat. Ezek
elosztása, nyilvántartásba vétele, illetve továbbadása más könyvtárak részére folyamatos
feladatunk. A nem megyénkre vonatkozó kiadványokat tovább juttatjuk társintézményeink
részére. 2017-ben 614 kötet könyvet vettünk állományba 1.550.471 Forint értékben. Itt
szintén jelentős változás figyelhető meg mind darabszámban, mind összegben, mely abból
ered, hogy sok kiadó már nem Hajdú-Bihar megye területén található nyomdában állíttatja elő
a dokumentumokat, illetve nagyon sok esetben nekünk kell felhívni a nyomdák figyelmét a
köteles példány szolgáltatás törvény által előírt beszolgáltatására.
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2.1 Gyűjteményfejlesztés
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár könyvbeszerzésére közbeszerzési eljárást
kezdeményeztünk. A Gyűjteményszervezési Osztály végezte el a közbeszerzést előkészítő és
adminisztrációs munkákat a könyvtárhálózat és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
gyarapítása részére. Az eljárást csak az elfogadott költségvetés után indíthattuk el, ezért közel
5 hónapig nem tudtunk könyvet vásárolni. A 2017-ben megjelenő könyvek beszerzésére kiírt
pályázat nyertes ajánlattevője a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lett. A szerződést a nyertes
ajánlattevővel 2017. május 22-én kötöttük meg, az első rendeléseket csak ezután adhattuk le.
A központi könyvtár az év első negyedévében az előző évi kötelespéldány, illetve a 2016. évi
ODR támogatásból, a fiókkönyvtárakba, pedig az előző év végén vásárolt könyvek leltárba
vételével tudták olvasóikat kiszolgálni.
A statisztikák alapján megállapítható, hogy az általános olvasói igények egyre inkább
a szépirodalmi könyvek irányába tolódnak el. Ennek az igénynek kívánunk eleget tenni azzal
a beszerzési tendenciával, hogy a könyvek gyarapítási aránya is eltolódik a szépirodalmi
művek irányába. Ez alól kivételt jelent a központi könyvtárunk, melynek állományba 2017ben 290 darab szakkönyvvel több került be, mint szépirodalmi mű. Ennek oka, hogy a
kézikönyvtári állományunk jelentős része ezen egységünk olvasótermében található, melynek
gyarapítását kiemelt feladatunknak tartjuk annak ellenére, hogy az interneten könnyen és
gyorsan elérhető, naprakész információkat tartalmazó adatbázisok és tartalmak is
megtalálhatóak. Ezzel szemben a fiókkönyvtárainkba csökken a szakkönyvek iránti igény.
Olvasóink körében elsősorban a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó ismeretterjesztő
művek keresettek. Ezen kívül nagy népszerűségnek örvendenek az önismereti, ezoterikus,
egészségmegőrzéssel és gasztronómiával foglakozó könyvek is. A szépirodalmi művek
esetében szintén elmondható, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik a könnyű és szórakoztató
irodalom iránt. Ennek ellenére itt is megpróbáljuk tartani az egyensúlyt, ezért klasszikus
irodalmi műveket is nagy példányszámban szerzünk be. Külön kiemelendő még az
idegennyelvű könyvek gyűjteménye. Központi könyvtárunk idegen nyelvi részlegében 40
nyelven találhatnak olvasóink különböző dokumentumfajtákat, mint például könyv, hangzó
anyag, elektronikus kiadvány. A gyűjtemény 13.888 példányból áll, mely nyelvkönyveket,
szép- és ismeretterjesztő műveket egyaránt tartalmaz. Az állomány gyarapítása egész évben
folyamatosan történik. 2017-ben összesen 180 dokumentummal, 330.537 értékben tudtuk
gyarapítani az állományt. Természetesen a nagyobb fiókkönyvtáraink is rendelkeznek ilyen
jellegű állománnyal. Német nyelvű dokumentumokat kiemelten az Újkerti Fiókkönyvtárban
gyűjtünk. A Goethe Intézettel kötött megállapodás alapján évente támogatják
intézményünket elsősorban a legfrissebb kortárs német irodalomból válogatva, 2017-ben 13
példánnyal 57.500 Forint értékben.
A köteles példányok tekintetében elmondható, hogy sok kiadó már nem Hajdú-Bihar
megye területén található nyomdában állíttatja el a dokumentumokat, illetve nagyon sok
esetben nekünk kell felhívni a nyomdák figyelmét a köteles példány szolgáltatás törvény által
előírt beszolgáltatására. Ezzel magyarázható a Gyűjteményfejlesztési táblázat
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok számánál látható 23%-os
visszaesés.
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A gyermekirodalom csökkenése oda vezethető vissza, hogy jelentősen csökkent az
egyéb dokumentumok beszerzése. Jóval kevesebb DVD-t vásároltunk, melynek nagy része
gyermekeknek szóló mesefilm volt.
A zenei és hangzó dokumentumok kiemelt gyűjtője a központi könyvtár Zenei
Könyvtár és Művészeti Gyűjteménye. Az állománygyarapítása során az elsődleges szempont,
hogy olyan különlegességeket szerezünk be, melyek nagyobb zenei értéket képviselnek és
nem érhetőek el az interneten.
Nagy népszerűségnek örvendenek a CD-lemezen megjelenő hangoskönyvek is.
Kiemelt gyűjtői a Központi Könyvtár és a Nyugdíjasok Háza Könyvtára. Elsősorban
látássérült olvasóink várják türelmetlenül az újdonságokat, de korábbi évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy egyre több egységünkben egyre nagyobb olvasói réteg keresi az ilyen jellegű
dokumentumokat. Jelentősebb hangoskönyv állománnyal nem - vagy csak kis mértékben rendelkező egységeink átkölcsönzik más fiókkönyvtárból az olvasóik által keresett műveket.
A Zenei Könyvtár a fenti dokumentumokon kívül az egész hálózatban kizárólagos gyűjtője a
nyomtatott zeneműveknek, azaz a kottáknak. Az elmúlt évek azt mutatják, hogy ezen
dokumentumtípus beszerzése egyre nehézkesebb. Egyrészt nagyon csekély számban
jelentetnek meg újakat, illetve jelentős részük már megtalálható állományunkban.
A DVD filmeket kölcsönzési joggal vásároljuk, minden korosztálynak rendelünk
filmeket. A legkisebbeknek klasszikus és új rajzfilmeket, a felnőtteknek szórakoztató
vígjátékokat, családi mozikat, ismeretterjesztő filmeket vásárolunk, de beszerzünk értékes
művészfilmeket, játékfilmeket elsősorban a díjazott alkotások köréből. Azonban csökken az
olvasóink igénye ezen dokumentumtípus iránt, így 2017-ben már csökkentettük a DVD-k
beszerzését a könyvek javára.
Osztályunk koordinálja a Fiókkönyvtárak, a Központi Könyvtár és a Könyvtárpontok
folyóirat beszerzéseit és az ezzel kapcsolatos reklamációkat. Igyekszünk maximálisan kielégíteni az olvasók igényeit a megadott beszerzési keret határain belül. Az idei év során 253 féle
sajtóterméket szereztünk be 612 példányban, melyek kiegészültek részben NKA támogatásból
érkező ingyenes lapokkal, részben olvasóink által előfizetett lapokkal.
Leltári nyilvántartásba vett dokumentumok száma (gyarapodás)

Könyvtár
Központ
Kartács u.
István út
Csapókert
Újkert
Homokkert
Józsa
Nyugdíjasok H.
Benedek Elek
Libakert

Könyv,
Térkép
folyóirat
6587
356
495
590
1218
428
751
372
1153
541

2
-

Kotta

Hangdok. Képdok.

80
-

291
3
3
3
3
2
31
6

9

543
80
49
73
192
124
144
73
86
131

Elektr.
dok.
1
-

Egyéb
(apróny., Összesen
fotó)
1905
9409
439
547
666
1413
552
897
476
1239
678

Petőfi
Tócóskert
József Attila
Kismacs
Lencz-telep
Nagymacs
Nagysándor-t.
Tégláskert
KSZR
Összesen:

736
604
369
62
58
57
51
61
6715
21204

2

80

2
125
469

121
139
84
241
2080

1

1905

857
743
455
62
58
57
51
61
7081
25741

A táblázat a vásárolt, az ajándékba és kötelespéldányként kapott dokumentumokat együttesen tartalmazza.

A dokumentumállomány tervszerű apasztása, azaz a rongálódott/elhasználódott
dokumentumok selejtezése mellett a fölöslegessé vált, avult dokumentumtípusok (pl.:
videokazetta, bakelit lemez, hangkazetta) állományból történő kivonása is folyamatos
feladatunk. Ezeket a dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok alapján értékesítjük olvasónk
körében.
Az állományból kivont dokumentumok száma (törlés)

Könyvtár
Központ
Kartács u.
István út
Csapókert
Újkert
Homokkert
Józsa
NyugdíjasokH.
Benedek Elek
Libakert
Petőfi
Tócóskert
József Attila
Kismacs
Lencz-telep
Nagymacs
Nagysándor-t.
Tégláskert
KSZR
Összesen:

Egyéb
Könyv,
Térkép Kotta Hangdok. Képdok. Elektronikus (apróny., Összesen
folyóirat
fotó)
10812
1229
906
1065
1053

0
0
0
0
0

240
0
0
0
0

1104
0
0
0
0

108
0
14
0
0

0
33
47
0
14

0
0
0
0
0

12264
1262
967
1065
1067

773
1122
2709

0
0
0

0
0
0

0
4
1313

0
20
2

13
82
35

0
0
0

786
1228
4059

3758
2074
1700
2320
1394
0
0
0
13
0
149
30928

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240

0
1
0
36
0
0
0
0
0
0
0
2458

2
32
237
88
1
0
0
0
0
0
0
504

0
60
113
0
0
0
0
0
0
0
0
397

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3760
2167
2050
2444
1395
0
0
0
13
0
149
34676
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A fent látható törlést és a gyarapodást mutató táblázatokat összehasonlítva
megállapítható, hogy idén a súlypont erőteljesen eltolódott az apasztás irányába [gyarapodás:
18.660 (KSZR nélkül), apasztás: 34.527 (KSZR nélkül)].
Ez több okra is visszavezethető:

Az egyik, hogy az előző évek során a Központi Könyvtár esetében elenyésző volt a
törlés az ODR-ben vállalt feladatokra hivatkozva, de az újonnan érkező dokumentumok
helyigénye miatt megvizsgáltuk a raktárban található állományunkat, ahol nagyon sok
esetben, a szabadpolcos állományban is megtalálható dokumentumok több példányban is
fellelhetők voltak. Így a felnőtt olvasószolgálat munkatársaival közreműködve ebben az évben
is folytattuk az állományrész rendbetételét.

A másik ok, hogy egyes fiókkönyvtárak az elmúlt években csak nagyon keveset
töröltek állományukból és így néhány helyen aránytalanul megnőtt az avult dokumentumok
száma. Ebben az évben igyekeztünk a lehető legtöbbet leválogatni ezen kötetekből.
Természetesen az apasztás során mindig szem előtt tartottuk, hogy csak olyan könyvek
kerüljenek törlésre, melyből 1 vagy 2 példány még olvasóink és a könyvtárközi
dokumentumszolgáltatás zavartalan működését biztosítsák. A másik ok, pedig a már említett
avult dokumentumtípusok, melyek tervszerű állományapasztását minden egységünkben
megkezdtük, így ennek során 3.359 darab nem hagyományos dokumentumot töröltünk. A
könyvtárpontok és a KSZR vonatkozásában egyelőre nem hangsúlyos az apasztási
tevékenység, hiszen az új szolgáltatási rendszer elején tartunk és dokumentumaink még nem
használódtak el.
A dokumentumállomány nagysága 2017. december 31-én

Könyvtár
Központ
Kartács u.
István út
Csapókert
Újkert
Homokkert
Józsa
Nyugdíjasok
H.
Benedek
Elek
Libakert
Petőfi
Tócóskert
József Attila
Kismacs

Egyéb
Könyv,
Térkép Kotta Hangdok. Képdok. Elektronikus (apróny., Összesen
folyóirat
fotó)
305574
167 7247
17347
10901
1086
63754 406076
7939
80
447
8466
11974
41
511
12526
11472
13
320
11805
34904
622
1407
371
37304
9861
6
323
10190
21000
227
832
22059
11029

-

-

7775

281

-

-

19085

27147

-

-

13

804

-

-

27964

11579
24360
14482
8712
941

-

-

73
227
29
37
-

521
1340
632
320
-

76
15
-

-

12173
25927
15219
9084
941
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Lencz-telep
Nagymacs
Nagysándortelepi
Tégláskert
KSZR
Összesen:

1313
1213

-

-

-

-

-

-

1313
1213

760

-

-

-

-

-

-

760

1163
113661
619084

22
189

1
7248

1129
27619

789
19428

189
1737

63754

1163
115791
739059

Mutatók
Gyarapításra fordított összeg
(bruttó Ft)
Összesen KSZR-rel
- ebből folyóirat (br. Ft)
Összesen KSZR-rel
ebből
CD/DVD/elektronikus
dokumentum (br. Ft)
Összesen 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
Összesen KSZR-rel
A gyűjteményből apasztott
dokumentumok száma
Összesen KSZR-rel

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

34755393

35435362

35667455

102,62%

52374358
6581630

54099312
6300000

54108737
6131703

103,31%
93,16%

8901395

9000000

8609513

96,72%

7398056

5842000

4822760

65,19%

8904307

7494450

6474732

72,71%

799

799

614

76,85%

5288

5290

4432

83,81%

2548

2550

2908

114,13%

26

26

52

200 %

1277

1280

1325

103,76%

19227

19610

18660

97,05%

26345

26728

25741

97,71%

21506

22650

34527

160,55%

21506

22750

34676

161,24%

-
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2.2 Gyűjteményfeltárás
Városi és megyei ellátási területen is az újonnan érkező dokumentumok formai és
tartalmi feltárása folyamatos feladata az osztálynak, mely a HunTéka integrált könyvtári
rendszer segítségével történik, mely által az OPAC modulban is visszakereshetővé válnak
Az épített elektronikus katalógusban rögzített rekordok számának drasztikus
csökkenését az okozta, hogy 2017-ben már nem kellett utólagosan, retrospektíven rögzíteni
nyomtatott állományrészeket. Így az új rekordok száma a gyarapodással van szinkronban.
Ebben az évben is folytattuk a fiókkönyvtárak még vonalkóddal nem rendelkező
állományának kóddal történő ellátását, ami által olvasóink még pontosabb adatokkal
találkozhatnak a katalógusban és megkönnyíti a dokumentumok kölcsönzését a kollégák
számára. Ezen munkafolyamat során egyúttal javítottuk a korábban hibásan rögzített
rekordokat is.
Kevesebb, mint 1 hónap a dokumentumok eljutási ideje a használókhoz. Ez hozzájárul
olvasóink elégedettségének növeléséhez.
Emellett folyamatosan dolgozunk azon, hogy a gyűjteményünknek még az integrált
rendszerben nem szereplő dokumentumai is feldolgozásra kerüljenek. Ehhez a hálózat
állományába régebben bekerült diafilmek hiányoznak, mely százalékos megoszlása, így nem
mutat változást az előző évhez képest.
Mutatók
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma
Magyarországi Közös Katalógusba
(MOKKA) betöltött tételek száma

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

29234

29250

18660

változás %
63,60%

Példányrekord: Példányrekord: Példányrekord: Példányrekord:
66332
67000
51693
77,93 %
Bibl. rekord:
Bibl. rekord:
Bibl. rekord:
Bibl. rekord:
6509
6550
8780
134,8%

Országos gyűjtőkörű cikkadatbá1327
1134
1062
zisba betöltött rekordok száma
Feldolgozás időtartama (egy doSaját: 30 perc
Saját: 30 perc
Saját: 30 perc
kumentum feldolgozásának átlagos
Átemelés: 15p Átemelés: 15p Átemelés: 15p
időtartama órában kifejezve)
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhető25 nap
25 nap
25 nap
vé válásának időtartama napokban
kifejezve (átlagosan)
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
99%
100%
99%
száma a gyűjtemény egészének %ában)
13

77,4%
-

-

-

2.3 Állományvédelem
Állományvédelmi szempontból különösen fontosnak tartjuk régi könyves
állományunkat, melyből 2017-ben 288 darabot digitalizáltunk. A könyvek digitalizálása egy
speciális szkenner segítségével történik, amely amellett, hogy óvja a dokumentumok gerincét,
nem teszi ki azokat nagy fényhatásnak, mivel a digitalizáció két nagy felbontású
fényképezőgéppel történik.
2017-ben aprónyomtatványból 10.831 db-ot, fotó negatívból 144 db-ot, folyóiratból
203 db-ot digitalizáltunk.
Muzeális értékű dokumentumaink védelme külön szabályozott. A példányokat zárt
szekrényben őrizzük, látogatóink kizárólag kutatási célból és igazgatói engedéllyel férhetnek
hozzá. Nagyon fontos lenne az ilyen jellegű dokumentumok restaurálása, állaguk megóvása,
melyet sajnos saját költségvetésünk nem tesz lehetővé. Korábban az ilyen jellegű munkákat a
Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat keretében valósítottuk meg.
Jelenleg állományvédelmi szempontból csak a központi könyvtárunkban található
gyűjtemények vannak ellátva riasztócsíkkal és ellenőrző kapuval, a fiókkönyvtárakban anyagi
korlátok miatt egyelőre nem megoldott az ilyen jellegű védelem. A biztonsági jelek esetében
is külön figyelmet szentelünk a különböző dokumentumtípusoknak, így másféle riasztó kerül
egy DVD-re, CD-re, mint a könyvbe, illetve az Olvasótermi és a Helytörténeti Gyűjtemény és
Fotótárba bekerült dokumentumokba olyan kerül, amit semmilyen körülmények között nem
lett hatástalanítani.
A központi könyvtár és a fiókkönyvtárak könyveinek javítása, ragasztása, köttetése
folyamatosan történik. Munkatársaink maguk javítják az egyszerűen ragasztható,
helyrehozható hibákat. A kötészeti szakértelmet igénylő munkákat a központi kötészet látja el.
Hálózatunkban egyedül a központi könyvtár folyóiratait tékázzuk a magazinok, magazin
jellegű újságok és egyes napilapok kivételével. 2017-ben 1.924 dokumentum javítására,
kötésére került sor, ami szintén javulás az előző évhez képest.
A hangkazettán meglévő hangoskönyveink javítását évek óta külső segítséggel, egy
látássérült olvasónk önkéntes munkájával oldottuk meg. Azonban a technikai elavultság okán
2017-ben már majdnem minden hangkazettát töröltünk állományunkból, hisz már nincs
eszköz, amivel olvasóink használnák ezeket, már nem érdeklődnek irántuk. A CD-lemezek,
DVD-ék polírozására is lehetőségünk volt, így az enyhén karcos korongokat ezután még
tudjuk használni, kölcsönözni.
A 3/1975. (VIII.17.) KM-OM. sz. rendelet alapján 2017-ben öt egységünkben, a Libakerti, a Homokkerti, a József Attila Telepi, a Benedek Elek Könyvtárban és a Nyugdíjasok Házában történt állományellenőrzés. Ezek viszonylag jó eredménnyel zárultak, bár a
József Attila Telepi Könyvtár esetében a kölcsönzés és a dokumentum nyilvántartás területén
tapasztaltunk komoly hiányosságokat, melyeket a kolléga hatékony közreműködésével sikerült kijavítanunk.
A Benedek Elek Könyvtár esetében a hiány elég jelentős volt, de itt is a jogszabály által megengedett alatt volt. Felhívtuk a kollégák figyelmét az állományvédelem fontosságára,
melynek kapcsán fokozottan megkövetelik, hogy az olvasók használják a ruhatárat, illetve
egy-egy rendezvény alkalmával többen teljesítenek ügyeleti szolgálatot. A leltár során össze14

sen 78.496 dokumentum ellenőrzésére került sor. Mindegyik egységünkben teljes körű, fordulónapi, időszaki jellegű leltárt tartottunk. A Benedek Elek Könyvtár kivételével mindenhol
vonalkódokkal is elláttuk a régebbi állományrészeket, így megkönnyítve a gépi kölcsönzést,
melyet 2017-ben már minden fiókkönyvtárunkban elindítottunk. A jegyzőkönyveket az előírásoknak megfelelően elkészítettük. Munkánkat nagymértékben gyorsította és segítette, hogy
az állományellenőrzés már számítógéppel történik, mely által sokkal könnyebben készíthettük
el a hiánylistákat is.
Továbbá Józsára és a Petőfi Emlékkönyvtárba két-két hétre települt ki a Gyűjteményszervezési Osztály. Ez idő alatt a lehető legnagyobb állományrészt bevonalkódoztuk, illetve
betanítottuk az ottani kollégákat a munkafolyamatra.

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 %ban előző
évhez képest

2017. évi
tény

2016. évi tény

2017. évi terv

1875

2600

1924

102,6 %

304

310

306

100,6 %

0

5

0

-

15900

10000

11466

72 %

8217

8250

7504

91,3 %

7

7

7

-

2.4 Tudományos kutatás
Intézményünk munkatársai között több tudományos doktor is dolgozik, mellettük több
kollégánk foglalkozik tudományos kutatással.
Dr. Herczeg Ákos a könyvtári tájékoztató szolgálat mellett az Alföld és a KULTer.hu
szerkesztője. Irodalomtörténészként évek óta Ady költészetével foglalkozik, 2017-ben az Alföld februári tematikus számában Ady „pénz verseit” elemezte (Életnél több muzsika. A pénz
szimbóluma Ady művészetében, Alföld, 2017/2, 94-108.). 2017-ben – a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódóan – Ady istenes verseivel foglalkozott, melyről 2017. december 2-án
Vaján adott elő A továbbélő reformáció: A reformáció 500 éve a magyar művelődés- és irodalomtörténetben című konferencián. A munkából 2018 márciusára várható publikáció.
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Czeglédiné dr. Lovas Enikő, helytörténész munkatársunk kutatási témája: Polgári karrierek a 19-20. századi Debrecenben. Megjelenés alatt van a Gondolatok a cívisekről. Metamorfózis: a debreceni cívis fogalmának tartalmi evolúciója című munkája.
Sós Anita a digitalizációért felelős munkatársunk a Debreceni Egyetem informatikus
könyvtáros szakának PHD hallgatója. Kutatása célja egy innovatív új típusú diverzitási mérőszám fejlesztése. Nevezetesen a fúziós többségi szavazó modellben használandó algoritmusok
diverzitási mértékének meghatározása tartalomelemzés alapján. Az elérhető cikkek alapján,
azokon olyan kontextuális elemzést hajt végre, melynek eredményeképpen előállítható egy
matematikailag is megalapozott diverzitási mérték, mely az adott fúziós rendszerbeli alkalmazhatóságot írja le a statisztikai diverzitásmérésekhez hasonlóan. A diverzitási mérték megalkotásához a cikk tartalmát a kontextuális összefüggések feltérképezésével gyakorlatilag átülteti a matematikai nyelvére, mely révén két cikk tartalma kvantitatív módon összehasonlíthatóvá válik.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztályának munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan segítséget nyújtottak a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékében található
könyvtáraknak alapdokumentumaik elkészítésében és véleményezésében. Emellett szakmai
állásfoglalásokat, szakértői véleményeket készítettek a leltározás elvégzéséhez, álláspályázatok kiírásához, különböző szakmai kérdésre válaszoltak, és rendkívüli esetekben tanácsot adtak a könyvtárak vezetőinek.
Konferenciák, szakmai napok, műhelynapok















Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése – Miskolc
7 fő
Könyvtármozi konferencia – Tatabánya és Kecskemét
4 fő
Huntéka 2.0 továbbképzés – Budapest és Nyíregyháza
5 fő
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezete taggyűlése.
Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében:
konferenciasorozat – Debrecen
2 fő
Információs nap az EFOP-4.1.7-16 „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívás kapcsán – Budapest
1 fő
Információs nap az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” című felhívás kapcsán – Budapest
1 fő
MKE Helyismereti Szekció konferenciája – Érd
1 fő
Szabó Magda nyomában: az írónő emlékhelyei Debrecenben. A sétát vezette: Dr.
Keczán Mariann muzeológus – Debrecen, MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete.
1 fő
24. Nemzetközi Budapesti Könyvfesztivál – Budapest
4 fő
A Budapesti Amerikai Nagykövetség meghívására a University of North Texas zenei
archívumának könyvtárosa, Maristella Feustle előadása – Debrecen, Amerikai Kuckó
4 fő
USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum információs nap – Budapest,
MTA
1 fő
„Kezdének szólni nyelvekkel”: Protestáns hagyomány az európai egyházi zenében.
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Egyházzenei Fesztivál keretében szakmai nap – Debrecen, Református Hittudományi
Egyetem
1 fő
Könyvtármarketing, avagy a könyvtár népszerűsítésének színterei – Szeged
1 fő
Digitalizálási konferencia, Fórum Hungaricum – Debrecen, Déri Múzeum
4 fő
Pályázati workshop – Budapest, Nemzeti Kulturális Alap
1 fő
44. Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok – Debrecen, Debreceni Református Kollégium
2 fő
„VII. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” c. konferencia – Debrecen, DAB 1 fő
A továbbélő reformáció: A reformáció 500 éve a magyar művelődés- és irodalomtörténetben – Vaja
1 fő
HírÉrtékTár–könyvtárszakmai konferencia – Budapest, FSZEK
1 fő
Informálni, integrálni, inspirálni – Budapest, FSZEK
1 fő
Alkotó, fejlesztő meseterápia. Boldizsár Ildikó 30 órás akkreditált képzése
1 fő
Legyél te is beavatott! Országos szakmai továbbképzés
2 fő
Oláh Andor Biblioterápiás Társaság továbbképzése
1 fő
Szerzői jog a könyvtárban, 30 órás akkreditált képzés
1 fő
Humánkapacitás-fejlesztés : közösségi beavatkozások – közösségszervező/közösségfejlesztő képzés
1 fő
Segédkönyvtáros képzés – Miskolc
2 fő
Könyvtárak helye, szerepe a 21. század társadalmában – Debrecen
30 fő

A könyvtár szakemberei által tartott előadások:
 Bécsiné Kléri Ágota: „Arany János séta” 7 alkalommal
Debrecen, belváros
 Czeglédiné dr. Lovas Enikő: „Ki a cívis? : Gondolatok a debreceni cívis fogalmának
változásairól”
„Ad astra per aspera” rendezvénysorozat: Debrecen, Méliusz Könyvtár
 Czeglédiné dr. Lovas Enikő: „A Kaszanyitzky család története”
Nyugdíjas Könyvtárosok Baráti Köre: Debrecen, Méliusz Könyvtár, Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtár
 Dr. Herczeg Ákos: Ady istenes versei, A továbbélő reformáció: A reformáció 500 éve
a magyar művelődés- és irodalomtörténetben című konferencia, Vaja
 Nagyné Marton Andrea: „Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény és
Fotótára” Debrecen, DAB Székház
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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

2016. évi
tény

2017. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

2017. évi tény

0

0

0

-

0

0

0

-

6

6

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

1

1

1

-

6

6

11

183 %

6

6

4

66,66 %

0

0

0

-

0

0

0

-

17

20

8

47 %

8

10

20

250 %
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása
3.1 Kötelespéldány szolgáltatás
Tekintve, hogy évről évre folyamatosan csökken a kötelespéldányok száma, azok összegyűjtése és továbbítása után, a kiadóktól kapott folyóirat remittendákat és ajándékkönyveket is
eljuttattuk a települési könyvtárakba. Az évek során kialakított kiadói kapcsolatokra építve
gyarapítjuk a könyvtárak állományát. Népszerűsítettük a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét,
hogy az ország bármely településén élő lakos ugyanazokat a szolgáltatásokat érhesse el.
3.2 ODR tevékenység
A MÉLIUSZ, mint ODR szolgáltató könyvtár az ország egész területén részt vesz a
könyvtárközi kölcsönzésben. A megye teljes területére közvetíti és folyamatosan népszerűsíti,
ajánlja az ODR szolgáltatásokat. Az újonnan belépő új KSZR szolgáltatóhelyen is megismertettük a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét, és bemutattuk a szolgáltatást. Emellett igyekeztünk megismertetni az időközben bekerülő új könyvtárosokkal is a szolgáltatást. 2017-ben is a
személyes látogatások alkalmával mutattuk meg a lehetőséget, s örömmel tapasztaltuk, hogy a
használók egyre többször veszik igénybe a könyvtárközi kölcsönzést. Ennek eredményeképpen tovább növekedett a szolgáltatást használók száma és ezzel együtt a rendelkezésre bocsátott dokumentumok mennyisége. A megye könyvtárainak továbbra is ingyenesen biztosítjuk a
könyvtárközi kölcsönzés keretében a megyei könyvtár állományából a dokumentumokat. Az
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatását teljes egészében a központi könyvtár
gyarapítására fordítottunk, mivel a beérkezett kérések jelentős százaléka ezen egységünk állományára vonatkozik. Összesen 1.225.400 Forint értékben 565 darab könyvet vásároltunk,
melyek nagyobb része szépirodalmi mű. A dokumentumok rendelése során mindig figyeltünk
arra, hogy a kistelepülési könyvtárak számára nehezen beszerezhető könyvek is szerepeljenek
benne, illetve a nagy népszerűségnek örvendő szépirodalmi művekből többlet példányokat is
vásároltunk.
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3.3 Területi ellátó munka
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztálya a megye egész területén végzi a kulturális törvényben meghatározott egyre bővülő feladatait. Az utóbbi években a
KSZR feladatok mellett nőttek a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárakkal
kapcsolatos teendők. A 45 KSZR szolgáltató hely mellett 36 NYKJ-n szereplő önálló könyvtár szakmai segítségnyújtását végezzük. Az ellátásuk sokkal összetettebb és szerte ágazóbb
ismeretet követel, ezért komoly felkészültséget, és folyamatos ismeretújítást kíván. Naprakésznek kell lenni jogszabályi, könyvtárszakmai és gazdasági szempontból is.
Igyekeztünk több figyelmet fordítani az intézményekre, melyek folyamatosan igénylik
a szakmai útmutatást, az odafigyelést, a személyes látogatást, a kapcsolattartást személyesen
vagy elektronikus úton.
Célunk, hogy a megye településein élők közvetve vagy közvetlen úton hozzáférjenek a
hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz.
Az osztály feladatai jól meghatározott jogszabályi szempontok szerint szerveződnek.
Ezek egy része már évek óta végzett tevékenységek, de minden évben megjelennek újabb
feladatok, ezért folyamatosan meg kell újulni és megújítani ismereteinket.
Ennek eredménye a könyvtárak együttműködésnek további erősödése.
A KSZR újabb szolgáltató hellyel bővült, így már 45 települést láttunk el (ez könyvtárosonként 15-15-15 települést jelent), végezzük a könyvtári kulturális közfoglalkoztatás megyei koordinálását, és jelentések, statisztikák készítését az OSZK számára, a NYKJ-n lévő
könyvtárak fejlesztési javaslatainak elkészítését, helyzetfelmérést, segítjük a NYKJ-n található könyvtárakban a minőségbiztosítás bevezetését, szakmai napokat szervezünk. Bekapcsolódunk a Helyismereti gyűjtemény és fotótár munkájába.
A szolgáltatást igénylő partner önkormányzatok száma évről évre nő. 2017-ben 45 települési önkormányzattal kötöttünk szerződést, akik a kötelező könyvtári feladatukat a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszertől rendelik meg.
Mind a nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő könyvtárakkal, mind a KSZR rendszerhez kapcsolódott könyvtárakkal kapcsolatban eredményeket tudunk felmutatni, a látványosabb fejlődés azonban a KSZR-ben tapasztalható, a NYKJ-n lévő városi és községi könyvtárakkal több időre van szükség a szakmai eredmények felmutatásához.
Az önálló könyvtáraknak szakmai iránymutatást nyújtunk, közvetítjük a legújabb
könyvtárszakmai ismereteket, felhívjuk a figyelmüket a jogszabályváltozásokra, rendeletekre,
új lehetőségekre, pályázati kiírásokra, versenyekre, kulturális és szakmai rendezvényekre,
aktuális problémákra, elért eredményekre, jó gyakorlatokra, elismerésekre, jutalmazásokra,
kitüntetésekre, tehát minden könyvtárakat, könyvtárosokat érintő hírt továbbítunk.
A NYKJ-n szereplő könyvtáraknak segítséget nyújtottunk alapdokumentumaik elkészítésében és véleményezésében, úgy mint az alapító okiratban történő változások implementálása, szervezeti és működési szabályzatok, könyvtárhasználati szabályzatok, gyűjtőköri
szabályzatok elkészítése, szakmai állásfoglalásokat, szakértői véleményeket készítettünk leltá-
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rozás végzéséhez, álláspályázatok kiírásához, és különböző szakmai kérdésekre válaszoltunk,
adtunk tanácsot a könyvtárak vezetőinek.
Figyelmet fordítottunk a jogszabályokban megjelent változásokra. Ez érintette az
1997. évi CXL. törvény illetve a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény rendelkezéseit, amelyek tartalmazzák azokat a változásokat, amelyek
meghatározzák a könyvtárak működési kereteit, és a kapott támogatások felhasználásának
szabályait.
Az önkormányzatokat ösztönző könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jelentését és
felhasználását is figyelemmel kísérjük. Mivel 2015-től már nem a megyei könyvtáraknak kell
összegyűjteni és továbbítani az igényeket, ezért 2017-ben külön felhívtuk az önkormányzatok
és a könyvtárosok figyelmét a támogatás igénylésére. Az igénylés után megküldtük az eredményeket a könyvtáraknak, hogy jelezzék a fenntartó önkormányzatnak a támogatás tényét és
bocsássák rendelkezésükre a kötött felhasználású támogatást.
Segítséget nyújtottunk az érdekeltségnövelő támogatás felhasználásában is, felhívtuk a
figyelmet, hogy a támogatás 30 százaléka jogszabály szerint (2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről) a könyvtár technikai eszközeinek fejlesztésére is
fordítható.
Figyelemmel kísértük a költségvetési törvény által meghatározott kötelező 10 százalékos állománygyarapítási összeg felhasználását. A szabályozás nem új keletű, hiszen már
2013-tól rendelet, 2015-től pedig törvény határozza meg az állománygyarapítás mértékét,
ennek ellenére még mindig nincsenek jó tapasztalataink, mert az önkormányzatok még ezt a
kötelező állománygyarapítási összeget is nehezen bocsátották a könyvtárak rendelkezésére.
Így 2017-ben még mindig több alkalommal fel kellett hívnunk a figyelmet erre a jogszabályra. Az önkormányzatok sokszor a képviselő testület által elfogadott összeget sem bocsátják
rendelkezésre. A könyvtárak így nem tudnak egyenletesen gyarapítani, illetve külön kérelmet
is kell írniuk az önkormányzathoz, hogy megkapják a kért összeget, melyet sokszor így is
csak november vagy december hónapban bocsátják az intézmények rendelkezésre, így a
könyvtár egész évben szinte nem vásárol könyvtári dokumentumokat. Ez a probléma megoldatlan maradt, hiszen a fenntartók döntik el, hogy mikor kapja meg a könyvtár az összeget.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere a kistelepülési ellátás mellett továbbra is biztosította azoknak a kisebb települési könyvtáraknak a
szolgáltatásokat, amelyek nem tartoznak a KSZR-be. 2017-ban két ilyen település volt: Báránd, és Monostorpályi, a korábbi települések már csatlakoztak a KSZR rendszerhez, így azok
ellátása már teljes mértékben megoldódott. Ezen két település könyvtárát segítettünk a dokumentumok beszerzésében, feldolgozásában, információkkal, szakmai tanácsokkal.
A települések mellett továbbra is kapcsolatban állunk a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet könyvtárával. Az intézet fogvatartottai így hozzáférhetnek az oktatást, önművelést, nyelvművelést biztosító könyvekhez, folyóiratokhoz, hangoskönyvekhez és
DVD-khez. Sajnos az utóbbi években nem volt pályázati lehetőség állománygyarapításra.
A megye területén a MÉLIUSZ végezte és szervezte a megye nemzetiséghez tartozó
lakosainak könyvtári ellátását is az erre allokált keretből az Országos Idegennyelvű Könyvtáron keresztül. 2017-ben is megkaptuk az értesítést, a megrendelt dokumentumokat feldolgozás után a településekre szállítottuk.
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A megye könyvtárainak együttműködése megmutatkozott az országos könyvtári
eseményekhez, rendezvényekhez való kapcsolódásban. A MÉLIUSZ irányításával, vezetésével összehangoltuk az Internet Fiestához, az Ünnepi Könyvhéthez és az Országos Könyvtári
Napokhoz való csatlakozást. 2017-ben az Országos Könyvtári Napokra is sikeresen pályázott
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár. A vidéki településeink közül 20 tervezett rendezvényt, melyek megvalósítását koordniáltuk. Az egész hetes programsorozatra összesen 700.000 Ft-ot
osztottunk el a települések között. A programokban volt író-olvasó találkozó, előadás, vetélkedő, kézműves foglalkozás, kiállítás. A rendezvényeken gyermekek és felnőttek egyaránt
jelen voltak. Az idei Országos Könyvtári Napok rendezvényeinek egyik központi témája a víz
volt. A rendezvényekkel az alábbi gondolatokat jártuk körül: A víz jelenléte meghatározza
mindennapi életünket, természetesnek vesszük, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben mindig a rendelkezésünkre áll. Ennek következtében sokszor nem úgy viszonyulunk
egyik lételemünkhöz, mint ahogy azt megérdemelné. Jelenünk és az eljövendő generációk
sorsa többek között azon is múlik, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.
A Megyei Szolgáltatási Osztály végezte a megyében működő könyvtárak statisztikai
adatainak összegyűjtését, feldolgozását és továbbítását. A KSZR rendszerhez kapcsolódó
könyvtárak statisztikai adatait egyenként egyeztettük a települések könyvtárosaival, ellenőriztük a beküldött adatokat. 2017-ben 2-vel csökkent az adatszolgáltatók száma (két könyvtár
megszüntette működését, a püspökladányi radarállomás fiókkönyvtára és a MTA egyik intézeti könyvtára), így összesen 123 könyvtár adatszolgáltatását koordináltunk.
A pályázati lehetőségeket közvetítettünk a könyvtárosok felé. Felhívtuk a figyelmet
a Márai-programra, a Nemzeti Kulturális Alap pályázataira, a Digitális Jólét Program pályázati lehetőségére. Informáltuk a könyvtárakat a megnyíló Európai Uniós pályázati lehetőségekről is, és több esetben nyújtottunk segítséget a beadásra kerülő pályázatokhoz.
Sikerrel pályáztunk az NKA Közgyűjteményi kollégiuma által kiírt pályázatra.
KönyvtárMozi programokra 1.587.690 Ft támogatást nyertünk, melyek több részből álltak.
Egyrészt a felnőtt, főként nyugdíjas réteget céloztuk meg, filmvetítésekkel egybekötött beszélgetésekkel, melyeket színészek tartottak, másrészt gyermekeknek tartottunk kézműves
foglalkozásokat. A program harmadik részében pedig látogatást tettünk a Debrecen Tv-nél és
Kecskeméten, a rajzfilmstúdióban. Mindegyik rendezvény jól sikerült, nagy volt az érdeklődés. A rendezvényeken összesen 272 fő volt jelen.
A 2016-ban indult könyvtári közfoglalkoztatás Hajdú-Bihar megyében történő megszervezése továbbra is az osztály feladata volt. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan felmértük a megyei igényeket, hogy melyik településen hány fő foglalkoztatására van szükség, milyen feladatokat kívánnak végeztetni a munkavállalóval, és ahhoz milyen technikai eszközök
szükségesek. Az OSZK kérésére elkészítettük a munkaköröket, feladatokat, költségeket tartalmazó adatbázis települések szerinti bontásban. Koordináltuk a könyvtári kulturális közfoglalkoztatást megyei szinten, adminisztratív és operatív feladatokat láttunk el. Folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot az OSZK-val és a közfoglalkoztatottakkal. Az OSZK részére jelentési
kötelezettségünknek eleget téve, iratokat és statisztikákat gyűjtöttünk és továbbítottunk. Hajdú-Bihar megye területén 2017-ben megnőtt a közfoglalkoztatottak száma, amíg 2016-ban 67
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fő, addig 2017-ben már 117 fő könyvtári közfoglalkoztatott nyilvántartása, ügyeinek intézése
tartozott a feladatink közé.
A NYKJ-n található könyvtáraknak jogszabályi kötelezettségük a minőségi szolgáltatások nyújtása a 1997.évi CLX. tv. 55.§. k) pontja szerint. A megyei hatókörű városi könyvtárnak feladata (1997.évi CLX. tv. 66.§. j)) a területén lévő könyvtárak minőségbiztosítási
rendszerének kiépítésében nyújtott segítés, a könyvtárak tájékoztatása, felkészítése, melynek
eleget tettünk.
Egyéb feladatként megszerveztük a MÉLIUSZ Helytörténeti Gyűjteményének munkatársai által készített Debrecen 1956 című vándorkiállítás bemutatását a megye könyvtáraiban. 2017-ben összesen 8 település könyvtárába vittük el a hiánypótló, színvonalas kiállítást.
3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
A tervezettnek megfelelően fejlesztettük a szolgáltató helyeket a minél szélesebb körű
és modernebb könyvtári szolgáltatások fogadására. Ezt tovább segítette a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerhez készült ajánlás megjelenése, amely kézzelfogható segítséget adott a
szolgáltató helyek kialakítására, fejlesztésére, berendezésére. Még 2016-ban újra
megpróbáltuk a lehetséges belépőket felkeresni ennek eredményeképpen ismét sikerült
bővíteni a KSZR szolgáltató helyek számát.
2017-ben az ellátott települések száma eggyel nőtt, így 2017-ben 45 településen
végezzük a könyvtárellátási szolgáltatást. Az újonnan csatlakozó település Berekböszörmény
volt. Az önkormányzat 2016-ban hosszas tárgyalásokat követően, úgy döntött, hogy nem
tartja fenn a NYKJ-n lévő könyvtárat, hanem a MÉLIUSZ-tól rendeli meg a könyvtári
szolgáltatást. Az elhanyagolt könyvtár állományát átvizsgáltuk, töröltük az elavult részeket,
ezután a könyvtári környezetet vettük górcső alá, és átrendeztük a belső tereket, hogy egy
korszerűbb, átláthatóbb könyvtárat hozzunk létre.
Az ellátás megszervezésénél fontos a települések egyedi fejlesztési igényeit is
figyelembe venni, ezért minden település vezetőjével és könyvtárosával tárgyaltunk a
fejlesztendő területekről. Az újonnan belépő település helyzetét külön felmértük. Átfogó
célunk, hogy minden települési könyvtárban/szolgáltató helyen rendelkezésre álljon megfelelő
minőségű számítógép és internetcsatlakozás, amely az információszolgáltatás alapja.
2017-ben a referensek feladata is megnövekedett és nőtt az általuk ellátandó
települések száma, így egy-egy könyvtáros 15 települési könyvtárért tartozik felelősséggel.
Folytattuk a szolgáltató helyek informatikai fejlesztését ennek eredményeként 12
településre vásároltunk és helyeztünk ki új számítógépeket – összesen 15 db-ot −, a hozzá
tartozó monitorral, egérrel és operációs rendszerrel.
Az informatikai eszközök mellett egyéb technikai eszközök is beszereztünk:
fényképezőgépet, projektort, nyomtatót, multifunkciós készüléket, televíziót és vetítővásznat
is kaptak a szolgáltató helyek.
A megfelelő könyvtári környezet elérése érdekében folytattuk a szolgáltató helyek
felújítását, a megfelelő könyvtári bútorok beszerzését. A NKA pályázati forrást biztosít
minden évben a könyvár szakmai eszközfejlesztésére, és így még 2016-ban lehetőségünk nyílt
két szolgáltató hely felújítására. Hortobágy önkormányzata közel 2,7 millió forintot nyert a
23

szolgáltató tér megújítására. A felújítások nem valósultak meg a tavalyi évben, és áthúzódtak
2017-es évre. Elkészítettük a könyvtár berendezési tervét, a szakvéleményt a pályázat
támogatására. A könyvtári terek berendezésében és a raktári rend kialakításában az osztály
munkatársai vettek részt.
2017-ben is kiírásra került az NKA pályázat, melyre újabb két könyvtár (Bakonszeg,
Sáránd) eszközfejlesztését szerettük volna megvalósítani. A két pályázat közül a bakonszegi
önkormányzat kapott támogatás, melynek felhasználása 2018-ban valósul meg.
A szolgáltató helyeken gyakoriak a személyi változások. Ez nagyban nehezíti a
munkánkat (minden személyi változáskor leltározni kell a könyvtár állományát), plusz
feladatot ró a könyvtári referensre. 2017-ben 8 településen (Bakonszeg, Bihartorda,
Berekböszörmény, Bojt, Darvas, Görbeháza, Körösszakál, Tetétlen) volt változás a könyvtáros
személyében, sőt van ahol kétszer is.
2017-ben több esetben előfordult, hogy a könyvtár új épületbe költözését segítettük,
vagy a belső elrendezést kellett megváltoztatnunk, hogy megfelelő szakmai szempontok
szerint tágasabbá, nyitottabbá, átláthatóbbá tegyük a könyvtári teret. Ebben az évben 3
szolgáltató helyen (Darvas, Berekböszörmény, Hortobágy) költöztettük a könyvtárat. A
könyvtári bútorok mellett a tájékozódást segítő feliratokat, megfelelő betűket és szakjelzőket
is beszereztünk, folyamatosan újítjuk meg a szolgáltató helyeket. Nagymértékű fejlődést
értünk el a szolgáltató helyek állományának raktári jelzettel való ellátása terén. 2017 végére
befejeztük a munkát és minden szolgáltató helyen megtörtént a raktári jelzetek egységes
kialakítása.
E mellett célunk, hogy a megye minden települését be tudjuk kapcsolni a megyei
könyvtár közös keresőfelületébe, és a megyei portál által nyújtott szolgáltatásokat bármelyik
szolgáltató helyen rendelkezésre tudjuk bocsátani. A közös katalógus kialakításához elkészült
a KSZR adatbázisa és megtörtént a korábbi kistelepülési adatbázisok konverziója is.
A dokumentumok beszerzése előtt az előző évekhez hasonlóan megvizsgáltuk a
könyvtári állományokat. 2017-ben 11 szolgáltató helyen terveztük be az állomány
leválogatását, melyből 7 településen megtörtént az elhasználódott és az elavult
dokumentumok leválogatása, de a törlés teljes folyamata még nem zárult le. A selejtezésekkor
összesen 22.575 db dokumentumot töröltünk a könyvtárak állományából, ami átlagosan 15,44
százalékos selejtezést jelent. Az állomány selejtezését Ártánd, Berekböszörmény, Csökmő,
Görbeháza, Hajdúbagos, Nyíracsád, Sáp, Sáránd, Sárrétudvari, Szerep, Újléta könyvtárában
végeztük el.
Ezt követte az állományok szakmai szempontok szerinti gyarapítása. A
dokumentumok beszerzése és feldolgozása kiemelt célunk volt, a dokumentumtípusok minél
szélesebb skáláját kívántuk a használók rendelkezésére bocsátani. Célunk a gyűjtemények
sokoldalú hasznosítása, a települések igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó,
folyamatosan bővülő és cserélődő dokumentumkínálat biztosítása.
Könyvbeszerzés

6.829 db

13.212.650,- Ft

Hangoskönyv beszerzés

366 db

761.047,- Ft

Nem hagyományos dokumentum (DVD)

167 db

890.925,- Ft
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Csere könyvek

493 db

1.089.847,- Ft

Folyóirat, heti-, napilap

460 példány

2.477.810,- Ft

Összesen

18.432.279,- Ft

A KSZR állománygyarapítása mellett Berekböszörmény, Bojt, Hortobágy, Mezőpeterd, Mezősas települések önkormányzatai további támogatási összeget juttattak a könyvtáraiknak. Az osztály munkatársai a kapott összegekből további dokumentumok vásárlását segítették elő, majd a dokumentumokat feldolgozták, felszerelték és kiszállították a települések
könyvtáraiba.
A beszerzett dokumentumállomány kihelyezése mellett így a letéti állomány cseréjét is
megvalósítottuk. Így három havonta újabb könyvekhez jutottak a látogatók. Ezek a könyvek
főleg a könnyed szórakozást, kikapcsolódást segítő dokumentumok voltak. Átlagban újabb 50
db új könyvhöz és 16 db DVD-hez jutott hozzá a szolgáltató hely közönsége egy-egy
alkalommal.
A könyvek mellett minden szolgáltató hely részére napi-, hetilapokat és folyóiratokat
rendeltünk előzetes igényfelmérés szerint, a rendelések teljesülését figyelemmel kísértük, az
esetleges reklamációk ügyintézését szükség szerint végeztük. Összesen 2.448 eFt értékben
rendeltünk 123 féle folyóiratot 460 példányban a szolgáltató helyek részére, így átlagban 10
időszaki kiadványhoz jutottak a települések lakói. A folyóiratok több témakört ölelnek föl, a
napilapok, gyermek, és ifjúsági lapok, mezőgazdasági, foglalkoztató, és könnyed
kikapcsolódást nyújtó újságok.
Információs szolgáltatások tekintetében célunk, hogy a szolgáltató helyeken segítsük
az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, tájékoztatást adjunk az adatbázisokból történő, közhasznú és egyéb információkérés lehetőségéről. Tevékenységünk során
elsősorban munkát keresőkkel, nyugdíjasokkal találkoztunk. E mellett nőtt a mindennapi életben való eligazodáshoz segítséget kérők száma, s örültünk annak, hogy néhány településen
érdeklődtek a helyismereti kérdések iránt.
Fontos szolgáltatás a szolgáltató helyek részére a KönyvtárMozi, amelyhez HajdúBihar megyében 15 település csatlakozott, ahol második éve nagy sikerrel nyújtják a könyvtárak a szolgáltatást. 2017-ben összesen 206 alkalommal történt vetítés és a hozzá kapcsolódó
foglalkozás. Ezen kívül 2016. év végén sikerrel pályáztunk a NKA Közgyűjteményi Kollégiumához a KönyvtárMozi népszerűsítésére, és a programok megtartására.
A KSZR célul tűzte ki, hogy a szolgáltató helyekre megfelelő minőségű és rendszerességű könyvtári és közösségi rendezvényt juttat. Célunk, hogy a könyvtári foglalkozások,
programok – az országos szakmai stratégiai célokkal összhangban – a helyi könyvtár iránti
érdeklődés felkeltését, az olvasás népszerűsítését, közvetlen élményszerzést, a helyi lakosság
életminőségének javítását, a társadalmi összetartozás erősítését szolgálják. Igyekeztünk minden szolgáltató helyen a helyi igényeket figyelembe véve könyvtári foglalkozásokat, bábelőadásokat, előadói esteket, ismeretterjesztő előadásokat, rendhagyó órákat szervezni.
A könyvtárak profiljába illő kínálaton kívül élményszerű, kreatív és interaktív könyvtári foglalkozásokat kínáltunk a kistelepüléseken. Az osztály munkatársai kilenc alkalommal
tartottak kézműves foglakozást a szolgáltató helyek könyvtáraiban.
Több neves előadót hívtunk meg, bábelőadásokat, ismeretterjesztő előadásokat, rendhagyó órákat szerveztünk. Vendégeink voltak például az Ákom-Bákom Bábcsoport; Boka
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Gábor; Telegdi Ágnes; Sohonyai Edit; Kiss Attila; a Katica Bábszínház; a Bigyóka bohócok,
a ZeneTheatrum és a Mandala Dalszínház művészei.
2017-ben 82 alkalommal meghívott előadóművészek műsorait közvetítettük a kistelepülésekre, 460 alkalommal könyvtárosok tartottak kézműves foglalkozásokat, mesedélutánokat, interaktív foglalkozásokat, könyvtárismereti órákat. A rendezvényeken résztvevők száma
megközelítőleg 10.750 fő.
3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)
A Megyei Szolgáltatási Osztály a jogszabály szerint végezte és szervezte a megye
nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának elkülönített keretéből az Országos Idegennyelvű Könyvtáron keresztül 2017-ben 5 román
(Bedő, Darvas, Furta, Körösszakál, Körösszegapáti) és 2 cigány (Nagykereki, Sáránd) települési könyvtár állományát fejlesztettük. A gyarapításkor összesen 85.928,-Ft értékű könyvet
vásároltunk, ebből 75.800,-Ft értékben 47 db román, 10.128,-Ft értékben 5 db cigány nyelvű
dokumentummal bővítettük a könyvtárak nemzetiségi állományát.
A Nemzetiségi könyvtári ellátásban résztvevő települések
Román nemzetiségi ellátáshoz társult
települések
1. Bedő
2. Darvas
3. Furta
4. Körösszakál
5. Körösszegapáti
6. Létavértes
7. Mezőpeterd
8. Pocsaj
9. Vekerd
10. Zsáka

Cigány etnikum ellátáshoz társult
települések
1. Bedő
2. Bihartorda
3. Körösszakál
4. Nagykereki
5. Sáránd
6. Told

3.6 Statisztikai adatszolgáltatás:
Az osztály feladata a megyében működő könyvtárak statisztikai adatainak összegyűjtése, feldolgozása, ellenőrzése és továbbítása. Munkánk magába foglalja a megye területén
található minden könyvtár, így a települési, a szak, a múzeumi, egyéb könyvtárak adatainak
összegyűjtését. 2017-ben 123 könyvtár adatait koordináltuk. Két adatszolgáltató megszűnt, a
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Püspökladányi
Radarállomás Fiókkönyvtára, és a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Napfizikai Obszervatórium Könyvtára.
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Ennek könyvtártípusonkénti megoszlása a következő volt:
Típus
Megyei könyvtár
Városi könyvtárak
Községi könyvtárak
Fiókkönyvtárak
KSZR könyvtárak
Szakkönyvtárak
Egyéb könyvtárak
Múzeumi könyvtárak
Honvédségi könyvtárak
Összesen

Szolgáltatók
száma
1
21
17
18
44
11
4
6
2
123

A megyében található könyvtárak határidőre szolgáltatták az adatokat elektronikus
úton. A jelentéseket feldolgoztuk, a hibás adatokat javítottuk és továbbküldtük az egységes
Kulturális Statisztikai Rendszerben. A hibás statisztikai jelentések megbeszélése és korrekciója, az elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatos nehézségek kiküszöbölése érdekében több
településen segítettük a könyvtárosok munkáját személyesen vagy telefonon. 2017-ben is
gyűjtöttük a szolgáltató helyek legfontosabb statisztikai adatait negyedévente. Ez lehetővé
tette, hogy figyelemmel kísérjük év közben is a könyvtárak munkáját.

4. Mutatók
4.1 Könyvtárhasználat
Célunk és feladatunk az egyetemes és a magyar kultúra értékeinek szolgáltatása, olvasóink, felhasználóink képzése, digitális jártasságának kialakítása és továbbfejlesztése, az olvasásnépszerűsítés, kiemelten az óvodás és a középiskolás korosztály körében.
Érezhető pezsgést hozott a 2017. március 1-jén bevezetett „1 város - 1 könyvtár -1 olvasójegy”– intézkedés, az egységes beiratkozás bevezetése. Olvasóink ekkortól kezdték érdemben megtapasztalni, hogy egy nagy gyűjteménnyel rendelkező, több helyszínen működő
könyvtár tagjai. A tudatosításban még folyamatosan van feladata minden egységnek, magyarázni, rögzíteni a használók tudatában, hogy a Méliusz név alá 13 könyvtári egység tartozik,
egységes vezetéssel, állománnyal, azonos feltételekkel elérhető gyűjteménnyel. A kiteljesedéshez nagymértékben hozzájárult a fiókhálózat számítógépes kölcsönzésbe való becsatlakozása.
A személyes könyvtárhasználat mellett egyre népszerűbb a távhasználat, nagyobb az
igény az online elérhető szolgáltatásokra, olvasóink örülnek, ha „távolról/otthonról” tudnak
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könyvhosszabbítást és előjegyzést intézni. Az OPAC otthoni használata is egyre népszerűbb
látogatóink körében.
Könyvtárhálózatunkban változatlanul a szépirodalmi részleg a legnépszerűbb; a bestsellerek, a történelmi regények, a romantikus irodalom, a skandináv krimik. A tájékozódást az olvasók
számára megkönnyítjük kiemelésekkel, különgyűjtemények leválasztásával.
Könyvtárhasználati szokásokban történtek változások az egységes beiratkozási díjak, a gépi kölcsönzés bevezetése következményeként. Az idősebb olvasóink nehezebben szokták meg az új
kölcsönzési rendszert, az ehhez kapcsolódó szabályokat. A többség pozitívan fogadta, hogy több
könyvtár szolgáltatásait veheti igénybe egy olvasójeggyel. A beiratkozott olvasók számának
csökkenése többnyire a hálózati olvasójegy bevezetésével magyarázható, hiszen az eddig több
könyvtárba járók, több helyen regisztráltak, a statisztikában ezt a párhuzamosságot eddig nem
lehetett kezelni. Az új, egységes rendszerrel letisztultak az adatok is, egységesen mutatják a Méliusznak, mint könyvtárhálózatnak a forgalmát.
Olvasóterem
A Méliusz Központi Könyvtárában a 42 férőhelyes, tágas és világos, jó infrastruktúrájú – többek között 15 személyi számítógép, IKR eszközök, fogyatékosokat segítő alkalmazások stb. állnak a használók rendelkezésére – olvasóteremben 2 szaktájékoztató végzi a referensszolgáltatást, irodalomkutatást, a számítógép-használók segítését, a feladatok ellátásához
szükséges képesítéssel, a permanens továbbképzés lehetőségével élve a használói igények
minél magasabb szintű elvárásainak megfelelve.
Kézikönyvtári gyűjteményünk szabadpolcos elrendezésénél figyelembe vettük a használói igényeket, és ennek megfelelően kiemeltük a legtöbbször forgatott dokumentumokat:általános lexikonokat, enciklopédiákat, egy nyelvű és többnyelvű szótárak egy részét. Az
állomány többi egységei szakrendi elrendezésű, kiegészülve egy betűrendbe sorolt válogatott
szépirodalmi gyűjteménnyel: antológiákkal, szöveggyűjteményekkel, a magyar irodalom
klasszikusait reprezentáló kritikai kiadásokkal. Ezen kívül folyamatosan biztosítjuk az új
könyvek látványos elhelyezését is.
A használói igényekre reflektálva hoztuk létre az Ökosarkot, amelyben előtérbe helyeztük a környezettudatossággal, fenntartható fejlődéssel, humánökológiával, az alternatív és
megújuló energiákkal foglakozó könyveket és folyóiratokat. Jól funkcionál a korábbi években
kialakított Civil sarkunk, ahol a civil szervezetekkel kapcsolatos kiadványokat és információkat gyűjtöttük össze, melyet folyamatosan bővítünk, aktualizálunk – hangsúlyozva, hogy
minden esetben teljes állományunkkal, adatbázisainkkal és könyvtárszakmai tudásunkkal állunk a hozzánk fordulók rendelkezésére.
A könyvek mellett a gyűjtemény másik egységét a periodika állomány adja. A kurrens
és retrospektív szakfolyóiratok példányai a tudomány, a gazdaság, a politika, az irodalom, a
művészetek szinte valamennyi területét képviseli.
Az Olvasótermünkben folyó tájékoztató munka sokrétű, összetett, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus levélben egyaránt végzünk.
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Napjaink könyvtári szolgáltatásainak elengedhetetlen része az adatbázisok használata
és használtatása. Az adatbázis fogalmát tágan értelmezve ide soroljuk a könyvtári online katalógusokat, közös katalógusokat, lelőhely adatbázisokat, ill. a különböző szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott tematikus bibliográfiai vagy teljes szövegű adatbázisokat. Olvasótermünkben az internet használata a napi tájékoztatás része, munkánkból adódóan jártasak vagyunk a távoli elérésű adatbázisok használatában. Naprakész ismeretek birtokában segítjük a
látogatókat az információkeresésben, adatgyűjtésben, a megbízható adatbázisok megtalálásában, illetve igény esetén, irodalomkutatást végzünk.
Szaktájékoztatói, gyakorlatvezetői feladataink ellátása közben rendszeresen szembesülünk azokkal a nehézségekkel, amit az adatbázisok használata okoz az olvasóknak. Továbbá
egyre biztosabban megállapítható, hogy a világhálón történő információkereséskor még a felsőoktatásban tanulók számára is sokszor gondot jelent az információáradatból kiszűrni a számukra releváns tartalmakat. Több esetben tapasztaljuk a digitális kompetencia hiányát.
Az információs társadalom korában óriási szerepet tölt be az információkhoz való
hozzájutás milyensége. Tájékoztatásunk alapja a könyvtár saját adatbázisa, az interneten elérhető hazai és nemzetközi adatbázisok. Az olvasóterem számítógépein biztosítjuk a különböző
on-line (NAVA, MATARKA, OPKM, Humanus, MEK, MOKKA-ODR, UNI-NKE, Hungaricana, Arcanum Digitális Tudománytár, Akadémiai Kiadó folyóirat adatbázisa, MTMT, MOB,
AEEK, MABI, FSZEK irodalmi és szociológiai bibliográfia, Jogtár plusz, PRESSDOK, Századok, Ebsco) és off-line (HVG,) adatbázisok használatát. Ezt támogatja még az olvasóteremben található CD-ROM és DVD állomány.
Továbbra is kimutatható olvasói érdeklődést tapasztaltunk a Jogtár plusz adatbázis
használata iránt. Többen igényelték a segítséget egy-egy jogi probléma értelmezéséhez, a
hozzá kapcsolódó joganyag biztosításához.
2015-től fizet elő intézményünk az Arcanum Digitális Tudománytárra, Magyarország
legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisára, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát, ezáltal biztosítva a XXI. századi olvasói-használói igények mind tökéletesebb kielégítését a tájékoztatói munkánkban. Az adatbázis 2 éves használata alapján elmondhatom, hogy egyre több referenszkérdés megoldásánál nyújtott segítséget. A kollégák
körében végzett PR tevékenység eredményeként az adatbázis egyre népszerűbb.
Szinte közhelynek számít a megállapítás, hogy a társadalomban, politikában, a mindennapi életben végbemenő változások valamilyen formában megjelennek a könyvtárban,
ezért fontos és elengedhetetlen, hogy naprakész tudással rendelkezzünk.
Ha a referensz kérdéseink számát tekintjük kiindulópontnak, akkor elmondható, hogy
2017-ben 3790 alkalommal végeztünk szaktájékoztatást a Központi Könyvtárban, amely
2016-hoz képest 26 alkalommal, vagyis (0,69 %-kal) volt több. Ezeket az
irodalomszolgáltatásokat általában a nyomtatott források használatán túl az internetes
adatbázisok használatával válaszoltuk meg. A hagyományos értelembe vett
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irodalomszolgáltatás, témakutatás az online hozzáférhető adatbázisok elterjedésével
visszaszorult, de nem mondhatjuk, hogy nélkülözhető lenne.
2017-ben olvasótermünk statisztikai adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy szinte
minden mutatónk nőtt a 2016-os évhez képest, kivéve az internet használatot.
A számadatok tükrében 2017-ben a helyben használók száma (1,17 százalékkal), a
személyes referensz (0,69 százalékkal), a telefonos referensz (12,40 százalékkal), az adatbázis
használat (3,57 százalékkal), míg az e-mail referensz szolgáltatásunk – itt tapasztalható a
legnagyobb növekedés – (65 százalékkal) nőtt.
Az internet használat terén az előző évhez képest 2017-ben további csökkenő
tendencia tapasztalható, ugyanis (3,57 százalékkal) kevesebben vették igénybe ezt a
szolgáltatást. Elsősorban középkorú olvasók használják asztali számítógépeinket. Ők azok,
akik kevésbé jártasak az IKT eszközök kezelésében. A másik csoportot a szociálisan
hátrányos helyzetűek alkotják.
Az okos mobil eszközök számának rohamos növekedésével, az ingyenes wifi
szolgáltatás széleskörű elterjedésével indokolható e csökkenés.
Példák a telefonos gyorstájékoztatást igénylő és e-mailben érkező referenskérdésekre:
Kérdések

A tájékoztatásban felhasznált eszközök

HVG országos középiskolai rangsor 20142016
Milyen kritériumai vannak a tudományos
folyóiratoknak
Borbély Szilárd: Halotti pompa
című művéről elemzések
Veres Győző súlyemelőről adatok, fotók
A Kölcsey ház lebontásával kapcsolatos
cikkek (tiltakozás, stb.)
Népi írók és demokrácia-felfogásuk 1943 és
1948 között c. cikk
Ady kötetének kritikai kiadása megvan-e a
könyvtárban?
A kérdés: „Csak azért is Dongó" és a "Mai
trubadúrok" versek bekerült-e a kritikai kiadásba?
Örményországról és Grúziáról szóló könyvek

2014-2016. évi HVG különszám

Természetbúvár 2017/4.sz-ból
Versenyanyag szkennelése

Olvasóterem – kurrens folyóiratok
/természetbúvár/

MTA weboldala
JaDox, Fszek katalógus
Sportlexikon, sportkönyvek
JaDox, bibliográfiák, szakfolyóiratok
MATARKA
Olvasótermi gyűjtemény

OPAC

Példák személyes referenskérdésekre
Kérdések

A tájékoztatásban felhasznált eszközök

Vesztergom Andrea: Kistestvérem született
című verse nyomtatott formában
A telomeráz enzimről és az új idegsejtek
képződéséről 1-1 magyar nyelvű folyóiratcikk
Mark Rothko, Edvard Munch, Louis Wain,

Nem jelent meg kötetben. A költőnővel e-mailen kapcsolatfelvétel, majd a kért vers csatolt fájlként való elküldése.
MOB, AEEK
Olvasótermi gyűjtemény, adatbázisok
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Nicolas de Stael, élete, művei (szakdolgozat)
Versek Szent-Lászlóról
Közlekedésre nevelés az óvodában
(könyvek, cikkek 2006-tól)
(szakdolgozat)
Orvosi műhibák, kártérítések
(szakdolgozat)
Az oktatástechnikai eszközök története1945től napjainkig (szakdolgozat)
Sajtkészítés technológiája, gyártás (szakdolgozat)
Bibliográfiai adatok az 1962-ig elhunyt
orvosokról és gyógyszerészekről.
Hátrányos helyzetű gyermekek szókincskészlete (szakdolgozat)
Angolszász királyságok a középkorban
Németalföld a 15-17. században
(szakdolgozat, irodalomkutatás)
A színek szerepe a festészetben
Helyi adózásról
Windsor-ház, Brit királyi család, Buckingham palota.
(XXI. századi történelem)
Internethasználat az ötvenesek körében
TV torna a televízió műsoraiban
Horgászturizmus, Vizi turizmus
(szakdolgozat)
NAV honlapjáról a jövedéki tevékenység
engedélyezéséhez szükséges kérelem letöltése pótlapokkal és kitöltési útmutatóval.
A pedagógiai módszertani kultúra kezdetektől napjainkig
(szakdolgozat)
Magyarországi ásványvíz forgalmazás statisztikai adatokkal
(szakdolgozat)
A közép-kelet európai országok szociális
ellátórendszerének összehasonlítása hazánkkal
Szenczi Molnár Albertről irodalom (szakdolgozat)
Web áruházon keresztül könyvrendelés
Első világháború kori hírlapokban megjelent
hadi tudósítások, főleg a karácsonyi időszakra korlátozva.
/Primér forrás/
(évfolyam dolgozat)
Leonardo Da Vinci anatómiai leírásai
Szent Anna plébániáról cikk, majd színesben
szkennelve e-mailre elküldeni
Közlekedési bűncselekmények: irodalom a
témához (szakdolgozat)
Gender-elmélettel kapcsolatos könyvek,
folyóiratcikkek gyűjtése
Kisfaludy program turisztikai pályázat
felhívásai (Balaton, Sopron, Tokaj)
Ki volt Bercsényi István titkára?
A Nyíregyházi Szociáldemokrata Pártszerve-

internet, adatbázis
OPKM, opac, internet, matarka, MTMT
MATARKA, Olvasótermi gyűjtemény,
OPAC, OPKM, MATARKA
Opac, Olvasótermi gyűjtemény, könyvtári adatbázisok
Hungaricana
OPAC, OPKM, MATARKA, szakfolyóiratok
Olvasótermi gyűjtemény történelmi szakkönyvek, folyóiratok
Olvasótermi gyűjtemény könyvek, OPAC, Matarka, ELTE katalógus
Olvasótermi gyűjtemény könyvek festészet (színdinamika, anatómiai atlasz,)
Matarka, OPAC, szakfolyóiratok, Corvinus adatbázisa
Ok gyűjtemény, MATARKA, ADT, FSZEK, HUNGARICANA,

OPAC, Fszek, Matarka,
NAVA
OPAC, Kézikönyvek, folyóiratok, OMG adatbázis
NAV honlapja
Olvasótermi gyűjtemény kézikönyvek, folyóiratok, OPAC,
OPKM, MATARKA,
OPAC, MATARKA, Corvinus E. kat., OMGK, BME-OMIKK
OPAC, OK könyvek, MATARKA, FSZEK
Olvasótermi gyűjtemény könyvek, OSZK, MATARKA, HUMANUS
Internet, Digitális kompetenciák fejlesztése
ADT, HUNGARICANA

Olvasótermi gyűjtemény, OPAC
Matarka, JaDoX
OPAC, matarka, Fszek, ELTE katalógus
OPAC, FSZEK, OK szakfolyóiratok
Internet - pályázatok
/ADT - Századok folyóirat /
Olvasótermi gyűjtemény gyűjtemény
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zet alakuló gyűlésének jegyzőkönyve
Erzsébet üdülési program ügyintézés
Herman Daly amerikai közgazdászról irodalom, publikációi (évfolyamdolgozat)
Nonprofit szervezet a környezetvédelemben
A török díszítőművészet elemei
Budapesti Temetők
Napilapok 1977.05.02.
Aszmann Ferenc munkássága
Római köztársaság és császárkori jog az
elbirtoklás szempontjából
A cigányvajdák szerepe a cigányok életében.
Történeti áttekintés a kezdetektől napjainkig
(évfolyamdolgozat)

Digitális kompetenciák fejlesztése
Corvinus E. katakógus, OPAC, MATARKA, Internet
OK könyvek, KKK, Matarka, Corvinus kat.,
Ok könyvek
www.btirt.hu
ADT, Helytörténeti gyűjtemény
Ok könyvek, lexikon, JaDoX , HT gyűjtemény, ADT,
Hungaricana,
OGYK
OPAC, Ok bibliográfiák, FSZEK,
ADT

Nescio: Az élősködő című művének elemzése
A pedagógus önmenedzselési feladatai és a
vezető feladata és felelőssége a pedagógus
fejlesztésében (szakdolgozat)
Operációkutatással kapcsolatos könyv, cikk informatika témakör
(szakdolgozat)
A telomeráz enzimről és az új idegsejtek
képződéséről 1-1 magyar nyelvű folyóiratcikk
Nemi erkölcs, szexuális erőszak büntetőjogi
szempontból. (szakdolgozat)
A kommunikáció és tudásgazdaság
szerepe egy vállalkozás életében
(szakdolgozat)
Tantervfejlesztés, tantervelmélet
(szakdolgozat)
Gróf Andrássy Emánuel munkássága, afrikai
utazásai (szakdolgozat)
Vendéglátás-marketing, vendéglátás fejlesztése, Hagyományos csárda jellegű éttermek
jellemzői, modern konyhai berendezések
(Szakdolgozat)
Mindennapos testnevelés (szakdolgozat)
A vita mint műfaj. Hogyan vitázzunk (érvelés,
retorika, meggyőzés stb.). (Országos versenyhez kért irodalmat az olvasó)
A kukorica és napraforgó nagyüzemi termesztése (szakdolgozat)

ÉS, ADT, internet, irodalmi lexikon, EBSCO, ELTE katalógus

Balásházy János munkássága
Babonák, ráolvasások a Magyar Nyelvőrben
1873-1899
Sportélet az egyetemeken (cikkek)
Erzsébet programra lehet-e regisztrálni 2018ra? Mit kell feltölteni hozzá?

OPAC, Kézikönyvtári gyűjtemény, Matarka, JaDoX
ADT

OPKM, olvasótermi könyvek, szakfolyóiratok, Matarka, Internet
OK könyvek, OPAC, MATARKA, BME OMIKK
MOB, AEEK adatbázisok
OPAC, OK kézikönyvek, Jogszabályok, szakfolyóiratok, szakadatbázisok
szakfolyóiratok, szakadatbázisok, MATARKA, OK kézikönyvek,
OPAC
OPAC, szakfolyóiratok, szakadatbázisok
Ok könyvek, szakfolyóiratok, adatbázisok, online katalógusok
Ok könyvek, szakfolyóiratcikkek, OPAC,
online adatbázisok

OPAC, OPKM, Jogtár plusz, szakfolyóiratok

OPAC, szakfolyóiratok
ÓPAC, MATARKA, MABI

MATARKA, SE adatbázis
http://www.erzsebetprogram.hu
V.: Csak hozzájáruló nyilatkozatot.
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Olvasóterem statisztikai adatai
2017. év
2017
Január

Helybenhasználók

Személyes
referensz

Telefonos
referensz

E-mail
referensz

Internet referensz

Adatbázis
használat

December

1 079
993
1 033
982
1 095
1 031
1023
1004
1172
1127
1198
1055

273
271
296
296
332
319
278
270
347
358
377
373

42
53
47
43
45
41
45
53
59
48
55
49

18
18
19
12
17
24
12
17
24
23
28
19

486
408
445
375
441
447
447
461
523
453
427
445

256
244
261
262
288
286
253
291
342
349
377
384

Összesen

12 792

3 790

580

231

5 358

3 593

Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
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Az olvasóterem statisztikai adatai
2016. év és 2017. év adatainak összehasonlítása

2016
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen

981
992
998
1 130
1 080
1 063
1 037
992
1 119
1 088
1 122
1 041

Helyben-használók
Személyes referensz
Telefonos referensz
Változás Változás
Változás Változás
Változás Változás
2017
2016 2017
2016 2017
(db)
(%)
(db)
(%)
(db)
(%)
1 079
98
9,98%
266
273
7
2,63%
51
42
-9 17,64%
993
1
0,10%
269
271
2
0,74%
39
53
14 35,89%
1 033
35
3,50%
282
296
14
4,96%
43
47
4
9,30%
982
-148 -13,09%
337
296
-41 -12,16%
47
43
-4
-8,51%
1 095
15
1,38%
318
332
14
4,40%
44
45
1
2,72%
1 031
-32
-3,01%
325
319
-6
-1,84%
39
41
2
5,12%
1023
-14
-1,35%
276
278
2
0,72%
37
45
8 21,62%
1004
12
1,20%
267
270
3
1,12%
45
53
8 17,77%
1172
53
4,73%
338
347
9
2,66%
44
59
15 34,09%
1127
39
3,58%
346
358
12
3,46%
43
48
5 11,62%
1198
76
6,77%
371
377
6
1,61%
40
55
15
37,5%
1055
14
1,34%
369
373
4
1,08%
44
49
5 11,36%

12 643 12 792

2016
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

16
10
13
11
9
10
9
6
15
12
16
13

Összesen

140

149

1,17% 3 764 3 790

26

0,69%

516

580

64

12,40%

E-mail referensz
Internet használat
Adatbázis használat
Változás Változás
Változás Változás
Változás Változás
2017
2016 2017
2016 2017
(db)
(%)
(db)
(%)
(db)
(%)
18
2
12,5%
452
486
34
7,52%
234
256
22
9,40%
18
8
80%
414
408
-6
-1,44
240
244
4
1,66%
19
6
46,15%
435
445
10
2,29%
244
261
17
6,96%
12
1
9,09%
472
375
-97 -20,55%
301
262
-39 -12,95%
17
8
88,88%
436
441
5
1,14%
284
288
4
1,40%
24
14
140%
464
447
-17
-3,66%
288
286
-2
-0,69
12
3
33,33%
454
447
-7
-1,54%
285
253
-32 -11,22%
17
11 183,33%
476
461
-15
-3,15%
254
291
37
14,56%
24
9
60%
504
523
19
3,76%
316
342
26
8,22%
23
11
91,66%
432
453
21
4,86%
325
349
24
7,38%
28
12
75%
469
427
-42
-8,95%
350
377
27
7,71%
19
6
46,15%
436
445
9
-2,06%
348
384
36
10,34%
231

91

65% 5 444 5 358
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-86

-3,57% 3 469 3 593

124

3,57%

EBSCO
2017-ben 2152 alkalommal használtuk keresésre az EBSCO adatbázist. Az olvasóink
helyben és otthonról, vagy akár mobil eszközeikről is beléphetnek az EBSCO felületére. (Beiratkozott olvasóink regisztráció után kapnak lehetőséget az adatbázis otthoni használatára.)
A szolgáltatás használata kis mértékben csökkent, de kevesebb adatbázis állt olvasóink
rendelkezésre, mint 2016-ban.
Keresések és munkamenetek számának alakulása (2016, 2017)

Leggyakrabban használt adatbázis az Academic Search Complete 655 kereséssel, ezt
követi a könyvtártudománnyal foglalkozó LISTA adatbázis 244, és a GreenFILE környezetvédelmi adatbázis 100 kereséssel. Az e-Book Public Library Collection adatbázist (219 keresés) 2017. márciusig fizettük elő. Próbaadatbázisokat nem kaptunk 2017-ben. Az Academic
Search Complete népszerűsége növekedett 2017-ben.
Adatbázisok használata (2016, 2017)
Az EBSCO adatbázisok jelentős mennyiségű teljes szövegű folyóiratokat is tartalmaznak, így
a felhasználó azonnal hozzájut az eredeti dokumentumhoz. 2017-ben 418 teljes szövegű fo-
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lyóiratcikket töltöttek le olvasóink a Méliusz Könyvtár EBSCO felületén keresztül, ami növekedő tendenciát mutat (2016-ban 305 teljes szövegű cikket kértek olvasóink). A távhasználók
számára ez különösen vonzó lehetőség.

A keresések száma szerint február (617 keresés) kiugróan forgalmas hónap volt, ezt követte a
december (359 keresés) és az április (303 keresés). (2016-ban a májusi hónap bizonyult a
legforgalmasabbnak, 773 kereséssel.)
Adatbázis ismertetők
Academic Search Complete
Az Academic Search Complete a világ értékesebb és legátfogóbb teljes szövegű multidiszciplináris tudományos
adatbázisa, több mint 8500 teljes szövegű periodikát, köztük több mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz. A
teljes szövegű tartalmon felül ez az adatbázis több mint 12 500 folyóirat, valamint összesen több mint 13 200
kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók, konferencia-előadások stb. indexelését és kivonatait kínálja. Az
adatbázis 1887-ig visszamenően tartalmaz PDF-es tartalmakat, a teljes szövegű anyagok többsége natív (kereshető) PDF-formátumú. Kereshető hivatkozott referenciák állnak rendelkezésre több mint 1400 lektorált folyóirathoz.
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
A Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text több mint 560 alapvető folyóiratot, több
mint 50 elsőrendű folyóiratot és 125 válogatott folyóiratot indexel, valamint könyveket, kutatási beszámolókat és
előadásanyagokat. Az adatbázisban többek között a könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezeléssel kapcsolatos témakörök találhatók meg. A
gyűjtemény terjedelme az 1960-as évek közepéig nyúlik vissza.
GreenFILE
A GreenFILE kutatásokkal alátámasztott információval szolgál, amely lefedi az ember környezetre gyakorolt
hatásának minden vonatkozását. A gyűjtemény tudományos, igazgatási és közérdeklődésre számot tartó anyagokat foglal magában, és többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia és az újrahasznosítás témakörében kereshetők benne anyagok. Az adat-
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bázis több mint 384 000 rekord indexelését és referátumait tartalmazza, valamint szabad hozzáférést biztosít több
mint 4700 rekord teljes szövegéhez.

Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény
A Központi Könyvtár Zenei Gyűjteményben 2017 tavaszán befejeződött a raktári
könyvek átfésülése. Ezt követően a szabadpolcokon is átválogatták a kollégák a könyveket,
némely esetben, olvasói igények alapján kézikönyvből kölcsönözhetővé állították át a jobban
keresett dokumentumok státuszát.
Az év során több mint 1000 darab bakelit lemezt töröltünk, mivel ennek a dokumentumtípusnak a kölcsönzése elenyésző (évi 3-4 alkalom). Ezen művek elsősorban duplumok
voltak, vagy CD lemezen is megtalálhatóak állományunkban. Az év első felében a részlegben
megszüntették a diafilm állományt, ezeket a fiókkönyvtárak és az ifjúsági részleg átnézte, a
számukra még használható tekercseket átvették. Elkezdődött a hangoskönyvek átfésülése, a
hibás lemezek törlése. Olvasói visszajelzések alapján kezdődött el a DVD filmek törlésre előkészítése is. Mind a két területet folyamatosan ellenőrzik a kollégák.
A zenei témájú sajtófigyelést az elmúlt évben is folytattuk. Két folyóirat számainak
helyismereti vonatkozású cikkeit több évre visszamenően rögzítették a Jadox adatbázisban
(Zeneszó: 1991-2016, Operaélet: 2002-2008). A részleg két munkatársa megosztva végzi ezt a
munkát: egyikőjük a sajtófigyelést végzi, a másik személy az adatbázisba viszi fel és tárgyszóval látja el a cikkeket. Ez a munkamegosztás hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a folyamatot.
A leggyakoribb kérdések az alábbi témakörökbe hangzanak el: zenetörténet, zenepedagógia, színháztörténet, filmművészet.
A szakdolgozóknak továbbra is segítünk a felkészülésben és az anyaggyűjtésben.
Mivel megnövekedett a DVD állományunk, ezért a kölcsönzések száma is emelkedett.
Emiatt a mozgóképpel kapcsolatos tájékoztatás is nagyobb arányban van jelen.
A zenei és művészeti területen író szakdolgozók száma növekedett.
Érdekesebb témák:
 Az orgona megjelenése a református liturgiában
 A zenetanítás transzfer hatásai
 Verdi Traviata című operájából a főszereplő fejlődéslélektana
A napi kölcsönzések során több téma is felvetődik, s mi figyelembe véve az olvasók
érdeklődési körét, gyakran ajánlunk gazdag állományunkból. Ezt örömmel fogadják, és sok
esetben nyújtunk segítséget egy-egy témában a helyi és országos katalógusokat is használva.
A CD-k és DVD-k kölcsönzési ideje egy hét, így olvasóink jelentős részével heti rendszerességgel találkozunk. Ismerjük érdeklődési körüket, ajánlásainkat szívesen fogadják.
A hangoskönyvek iránti igény megnövekedett.
A tanítási évhez igazodva havonta tartunk zenés foglalkozásokat többnyire általános
iskolás, néha óvodás gyerekeknek. A népi hagyományok (pl. farsangi dramatikus játék) jeles
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napok (Húsvét, Pünkösd) és egyéb ünnepek (Költészet Napja, Madarak és fák napja) élményszerű, játékos formában kerülnek szóba, énekléssel, zenehallgatással egybekötve.
A Mesés zenék címen zajló hangszerbemutató sorozat továbbra is kedvelt. Ezt a Debreceni
Helyőrségi Zenekarnak köszönhetjük, akik nálunk tartják „mini” koncertjeiket, óvodás és
kisiskolás korosztály számára.
Helytörténeti szakszolgálat
A gyűjteményt jellegénél fogva csak helyben használhatják a helyismeret iránt érdeklődők, diákok (középiskolások, egyetemisták), kutatók. Naponta számos referensz kérdésre
kell válaszolnunk, amelyet növekvő számban kapunk telefonon és e-mail-ben is. Jelentősen
nőtt a digitalizált dokumentumok iránti érdeklődés. Gyakran fordulnak hozzánk az egyetemi,
főiskolai hallgatók szakdolgozati témákkal, amelyekhez az irodalmat a gyűjteményben található valamennyi dokumentumféleséget felhasználva szolgáltatjuk. Számos kutató fordul hozzánk anyaggyűjtés céljából. Kutatási eredményeiket különféle tanulmányokban vagy helyismereti témájú köteteikben jelentetik meg.
A felmerült igények elemzése: az aktuális évfordulókhoz (500 éves a reformáció, I.
világháború, Arany János emlékezete Debrecenben, Szabó Magda emlékév) kapcsolódóan, a
térségre, a megyére és Debrecen városra vonatkozó irodalomkutatásokat végeztünk a gyűjtemény valamennyi dokumentumtípusában.
A referensz kérdések a következő témákból kerültek ki: Debreceni városfejlesztés,
Munkácsy-trilógia, Nagyvárad, Bihar Vármegye, Hortobágyi Nemzeti Park, egészségturizmus, falusi turizmus, települések története, debreceni céhek története, cívisek, viseletek, ünnepi szokások, Debreceni Egyetem története, Református Kollégium története, Nagyerdő fejlesztése, fürdők, Debrecen középületei, nevezetességei, a debreceni villamos története, családkutatás, kertségek története, iskolatörténet (iskolai értesítők), köztéri alkotások, vendéglátás, gasztronómia, környezetvédelem, képzőművészet, színházi élet, a megyében élt ill. élő
közismert személyek élete, munkássága (írók, költők, pedagógusok, tudományos élet képviselői stb.), vallási élet, üzemtörténet, malmok, műemlékek, 39-es gyalogezred, I. világháború,
laktanyák, temetők, ex librisek, stb.
A kutatómunkát a gyűjteményben található dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítjük, támogatjuk. Szükség esetén a kutatót, érdeklődőt tájékoztatjuk a társintézményekben (Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihari Levéltára, DMJV Mikrofilmtára, Déri Múzeum, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár) és a tudományos és szakkönyvtárakban fellelhető helyismereti dokumentumokról, azok elérhetőségének lehetőségéről (MOKKA-ODR, Arcanum Digitális Tudománytár).
A Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai 2017-ben összesen 43 rendezvényt szerveztek, gyűjteménybemutató 28 gyűjteménybemutatót, melyen 520 fő vett részt, 9 előadást,
könyvbemutatót, 327 fős érdeklődéssel, valamint 6 kiállítást, melyek megnyitóján 230 fő vett
részt.
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A Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótár Facebook oldala a kapcsolattartáson túl tájékoztatási eszköz is. Népszerű a több éve épített interaktív játék: a Hol készült? Ki/ Mi látható
a képen?, amelyben régi debreceni fényképekre kérdezünk rá. Saját rendezvényeinkről készült fotókon kívül tematikus összeállításokat készítünk az éppen aktuális eseményekhez (pl.
Tánc világnapja, Ünnepi Könyvhét, Katonazenekari fesztivál, Irodalmi Napok, Campus fesztivál). 2017-ben is megemlékeztünk az éppen elhunyt, városhoz köthető neves személyiségekről: Burai Istvánról, Bényei Józsefről és Csontos Jánosról, a gyűjteményünkben található írásaikkal, róluk szóló cikkekkel.
A Debrecenben tartott aukciókon sikeresen megvásároltunk 20 db 1945 előtti dokumentumot. Ebből 1850 előtti, muzeális könyvtári dokumentum (könyv) 1 db, könyv 12 db,
folyóirat 3 db, aprónyomtatvány 4 db.
A kötelespéldányként vagy ajándékként (helyi szerzőktől, az olvasóktól és családi hagyatékból) érkező könyvek feldolgozását a Gyűjteményszervezési Osztály végzi. A folyóiratok, aprónyomtatványok, nyomtatott képdokumentumok: fotók, képeslapok, képkivágatok
feldolgozását a helyismereti gyűjtemény munkatársai végzik. A folyóiratok feldolgozása a
HUNTÉKA-ban történik. Az aprónyomtatványok és a nyomtatott képdokumentumok (képeslapok, fotók, képkivágatok) feldolgozása önfeltáró rendszerben történik.
Kötelespéldányként vagy ajándékba kapott dokumentumok gyarapodása:
Papír alapú képdokumentumok (fotók, képeslapok): 455 db
Digitális képdokumentumok: 154 db
Aprónyomtatványok: 1905 db (ebből 4 db aukción vásárolt)
Dokumentumcsere keretében a határon túl megjelenő – Partiumra, Nagyváradra vonatkozó –
dokumentumokat szereztünk be.
A helyismereti sajtófigyelés a Jadox adatbázisban történik, melyet a Méliusz Központi
Könyvtárának olvasószolgálati munkatársai végeznek a központi épületbe járó periodikák
alapján.
Épített elektronikus adatbázisokba rögzített rekordok száma:
Jadox Hajdú-Bihar Megyei közös helyismereti gyűjtemény
 sajtófigyelés: 3885 rekord
 5628 db aprónyomtatvány, cikk (Forum Hungaricum munkatársai)
 106 db fotó (Forum Hungaricum munkatársai)
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma
Matarka: Református Tiszántúl c. lap - 123 rekord
Az állományvédelmi szempontból digitalizált és konvertált dokumentumok száma
 1945 előtti könyvek: 288 db
 A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségével együttműködési megállapodás
alapján digitalizáltuk és kereshetővé tettük a Debreceni Dohánygyár című folyóirat
1974 és 1996 között megjelent számait: 203 db
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 Aprónyomtatványok: 10.831 db (Forum Hungaricum munkatársai)
 Fotónegatívok: 144 db (Forum Hungaricum munkatársai)
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Hajdú-Bihar megyében működő nyomdákkal és
szükség szerint felhívjuk a figyelmüket a kötelespéldány rendeletből adódó kötelezettségükre.
A nyomdai jegyzékek és szállítólevelek őrzése, átválogatás után a más megyékre vonatkozó
dokumentumokat tovább küldjük. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral együttműködés keretében más megyékre vonatkozó köteles példányok cseréje folyamatos.
Folyamatos az együttműködés az alábbi intézményekkel, amely során közös kiállításokat rendezünk, előadásokat szervezünk, egymás kutató munkáját kölcsönösen segítjük: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihari Levéltára, DMJV Mikrofilmtára, Déri Múzeum, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár.
Gyermekkönyvtár
A gyermekkönyvtár éves szakmai tevékenységét a munkatervben vállalt feladatok, a
nyertes pályázatokban vállalt kötelezettségek, a tradicionális rendezvénysorozatok folytatása,
valamint az országos gyermekkönyvtári akciók határozták meg.
A gyermekrészleg is heti 40 órában van nyitva, szombaton is várja a látogatókat. Hétfőnként: az állomány rendezése, adminisztrációs munkák, foglalkozásokra, rendezvényekre
való felkészülés és egyéb belső feladatok elvégzése zajlik. 6 számítógép áll a gyerekek rendelkezésre, melyet térítés ellenében használhatnak, illetve néhány foglalkozásunkhoz is szükséges az internetes hozzáférés. A gyermek portál a Méliusz Központi Könyvtárának főoldaláról érhető el. A tartalom frissítése rendezvényeink, programjaink függvényében történik heti
rendszerességgel. Részlegünk facebook oldalán minden programunkról tájékozódhatnak és
informálódhatnak az érdeklődők.
A gyermekrészleg praktikus bababarát bútorokkal felszerelt, méretében a gyerekek
igényeihez igazodik, a belső terek és bútorok kialakítása színében és formájában a gyerekek
számára vonzó, esztétikus. A legkisebbeket játszószőnyeg és könyvtári játékvonat várja.
Intézményünk bekerült a szoptatásbarát helyek közé Debrecenben, debreceni anyukák
ajánlásával. Baba-mama szobánkban a kisgyermekes szülők pici babájukat megetethetik, tisztába tehetik. Az elmúlt időszak igazolta, hogy szükség volt ennek a helyiségnek a kialakítására, mert az anyukák és gyerekek nagy örömmel használják.
A kamaszok számára egy hangulatos kuckót alakítottunk ki az ifjúsági irodalom állomány polcai között, ahol kényelmes babzsákok és egy gyorsválasztó polc várja őket, ami ennek a korosztálynak kínálja az újdonságokat és népszerű könyveket, sorozatokat. Kialakításra
került egy olyan szekrény, amelyben a hangoskönyvek és a könyv mellékletek CD-it tudjuk
tárolni, így átláthatóbbá és könnyen kezelhetővé vált a keresés.
Ettől az évtől a gyermek- és ifjúsági folyóirataink kölcsönözhetővé váltak. 14 féle lap
közül lehet válogatni a következő kölcsönzési feltételekkel: 2 db lapszám 1 hétre.
A mese diafilm állományának gondozását és kölcsönzését a gyermekrészleg látja el,
ami ebben az évben ismét gyarapodott. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a diafilm reneszán-
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szát éli napjainkban. Speciális diafilmszekrényünk segítségével könnyebben és hatékonyabban tudjuk kezelni az állományt, és az olvasók választását is megkönnyíti.
A gyermekrészlegben a hagyományos tájékoztató eszközök, adatbázisok, multimédiák, valamint az internet egyaránt lehetőséget kínálnak mind az egyéni mind a csoportos ismeretszerzéshez. Nagyon fontosnak tartjuk első látogatáskor az életkornak megfelelő tájékoztatást, állomány egységek, szolgáltatások ismertetését, az olvasók megismerését, motiválását, az
olvasási kedv fenntartását, további növelését, (személyes beszélgetés, életkor, érdeklődési
körök szerinti kiemelt állomány gondozása, dezideráta jegyzék vezetése) a könyv és az olvasás szeretetének tanítását.
Tapasztalataink szerint az óvodások és az általános iskola alsós korosztály körében az alábbi
szempontok szerint osztályozhatjuk az olvasottakat:
 Legnépszerűbb, legolvasottabb művek: Geronimo Stilton, Tea Stilton, Bartos Erika és
Marék Veronika, Roberto Pavanello Bat pat sorozata, Bori sorozat, Berci sorozat,
Rachel Renee Russel: Egy zizi naplója, Berg Judit sorozatai, Olvasólétra sorozat, Finy
Petra, Vadadi Adrienn, magyar népmesék, Harcos Bálint Szofi sorozata, Dániel András Kufli sorozata, Holly Webb állatos regényei, Csodakunyhó sorozat, Titkos királyság, Minecraft könyvek Torzonborz sorozat, Danny bá’ sorozat, Most én olvasok sorozat, A 13 emeletes lombtoronyház sorozat stb.
 Témakör szerinti: foci, kaland, böngészők, állatok, járművek.
 Ismeretterjesztő művek: a háziállat tartás, dinoszauruszok, rajzolás, vadállatok, történelem, a Föld, honfoglalás stb.
Legkeresettebb témájú könyvek a szülők körében:
 óvodába készülök, hiszti, dackorszak, barátság, testvér születik, félelem, szorongás,
válás, elengedés, böngészők, gyógyító mesék, ringató könyvek, kórházban, olvasni tanulok, bilire szoktatás

Az általános iskola felsős korosztálya és a középiskolások körében az alábbi szempontok szerint osztályozhatjuk az olvasottakat:
 Legolvasottabbak: Leiner Laura, J. K. Rowling, Rick Riordan, Balázs Ágnes, Maros
Edit, Szántai Zita, Kalapos Éva, Nathalie Somers, Dóka Péter (Viharlovag-sorozat),
Finy Petra, Bosnyák Viktória, Wendy Mass: 13 ajándék, Titokfölde sorozat, A világ
hét csodája-sorozat, Oksa Pollock-sorozat, Magisztérium-sorozat, Michael Veysorozat, Maximum Ride-sorozat, Mágikus állatok iskolája-sorozat, Gryphony-sorozat,
A vadonjáró tanítványa-sorozat
 Témakör szerinti: Vörös Pöttyös sorozat, Bíbor pöttyös sorozat, Star Wars, LOL sorozat, Időfutár sorozat, Idődetektívek, Történelmi tetthelyek, Sherlock Holmes történetek, Titkok a Lovecraft suliból, Szellemállatok sorozat
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Az év ünnepeihez, évszakaihoz és jeles napjaihoz kapcsolódóan az olvasói igényeket
figyelembe véve a polcokon külön kiemeltük az ezzel a témával foglalkozó dokumentumainkat.
A nyári szünet kezdetével háttérbe szorul a szórakoztató irodalom, és egyre inkább a
kötelező irodalom iránti igény kerül a középpontba.
Egész évben igyekszünk lépést tartani az újonnan megjelent és népszerű könyvek
megfelelő példányszámban való beszerzésével. A korosztály számára megjelenő irodalom és
szakkönyvek ismerete valamennyi kolléga feladata.
2017-ben 13 könyvtárbemutatón, 89 könyvtári és egyéb foglalkozásokon vettek részt csoportok. A környező és a megyéből érkező óvodások, általános iskolások havi rendszerességgel
jártak hozzánk kölcsönözni illetve különböző könyvtári foglalkozásokra.
Igény szerint könyvtári foglalkozásokat tartottunk az alábbi témákban:
 meseposztós és papírszínházas foglalkozás óvodások számára
 farsangi népszokások óvodásoknak
 húsvéti népszokások óvodásoknak
 Valentin-napi foglalkozás felső tagozatosoknak
 költészet napi foglalkozás felső tagozatosoknak
 pünkösdváró foglalkozás óvodásoknak
 foglalkozás március 15. alkalmából
 mesefeldolgozásokhoz kapcsolódó foglalkozások
A palacsintás király, Lázár Ervin: A fába szorult hernyó
 kézműves foglalkozások
 foglalkozások a népmese napja alkalmából
 Lélekszín: Mesék nem csak kicsiknek.
Alkotó-fejlesztő mesés foglalkozás az általános iskola minden korosztálya számára
 Márton-napi foglalkozás

Internet szolgáltatásunk a gyermekkönyvtárban is díjköteles. A kiskorúak védelme érdekében 2014-től ingyenes szűrőszoftvert biztosítaniuk az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatóknak, köztük a könyvtáraknak is. Számítógépeink fel vannak szerelve az ajánlott szoftverrel. A szűrőprogram használatára felhívtuk a szülők figyelmét, akik örömmel vették a biztonságos nethasználat irányába tett lépéseinket.
Folyamatos és egyre erősebb az igény, hogy vonzó programokat kínáljunk a szünidőben. Családi délutánjainkat pályázati forrásból valósítjuk meg.
Kedvelt szolgáltatásunk közé tartozik a diafilm kölcsönzés, ami nagy népszerűségnek
örvend. Kölcsönzésének feltételei megegyeznek a könyvvel. Hogy még inkább megkönnyítsük a választást, otthonról is elérhető, letölthető a könyvtár adatbázisából a kölcsönözhető
diafilmek listája. Több fiókkönyvtárunk csatlakozott a szolgáltatáshoz, és az elmúlt évtől kialakítva ezt az állományrészt kölcsönöz diafilmeket.
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A családi rendezvények helyszíne a Szivárványos terem, ahol tágas térben zajlanak a
gyermekek számára meghirdetett műsoraink valamint családi programjaink.
Könyvtárunk fő törekvései közé tartozik, hogy már a hat év alatti gyerekek is megismerjék a könyvek világát, jó élményeik legyenek a könyvtárról. A gyerekeket szüleikkel,
nagyszüleikkel együtt várjuk.
Könyvtár Pontok – Kismacs, Nagymacs, Nagysándortelep, Lencztelep, Tégláskert
A Méliusz könyvtárhálózatához tartozik a város ellátatlan részein (perifériáin) található a 2014-ben „Közel az olvasóhoz és a művelődő közösséghez” c. projektben létrejött öt
Könyvtár Pont. Önkéntes kollégáink személyes segítséggel nyújtanak támogató, tájékoztató
szolgáltatást az olvasók, a lakosság részére. A pontok olvasói az ingyenes tagság és a személyes segítségnyújtás mellett könyvtárhálózatunk bármely könyvtárából átkérhetnek dokumentumokat a könyvtár ponton keresztül. Könyvtár pontjaink szabadpolcos dokumentum állománnyal, digitális eszközökkel, nyílt internet kapcsolattal ellátottak, mindemellett önkéntes
kollégáink etanácsadással, programok szervezésével segítik a lakosságot.
A Könyvtár Pontok minden szolgáltatása ingyenes:









helyben olvasás (könyvek, folyóiratok)
könyvkölcsönzés, könyv- és egyéb dokumentumok kölcsönzése a Méliusz állományból, könyvtárközi kölcsönzés
Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybe vétele
elektronikus könyvtárak és adatbázisok használata
számítógép használat, internet használat
eTanácsadás (segítség elektronikus kommunikációban, e-ügyintézésben)
közhasznú információszolgáltatás
gyermekfoglalkozások és könyvtári közösségi, közművelődési rendezvények

A Méliusz Könyvtár dolgozói rendszeresen tartanak gyerekfoglalkozásokat, papírszínházas előadásokat és kiállításokat rendeznek be a könyvtár pontok önkéntesei segítségével.
A könyvtár pontokon eMagyarország Pontok működnek, amelyek 2018-tól átalakulnak Digitális Jólét Pontokká. A DJP pontok infrastrukturális fejlesztése pályázatban 9 könyvtár pontnak bővül a felhasználói informatikai eszközparkja.
Az eMagyarország pontok a jövőben Digitális Jólét Pontokként továbbra is rendelkezésre állnak a helyi közösség számára a közérdekű információk közvetítésén túl a digitális
írástudás széles körű terjesztésében is.
Az elmúlt évben több pályázati programban is helyszínül szolgáltak az egyes könyvtár
pontjaink, amelyek a térség lakosságának kulturális esélyegyenlőségét segítették elő.
Tapasztalatunk, hogy a helyi lakosság, az olvasók nagyon szeretik és jónak tartják a
könyvtár pontjaink szolgáltatásait. Nagy igény van a könyvtáros kollégáink által tartott foglalkozásokra, előadásokra, kiállításokra, amiket a jövőben minden könyvtár pontra kiterjesztve és rendszerességgel szeretnénk megtartani. Az 5 egységünk különböző intézményekben
(művelődési ház, templomok, idősek klubja) a helyi lehetőségekhez és igényekhez alkalmazkodva működnek. Ennek köszönhetően a könyvtár pont helyet, eszközt és egyéb kölcsönös
segítséget biztosít az adott intézmény rendezvényeinek közös lebonyolításához. A Méliusz
43

Könyvtárhálózatában a Városi Szolgáltatási Osztály koordinálja és segíti a könyvtárpontok
zavartalan működését.
eMagyarország Pontok: közhasznú információszolgáltatás
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár mindig is fontosnak tartotta, hogy a digitális világban is segítse az intézménybe betérő látogatókat. Könyvtárainkban 2008. óta működnek eMagyarország Pontok, ahol képzett, munkájukat önkéntesként végző eTanácsadók várják az az
elektronikus ügyintézésben segítséget kérőket, tájékozódni vágyókat. Hálózatunkban összesen
22 kolléga vesz részt ebben a tevékenységben.
2014 óta a Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára Megyei eMagyarország Pont, mely
módszertani központként segíti Hajdú-Bihar megye hálózathoz csatlakozott 63 eMagyarország Pontját.
Ebben az évben is a nagy pályázati időszakokhoz köthető a legnagyobb ügyfélforgalom: Erzsébet program, Háztartási Nagygép Csereprogram, Energetikai pályázatok.
A segítés mellett a digitális írástudás fejlesztése is kiemelt feladata az eMagyarország
hálózatnak. eMagyarország Pontjainkon 2017-ben összesen 26 számítógépes alapismeretet
oktató tanfolyam zajlott.
2017-ben nagy átalakulás indult el az eMagyarország Pontok működésében. Kormányzati szinten kiemelt projektté vált az állampolgárok digitális felzárkóztatása, mely a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3. prioritása, kiemelt célja.
Ezzel összhangban megkezdődött a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának
fejlesztése, korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal történő felszerelése, valamint megkezdődött a teljes arculatváltás is.
Ennek keretében 2017 decemberében pályázatot adtunk be a Digitális Jólét Program
keretén belül eMagyarország Pontjaink fejlesztésére, melyek immár, mint Digitális Jólét Pontok működnek tovább, valamint eTanácsadóink, most már DJP mentoraink továbbképzésére.

Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %-ban
előző évhez
képest

Beiratkozott olvasók száma (fő)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan
használók száma (fő)

22470

22500

17421

77,53%

24764

24770

20159

81,4%

A könyvtári látogatások száma (db)

408613

n.a.

341513

83.58%

n.a

n.a.

965

-

Ebből csoportok (db)
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4.2 Dokumentumforgalom
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
Kölcsönzött dokumentumok száma
(db)
E-dokumentumok kölcsönzése
(db)
Helyben használt dokumentumok
(db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dok. (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)

2016. évi
tény

4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek száma
helyben használatra
Katalógus
Olvasói munkaállomás

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %-ban előző évhez képest

613877

614000

449037

73,15 %

-

-

-

-

1794242

-

1393968

77,69%

3423

3425

3214

93,89%

177

n.a.

239

135,03%

193

195

195

101,04%

2016. évi
tény
12
92

2017. évi 2017. évi változás %-ban előterv
tény
ző évhez képest
14
14
116,66 %
94
94
102,17 %

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

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban
előző évhez képest
-

n.a.

n.a.

491798

magyar

magyar

magyar

54

55

49

90,74%

3423

3425

588

17,17 %

38

38

38

100%

45

száma
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

1

100%

n.a.

n.a.

n.a.

-

129241

129500

109372

84,63%

-

-

-

-

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
A fogyatékossággal élők könyvtárhasználatának feltételei (akadálymentes bejárat;
rendelkezésre álló eszközök pl. nagyító/olvasógép, felolvasó szoftver; hangoskönyvek, stb.)
biztosítottak a Méliusz Központi Könyvtárában, valamint a hálózat nagyobb könyvtáraiban.
A Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményéből rendszeresen járnak foglalkozásokra gyermekcsoportok a Központi Könyvtárba és több fiókkönyvtárunkba.
Az elmúlt években Újkerti Fiókkönyvtárunkban már együttműködő partnerünk volt a
Dr. Molnár István Óvoda, Általános Iskola Autista tagintézménye. Bízva abban, hogy az autistákat is megérinti az olvasás, a könyvtári környezet, szorosabbra fűzve a szakmai kapcsolatot, több foglalkozást tartottunk 2017-ben. Ezek a gyerekek sajátos nevelési igényűek, nagy
kihívást jelent a velük való foglalkozás.
Kiemelt feladatunknak tekintjük az esélyegyenlőség területén végzendő munkát. A
Fehér Bot Alapítvánnyal, a Gábor József Alapítvánnyal és ifjúsági szervezetével, a Vak-Sikk
körrel 2017-ben is megszerveztük a „Szavamat adom” irodalmi – közéleti délutánt, valamint a
„Regélő régiók” című, több éve zajló programunkat, a vers-, mese-, és prózamondó versenyt
látássérülteknek. A Költészet Napja alkalmából a Vakszerelem című vers és prózaíró verseny
díjkiosztójára Siófokról jött a Landini együttes, akik szintén nem látók.
A művészet mindenkié címmel bemutattuk a látását vesztett Kádár Nagy Lajos kiállítását, aki a festést kényszerűségből odahagyva, mára kisplasztikákat készít. 43 festményt és
kisplasztikát állítottunk ki tapintható tárlatunkon.
Két szemléletformáló, érzékenyítő foglalkozást tartottunk 64 általános iskolásnak a
Fehér Bot Alapítvány munkatársainak közreműködésével A Ki-Látó Ifjúsági Irodával mentál46

higiénés előadásokat szerveztünk a látássérülteknek. Téma volt a cukorbetegség, a szív és
érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, az immunbetegségek, a szűrővizsgálatok fontossága.
Idén is részesei voltunk a Látássérültek Észak Alföldi Egyesülete közgyűlésének. Éves
munkájuk értékelésekor őszinte elismerésüket fejezték ki, köszönve felkészültségünket,
szeretetünket, támogatásunkat, rugalmasságunkat. Fórizs Norbert vak sportoló „Más szemével
az El Caminon” címmel mesélt a 60 fős közönségnek zarándokútjáról. Fogadóintézményként
részt vettünk a „Neked munka, nekem álom”, értelmi fogyatékosok számára kiírt pályázatban.
Egy sérült fiatalember az említett két napon nálunk valósíthatta meg álmát: könyvtári munkát
végzett.
A Központi Könyvtárban a Manda program keretében dolgozó hallássérült kollégákkal történő hatékonyabb kommunikáció érdekében a 2017-es évre két önkéntes alap jelnyelvi
oktatást vállalt. A kollégák körében is megjelent ez az igény, amit így az intézményen belül,
egyéb költségvonzat nélkül elégíthettünk ki.

Szolgáltatások száma
Fogyatékossággal
használatát segítő
száma
Fogyatékossággal
akadálymentes
száma

változás %2016. évi 2017. évi 2017. évi
ban előző évtény
terv
tény
hez képest

élők könyvtárIKT eszközök

5

5

5

-

élők számára
szolgáltatások

15

15

15

-

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok
A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához
viszonyított arány (%)
változás %2016.
évi 2017. évi 2017. évi
Dokumentumok
ban előző évtény
terv
tény
hez képest
Könyvek

2234

40

2286

102 %

Folyóiratok

-

-

-

-

Elektronikus dokumentumok

-

-

-

-

2234

40

2286

102 %

Összesen
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4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató
nem formális képzések
száma
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató
nem formális képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális
képzések száma
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális
képzéseken résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések
száma
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozások száma
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati

2016.
tény

változás %-ban
előző évhez képest

évi 2017.
terv

évi 2017.
tény

évi

363

365

448

123,42%

9565

9600

10644

111,28%

38

40

43

113,16%

484

500

641

132,44%

4

4

14

350 %

43

80

192

446,5 %

263

265

212

80,61%

5750

5850

4642

80,73%
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foglalkozásokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a
társadalmi együttélést
erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális programok száma
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a
társadalmi együttélést
erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő
programok száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő
programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát
segítő képzések, programok száma
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát
segítő képzéseken, programokon résztvevők
száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára

27

30

21

77,78%

958

980

1284

134,03%

6

6

3

50%

523

523

503

96,18%

18

18

22

122,22%

592

592

834

140,88%

240

245

297

123,75%
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szervezett programok,
képzések száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára
szervezett programokon,
képzéseken résztvevők
száma
Összes képzés száma
A képzésen résztvevők
száma összesen
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató
kiadványainak száma

5155

5200

5854

113,56%

-

-

862

-

-

-

18888

-

-

-

-

-

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 számítógéphasználói 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.
Emellett engedélyezett képzési programjaink 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
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2017-ben az alábbi képzések futottak könyvtárainkban:
Összesítés - 2017.
Kurzusok Résztvevők
Név
száma
száma
Helyszín
IKER 1.Első lépések a digitális világba (EKözponti Könyv001313/2015/D003)
7
93 tár; Józsa
IKER 2. Önállóan használom a digitális eszközeKözponti Könyvimet (E-001313/2015/D004)
8
109 tár; Józsa
Központi Könyvtár; Benedek Elek
Könyvtár; Újkerti
Nagyi-Net
12
105 Könyvtár
ÖSSZESEN:
26
297

Könyvtáranként:
Központi Könyvtár:

Létszám

Kurzus

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

6

83

7
4
17

99
40
222

Józsa:
IKER 2. Önállóan használom a digitális eszközeimet (E001313/2015/D004)

1

10

Benedek Elek Könyvtár:
Nagyi-Net

4

32

Újkerti Könyvtár:
Nagyi-Net

4

33

A Felnőttképzési törvény (2013./77.tv.) előírja az engedélyezett képzést folytató intézmények 2 évenkénti hatósági ellenőrzését. A Méliusz Könyvtárban erre 2017. október 26án került sor. A teljes körű, átfogó vizsgálat mindent rendben talált.
A internetes tanfolyamaink mellett támogatjuk az Erzsébet üdülési program pályázatbeadásait, segítjük az ezzel összefüggő szállásfoglalásokat. Támogatjuk használóink elektro51

nikus ügyintézését, az ügyfélkapu létrehozását vagy aktiválását. Az Otthon Melege Program
keretében háztartási gépcserére irányuló pályázatbenyújtáshoz szintén sok segítséget nyújtottunk. Többen kérnek segítséget az időpontfoglaláshoz a különféle ügyek intézése előtt.
A fenti szolgáltatásokkal nem formális keretek között fejlesztjük a lakosság digitális
írástudását, hozzájárulunk főleg az idősebb korosztály digitális írástudásának felzárkóztatásához.
4.8 Rendezvény, kiállítás
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.
ARANY JÁNOS EMLÉKÉV
2017. március 2 – 2018. március 2.
A bicentenárium alkalmából a 2017. március 2. és 2018. március 2. közötti évet
Arany János Emlékévnek nyilvánította a szülőváros és a Magyar Tudományos Akadémia. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár részére az Arany Emlékévhez kapcsolódó programok megvalósítására.
2017-ben a Költészeti Fesztivált Arany János emlékezetének szenteltük. Az erről
szóló beszámolót ld. lentebb.
Előtted a pálya – Arany-út
A nagyszalontai Arany János Művelődési Egyesület az emlékév keretében hirdette
meg Arany-út című turisztikai játékát azzal a céllal, hogy minél többen látogassanak el azokra
a településekre (Nagyszalontára, Debrecenbe, Nagykőrösre és Budapestre), melyekhez Arany
János életpályája kötődött. Az
Arany út – az Arany János Emléktúra – debreceni állomásának központja a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár volt. Az érdeklődők, családok, iskolai csoportok, munkahelyi vagy más közösségek, és
„egyéni” játékosok - itt vehették át
és bélyegeztethették le a játékhoz
készült „Előtted a pálya: Arany-út"
című játékfüzetet. 2017. december 31-ig 76 füzetet vittek el az érdeklődők tőlünk, illetve 29
alkalommal olyan játékfüzetbe kértek bélyegzést, amelyet a túra valamely másik városában
kaptak (az Arany-út négy városa tetszőleges sorrendben volt felkereshető). A könyvtárunkban
elhelyezett gyűjtőurnába december 31-ig 9 db játékszelvény került. Ide azok a résztvevők
dobhatják be az „Előtted a pálya: Arany-út" című füzet 47. oldalán található szelvényt, akik
Arany városait végigjárva összegyűjtötték a négy bélyegzőt.
A MÉLIUSZ Helyismereti Gyűjteménye emellett a debreceni emlékhelyeket ismertető füzetet állított össze, mely további információkat közöl a meglátogatásra javasolt debre52

ceni Arany-emlékekről, térképet azok fizikai helyéről, illetve QR kódokat, melyek a még több
tudnivalót tartalmazó civiskultura.hu oldalra vezetik az érdeklődőket. Előzetes időpont egyeztetés után lehetőség nyílt az Arany-emlékekhez kötődő irodalmi séta megtételére is, mely során a Méliusz Helyismereti Gyűjteményének munkatársa végigkalauzolta az érdeklődőket a
város Arany Jánoshoz kötődő nevezetes állomásain. A vezetett túrán 2017-ben 113 fő vett
részt, igényelték egyesületek, iskolai csoportok, és családok, magánszemélyek is. Kiadványunkból több példányt vittek el olvasóink azzal a céllal, hogy annak segítségével, vezetést
nem kérve, maguk járják végig az emlékhelyeket. Szeptember 17-én az Aranyemlékhelyekhez kapcsolódó túra meghirdetésével intézményünk bekapcsolódott a Kulturális
Örökség Napjai 2017 című rendezvénysorozat eseményeibe is.
Az Arany-emlékeket bemutató belvárosi sétán az alábbi csoportok vettek részt:
Név
Létszám
Időpont
Mosolyvirág Nagycsaládos Egyesület
20 fő, családok
2017. április 29.
Debrecen
DSC Irinyi János Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája, turisztikai szervező,
értékesítő szakirány
Kulturális Örökség Napjai 2017

Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola, 7. osztály
Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, idegenvezető képzésen részt vevő diákok
(OKJ) Debrecen
Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, nyolcadik osztályos kollégisták
Debrecen

22 fő, diák

2017. szeptember 6.

első csoport: 12 fő, felnőtt
2017. szeptember 17.
második csoport: 10 fő, felnőtt
29 fő, tanuló
2017. október 3.
8 fő, tanuló

2017. október 17.

12 fő, tanuló

2017. október 18.

Arany János daloskönyve
Az Arany János Emlékév rendezvényeinek
sorát gazdagította az a műsor is, melyet Dsupin Pál népzenész és társa, Csergő-Herczeg
László adott szeptember 21-én a Központi
Könyvtár előadótermében. Előadásuk az
„Arany János daloskönyve” címet viselte,
melyben a költő által lejegyzett dallamok szólaltak meg furulya, tárogató, duda, citera, tekerőlant és gitárkíséret mellett. A Kodály Zoltán és Gyulai Ágost által 1952-ben kiadott
népdalgyűjtemény, s ebben a költő által le53

jegyzett közel másfélszáz dallam sokak számára ismeretlen. A megelevenedő „Népdalok és
rokon”-, „Társas dalok” megismertették a hallgatókkal a kort, amelyben a költő élt, és olyan
érzelmi töltést adtak, amely megszerettette ezeket a dalokat. A bemutatott kötet nemcsak azért
értékes, mert lejegyzője egyik legjelentősebb költőnk, hanem azért is, mert ebből az időből
hasonló, dallamokkal ellátott daloskönyvet alig ismerünk. Arany János előfutára lett ezzel a
nagy népzenekutatóknak. Az előadók vendéget is hoztak magukkal Németi János hortobágyi
juhász személyében, aki olyan pásztordallamokat énekelt, melyeket talán még maga a költő is
hallhatott.
Arany János, a „tamburás öregúr” - aki „maga számára is lopva zenélt csak”- a zenészeknek
köszönhetően gazdag élményt adott a közönségnek.
Készíttessék illusztráció Arany János balladáira!
Szintén pályázati támogatással valósult meg a Készíttessék illusztráció Arany János balladáira! című program, melynek részeként középiskolások (a
DSC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája, a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és a DSC
Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulói) készítettek rajzillusztrációkat az
Ágnes asszony, a Hídavatás, a Walesi bárdok, a
Vörös Rébék és a Tetemre hívás című balladákhoz.
Ugyanezeken művek kapcsán mutatták be képi gondolataikat az Debreceni Új Fotóműhely
tagjai, a NAVA használatával pedig lehetősége nyílt a látogatóknak a zene és a film, valamint
a színházművészet által megmutatott Arany művek megismerésére. A kiállítás 2017. október
18-án nyílt meg. Ekkor hangzott el Arany János: Nem kell dér című versének Mészáros Mihály által erre az alkalomra, fuvolára és énekhangra írt zenéje, melyet a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti karának hallgatói adtak elő.
Totth Benedek rendhagyó irodalomórája
A Debreceni Irodalmi Napok zárónapján a kortárs irodalomé volt a főszerep:
a Debreceni Egyetem Komparatisztikai Műhelyének keretében az Irodalomés Kultúratudományi Intézet Könyvtárában Totth Benedek író, műfordító
mutatta be második regényét, Az utolsó utáni háborút. Kitért arra is, hogy
miért volt nehéz számára a nagy sikert aratott debütáló könyve, a Holtverseny
megírása után egy új, az ott használttól eltérő, de mégis hiteles elbeszélői
hangot találnia, illetve beszélt arról is, milyen saját élményekből és fiktív
elemekből, irodalmi hatásokból táplálkoznak a szövegei.
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Írj levelet Arany Jánosnak!
2017. március 2-án, Arany János születésének kétszázadik évfordulóján a Méliusz Kartács
utcai Fiókkönyvtára pályázatot hirdetett felső tagozatos és középiskolai diákok részére.
A pályázati felhívás arra buzdította a tanulókat, hogy legfeljebb két oldalas, kézzel írott levelet juttassanak el a könyvtárba Arany Jánosnak címezve. A levél íródhatott Arany János családtagjai (pl. az édesanyja, Megyeri Sára, az édesapja, Arany György, a felesége, Ercsey Julianna, vagy a fiuk, László) által, de a költő kortársai is lehettek a „feladók”: pl. Vörösmarty
Mihály költő, író, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja, Gyulai Pál a rettegett kritikus, a haza bölcseként emlegetett Deák Ferenc vagy éppen Petőfi Sándor, akivel legendás
barátságát leghívebben levelezésük tükrözi.
A levél témáját a pályázók szabadon választhatták meg, kapcsolódhatott a költő elbeszélő
vagy lírai költeményeihez, műfordításaihoz, családtagjaihoz, kortársaihoz stb.
Pályázni két korcsoportban lehetett:
- általános iskola felső tagozat: 5-7. osztály
- középiskola: 9-12. osztály
A pályázati felhívásra szeptember 30-ig 27 pályamunka érkezett be. Az Arany Jánosnak írt
levelek elbírálását a Központi Könyvtár Zenei és Művészeti Gyűjteményének munkatársai
végezték, figyelembe véve a Kartács utcai Fiókkönyvtár olvasóinak véleményét is. Az eredményhirdetésre 2017. november 27-én a Lilla Téri Általános Iskolában került sor, ahol a díjazottak az elismerő szavak mellett okleveleket, emléklapokat és könyvjutalmat kaptak.
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DEBRECENI IRODALMI NAGYRENDEZVÉNYEK
Debreceni Költészeti Fesztivál
A XV. Debreceni Költészeti Fesztivál az Arany-emlékévhez kapcsolódva a kétszáz éve született költő alakját állította a középpontba. A rendezvény szlogenje is egy Arany-idézet volt:
„…dallal vagyok tele”. Szirák Péter, a
program kurátora így fogalmaz a programfüzetben megjelent köszöntőjében:
„egy szerény, visszahúzódó költő, kinek
életműve a magyar nyelv archívuma,
kincseskamrája, tüneményes tárháza, s
ezáltal a magyar nemzet irodalmikulturális kötőeleme.”
Az Arany-bicentenárium alkalmából az
Alföld folyóirat szerkesztősége meghívásos költőversenyt hirdetett. A pályaművek Arany versvilágát idézték meg, tették élővé a mai kor embere számára, amellett, hogy
tartalmazniuk kellett egy Arany-verssort: „Most… árva énekem, mi vagy te?” A költőverseny
ünnepélyes eredményhirdetésére és a díj átadására a Debreceni Költészeti Fesztivál keretében
került sor. A harmadik helyezett Tóth Krisztina, a második Nádasdy Ádám lett, míg az első
díjat a debreceni kötődésű Buda Ferenc kapta, akivel a díj átadását követően Lapis József, a
folyóirat szerkesztője és Imre László irodalomtörténész beszélgetett a költészethez való viszonyáról, életművének jelentős állomásairól és Arany János költői örökségéről.
A fesztivál keretében a Csokonai Színház színészei a 19. századot különleges, korhű jelmezekkel is megidézve Arany János verseit olvasták fel a debreceni villamoson utazó közönségnek. A Versvillamos programja arra is rávilágított, hogy az emlékév kiváló lehetőség arra,
hogy újra elővegyük Arany János műveit, amelyek nemcsak az otthoni vagy a könyvtári olvasás során, de akár a villamoson is befogadhatók.
Szintén a mindennapi helyzetekbe igyekezett költészetet csempészni a Cake Poetry nevű akciónk: a leglátogatottabb debreceni cukrászdákban és szórakozóhelyeken a Költészeti Fesztivál ideje alatt a kávékhoz,
süteményekhez egy-egy ajándék verset is felszolgáltak, amelyeket a Méliusz Könyvtár munkatársai válogattak és készítettek el. A 2017-es évben természetesen Arany-versek, verssorok és versszakok kerültek
terítékre, hangsúlyozva, hogy még a legnemesebb költészet is minden nap fogyasztható.
Idén is megrendeztük a nagy hagyományú szavalóversenyeket: a Méliusz Központi Könyvtárában került sor a Hajdú-Bihar Megyei művészeti iskolák diákjai számára meghirdetett, és
immár 11. alkalommal megrendezett Megyei Versfesztivál megmérettetésére. A diákok két
kategóriában, a 10-12 és 13-14 évesek csoportjában mondtak verseket: egy magyar költő szabadon választott művét.
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Tizenötödik alkalommal rendeztük meg az
Ibolya Utcai Általános iskola által szervezett
Csoóri Sándor-szavalóversenyt, amelynek
keretében három fordulóban szavaltak az általános iskolás diákok a Déri Múzeumban és a
MÉLIUSZ Libakerti Fiókkönyvtárában.
A költészetet és az idegen nyelveket egyaránt
kedvelő diákok idén is jelentkezhettek a Bábeliáda interaktív fordítói játékra: hat három
fős csapat versenyzett és tanult közben a műfordítás lehetőségeiről, buktatóiról, rejtelmeiAz 1-es villamoson Vékony Anna, a Csokonai Színház
ről. A kiválasztott versrészleteket több forduszínművésze olvas fel a Vervillamos program
lóban kellett idegen nyelvről magyar nyelvre,
keretében
majd magyarról újra idegen nyelvre fordítaniuk a csapatoknak, ami nem kis kihívás elé állította őket. A fordulók között nyelvi szakértők
értékelték a megoldásokat, egyaránt rávilágítva az ötletes nyelvi leleményekre és a sikerületlenebb fordításokra. A Bábeliáda minden évben közös projekt a debreceni Alliance Francaise
Kulturális Egyesülettel és az Amerikai Kuckóval. Mindkét szervezet munkatársai (Lengyelné
Ötvös Judit és Tóth Viktória) segítségünkre voltak a csapatok szervezésében, illetve javaslatokat tettek a fordítandó versek, versrészletek kiválasztásakor is.
A 2017. április 11-én megrendezett játékon a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziumából 11, a Fazekas Mihály Gimnáziumból 10, a Debreceni Református Kollégium
Dóczy Gimnáziumából pedig 3 angolul, spanyolul vagy franciául tanuló diák mutathatta meg
tudását.
A feladatok színvonalas teljesítéséhez a jó nyelvtudáson túl szükség volt a tanulók verstani
ismereteire és találékonyságára is. A játék végén évek óta visszatérő vendégeink, Dr. Lieli
Pál, a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének adjunktusa, és Dr. Marádi Krisztina, a
Debreceni Egyetem francia tanszékének adjunktusa vezették végig a hallgatóságot a fordítás
nehézségein, bemutatták a további lehetőségeket, s hasznos tanácsokkal látták el a diákokat.
Mellettük köszönetet mondtunk Módos Andrea tanárnőnek és Sara Toro Ballesteros spanyol
nyelvi lektornak a csapatok szervezéséért, s az értékelésben nyújtott segítségért.
A kortárs irodalom is fontos szerepet játszott a Költészeti Fesztivál programjában: a
Fiatal Írók Szövetségének kritikai beszélgetéssorozatának a rendezvény keretében
megrendezett estjén a Nobel-díjas Seamus
Heaney Élőlánc és a portugál Al Berto,
Tűzvészkert című versesköteteiről beszélgettek fiatal debreceni kritikusok: Bihary
Gábor, Farkas Evelin és Vigh Levente Lapis József moderálása mellett.
A kortárs költészet népszerűsítése jegyében rendeztük meg az Alföld folyóirat áprilisi, főként
lírai művekkel foglalkozó számának bemutatóját. A szerkesztők mellett a lapszám két szerző57

je, Mezei Gábor költő és Gesztelyi Hermina irodalomkritikus volt a vendégünk. Az érdeklődők, amellett, hogy alaposan megismerkedhettek a lapszámban érintett költők szövegeivel, a
kortárs lírában tapasztalható tendenciákba történeti szempontból is bepillantást nyerhettek.
A bemutatót követően Aczél Gézával, az Alföld folyóirat korábbi főszerkesztőjével, a
kortárs líra és a debreceni irodalmi élet meghatározó alakjával Áfra János és Herczeg
Ákos szerkesztők vezettek beszélgetést 70.
születésnapja alkalmából. A „debreceni irodalmi élet doyenje” visszaemlékezett irodalmi
pályája indulására, sajátos, csak rá jellemző
versformájának kialakulására és azokra a hatásokra, amelyek költészetét formálták.

Debreceni Ünnepi Könyvhét
A 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyerekkönyvnapok debreceni programjai
2017. június 7-e és 11-e között zajlottak. A központi helyszín a korábbi
években kialakult hagyományok szerint a Csapó utcai sétálóövezet volt,
de több más helyszínen is rendeztünk
a könyvhéthez kapcsolódó programokat. Az Ünnepi Könyvhét elsődPapp András megnyitja a debreceni könyvhetet
leges célja, vagyis az erre az eseményre időzített könyvmegjelenések
széles körű bemutatása, a könyvbemutatók és az író-olvasó találkozók mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a közösségi programok szervezésére, amelyek a potenciális olvasók figyelmének felkeltése mellett a szabadidő kulturált eltöltésére is lehetőséget adtak.
A 2017-es programsorozat kívül-belül megújult, technikai és tartalmi tekintetben is jelentős
változások történtek. A korábbi években megszokott Csapó utcai helyszín nem változott, de a
könyveket ebben az évben a korábban használt összeszerelhető sátrak helyett – a tépei önkormányzattól bérelt – nagyobb és stabilabb faházakban kínálták a könyvárusok. A nagyméretű, fedett színpad és a professzionális hangosítás nemcsak a Fazekas László rádiós műsorvezető által vezetett ünnepélyes megnyitónak adott méltó helyet: napközben folyamatosan
irodalmi programok zajlottak itt, esténként pedig ingyenes koncerteken vehettek részt az érdeklődők. A színpad előtt elhelyezett székeket a programok iránt érdeklődő közönség foglalta
el, míg az újdonságnak számító Olvasóliget helyszínen – ami voltaképpen a Méliusz Könyvtár kihelyezett, utcai tereként működött – sörpadokon foglaltak helyet az interaktív programokra érkező gyerekek és felnőttek. A technikai felszerelésre és az éjszakára a faházakban
hagyott könyvekre estéről reggelig a rendezvény ideje alatt két biztonsági őr vigyázott.
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Az esemény kommunikációjában is igyekeztünk – a hagyományos plakátok, szórólapok és a programfüzet mellett – új elemeket
megjeleníteni. A könyvhéthez kapcsolódva rajzversenyt hirdettünk általános iskolások körében: a feladat a könyvhét kabalaállatának megrajzolása volt. A több mint száz beérkezett pályaműből
a zsűri Ákusz-Mákusz figuráját választotta ki, így ő lett a 88. Ünnepi Könyvhét debreceni programjának „arca”. A kiválasztott
alkotást a Butiq kávézóban tartott beharangozó sajtótájékoztatón
mutattuk be a közönségnek (a kávézó emellett több könyvbemutató helyszíne is volt), megrajzolója pedig a megnyitón vehette át
jutalmát. Könyvjelzőkön, vászontáskákon is megjelent ez a kabalaállat, és a figurával bélyegzőt is készítettünk, amit az OlvasóliÁkusz-Mákusz, a könyvhét
getben bárki használhatott. A pályázatra beérkezett pályaműveket
a könyvhét időtartama alatt az Olvasóligetben állítottuk ki.
kabalafigurája
Az idei debreceni könyvhét Szabó Magda születésének századik
évfordulójának alkalmából az írónő emlékének középpontba állítását is célul tűzte ki.
A Csokonai Színházban tartott rendhagyó
Szabó Magda-esten Juhász Anna, Kiss
Noémi és Térey János beszélgetett Szirák
Péter vezetésével az írónő irodalmi örökségéről, az est második részében pedig
Szabó Magda műveiből láthatott a közönség egy válogatást. Két irodalmi túrával,
városi sétával is tisztelegtünk az írónő emléke előtt, ezeket Keczán Mariann vezette.
Az idei program összeállításakor Szirák
Péterrel, a rendezvény szakmai kurátorával
és a többi szervezővel közösen Supka Géza 1929-ben megjelent, a könyvhét hagyományát
elindító felhívása alapján a kortárs irodalom bemutatásának, az olvasókkal való megismertetésének feladatát tartottuk legfontosabbnak. Vendégünk volt mások mellett
Erdős Virág, Csabai László, Márton
László, Kertész Erzsi és Szilágyi Zsófia.
A gyerekek által kedvelt Finy Petra
Időutazó sárkányok és egyéb csodalények címmel tartott interaktív foglalkozást a nagyszínpadon. Molnár T. Eszterrel Lapis József beszélgetett frissen
megjelent könyvéről, Kulin Borbála
Áfra János írókurzust tart az Olvasóligetben
Antal Balázs íróval beszélgetett. Bemutattuk mások mellett Lente Gábor, Tóth
Kata, Heller Zsolt, Perjéssy-Horváth Barnabás, Korpa Tamás, Molnár Lajos, Sepsi Enikő
könyveit.
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A könyvbemutatókon túl számos olyan
programot szerveztünk, amelyek során a
debreceni vagy hajdúsági irodalom témája
került előtérbe. Áfra János négy napos írókurzusán az irodalom iránt érdeklődő középiskolás diákok vehettek részt. A Debrecenhez erős szálakkal kötőtő Papp András
díszvendégként elmondott megnyitóbeszéde és a vele folytatott pódiumbeszélgetés
után kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg helyi irodalmár-irodalomszervezők – Áfra János,
Korpa Tamás és Papp-Für János – a lokális irodalmi műhelyek és terek kérdéskörét. A Járom
Kulturális Egyesület könyvbemutatóján öt olyan történelemtudományhoz kötőtő könyvet mutattunk be, amelyek szintén a térség múltjára koncentrálnak.
A hagyományos könyves programok mellett törekedtünk arra, hogy a könyvbemutatókon
túlmutató programokkal is hívogassuk a könyvbarátokat. Ezért két alkalommal is gólyalábasok várták a közönséget a hétvégi forgatagban, sor került az apaság témáját középpontba állító
beszélgetésre („Apa-kerekasztal” Székely András, a Népesedési Kerekasztal vezetőjének moderálásával), esténként pedig koncertek várták az érdeklődőket (a Jazz
Five, a Párdon Zenekar, a Másik
Oldal illetve a Debreceni Rocksuli
növendékei zenéltek).
A Csapó utcai sétálóövezetben, a
„Könyvutcában” felállított 20 faházban a korábbi éveknek megfelelően
helyet kaptak a debreceni könyvesboltok és könyvkereskedések. Emellett jelentős erőfeszítéseket tettünk
azért, hogy – szintén a Supka Géza-i
Papírszínház a gyerekek alkotásaiból
elképzelésekhez való visszatérésként
– több kiadó saját standdal is jelen lehessen. Sikerült elérnünk, hogy a Móra, a Csimota és a
Pagony mellett a Főnix Könyvműhely és a Pesti Kalligram, határon túli kiadóként pedig a
kolozsvári Koinónia és az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet is részt vegyen a debreceni
könyvhéten (utóbbi kiadó egy bemutatkozó beszélgetést is tartott).
A könyv és a könyvkiadás ünnepe ugyanakkor jó
lehetőség arra is, hogy más művészeti ágak, más
kulturális intézmények is megjelenjenek, ezáltal
összekapcsolva a célközönségeket. Részt vett az
idei könyvhéten a Déri Múzeum, a MODEM, a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem és
a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. A visszajelzések alapján ez számukra
egy kedvező megjelenési lehetőség volt a kultúraKertész Erzsi könybemutatója
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kedvelő közönség előtt, kapcsolódó programjaikkal pedig jól kiegészítették a könyvekhez
kapcsolódó eseményeket.
Az Ünnepi Könyvhét záróeseménye a MÉLIUSZ Központi Könyvtárában tartott kötetbemutató volt: Sepsi Enikő Kép, jelenlét, kenózis című színháztudományi írásokat tartalmazó
könyvét Lukovszki Judit, a Debreceni Egyetem oktatója, Adélaïde Pradon rendező, dramaturg, Rideg Zsófia és Mészáros Tibor színész, valamint Gemza Péter, a Csokonai Színház
művészeti vezetője mutatta be.
A könyvhét programjainak szervezése közben
és a rendezvény folyamán is nagy hangsúlyt
fektettünk a kommunikációs csatornák minél
szélesebb körű elérésére. A debreceni sajtótájékoztatóval egy időben részt vettünk az ünnepi
könyvhét országos sajtótájékoztatóján is, ezáltal
jelentősen növelve az országos médiában regisztrált megjelenések számát. A tévés, rádiós,
print és online megjelenések mellett az esemény Facebook-oldalán keresztül mintegy 20 ezer
emberhez értek el programjaink, eseményeink.
Az Ünnepi Könyvhét keretében rendeztük meg a komoly hagyományokra visszatekintő Barátunk a könyv elnevezésű olvasónapló-pályázat díjátadóját a debreceni Megyeházán. Az immár
38. alkalommal megrendezett esemény egész Hajdú-Bihar megyében szolgálja az általános
iskolás gyerekek olvasóvá nevelését. A díjátadó vendége ebben az évben a gyerekek körében
is népszerű szerző, Finy Petra volt, aki ezt követően az Ünnepi Könyvhétnek helyet adó
Könyvutcában is vezetett egy interaktív foglalkozást fiatal olvasóinak.
A vetélkedő elsődleges célja az olvasási kedv felébresztése, a figyelem felhívása az olvasás
fontosságára és szükségességére. A gyerekek a vetélkedő során könyv- és könyvtárhasználati
ismereteiket is gyarapítják. Fontos, hogy az irodalmi élmény hatására megszeressék az értékes
irodalmat és ennek hatására alakítsuk irodalmi ízlésüket. A csapatmunka növeli az együtt
munkálkodás örömét, sikerélményhez juttatja őket.
A megyei iskolák és könyvtárak mellett több debreceni iskola is ismét nagy lelkesedéssel vett
részt a megmérettetésen.
A feladatlapokat on-line formában küldtük ki. A nívós megoldások eredményeként közel 80
csapatot (kb. 320 gyerek) jutalmaztunk értékes könyvcsomagokkal. A könyves szakma képviselői közül a Móra Kiadó, az Alföldi Nyomda és a Graph-Art Lap- és Könyvkiadó támogatták
pályázatunkat.
A díjkiosztó ünnepségre a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Árpád termében került sor.
Az olvasónapló elkészítéséhez minden évben rajzkiállítás is kapcsolódik, alsósoknál francia
és belga költők verseihez készítettek ötletes és egyedi illusztrációkat. Felsősöknél tehetségkutató plakátot, illetve bankjegyet kellett tervezni.
A pályamunkákat a látogatók és a pályázatban részt vevő gyerekek a nyár folyamán megtekinthették a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtárában.
Célcsoport: általános iskolások alsó és felső tagozatosok
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Debreceni Irodalmi Napok
A nagy múltú Debreceni Irodalmi Napok programsorozata 2017-ben – a reformáció emlékévéhez kapcsolódva –
Hitvallás és irodalom címmel részben
olyan programokat kínált a közönségnek, amelyek a reformáció hagyományához kapcsolódva annak mai kultúrés irodalomtörténeti hatásaira reflektáltak, de nem maradtak el a kortárs irodalommal való
közvetlen találkozást lehetővé tevő, az olvasásnépszerűsítést, a minőségi szépirodalmat olvasókhoz közel hozó programok sem. Ahogy a többi esemény szervezésénél, úgy a Debreceni
Irodalmi Napok esetében is arra törekedtünk, hogy csak könyvtári események helyett minél
több intézményi együttműködés folytán létrejövő program jöhessen létre, együtt megszólítva
ezáltal az egyes kulturális intézmények saját közönségét.
Ennek jegyében a Csokonai Színház rendhagyó verses estjével indult a program, ami a Szívlapát kortárs versantológia nyomán született, és a színészek személyes válogatásában előadott
verseken keresztül alkalmas arra, hogy egy szubjektív, de mégis releváns körképet nyújtson a
kortárs költészet irányairól, megszólalási módjairól, felmutatva ezzel a mindenkori irodalmi
színtér változatos sokszínűségét.
A Csokonai Színház, a Tiszántúli Református Egyházkerület és DMJV Önkormányzata Akikre nem volt méltó e világ című közös drámapályázatának fődíjas drámájához kapcsolódva, a
Menekülők előadásához közönségtalálkozót szerveztünk, amire a november 7-ei előadás után
került sor. A darabban játszó színészek (Bacsa Ildikó, Bakota Árpád, Kiss Gergely Máté,
Majzik Edit Papp István, Pál Hunor) az előadás létrejöttéről, a drámai szereplők megformálásának feladatáról beszéltek, míg a darab egyik szerzője, Győri L. János a téma aktualitásáról,
a benne feszülő konfliktusról és a színház szakrális funkciójáról osztotta meg gondolatait a
közönséggel.
A szakmai program keretében a MÉLIUSZ Központi Könyvtárában irodalomtörténeti előadásokat hallhattak az érdeklődők, ezeket egy a reformáció témájához különböző aspektusból kapcsolódó „szakértőket” felsorakoztató kerekasztal-beszélgetés követte. Fazakas
Gergely Tamás, a Debreceni Egyetem
Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatója előadásában a világosság
és sötétség szembenállását, a fény szóképeit, metaforáit és jelentőségét vizsgálta írásos és képi források alapján, reflektálva a reformáció történetének egyes szakaszaira. Visy Beatrix irodalomtörténész, irodalomkritikus a
huszadik század költészetéből vett példákat elemezve mutatta be, hogy a magyar költészetben
milyen Isten-megszólítási mintázatok, milyen Isten-képzetek jelentek meg, és hogy a különböző költők az Istennel való viszonyt hogyan tudták költői módon megjeleníteni. A hit artiku62

lálásának módja volt a központi motívuma az irodalomtörténeti előadásokat követő kerekasztal-beszélgetésnek is, amelyen a két előadón kívül Fekete Károly, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke, Heidl György eszmetörténész, a Pécsi Egyházmegye Keresztény
Örökség Kutatóintézetének igazgatója, valamint Oláh Szabolcs, a Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének oktatója, kultúrakutató vett részt, a beszélgetést
Szirák Péter vezette. A közönség nagy száma miatt sokan csak az ajtóból hallgatták az eszmecserét, a pozitív visszajelzések pedig megerősítettek bennünket abban, hogy a hitvallás, a reformáció kérdéskörére érdemes sokféle nézőpontból, akár többféle tudomány nézőpontjából
tekinteni.
Immár évek óta hagyomány, hogy az Alföld folyóirat szerkesztősége által adományozott Alföld-díjakat a Debreceni Irodalmi Napok keretében adják át. Idén a tavalyi
évhez hasonlóan a Nagyerdei Víztorony adott otthont ennek az eseménynek. A díjakat idén Villányi László
költő, a győri Műhely folyóirat főszerkesztője, Lőrincz Csongor irodalomtörténész, a berlini Humboldt Egyetem
tanszékvezetője és Bódi Kata irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének
oktatója kapta. A díjátadót Versánszky
Ildikó hegedűjátéka és a Rózsa László színművész által elmondott Villányi-versek tették teljessé. A laudációk felolvasása és a díjak átadása után a díjazottak egy közös beszélgetésben
mutatkoztak be, meséltek pályájuk állomásairól, az irodalom szeretetéről és az irodalomhoz
fűződő viszonyukról.
A Debreceni Irodalmi Napok zárónapján
a kortárs irodalomé volt a főszerep: a
Debreceni Egyetem Komparatisztikai
Műhelyének keretében az Irodalom- és
Kultúratudományi Intézet Könyvtárában
Totth Benedek író, műfordító mutatta be
második regényét, Az utolsó utáni háborút. Kitért arra is, hogy miért volt nehéz
számára a nagy sikert aratott debütáló
könyve, a Holtverseny megírása után egy új, az ott használttól eltérő, de mégis hiteles elbeszélői hangot találnia, illetve beszélt arról is, milyen saját élményekből és fiktív elemekből,
irodalmi hatásokból táplálkoznak a szövegei. A
MÉLIUSZ Központi Könyvtárában Györei Zsolt
és Schlachtovszky Csaba mutatta be a Hatvani
Istvánról szóló készülő regényét. A szerzőpáros
nemcsak a drámai jelenetekre épülő, humoros
történelmi regények születésének folyamatába
avatta be a közönséget, de az Emmuska című re63

génnyel ismertté vált szerzők elő is adták a már majdnem végleges regényszöveg egy-egy
részletét.
A rendezvény záróprogramja az Ötvös Lászlóval való beszélgetés volt, amit Kustár Zoltán, a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora vezetett. A vendég lelkipásztor, bibliakutató és költő: az est során mindhárom területről szó esett. A program keretében mutattuk be
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által kiadott kasseli Biblia hasonmás-kiadását, aminek szerkesztője Ötvös László volt. A könyvtárban jelentős gyűjteményéből egy ritkaságokat is felvonultató bibliakiállítást is bemutattunk ezen az estén, egyúttal sor került a Méliusz Könyvtár
munkatársai által készített, a könyvtár névadójának életét és műveit bemutató roll-up kiállítás
megnyitására is.

A debreceni irodalmi nagyrendezvények eseményei és résztvevői
Program neve
Debreceni Költészeti Fesztivál

Dátum

Versek cérnahangra (Újkert)

2017.04.05

Nevető klasszikusok - irodalomtörténeti kabaré (Benedek)
Haikuíró verseny (Újkert)
Regélő régiók
XI. Megyei Versfesztivál
Csoóri Sándor szavalóverseny (Libakert)
Szavalóverseny alsó tagozatosoknak (Libakert)
Bábeliáda
Rock&Read
Kortársaink - előadás (Libakert)
Arany-költöverseny díjátadó
Versek kor(határ)talanul (Újkert)
Arany János költészete - előadás (Csapókert)
Szógyöngyök kötetbemutató (Benedek)
Alföld líra-szám bemutató
Aczél 70
Szavalóverseny Menőmanó csoport (Libakert)
Szavalóverseny Tuli-Pipacs csoport (Libakert)
Cake poetry
Vervillamos
Összesen

2017.04.05
2017.04.06
2017.04.07
2017.04.10
2017.04.10
2017.04.10
2017.04.11
2017.04.11
2017.04.11
2017.04.11
2017.04.12
2017.04.12
2017.04.12
2017.04.12
2017.04.12
2017.04.12
2017.04.13
2017.04.10-12
2017.04.11

Résztvevők száma
58
30
30
60
60
70
112
40
15
31
25
31
19
27
30
20
32
62
1000
1574

Debreceni Ünnepi Könyvhét
Holden Rose rendhagyó irodalomórája
Közösségi festés
Jókai-séta
Harry Potter Cosplay
Zseblámpás tárlatvezetés a Modemben

2017.06.07
2017.06.07
2017.06.07
2017.06.07
2017.06.07

64

30
20
20
15
10

Szabó Magda-séta
Áfra János Írókurzus
Ifjú meserdetektív játék
Ünnepélyes megnyitó
Beszélgetés Papp Andrással

2017.06.08
2017.06.8-11
2017.06.08
2017.06.08
2017.06.08

Beszélgetés a vidéki irodalomszervezés lehetőségeiről
Jazz Five koncert
Papírszínház workshop (Minden tudó Dongó Pista)
Papírszínház workshop (Szépenszóló Fütyöri)
Élő könyvtár
Vivian Holloway beszélgetés
Foci és irodalom
Könyvszobrászat
Lapozzunk!
Pelenkázz, tovább élsz! - apa-kerekasztal
Szabó Magda Törzsasztal
A Debreceni Rocksuli növendékeinek koncertje
A boldogságkeresés útja könyvbemutató
Beszélgetés Sasvári Viviennel
Papírszínház előadás
Barátunk a könyv
A telhetetlen hernyócska - kézműves foglalkozás
Barangolás középföldén
Kertész Erzsi könyvbemutató
Beszélgetés Hestia Potterrel
Beszélgetés Kiss Zsuzsával
Perjéssy-Horváth Barnabás könybemutatója
Finy Petra interaktív foglalkozás
Könybemutató: Tar Sándor: Tájékoztató
Erdős Virág könyvbemutatója
Beszélgetés Márton Lászlóval
Lente Gábor könyvbemutatója
Heller Zsolt könyvbemutatója
Párdon zenekar koncertje
Jókai-séta
Tóth Kata Sebajhaj könyvbemutató
Utazás meseországba - papírszínház
Csupa kaland, csupa csoda társasjáték
Molnár T. Eszter könyvbemutatója
Járom Kulturális Egyesület könyvbemutatói
Korpa Tamás könyvbemutatója
Molnár Lajos könyvbemutatója
Antal Balázs könyvbemutatója
Csabai László könyvbemutatója
Másik oldal zenekar koncertje
Sepsi Enikő könybemutatója

2017.06.08
2017.06.08
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.09
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.10
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.11
2017.06.12

65

15
60
15
80
30
20
40
40
47
10
12
15
15
10
40
450
40
30
15
13
200
15
20
15
20
15
20
11
20
15
20
15
15
40
15
11
15
18
15
50
15
10
10
20
40
20

Összesen

1772

Debreceni Irodalmi Napok
Menekülők - közönségtalálkozó
Szívlapát-est
Irodalomtörténeti előadás Fazakas Gergely
Irodalomtörténeti előadás Visy Beatrix
Kerekasztal-beszlélgetés (Hitvallás és irodalom)
Alföld-díj átadója
Totth Benedek rendhagyó irodalomóra
Irodalmi beszélgetés Győrei Zsolttal és Schlachtovszky Csabával
Méliusz-emlékkiállítás megnyitó és látogatók

2017.11.06
2017.11.06
2017.11.07
2017.11.07
2017.11.07
2017.11.07
2017.11.08

60
80
30
30
80
80
10

2017.11.08
2017.11.08

15
172

Károli Gáspár bibliafordítás hasonmás kiadásának bemutatója Ötvös László bibliakutatóval
2017.11.08
Összesen

50
607

Résztvevők száma összesen
az irodalmi nagyrendezvényeken

3953

Reformáció 500
Bibliakiállítás
Dr. Ötvös László református lelkész, költő és bibliakutató a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
közreműködésével reprint kiadásban jelentette meg a Vizsolyi Biblia hetedik (1704) kasseli
kiadását. Ennek bemutatója mellett a bibliakutató biblia-gyűjteményének egy részéből nyílt
kiállítás, ami a „Debreceni Irodalmi Napok: Hitvallás és irodalom” programsorozat (2017.
november 6-8.) egyik rendezvénye volt. Dr. Kustár Zoltán, a DRHE rektora beszélgetett Dr.
Ötvös Lászlóval a Biblia és az irodalom kapcsolatáról.
#HEREISTAND Kiállítás
A Debreceni Német Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös kiállítása #HEREISTAND
címmel 2017. november 21-én nyílt meg, kapcsolódva Reformáció 500 programsorozathoz. A
plakátkiállítás a „Martin Luther, a reformáció és a következmények” alcímet is kaphatta volna. A kiállítás keretein belül 22 német nyelvű óriásplakát szemléltette a reformáció legfontosabb állomásait és azok hatásait. Luther Márton biográfiájából kiindulva betekintést kaptunk a
reformációt megelőző, valamint a 95 tétel közzététele után kibontakozó időszakba. Diákok
számára lehetőség nyílt a téma interaktív feldolgozására kvíz kitöltésével, valamint társasjátékban való részvétellel. Egy animáció is készült a kiállításhoz, ezt számítógépen lehetett
megtekinteni.
Méliusz Juhász Péter (1536?-1572) Emlékkiállítás
A kiállítás a „Debreceni Irodalmi Napok : Hitvallás és irodalom” programsorozat (2017. november 6-8.) egyik rendezvénye volt. Névadónk, Méliusz Juhász Péter debreceni püspök tiszteletére és a Reformáció 500. évfordulójára készült, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helyisme66

reti Gyűjteményében található dokumentumok felhasználásával. November 8-án nyílt meg. A
kiállítás 9 roll-up-on látható. Bemutatja a XVI. századi Magyarországot és Debrecent, Méliusz wittenbergi tanulását, egyházszervező tevékenységét. Ismerteti a püspök fontosabb műveit, prédikációit, bibliafordításait. Megemlékezik haláláról, valamint a Debrecenben ma látható
emlékhelyekről (szobra, emléktábla, freskó).
SOLI DEO GLORIA : A magyar reformáció öt évszázada
A kiállítás Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma megbízásából a Magyar
Nemzeti Múzeum közreműködésével készült, magyar és külföldi közgyűjtemények dokumentumait felhasználva. A protestantizmus előzményeit, kialakulásának körülményeit, egyháztörténeti jelentőségét, a magyar történelemben betöltött szerepét mutatja be molinókon magyar
nyelven. (A kiállításnak készültek angol, német és francia változatai is, amelyek külföldön
kerültek bemutatásra

Szabó Magda Emlékév
Az ünnepi könyvhét programjai
között is kiemelkedő helyet kapott
Szabó Magda emlékezete. A jubileumi emlékév alkalmából a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtárában egy nagyszabású Szabó Magda Emlékkiállítást
rendeztünk a Móra Kiadóval közösen. Az ünnepélyes megnyitót
szeptember 20-án tartottuk, az
eseményen részt vett Jablonczay
Tímea, Szabó Magda életművének
egyik legavatottabb kutatója is. A
rendezvényt a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának kamarakórusa, valamint a ZeneTheatrum SziniTanoda és Musical Színház növendékeinek előadása tették teljessé.
A kiállítás Szabó Magda életművének gyermek- és ifjúsági regényeit mutatta be fotók, szöveges tájékoztatók és könyvborítók segítségével, de láthatóak voltak például a Tündér Lala bábfigurái, amelyeket a debreceni Vojtina Bábszínház adott kölcsön, de az Abigél televíziós feldolgozásából is kaphatnak ízelítőt a látogatók. A kiállítás október 14-éig várta a látogatókat.
Az író gyermekeknek szóló művei bár több évtizedesek, mégis napjainkban is kulcsfontosságú értékeket és gondolatokat közvetítenek és remek dramaturgiai érzékének köszönhetően a
mai vibráló, gyorsan változó világban élő gyerekek számára is élvezhető dinamikájú, cselekményes, sodró lendületű könyvek.
Korunk egyik legjellemzőbb eltérése a művek születésének időpontjához képest a vizualitás
jelentős térhódítása és a ritmus változása. Ezzel is magyarázható, hogy a gyerekek egy részét
nehezebb olvasásra bírni. A kiállítás egyik célja éppen ennek a ritmus és idő távolságnak az
áthidalása azáltal, hogy a prózai művek tartalmát képekkel, tárgyakkal, tableten nézhető film67

részletekkel, játékokkal és egyéb interaktív tartalmakkal szemlélteti, remélve, hogy azok a
gyerekek is kedvet kapnak Szabó Magda műveihez, akik eddig nem vették azokat kézbe.
A tárlat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának anyagi támogatásával, Jablonczay
Tímea kurátori munkájával és a Móra Kiadó koordinátori tevékenységével jött létre. Az anyag
az ország könyvtáraiban és a határon túli magyarok lakta településeken egyaránt látható lesz a
következő közel 10 évben.
Diákkonferencia
Tizenegyedik éve szervezzük meg a Diákkonferenciát. A Libakert Fiókkönyvtárban, a Petőfi Emlékkönyvtárban, a Központi Könyvtárban az általános iskolások 5 perces előadásokat tartottak
bármilyen könyvvel kapcsolatos élményükről, szabadon választott témában. A Benedek Elek Fiókkönyvtárban hagyományosan a természettudományos szekció zajlott egyszerre két
helyszínen, az 5-6. és a 7-8 osztályosokat
külön választva a létszám miatt. Az Újkerti
Fókkönyvtárban hagyományosan a szakközépiskolásokat szólítottuk meg. A II. János
Pál Intézetben a Szent László emlékév volt a
téma, az Apolló Moziban, a művészeti szekció teljesen új résztvevőket hozott. Az eddig
még nem jelentkező Kós Károly és Dienes
Szakközépiskolából is jelentkeztek a konferenciára a Református Kollégium Gimnáziumán kívül. Az Amerikai Kuckóban az angol nyelvű szekció zajlott, az Öregdiák konferencia a Józsai Fiókkönyvtárbnan kapott
helyet. Az Élő Könyvtárat a Libakerti Fiókkönyvtárban szerveztük meg a sorozat zárásaként, alkalmazva a kis létszámú (2-3
fő/könyv) illetve az olvasókörnek hívott
verziót, amelyben egy könyvet sokan olvasnak. Bár a rendezvény régóta zajlik könyvtárhálózat-szerte, nem veszített népszerűségéből, néhol átalakul, megújul. 2017-ben 41 iskolából
149 előadó és 66 felkészítő tanár vett részt a rendezvénysorozaton.

Helytörténeti vonatkozású rendezvények:
„Ad astra per aspera : Helytörténeti kutatások és kutatóműhelyek”
előadássorozat



Török Péter (BFL, Budapest): A szabolcsi hajdúvárosok a Rákóczi-szabadságharc idején
2018. január 24.
Czeglédiné dr. Lovas Enikő (Debrecen, Méliusz Könyvtár): „Ki a cívis? : Gondolatok a
debreceni cívis fogalmának változásairól”
68





2018. március 28.
Sándor Mária (Berettyóújfalu, Bihari Múzeum): Egy elfeledett bihari fazekas központ:
Margitta
2018. május 24.
Megyeri-Pálffi Zoltán (Debrecen, DE Állam és Jogtudományi Kar): A XIX. századvégi
építészeti formák Debrecenben: A bécsi neoreneszánsz
2018. szeptember 20.
Kovács Gergely (Debrecen, MNL HBML): Téeszesítés Hajdú-Bihar megyében, az 1950es években
2018. november 16.

Könyvbemutatók:
 Krakomperger Zoltán: Isten igéjének üdvrendi hatékonysága
 Nyul Imre: Jost Ferenc, a templomépítő
 Pozsonyi József: A Csige család története a 16. század végétől napjainkig
Kiállítások:
 Málenkij robot – A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálása – „Egy sötét folt ÉszakAlföld történelmében” c. programsorozat vándorkiállítása
 Vissza a forrásokhoz – a Magyar Nemzeti Levéltár vándorkiállítása a reformáció 500.
évfordulója alkalmából
 Jost Ferenc, a templomépítő
 A Debreceni Irodalmi Napok keretében Méliusz Juhász Péter (1536?-1572): Emlékkiállítás a Reformáció Emlékéve alkalmából
Kamarakiállítások:








130 éve született Holló László
90 éve kezdték építeni a Dobozi lakótelepet
90 éve alakult az Ady Társaság
Debreceni nyomdatörténet
Kis debreceni rocktörténelem
Virágkarnevál
100 éve született és 10 éve halt meg Szabó Magda

Mutatók

A könyvtárban a
tárgyévben szervezett helyi, megyei és
országos szintű közösségi programok,
rendezvények száma
összesen

2016. évi tény

2017. évi terv

1167

1170

69

2017. évi tény

979

Változás %-ban az
előző évhez képest

83,89%

A könyvtárban a
tárgyévben szervezett helyi, megyei és
országos szintű közösségi programok,
rendezvényeken
résztvevők száma
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak
száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők
száma
A megyei hatókörű
városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken
szervezett rendezvények száma
A megyei hatókörű
városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken
szervezett rendezvényeken résztvevők
száma
Egyéb rendezvények
száma
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma

29243

29250

22217

75,97%

76

80

74

97,37%

11369

11400

8819

77,57%

77

80

122

158,44%

2195

2250

2252

102,6%

550

842
(Ebből 198 db
KönyvtárMozi
rendezvény)

155,35%

20492
(Ebből 3.553fő
KönyvtárMozi
résztvevő)

190,62%

542

10750

10800

n.a.

n.a.

268

12439

12500

7692

(Könyvtárunk 2017. évi rendezvényeiből válogattunk a beszámolót követő mellékletben.)
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61,84%

4.9 Használói elégedettség mérés
Használói elégedettség
mérések
A használói elégedettségmérések száma
A használói elégedettségmérések során a válaszadó
használók száma

2016. évi
tény

2017. évi
terv

változás %ban előző évhez képest

2017. évi
tény

4

13

13

325 %

98

600

649

662 %

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások
Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

1

1

0

változás %ban előző évhez képest
-

n.a.

n.a.

-

-

0

1

0

-

2016. évi
tény

Műhelynapok száma
Résztvevő települési könyvtárak
számaránya –KSZR nélkül (%)
A megyei hatókörű városi
könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma

2017. évi
terv

2017. évi
tény

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség
Középiskolai tanulók iskolai közösségi szolgálata a Méliusz hálózatában
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) bekezdése rendelkezik
arról, hogy az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Intézményünk a „kötelező” jelleget próbálja enyhíteni a helyszín, az időpont és az időtartam szabad megválasztásával. A közösségi szolgálat, a törvényben megfogalmazottak szerint, egy szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. Az Iskolai Közösségi Szolgálat lehetővé teszi,
hogy a diákok megtalálják saját környezetükben milyen lehetőségek adódnak a rászorulók
megsegítésére vagy az aktív állampolgárság egyéb tevékenységeire. Egyben lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki fejlessze képességeit, bővítse ismereteit, felülvizsgálja sztereotípiáit,
keresse az önkifejezés, az alkotás útjait saját maga számára.
A Méliusz könyvtár és egységei a program elindulása óta (2012) folyamatosan fogad
közösségi szolgálatot végző diákokat és új kapcsolatokat épít más középiskolákkal.
Jelenleg 45 oktatási intézménnyel van határozatlan idejű együttműködési megállapodásunk. A debreceni középiskolákon túl Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, KomáromEsztergom, Nógrád, Győr-Moson-Sopron, Pest, Bács-Kiskun megyéből fogadunk diákokat
(Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Derecske, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Nyíregyháza, Tata, Pásztó, Pannonhalma, Budapest, Dunakeszi, Kecskemét).

71

2017-ben 385 tanuló mindösszesen 7941 órát teljesítve vett részt intézményünkben
iskolai közösségi szolgálaton. Aktívan részt vettek jelentősebb rendezvényeink megszervezésében, lebonyolításában, támogatták szolgálatukkal foglalkozásainkat, programjainkat. Néhány jelentősebb eseményt említve: a Magyar kultúra napját, a 88. Ünnepi Könyvhetet, a Diákkonferencia stb. Az intézményünkben található Amerikai Kuckó rendezvényein (pl. Függetlenség Napja, Halloween, Hálaadás, stb.) foglalkozásain is rendszeresen tevékenykedtek,
dekorációkészítéssel, terem rendezés és díszítéssel, kellékek előállításával. 2017 decemberében részt vettünk a megyei IKSZ Börzén, ahol több fogadószervezet képviselője mutatta be,
milyen lehetőségeket kínál az őket választó középiskolás tanulóknak.
A közösségi szolgálat új erőforrást jelent a könyvtárnak, mint fogadó szervezetnek. A
tanulók bevonása nem helyettesítheti a könyvtáros munkatársak szakértelmét, mégis nagy
segítség hétköznapi feladataink elvégzése során.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Iskolákkal kötött együttműködések száma

6

16

32

36

40

45

Növekedés évente

6

10

16

4

4

5

n.a.

110

232

284

401

385

Évente IKSZ-ot teljesítő tanulók száma

2017-ben az eddigieknél több fogadószervezet csatlakozott városunkban a programhoz. Ezzel
magyarázható az iskolai közösségi szolgálatot nálunk teljesítő diákok számának enyhe csökkenése.
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Önkéntesek a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban
Az önkéntesek fogadása és alkalmazása folyamatos intézményünkben. 2017-es évben
könyvtárhálózatunkat tizennégy önkéntes segítette munkánkat. A központi könyvtárban négy
a Méliusz öt könyvtár pontjában pedig tíz önkéntes segítette az intézmény működését. Ők
általában szaktudással nem rendelkeztek, mégis találtunk számukra olyan feladatokat, amelyekkel hatékonyan vehettek részt a könyvtár mindennapi életében. Nyugdíjba vonult, nagy
tapasztalattal rendelkező munkatársaink is szívesen jönnek vissza hozzánk segítőként. Tevékenységük értékes számunkra: segítséget nyújtanak a könyvtári szolgáltatások végzésében,
kiállítások és különböző kulturális rendezvények lebonyolításában. 2017-ben is folytattuk régi
és új önkéntes kollégák bevonásával a Meseolvasást mind a debreceni Fórum bevásárlóközpontban, mind a Gyermekklinikán. Az elmúlt évben több részleg dolgozója csatlakozott a
Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája által szervezett Szülői Támogató Csoport
programjához.
Kollégáink önkéntesként vállaltak mesemondást, interaktív foglalkozást az elmúlt évben a debreceni gyermekgyógyászati klinikán és az adventi időszakban a debreceni Fórum
bevásárlóközpontban. A „Holnapom” Egyesület célja az emlőrák megelőzése, a prevenció,
betegek gyógyításának segítése csoportos foglalkozások, előadások keretében. Ezen tevékenységükhöz rendszeres helyszínt és aktív önkéntes részvételt biztosítottunk.
Az előző évek önkéntes szolgáltató és segítő tevékenységeit a tervek szerint folytatni
kívánjuk. Sokfelé nyitott az intézményünk, mivel az alapszolgáltatások mellet felmerülnek
újabb szakmai kihívások. A könyvtár, mint közösségi tér funkciójának erősödése folyamatos,
mind városrészi, mind városi szinten. Helyi szinten a fiókkönyvtárak tesznek eleget a közösségi kihívásoknak is, sokszor a hálózati összefogás keretei között városi, akár regionális szintű eseményeken, azok szervezésében/lebonyolításában is részt vállalunk.
„Holnapom” Egyesület célja az emlőrák megelőzése, prevenció, betegek gyógyításának segítése csoportos foglalkozások, előadások keretében. Ezen tevékenységükhöz rendszeres helyszínt és aktív önkéntes részvételt biztosítottunk a Központi Könyvtárban.
Hátrányos helyzetű gyerekek segítése, a Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye által szervezett nyári napközis gyerekek részére foglalkozások a könyvtárban.
A 2017-es évben a Központi könyvtárban 3 fő végzett önkéntes munkát.
Az önkéntesség egy nagyon fontos tevékenység típus, mert elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.
A könyvtár különleges szociális funkciót is betöltött 2017-ben: jóvátételi munkát végeztek nálunk 44 óra időtartamban.
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Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot
a könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat
fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

401

n.a.

385

96 %

40

n.a.

45

112,5 %

6

6

14

233 %

4.12 Partnerség
A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek
száma
Civil szervezetek

2016. évi
tény

2017. évi
terv

változás %ban előző évhez képest

2017. évi
tény

21

21

24

114,28

Határon túli könyvtárak

0

0

1

-

Vállalkozók

0

0

1

-

40

40

45

112,5 %

44

47

47

106,8 %

5

5

5

-

113

113

123

Oktatási intézmények

A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások
száma
Egyéb
(kisebbségi önkormányzat)
Összesen

Intézményünk széles körű partneri kapcsolatokat ápol, a hatékony együttműködés a helyi és
országos szakmai szervezetekkel, a fenntartóval, a civil szervezetekkel az egyik alapfeltétele
céljaink elérésének, a minőségi szolgáltatások fenntartásának, egyszerűen szólva, a működésnek. Ezért fontosnak tartjuk meglévő kapcsolataink ápolását, újabbak kialakítását, nyitott ajtókkal fogadunk minden szervezetet, amelynek céljai és értékrendje illeszkedik küldetésünkhöz.
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Kapcsolat a fenntartóval
Hangsúlyozottan figyelünk intézményünk fenntartójával, Debrecen város önkormányzatával kiépített kapcsolatainkra. A Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályát, és a Polgármesteri Kabinetiroda munkatársait minden esetben értesítjük a Méliusz rendezvényeiről. A
fiókkönyvtárak kapcsolatban állnak körzetük önkormányzati képviselőivel, helyet adnak az
önkormányzati képviselő lakossági fogadóórájának. A városatyák és a polgármesteri hivatal
munkatársai rendszeresen látogatják rendezvényeinket. Sajtótájékoztatóinkat minden esetben
Komolay Szabolccsal, DMJV kulturális alpolgármesterével tartottuk. Önkormányzati szinten
jelentős rendezvényeinkre mindig meghívjuk Dr. Papp László polgármestert, az alpolgármestereket, a Humán Főosztály és a Kulturális Osztály vezetőit. Gyakran kérjük fel Komolay
Szabolcs kultúráért felelős alpolgármestert, Halász János országgyűlési, és Dr. Mazsu János
önkormányzati képviselőt rendezvényeink megnyitására, vagy védnökségére. Debrecen város
önkormányzata, mint intézményünk fenntartója és az itt dolgozó könyvtárosok összehangolt
munkája, szoros kapcsolata együttesen teremti meg a könyvtár sikeres működésének feltételeit.
Szakmai kapcsolattartás, együttműködés
A Debrecenben működő közgyűjteményekkel (a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, Déri
Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára) jó kapcsolatot ápolunk egyrészt az irodalmi, művészeti élet támogatása, másrészt tudományos-szakmai tevékenység terén. Együttműködésünk sikeres volt többek között a Debreceni Irodalmi Nagyrendezvények szervezésekor, az Arany Emlékév eseményeinek megrendezésekor vagy a Reformáció 500 programjainak kidolgozásakor, összehangolásakor és szervezésekor. A Magyar
Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárával közös digitalizációs projekteken is együtt
dolgozunk, támogatjuk egymás szakmai feladatellátását. Tudományos-szakmai együttműködésre példa az Ad astra per aspera című előadássorozat, mely a fent említett intézmények közös rendezvénye. Részt veszünk a szakmai szervezetek (Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
Matarka Egyesület) munkájában is. Kollégáink fontosnak tartják az évente megrendezésre
kerülő könyvtárosok vándorgyűlésén való megjelenést is. Mindemellett folyamatos és rendszeres az intézmények közötti információcsere, szakmai segítségnyújtás
Kapcsolataink oktatási és kulturális intézményekkel
Könyvtáraink éves beszámolójukban kivétel nélkül megemlítik, mennyire szoros kapcsolatot ápolnak a környezetükben működő nevelési-oktatási intézményekkel. Gyermekkönyvtári foglalkozásokkal, szavalóversenyekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, mesefeldolgozásokkal, olvasásnépszerűsítő klubokkal, szabadidős tevékenységek sorával, könyvtári és
könyvtárhasználati órákkal, kiállításokkal várják a csoportokat. A pedagógusokat szakkönyvekkel, foglalkozásaikhoz szükséges dokumentumokkal (folyóirat, könyv, CD, DVD, diafilm)
látják el. A pedagógusok és a könyvtárosok vetélkedők alkalmával kölcsönösen segítik egymást az értékelésben, a zsűrizésben is.
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Kapcsolataink civil szervezetekkel, egyesületekkel
Kiemelkedő, gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk három civil szervezettel, melyek
könyvtáraink épületeiben működnek: Központi Könyvtárunkban biztosítunk helyet és működési feltételeket az Amerikai Kuckónak, a Benedek Elek Könyvtárunkkal egy épületben működik a Debreceni Alliance Francaise Kulturális Egyesület valamint az Alföld Szerkesztősége. Mindhárom intézménnyel rendszeresek közösen megvalósított programjaink, több ízben
látogatott el könyvtárunkba az amerikai nagykövetség munkatársa. Együttműködésünket példázza számos rendezvény, melyek a könyvtár által biztosított terekben, közös szervezéssel
valósultak meg az elmúlt esztendőben
Fiókkönyvtáraink törekednek a környezetükben lévő társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel való együttműködés kiépítésére, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Az
együttműködés jellege változó: néha csak helyet adunk rendezvényeikhez, máskor közösen
rendezzük azokat, megnövekedett igény esetén. Van, hogy speciális állományrészeket választunk le, alakítunk ki számukra. Úgynevezett Civil sarokkal több egységünk rendelkezik: a
kiemelt állományrészek előnye, hogy az érdeklődők komplexebben és gyorsabban kapnak
választ kérdéseikre.
Az Újkerti Fiókkönyvtárban a látássérültek találtak otthonra. A szoros együttműködés
megmaradt a Fehér Bot Alapítvánnyal, a Gábor József Kulturális Alapítvánnyal és a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületével. A náluk rendszeresen megforduló fogyatékkal
élőket hangoskönyvekkel segítik a könyvtár munkatársai. Évente ismétlődő rendezvényeik
látássérültek számára a Regélő régió vers-, mese-, és prózamondó című verseny, illetve a Szavamat adom című közéleti irodalmi délután.
Többi könyvtárunk is szívesen biztosít teret civil szervezetek programjainak lebonyolításához. A Központi Könyvtár évente ad helyet a Velünk élő nemzetiségek hete rendezvénynek, a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület és a Benedek Elek Könyvtár havi
rendszerességgel szervezi meg a Versbarát Kört, de a Rákóczi Szövetséggel is gyakran szerveznek előadásokat. A Libakerti Könyvtárban 2017-ben is tovább folytatódott az együttműködés a Pedagógus Nyugdíjasklubbal, a Debreceni Moly Klubbal, a DMK Társasjáték szekciójával és a Művésztér Egyesülettel.
A civil szervezetek kiadványainak, plakátjainak, szórólapjainak elhelyezésére, terjesztésére lehetőség nyílik könyvtári tereinkben. A Petőfi Emlékkönyvtár továbbra is a Lépéselőny Közhasznú Egyesület által kiadott AGORA Információs és Kereskedelmi Kiadvány terjesztésében vállal szerepet.
A Központi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményének az alábbi intézményekkel folyamatos az együttműködése, amely közös kiállítások megrendezésében, előadások szervezésében, egymás kutató munkájának kölcsönös segítésében nyilvánul meg:
Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihari Levéltára
DMJV Mikrofilmtára
Déri Múzeum
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár
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A Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő helyi értékek javaslattételéhez segítséget
nyújtottunk, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a társszervekkel. A települési értéktár bizottságok munkáját segítettük a helyi értékekről szóló információk gyűjtésében.
Debreceni Felzárkózási Kerekasztal (civil egyesületek, közintézmények és fenntartó
részvételével) rendszeres ülésein a Könyvtár delegáltja is részt vett.
A Libakerti Fiókkönyvtárban a Művésztér Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően fejlesztésre került a könyvtár udvara, kialakításra került egy jól használható közösségi tér.
A pályázatot az IT Services Hungary CSR írta ki civil szervezetek számára az önkéntességre,
kreativitásra és közösségfejlesztésre helyezve a hangsúlyt. A Művésztér Egyesület aktívan
részt vesz ugyanakkor a fiókkönyvtár Zöld város projektjeinek megvalósításában is.
Kartács utcai Fiókkönyvtárunk új partnerintézménye, az EMMI Debreceni Javítóintézete. A folyóiratok közül régebbi lapszámokat adtunk át az ottani nevelőknek és növendékeknek, mellyel kézműves foglalkozásokhoz, illetve a szabadidő eltöltéséhez kívánunk segítséget
nyújtani.
Együttműködtünk az Otthon Segítünk Alapítvánnyal, egy segítő szolgálatok hálózatával, amely a család harmonikus működéséért, megerősödéséért és a szülői szerep megbecsüléséért helyi szinten támogatja a családokat megelőző jelleggel, önkéntes munka hozzáadásával,
családlátogatással és személyes törődéssel; továbbá gazdagítják az önkénteseket sokoldalú
folyamatos képzéssel, a segítőmunka elismerésével és a közösséghez tartozás által. Várták
csapatukba azokat a szülőket, nagyszülőket, akik szabadidejükből, figyelmükből heti pár órát
kisgyermekes családoknak ajándékoznának. Nyolc alkalommal tanultak, tréningeztek Újkerti
Fiókkönyvtárunkban.
Együttműködő partnerünk a Természettár, több tíz alkalommal tartott foglalkozást általános iskolás diákoknak több fiókkönyvtárunkban. Együttműködő partnerünk a Debreceni
Helyőrségi Zenekar, akik rendszeresen hangszerbemutatót tartanak az óvodás és kisiskolás
korosztálynak.
Debrecen 2023 – Európa Kulturális Fővárosa EKF – lakossági fórumok
(Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft./ EKF Debrecen 2023 Programiroda)
Az EKF 2023 Programiroda célul tűzte ki a város több kulturális intézményével
együttműködve, hogy a pályázat előkészítésébe, az ötletek, elvárások összegyűjtésébe bevonja Debrecen lakosságát, hogy a régióban élőkkel közösen alakítsa ki Debrecen kulturális stratégiáját.
A Méliusz hálózatának több fiókkönyvtára adott otthont az ezt célzó lakóterületi fórumoknak.
Az eseményeken a lakosok informálódhattak a pályázat nyújtotta lehetőségekről, ugyanakkor
alkalom nyíl saját elképzeléseik, javaslataik megosztására is.
A lakóterületi fórumsorozatnak 6 fiókkönyvtár, köztük a Központi Könyvtár biztosított helyszínt.
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2017-ben 61 civil szervezettel, egyesülettel működtünk együtt:
"Empátia az Óvodáskorú Gyermekekért" Alapítványi Óvoda
"Holnapom" Egyesület
3 királyfi 3 királylány Egyesület
A Jövő Könyvtáráért Alapítvány
Abigél Többcélú Intézmény
Alföld folyóirat
Alliance Francaise Debreceni Kulturális Egyesület
Alsójózsai Nyugdíjas Kör
Amerikai kuckó
Buborék Családi Napközi
Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány
Debreceni Felzárkózási Kerekasztal
Debreceni Moly Klub
Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület
Debreceni Új Fotóműhely
Déri Múzeum Baráti Köre
eKARRIER Szolgáltató Központ
EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft.
Életfa Központ
EMMI debreceni Javitóintézete
Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület
Fehér Bot Alapítvány
Fény Felé Alapítvány
Fiatal Írók Szövetsége (FISZ)
Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Gábor József Kulturális Alapítvány
Goethe Intézet (Goethe-Institut Ungarn)
Gróf Wass Albert Társaság
Gyerekesély Közhasznú Egyesület
Gyermekeinkért egyesület
Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány
Járom Egyesület
Jobb Veled a Világ
József Attila Kör (JAK)
Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület
Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület
Közép-Pont Humán Szolgáltató Szociális Szövetkezet (Ákom-Bákom)
Kuckó Művésztanya
Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete
Lelkierő Egyesület
Lépéselőny Közhasznú Egyesület (Agora Újság Terjesztési Pontok Fejlesztésére)
Magyar Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület
Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége
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Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör
Matúra és Natúra Alapítvány
MEA Muzsikáló egészség alapítvány zeneiskola
Művésztér Műhely Egyesület
Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Otthon Segítünk Alapítvány
Őrláng Közlekedési Közhasznú Polgárőr Egyesület
Pitypang Közösségi Zöld Hulladék Gyűjtő Kör
Rákóczi Szövetség
Rónaörző Természetvédelmi Egyesület
Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület
Széchenyi Szobor Alapítvány
Szerkő Egyesület
Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Vesebetegek Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
Zene Theatrum Kulturális Egyesület

4.13 Digitalizálás
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár digitalizálási stratégiájának fő alapelve a digitális
technológia innovatív alkalmazása az értékközvetítés és az értékmegőrzés érdekében. Ennek
megfelelően meghatározó szerepet kívánunk ellátni az integrált városi közgyűjteményi rendszer kialakításában és működtetésében is. A könyvtár fő céljai a digitalizálással:






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

Stratégiai tervünk összhangban van a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program (KEHOP) vonatkozó prioritási pontjaival, valamint figyelembe vettük az Emberi
Erőforrások Minisztériumának könyvtári stratégiai szakmai ajánlásait. Különös figyelmet
szentelünk annak, hogy megfeleljünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megfogalma79

zott Nemzeti Infokommunikációs Stratégiának (NIS) és a Digitális Nemzeti Fejlesztési Programnak (DNFP). Könyvtárunk részt vesz az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programban, melynek keretében az itt dolgozók a könyvtár Helyismereti Gyűjtemény és
Fotótár állományát digitalizálják.
Digitalizáló eszközök
Eszköz neve, típusa
Darabszám
HP LaserJet M1522n
10
Kyocera FS-6525MFP
6
Kyocera Mita KM-2050
5
Canon Lide 120
1
HPScanJet G2410
1
EPSON Perfection 3170
3 (megj. Helytörténeti különgyűjtemény)
Samsung M2675FN
1
Canon i-SENSYS MF247 dw
3
Samsung SCX-5637FR
1
Canon Lide 700F
1 (megj. robotscanner)
A digitalizált cikkeket, aprónyomtatványokat és képeket a JaDoX adatbázisban érhetik
el az olvasók. A JaDoX adatbázisból kerül át a digitalizált állomány a MaNDa (Magyar Nemzeti Digitális Archívum) majd az Europeana adatbázisba. A JaDoX a Hajdú-Bihar Megyei
közös helyismereti gyűjtemény, ahol a Hajdú-Bihar megyével, a megye településeivel kapcsolatos cikkek, tanulmányok, fotók, aprónyomtatványok találhatók meg. Az adatbázisban elérhető dokumentumokat nem csak a könyvtár munkatársai, hanem a megyében található könyvtárak munkatársai is bővítik. A bedigitalizált könyveket egy belső zárt hálózaton keresztül
érhetőek el.
A digitalizált könyvek kivételével a bedigitalizált dokumentumok a JaDoX adatbázisban érhetőek el. Az adatbázisban nem csak a digitalizált tartalmak érhetőek el, hanem a korábbi helyismereti sajtófigyelések meta adatai is, melyeket folyamatosan digitalizálás mellett
kerülnek fel a rendszerbe. Az adatbázisban még nem megtalálható dokumentumokat kérésre
digitalizáljuk és e-mailben továbbítjuk az olvasónak.
A könyvtár fejleszti a civiskultura.hu oldalt. Az oldalon Debrecen műemlékei, szobrai,
domborművei, templomai, kulturális- és turisztikailag fontos épületei találhatók. A városunkba érkező látogatók a honlapon szereplő épületeknél egy QR kód segítségével szöveges és
képi információkat tekinthetnek meg az adott látványosságról, illetve ajánlásokat kapnak a
legközelebb található turisztikai célpontokról is.

Milyen célok alapján digitalizál? (%)
Cél
Szolgáltatás
Állományvédelem
Elektronikus dokumentumküldés
Reprográfia

Arányszám (%)
30 %
50 %
18 %
2%
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Az állományvédelmi szempontból digitalizált és konvertált dokumentumok száma:
1945 előtti könyvek: 288 db
A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségével együttműködési megállapodás alapján
digitalizáltuk és kereshetővé tettük a Debreceni Dohánygyár című folyóirat 1974 és 1996 között megjelent számait. (Összesen: 203 db)
Aprónyomtatványok: 10.831 db (Forum Hungaricum munkatársai)
Fotónegatívok: 144 db (Forum Hungaricum munkatársai)

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

2016. évi tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %ban előző évhez képest

58709
58709
430
0
0
0
934
14536
15900
8502
7398

68709
68709
250
175
0
0
125
9450
10000
4500
5500

70175
70175
288
203
0
0
144
10831
11466
5134
6332

120%
120%
-33%
203%
0%
0%
-85%
-25%
-28%
-40%
-15%

Az egy év alatt bedigitalizált állomány mennyisége azért csökkent 28%-al, mivel a digitalizálással foglalkozó kollegák száma hárommal csökkent 2017-ben.
2017-ben digitalizált dokumentumok aránya

288; 3%
203; 2%
144; 1%

Könyv
Folyóirat
Kép
Egyéb

10831; 94%
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Digitalizált állományok száma 2016-2017
16000

14536

14000
12000
10000
8000

10831

6000

2016. évi tény

4000
2000
0

2017. évi tény

430
288
Könyv

0
203

Folyóirat

934
144
Kép

Egyéb

A JaDoX hatékony és teljes körű segítséget nyújt digitalizált dokumentumok feldolgozásához, tárolásához, megjelenítéséhez és visszakereshetőségéhez. E funkciók segítségével
teljes mértékben kiszolgálja az elektronikus könyvtárral szemben támasztott követelményeket. A feldolgozás során a rögzített dokumentum metaadatait minősített Dublin Core segítségével adjuk meg.
Az adatbázis nagyobb részét nem a digitális dokumentumok adják, hanem a könyvtár
régebbi helyismereti sajtófigyelése. Az új digitális dokumentumok rögzítése mellett folyamatosan egészítjük ki a régi adatokat a hozzájuk tartozó digitális tartalommal.
Az adatbázisban a Hajdú-Bihar megyével, a megye településeivel valamint Debrecennel kapcsolatos cikkek, tanulmányok, fotók, aprónyomtatványok (pl. színházi műsorfüzetek,
képzőművészeti kiállítások katalógusai, rendezvények meghívói, moziműsorok, programfüzetek, stb.) találhatók meg. Ebbe a rendszerbe kerül rögzítésre a helyismereti sajtófigyelés, valamint a helyismereti digitalizált anyagok (aprónyomtatványok, plakátok, cikk-kivágatok,
fotók) feltöltése és meta adatokkal való ellátása. Az adatbázisba történő feldolgozásban debreceni és megyei kulturális intézmények, könyvtárak munkatársai is részt vesznek.
Tapasztalataink szerint elsősorban a kutatók, diákok, szakdolgozók használják az
adatbázist, hiszen otthon, íróasztal mellett megtalálják a keresett információt. Többen úgy
jönnek a Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótárba, hogy az adatbázisban talált adatok alapján
keresnek fotót, újságcikket (ha digitális formában még nem elérhető).
A gyűjteményünk bemutatásakor mindig felhívjuk a figyelmet az adatbázis használatára is, ezzel próbáljuk szélesebb körben népszerűsíteni. Legtöbbször diákcsoportok számára
tartunk bemutatókat, így éppen a digitális világra legnyitottabbakhoz jut el ez az információszerzési lehetőség.
A legtöbb digitalizált anyagot az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programban résztvevő munkatársak készítik és töltik fel az adatbázisba. A digitalizálásra
kerülő aprónyomtatványok sorrendiségét elsősorban az határozta meg, hogy mi volt az, amit a
kutatók elsősorban kerestek, a munkánkhoz használni tudtunk: kulturális intézmények, ren82

dezvények (színház, Irodalmi Napok, Ünnepi Könyvhét, mozik, turisztika, képzőművészek,
kiállítások, stb.). A cikk-kivágatok az azonosító számok sorrendjében kerültek digitalizálásra.
A fotók kiválogatásánál szintén a kutatói igények voltak mérvadóak (városképi változások –
bontások, építések-, kulturális rendezvények, személyek, épületek, stb.)
2017-ben a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségével együttműködési megállapodás alapján digitalizáltuk és kereshetővé tettük a Debreceni Dohánygyár című folyóirat
1974 és 1996 között megjelent számait összesen, 203 db-ot.

IV. Fejlesztések:
1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztésének bemutatása
2017. év során megvalósult épületfejlesztési munkák:
Központi épület:
 Tönkrement kompaktfénycsöves világítási armatúrák cseréje korszerűbb,
energiatakarékosabb LED Panel világítótestekre az épület több helyiségében.
 Kompenzátor cseréje pincefolyosó, hűtési alapvezetéken.
 Vezetékes csengő kialakítása a főbejáratnál.
 Földszinti klímagerenda szabályozásának javítása szabályozó szelepmozgató
motorjának cseréjével.
 Szünetmentes áramforrás csere a főbejárati liftnél.
 2-es kazán vezérlőpanel csere.
Fiókkönyvtárak:
Benedek Elek Könyvtár
 Falfestés WC helyiségekben és a könyvtár helyiség kölcsönző pult mögötti sarkában,
leázás miatti festésjavítás.
Libakerti Könyvtár
 Öntöző vízcsap kialakítása az épület külső falán.
István úti Könyvtár
 Pince nyílászáróinak befedése hőszigetelő anyaggal, vízvezeték elfagyásának megelőzése céljából.
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2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
A 2017-es évben hozott költségvetési intézkedések miatt a tervezett infrastrukturális
fejlesztéseket, beszerzéseket nem vagy csak részben tudtuk megvalósítani, sok bővítés és javítási munka elmaradt. Pályázati forrásokból és az érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával azonban a fontosabb, halaszthatatlan fejlesztéseket megvalósíthattuk.
A vírusvédelmi szoftverünk licenceinek számát az addigi 200-ről 400-ra tudtuk bővíteni, így nemcsak intézményünk valamennyi számítógépére biztosítjuk a hatékony vírusvédelmi rendszert, hanem a KSZR-ben lévő gépekre is telepítjük. A tonerek és egyéb nyomtatási kellékanyagok beszerzésére is jutott a forrásokból, így ezen a téren sem, volt komolyabb
fennakadás. Be tudtunk szerezni egy notebookot a programszervező kollégának, melyet a napi
munkája során gyakran használ. 10 db akkumulátor vásárlásával a szerverszobában lévő több
százezer forintos szünetmentes tápegységeket megjavítottuk, valamint a Monguz alkalmazás
szerverében is kicseréltük a meghibásodott merevlemezeket.
Az érdekeltségnövelő támogatást felhasználva új monitorokat, menedzselhető switcheket, új nyomtatókat, billentyűket, egereket, fejhallgatókat tudtunk beszerezni a meghibásodott eszközök helyére. 2 db komoly, korszerű szerver vásárlásával ki tudtuk váltani az immár
több éve elavult levelező- és file kiszolgálónkat. 6 db nagyteljesítményű, A/3 formátumú multifunkciós eszköz beszerzésével ezek elavult elődeit lecseréltük (a Józsai Fiókkönyvtárban, a
Gyűjteményszervezéi Osztályon, a Központi Könyvtár Zenei és Művészeti Gyűjteményében,
az olvasószolgálati munkaszobában a születésnapi újság szolgáltatás fenntartása érdekében, a
Központi Könyvtár Olvasótermében és Központi Könyvtár Gyermekrészlegén).
A NIOK Alapítványon keresztül újabb 50db Microsoft Office szoftver licenchez is
hozzájutottunk, a terméket sikeresen aktiváltuk a Microsoft VLSC (Volume Licensing Service Center) rendszerében.

3. Jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés
Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner
Storage, egyéb adattároló
IKR fejlesztés
egyéb: nyomtató, notebook, fejhallgató, headset stb.
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)
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darab

forint

2
6
52
KSZR: 5

1195000
1920000
1352920
KSZR: 1195000
4467920
KSZR: 1195000

megjegyzés
-

4. Pályázatok, projektek
A pályázati tevékenység egyre inkább a mindennapok részévé válik könyvtári területen, a könyvárak életében is. Szinte nincs már olyan könyvtáros, aki ne kerülne kapcsolatba
pályázatokkal, a pályázatok megvalósításával.
A pályázati tevékenység sokszínűsége, sokrétűsége, a pályázatok összetettsége, a projektekkel összefüggő adminisztrációs feladatok, illetve a támogatást nyert pályázatok egyre
nagyobb száma tette indokolttá intézményünkben is a pályázati referens feladatkör létrejöttét.
Így hatékony módon lehetővé válik a szakmai munkát végző kollégák pályázati tevékenységének segítése.
Az intézmény pályázatai vonatkozásában a pályázati referens által elvégzett feladatok:
 pályázati kiírások, felhívások figyelése (pl. pafi.hu; debrecen.hu, kormany.hu; palyazat.gov.hu; nka.hu; norvegalap.hu; hbmo.hu; stb.)
 pályázati kiírások, felhívások, továbbítása az intézmény vezetése felé
 a pályázat benyújtásához szükséges engedélykérés összeállítása, továbbítása a fenntartó
felé
 a pályázatbenyújtás gazdasági vonatkozásainak (nevezési díj, önrész) egyeztetése a Debreceni Intézményműködtető Központtal
 a pályázati megbízottak, projektmenedzserek segítése a pályázati dokumentáció összeállításában
 a pályázatok határidőben történő benyújtása
 a pályázatok megvalósítása, fenntartása során a dokumentációs, adminisztrációs feladatok
ellátása: Támogatási szerződések kötelező mellékleteinek előkészítése; Támogatási szerződések megkötésének lebonyolítása; változás bejelentések, hiánypótlások, beszámolók;
szerződésmódosítások összeállítása, benyújtása; szükség esetén a pályázó szerveknél a regisztrációk módosítása (Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő),
EU-s adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, közreműködés a pályázatok nyilvánosságának biztosításában; együttműködési megállapodások előkészítése, a már megkötött megállapodások felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, monitoring látogatások, helyszíni
ellenőrzések, záró helyszíni ellenőrzések, előkészítése, az azokon való részvétel
 a nyertes pályázatok megvalósításának segítése
 a pályázati megbízott segítése a szakmai beszámoló összeállításában, pénzügyi beszámoló
összeállítása, beszámolók továbbítása a Debreceni Intézményműködtető Központ felé; ellenjegyeztetés Debreceni Intézményműködtető Központ munkatársával; beszámolók, elszámolások feltöltése, továbbítása a pályázatkiíró, pályázatkezelő szervezetek felé
 Európai Uniós pályázatok zárása, elszámolása során közreműködés a Záró beszámoló
összeállításában
 a pályázatok fenntartásának segítése: határidők betartatása, emlékeztetők összeállítása,
adatok begyűjtése, projekt fenntartási jelentések összeállítása, benyújtása
 pályázati nyilvántartás intézményi szintű vezetése, aktualizálása, kiküldése a fenntartó, a
vezetőség, a pályázati megbízottak, a projektmenedzserek felé
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 kapcsolattartás a pályázatokat kiíró, a pályázatokat kezelő szervezetekkel, konzorciumi
partnerekkel
 az Elektronikus pályázó tájékoztató felület (EMIR), Elektronikus Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs Rendszer (EPTK), az NKA Felhasználói fiók és az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) folyamatos figyelése, reagálás a megjelent információkra
 részvétel a pályázatokat kiíró, kezelő szervezetek szakmai fórumain, képzésein
További feladatok:





olvasószolgálati tevékenység a Központi Könyvtárban
részvétel a könyvtár rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában
a Központi Könyvtár rendezvényeire vonatkozó statisztika összeállítása
aktív részvétel a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0165 és a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0250
pályázatok fenntartásában: foglalkozások tartása; kapcsolattartás a fenntartásban közreműködő partnerintézmények kollégáival
 MATARKA adatbázis építése
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A Méliusz Juhász Péter Könyvtár pályázatainak bemutatása
I.)

2016-ban benyújtott, 2017-ben még megvalósítás alatt lévő pályázatok

Hazai pályázatok
megnevezése
KKETTKK-56P01-0075
Hatvanszor ’56 –
visszaemlékezések, interjúk
megjelentetésre

Pályázott
összeg

2.075.190
Ft

1.000.000
Ft

KKETTKK-56P04-0267
Debrecen-1956 –
foglalkozások,
előadások,
könyvbemutató

1.474.770
Ft

1.474.770
Ft

NKA
201108/01143
Környezet – Kultúra – Hagyomány címmel
programok megvalósítására a
környezettudatos
gondolkodásért
és hagyományaink megőrzéséért
NTP-KKI-16-283
Diákújságírók a
könyvtárban

1.500.000
Ft

1.070.000
Ft

400.000 Ft

1.000.000
Ft

NKA
204104/01432
Könyvtárak helye, szerepe a 21.
század társadalmában szakmai

749.460
Ft

Támogató

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

350.000 Ft

1956-os Emlékbizottság
Kelet-és Középeurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány
1956-os Emlékbizottság
Kelet-és Középeurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
Ismeretterjesztés
és Környezetkultúra Kollégiuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények
Kollégiuma
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Kezdete

Befejezése

2016.06.01. 2017.04.30.
(pénzügyi
elszámolás és
szakmai beszámoló elfogadása folyamatban)
2016.06.10. 2017.04.30.
(pénzügyi
elszámolás és
szakmai beszámoló elfogadása folyamatban)
2016.09.01. 2017.01.31.
(pénzügyi
elszámolás és
szakmai beszámoló elfogadása folyamatban)

2016.07.01. 2017.06.30.
(pénzügyi
elszámolás és
szakmai beszámoló elfogadása folyamatban)
2016.11.01. 2017.04.30.
(pénzügyi
elszámolás és
szakmai beszámoló elfogadása fo-

képzések lebonyolítása
NKA
107108/02071
Kreatív olvasósarkok és kultúrkörök- író-olvasó
találkozók rendezvényeire gyerekeknek és felnőtteknek
NKA
204107/00235

lyamatban)

1.200.000
Ft

KÖNYV-FILM1.587.690
KÖZÖSSÉG=
Ft
KÖNYVTÁRMOZI programjainak megvalósítására
Európai Uniós
pályázatok megnevezése
TOP-6.3.2-15DE1-2016-00003
„A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása”

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

Pályázott
összeg

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
Szépirodalom
Kollégiuma

700.000 Ft

2016.09.01. 2017.01.31.
(pénzügyi
elszámolás és
szakmai beszámoló elfogadása folyamatban)

Emberi Erőforrás 2016.11.01. 2017.10.31.
Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
(pénzügyi
Közgyűjtemények
elszámolás és
Kollégiuma
szakmai beszámoló elfogadása folyamatban)

1.587.690
Ft

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)

Támogató

Kezdete

Befejezése

Nemzetgazdasági
2016.10.01. 2019.01.31.
Konzorciumi Konzorciumi Minisztérium Terüszinten:
szinten:
let- és Település296.000.000 296.000.000 fejlesztési Operatív
Ft
Ft
Program
Ebből Méliusz:
5.328.000 Ft

Ebből Méliusz:
5.328.000 Ft

Nemzetgazdasági
2016.10.01. 2019.01.29.
Konzorciumi Konzorciumi Minisztérium Terüszinten:
szinten:
let- és Település239.000.000 239.000.000 fejlesztési Operatív
Ft
Ft
Program

Ebből Méli- Ebből Méliusz:
usz:
4.302.000 Ft 4.302.000 Ft
Konzorciumi
Nemzetgazdasági
2016.10.01. 2018.11.30.
TOP-6.3.2-15szinten:
Konzorciumi Minisztérium TerüDE1-2016-00005
181.000.000
szinten:
let- és TelepülésFt
181.000.000 fejlesztési Operatív
„A Sestakert
Ft
Program
gazdaságélénkítő
Ebből Mélikörnyezeti megusz:
Ebből Méliújítása”
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3.258.000 Ft
TOP-6.9.1-15DE1-2016-00001
„A társadalmi
együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok megvalósítása DebrecenNagymacs városrészen”

usz:
3.258.000 Ft

Nemzetgazdasági
2016.09.01. 2019.09.30.
Konzorciumi Konzorciumi Minisztérium Terüszinten:
szinten:
let- és Település20.295.520
20.295.520 fejlesztési Operatív
Ft
Ft
Program
Ebből Méliusz:
5.038.720 Ft

Ebből Méliusz:
5.038.720Ft

II.) 2017-ben benyújtott pályázatok
Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)

NKA
107108/02278
Irodalmi nagyrendezvények a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár szervezésében
NKA
107108/02204

2 700 000
Ft

Kortárs irodalmi
estek a Méliusz
Juhász Péter
Könyvtárban
NKA
201108/01432

1 240 000
Ft

0

0

700 000 Ft
Méliusz Kalendárium 2017. rendezvények megvalósítására

1 010 880
Ft
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Támogató

Kezdete

Befejezése

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
Szépirodalom
Kollégiuma

2017.06.0
1.

2017.11.30.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
Szépirodalom
Kollégiuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
Ismeretterjesztés
és Környezetkultúra
Kollégiuma

2017.09.0
1.

2018.03.31.

2017.09.0
1.

2018.02.28.
(megvalósítása
folyamatban)

NKA
204108/01396
Országos Könyvtári napok 2017. évi
megrendezésére

1 500 000
Ft

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kultu1 500 000 Ft rális Alap
Közgyűjtemények
Kollégiuma

NTP-KULT-170014
Gyógyítás a művészet erejével

960 000 Ft

900 000 Ft

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

1 500 000
Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017.10.0
2.

(pénzügyi
elszámolás és
szakmai beszámoló elfogadása folyamatban)
2017.
09.01.

2018.05.31.
(megvalósítása
folyamatban)

2017.03.0
2.

2018.03.02.
(megvalósítása
folyamatban)

1 500 000 Ft

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata

1 950 000
Ft

1 950 000 Ft

1 000 000
Ft

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1 000 000 Ft Nemzeti Kulturális Alap
Szépirodalom
Kollégiuma
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2017.10.09.

2017.06.0
1.

2017.12.31.
(pénzügyi
elszámolás és
szakmai beszámoló elfogadása folyamatban)

2018.01.0
8.

2018.10.10.
(szerződéskötés folyamatban)

Európai Uniós
Pályázott öszpályázatok meg- szeg
nevezése
EFOP-4.1.8-162017-00050
Megújulás és
hagyomány: Új
rendszer a mi19 995 672 Ft
nőségi szolgáltatás szolgálatában
TOP-6.9.2-16DE1-201700001
Helyi közösségfejlesztés Debrecen 1 városrészen
TOP-6.9.2-16DE1-201700002
Helyi közösségfejlesztés Bánk
városrészen
TOP-6.9.2-16DE1-201700003
Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen
TOP-6.9.2-16DE1-201700004
Helyi közösségfejlesztés Debrecen 3 városrészen
TOP-6.9.2-16DE1-201700005
Helyi közösségfejlesztés Debrecen 2 városrészen

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Még nincs támogatói döntés

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program

2017.09.0
1.

2019.02.28
.

(elbírálás
alatt)

Konzorciumi
szinten:
171 798 316Ft

Konzorciumi
szinten:
171 798 316Ft

Ebből Méliusz:
59 343 165 Ft

Ebből Méliusz:
59 343 165 Ft

Konzorciumi
szinten:
15 850 440 Ft

Konzorciumi
szinten:
15 850 440 Ft

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

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

Ebből Méliusz:
4 671 000 Ft

Ebből Méliusz:
4 671 000

Konzorciumi
szinten:
318 133 688 Ft

Konzorciumi
szinten:
318 133 688 Ft

Ebből Méliusz:
113 038 353 Ft

Ebből Méliusz:
113 038 353 Ft

Konzorciumi
szinten:
504 043 988Ft

Konzorciumi
szinten:
504 043 988Ft

Ebből Méliusz:
186 351 223 Ft

Ebből Méliusz:
186 351 223 Ft

91

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

2017.12.0
1.

2021.10.31
.

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

2017.12.0
1.

2021.10.31
.

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

2017.12.0
1.

2021.10.31
.

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

2017.12.0
1.

2021.10.31
.

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

2017.12.0
1.

2021.10.31
.

TOP-6.9.2-16DE1-201700006
Helyi közösségfejlesztés Debrecen-Józsa
városrészen
TOP-6.3.2-16DE1-201700002
A Tócóskert
gazdaságélénkítő környezeti
megújítása
TOP-6.3.2-16DE1-201700003
A Petőfi tér rekonstrukciója

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

2018.03.0
1.

2021.10.31
.

2018.03.0
1.

2019.11.30
.

Még nincs támogatói döntés

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

2018.03.0
1.

2020.10.31
.

Még nincs támogatói döntés

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

2018.04.0
1.

2019.11.30
.

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

2018.03.0
1.

2019.11.30
.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2018.04.0
1.

2018.12.31
.

Konzorciumi
szinten:
55 118 626 Ft

Konzorciumi
szinten:
55 118 626 Ft

Ebből Méliusz:
19 000 0001 Ft

Ebből Méliusz:
19 000 0001 Ft

Konzorciumi
szinten:
719 000 000
Ft
Ebből Méliusz:
1 4 000 000 Ft
Konzorciumi
szinten:
900 000 000
Ft
Ebből Méliusz:
16 200 000 Ft

TOP-6.3.2-162017-DE100004
A Tócóvölgy
gazdaságélénkítő környezeti
megújítása
TOP-6.3.2-16DE1-201700005
A Bem tér gazdaságélénkítő
környezeti
megújítása
GINOP-3.3.116-2016-00001
Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése

Konzorciumi
szinten:
428 000 000
Ft
Ebből Méliusz:
7 705 000 Ft
Konzorciumi
szinten:
300 000 000
Ft
Ebből Méliusz:
6 000 000 Ft
A pályázat
tartalma:
Digitális Jólét
Program Pontok kialakítása
a pályázati
felhívás szerint
: cím, eszközök; Digitális
Jólét Program
Pont mentor
képzése
9 helyszínen

Még nincs támogatói döntés

Még nincs támogatói döntés

A pályázat tartalma:
Digitális Jólét
Program Pontok
kialakítása a
pályázati felhívás szerint: cím,
eszközök; Digitális Jólét Program Pont mentor
képzése
9 helyszínen
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TOP-7.1.1-162016-00042
Civis Lokális
Lehetőségek
Debrecenben

0

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

0

2016.09.0
1.

2020.12.31
.

2017-ben igényelt támogatások: 456.956.294 Ft
2017. december 31. állapot szerint
2017-ben már elnyert támogatások összesen: 394.744.742 Ft
2017. december 31. állapot szerint
III.) Fenntartási időszakban levő Európai Uniós forrásból megvalósított pályázatok
(Az indulás idejéhez és a befejezés idejéhez a fenntartási időszak kezdetét és végét írtuk)
Európai Uniós
pályázatok megnevezése
TÁMOP3.2.11/10-1-20100165

Pályázott
összeg

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)

„Együtt értük,
együtt velük”
19.119.720
Ft

19.119.720
Ft

TÁMOP-3.2.1212/1-2012-0014
Kaleidoszkóp –
Hajdú-Bihar
megyei kulturális
szakemberek
képzési közművelődési és
könyvtári szolgáltatásfejlesztés érdekében
TÁMOP-3.2.1212/1-2012-0026

Konzorciumi
szinten:
29.331.185
Ft

Konzorciumi
szinten:
29.331.185
Ft

Ebből Méliusz:
10.895.940
Ft

Ebből Méliusz:
10.895.940
Ft

Konzorciumi
szinten:

Konzorciumi
szinten:
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Támogató

Kezdete

Befejezése

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2012.10.26.

2017.10.25.

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2014.12.31.

(I. PFJ benyújtva,
elfogadva
II. PFJ benyújtva,
elfogadva
III. PFJ
benyújtva,
elfogadva,
IV. PFJ
benyújtva;
V. ZPFJ
benyújtva)
2019.12.31.

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

2015.04.14.

2020.04.13.

"Képzésekkel a
kulturális szolgáltatásokért könyvtárak és
közművelődési
intézmények öszszefogása HajdúBihar megyében
TÁMOP-3.2.1312/1-2012-0108
„Vadrózsából
Tündérsíp” –
Könyvtárak a
sokszínű tudás
átörökítéséért

28.171.852
Ft

27.630.852
Ft

Ebből Méliusz:
15.773.587
Ft

Ebből Méliusz:
15.312.587
Ft

21.441.710
Ft

21.441.710
Ft

TÁMOP-3.2.1312/1-2012-0250
„Együtt értük,
együtt velük 2.”
22.794.264
Ft

22.794.264
Ft

TÁMOP-3.2.4.A11/1-2012-0063
"Értékközvetítés
- Közgyűjteményi partnerség az
Észak-Alföldi
Régióban”

18.583.800Ft

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése
nem releváns

Pályázott
összeg

18.583.800Ft

Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2014.09.09.

2019.09.08.

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2013.11.26.

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

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

2013.12.20.

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

Kezdete

Befejezése

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)
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(I. PFJ benyújtva,
elfogadva
II. PFJ benyújtva)

Támogató

Bővebben a pályázatokról:
2017 első félévében még megvalósítás alatt lévő pályázataink, melyek még 2016-ban kerültek
benyújtásra, elfogadásra:
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az 1956-os
forradalom- és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére pályázatokat hirdetett. Két felhívásra nyújtottuk be elképzeléseinket.
A „Mansfeld Péter” pályázat kiíráson a történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító tudományos kötetek, ismeretterjesztő művek, irodalmi alkotások megjelentetésére lehetett pályázni. Hatvanszor ’56 címmel katonatörténeteket, visszaemlékezéseket tartalmazó kötetünk megjelentetését a pályázat kiírója 1.000.000 Ft-tal támogatta (Hatvanszor ’56 – visszaemlékezések, interjúk megjelentetésre (KKETTK-56P-01-0075)).
A „Sinkovits Imre” pályázati felhívás keretében a történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító tudományos és kulturális programokra, rendezvényekre
pályázhattunk. A Debrecen – 1956 című pályázatunkban kiállítás, a kiállításhoz kapcsolódó
foglalkozások, előadások, könyvbemutató megvalósítására kaptuk meg a kért támogatást
(Debrecen – 1956 (KKETTKK-56P-04-0267)).
Környezet – Kultúra – Hagyomány - programok megvalósítására a környezettudatos
gondolkodásért és hagyományaink megőrzéséért (NKA 201108/01143) címmel nyújtottunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumához. A pályázat megvalósítása során Közel a természethez népmesékkel, Őszi gyermekkönyvnapok, Diákkonferencia programsorozatok és különböző klubok, sorozatok rendezvényein keresztül hívtuk fel a figyelmet környezetünk, hagyományaink megőrzésének és megóvásának fontosságára.
Regisztrált tehetségpontként pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Tehetségprogram keretében meghirdetett „A köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó
programok támogatása” című felhívásra Diákújságírók a könyvtárban (NTP-KKI-16283) címmel. A program a során a résztvevő tehetséges gyerekek egy diákújság szerkesztése
közben ismerkedhettek meg az újságírás, az újságkészítés folyamatával, fortélyaival.
A Könyvtárak helye szerepe a 21. század társadalmában - szakmai képzések lebonyolítására (NKA 204104/01432) pályázatunkban folytattuk a korábban elkezdett szakmai programsorozatunkat. A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által pályázatunkban az alábbi témákban hívtuk és vártuk Hajdú-Bihar megye könyvtárosait együttgondolkodásra, tapasztalatcserére: Biblioterápia a gyakorlatban; Könyvtárak a 21. században: új
könyvtári trendek, innovatív megoldások; a szakmai hatékonyságot növelő tréning.
Kreatív olvasósarkok és kultúrkörök – író-olvasó találkozók rendezvényeire gyerekeknek és felnőtteknek (NKA 107108/02071) című pályázatunkban bemutatott elképzeléseinket
támogatásra alkalmasnak ítélte a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiuma. 2016
évvégén és 2017 évelején sokszínű, érdekes programokkal vártuk az érdeklődő gyerekeket és
felnőtteket.

Könyv –Film – Közösség = KönyvtárMozi programjainak megvalósítása címmel NKA
204107/00235 azonosítószámmal nyert támogatást az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának felhívására benyújtott pályázatunk. A KönyvtárMozi egy új könyvtári szolgáltatás azokon
az 5000 fő alatti lakosságszámú kistelepüléseken, amelyek csatlakoztak a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerhez. Célja a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő lakosság klubszerűen működő hálózatba való bekapcsolása, kultúrkincseinkből válogatott filmek vetítése keretében. Tehát nem mozi, hanem egy filmalapú ingyenes könyvtári szolgáltatás, amelyhez a NAVA biztosítja a filmet a honlapjáról letölthető formában. A megyénk településein megvalósuló programsorozat célcsoportjai az alsó tagozatos általános iskolás gyerekek és nyugdíjas korosztály voltak. Programjaink során a megtekintett filmek további feldolgozása is megtörtént:
filmes szakemberekkel való beszélgetés és kézműves foglalkozások formájában.
2017-ben benyújtott pályázatok:
Irodalmi nagyrendezvények a Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében (NKA
107108/02278) pályázatunk keretében regionális és országos szintű nagy rendezvények –
Költészeti Fesztivál, Ünnepi könyvhét, Debreceni Irodalmi Napok – sokszínű programjainak
támogatására nyújtottuk be elképzeléseinket a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiumához. Benyújtott támogatási kérelmünk sajnos nem nyert támogatást.
Kortárs irodalmi estek a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban (NKA 107108/02204). Programkínálatunkban fontosnak tartjuk a kortárs irodalom bemutatását és népszerűsítést is látogatóink körében. E pályázatban a gyerekek és felnőttek számára is terveztünk programokat. Az
Alföld irodalmi, kritikai és művészeti folyóirattal szoros együttműködésben tervezett Alföldestek előadássorozat keretében országosan ismert és népszerű írókkal, költőkkel való találkozás élményével gazdagodhatna az érdeklődő közönség. A határtalan képzelet című programsorozatban a kortárs gyerekirodalom népszerű képviselőit - Berg Judit, Szegedi Katalin, Zágoni Balázs – hívnánk meg író-olvasó találkozókra. Az irodalmi programok mellett terveztük
egy kerekasztal beszélgetést a kortárs gyerekirodalomról, melynek témái: a gyerekkönyv kiadás hazai és határontúli tendenciái, főbb jellemzői, az olvasói szokások alakulása. Benyújtott
támogatási kérelmünk sajnos nem nyert támogatást.
Méliusz Kalendárium 2017. rendezvények megvalósítására (NKA 201108/01432) című
pályázatunkban olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő rendezvényeket, programokat kínálunk
az érdeklődő közönség számára. A több éves hagyománnyal rendelkező programsorozataink
(Őszi Gyermekkönyvnapok, „elmondom hát mindenkinek” – Diákkonferencia,) illetve a különböző klubok, sorozatok kertében – egyetértve a pályázatot kiíró Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának szándékával - célunk, hogy az ismeretszerzés különböző lehetőségeire, valamint a könyvekre, a könyvtárra, az olvasásra irányítsuk a figyelmet.
Az Országos Könyvtári Napok 2017. évi megrendezésére (NKA 204108/01396) keretében
a már több éve hagyományosan megrendezésre kerülő országos rendezvényhez kapcsolódott
intézményünk együttműködve városunk és a megyénk könyvtáraival. A pályázatunk megvalósítása során sokszínű, gazdag programkínálattal (író-olvasó találkozók, családi programok,
Könyves Vasárnap, mesemondó verseny) vártuk a látogatókat, a könyvtárhasználókat, iga96

zodva a központilag meghirdetett tematikához, annak érdekében, hogy megmutathassuk magunkat, sokszínű tevékenységünket mind a Méliusz Juhász Péter Könyvtár egységeiben, mind
a megye könyvtáraiban.
Regisztrált tehetségpontként ismét pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Tehetségprogram
keretében meghirdetett „Hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó
programjainak támogatására” című felhívásra Gyógyítás a művészet erejével (NTPKULT-17-0014) címmel. A Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakiskola egészségügyi területen tanuló diákjai részvételével megvalósuló
tehetséggondozó programban olyan művészetterápiás módszereket, technikákat ismernek meg
a tehetségek, melyeket a későbbiekben munkájuk során is hasznosítani tudnak.
Az Arany János-emlékév Bizottsága a 14174/2017/KOZGYUJT azonosítószámú pályázat
keretében támogatásban részesítette intézményünk emlékévi programjait. A 2017. március 02.
és a 2018. március 02. között változatos, sokszínű programokkal (szavaló versenyek; költőverseny; irodalmi séták; Bábeliáda fordítói csoportjáték) hívjuk fel a figyelmet a 200 esztendeje született, városunkhoz is kötődő költő munkásságára.
Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósítottuk meg Debreceni
Ünnepi Könyvhét programjait valamint a Szabó Magda emlékév alkalmából szervezett
kulturális rendezvényeinket. A két programsorozaton sokszínű, érdekes eseményekre hívtuk
és vártuk a város lakosságát.
Intézményünk kiemelt feladatának tekinti az olvasásnépszerűsítést, a kultúra terjesztését.
Évek óta rendszeresen szervezünk író-olvasó találkozókat, kiállításokat valamennyi korosztály számára. A Könyvbemutatók a Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében (NKA
107108/02406) pályázatunkban lényegi szempontnak tekintjük az érdeklődés felkeltését és
fenntartását a nagyobb közönséget vonzó irodalmi műfajok iránt, keressük az olvasás népszerűsítésének újabb formáit. A program kialakításánál a legszélesebb érdeklődői kör elérését
céloztuk meg: a legkisebbektől az iskolás korosztályon, az egyetemistákon, a felnőtteken át
egészen az idősebbekig.
Az elmúlt években intézményünk sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv és
az Új Széchenyi Terv keretében Európai Uniós forrásokra is.
Az elmúlt években megvalósított TÁMOP és TIOP pályázataink jelenleg az öt éves fenntartás
időszakában vannak. E projektekkel kapcsolatos feladatok is jelentős részét képezik az intézmény pályázati tevékenységének. Ezen pályázatok esetében – már pénzügyi támogatás nélkül
– a projektmenedzserek irányításával folyamatosan meg kell történjen a fenntartás idejére
vállalt tevékenységek megvalósítása, a pályázatokat is érintő intézményi változások bejelentése, a konzorciumi tagokkal kapcsolatos változások bejelentése, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint az évente esedékes Projektfenntartási jelentések benyújtása.
Az Európai Unió életében új pályázati ciklus indult 2014-2020 között. Az új időszakra új
irányelvek, új prioritások kerülnek meghatározásra. A Széchenyi 2020 fejlesztési program
keretében megjelent pályázatok megvalósításában jelenleg a Terület- és Településfejlesztési
97

Operatív Program keretében meghirdetett projektekben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának konzorciumi partnerként veszünk részt.
A TOP-6.9.1-15-DE1-2016-00001 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés megerősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Debrecen-Nagymacs városrészen” című projektben célunk, hogy a tervezett tevékenységek (Múltjáró-helytörténeti
klub; Zenebarátok órája; Irodalmi kávéház; Filmklub; Információkeresési technikák) által a
településrészen élő hátrányos helyzetű emberek életminősége javuljon, elérhetővé váljanak
számukra a közösségfejlesztést, a társadalmi integrációt, az oktatást, az iskolai felzárkózást,
az egyéni fejlesztést segítő programok.
A TOP-6.3.2-15 azonosítószámú Zöld város kialakítása című felhívás keretében megvalósuló pályázatok elsődleges célja a bevont településrészek költséghatékony, környezettudatos,
család- és klímabarát, gazdaságélénkítő fejlesztése; az épített és természeti környezet állapotának javítása. Intézményünk - az infrastrukturális fejlesztésekre alapozva - a helyi lakosok
számára elérhető szemléletformáló képzéseket, közösségfejlesztő, a társadalmi elfogadást,
befogadást erősítő programokat, előadásokat, akciókat szervez és valósít meg.
Debrecen város újabb településrészeire vonatkozóan nyújtottunk be konzorciumi formában
pályázatokat a TOP-6.3.2-16 azonosítószámú a Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra. Ezeket a projekteket a Támogató befogadta, jelenleg a támogatói döntésre várnak. A
fejlesztések célja - hasonlóan az előző év felhívásához - a bevont településrészek költséghatékony, környezettudatos, család- és klímabarát, gazdaságélénkítő fejlesztése; az épített és természeti környezet állapotának javítása. Intézményünk – ezen projektek esetében is - a településrészen élők számára szemléletformáló képzéseket, közösségfejlesztő, a társadalmi elfogadást, befogadást erősítő programokat, előadásokat, akciókat szervez és valósít meg.
A TOP-6.9.2-16 azonosítószámú A helyi identitás és kohézió erősítése című felhívásra benyújtott pályázatokban a Debreceni Művelődési Központ és Debrecen Megyei Jogú Városának konzorciumi partnereként veszünk részt. A település, a településrészek közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességen fejlesztése érdekében megvalósított pályázatokban a
közösségi tevékenységek feltárásával és elérhetővé tételével, helyi közösségi akciók, programok, események megvalósításával, a közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató információs
pontok működtetésével segítjük a projekt sikeres megvalósítását.
A Helyi Akciócsoport tagjaként veszünk részt a TOP-7.1.1-16-2016-00042 azonosítószámmal a „Cívis lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD)” címmel támogatást nyert pályázat
céljainak, tevékenységeinek megvalósításában a közösségi szinten irányított városi Helyi Közösségi Stratégiák elkészítése és megvalósítása érdekében.
Önálló pályázóként nyújtottuk be támogatási kérelmünket az EFOP-4.1.8-16 – A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívásra. Az EFOP4.1.8-16-2017-00050 azonosítószámmal Megújulás és hagyomány: Új rendszer a minőségi
szolgáltatás szolgálatában címmel befogadott pályázatunkat a bírálók döntésre terjesztették
fel, mely még jelenleg is folyamatban van.
A GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú a „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt keretében jelent meg a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” pályázati felhívás. Ennek keretében a Digitális Jólét
Program Pontok, címre, eszközökre és a Digitális Jólét Program Pont mentor képzésre pályázhattunk. Pályázatainkat kilenc, már korábban is eMagyarország Pontként működő egységünkre nyújtottunk be. Jelenleg még tart a pályázatok elbírálása.
98

Képzőintézményként részt veszünk a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosítószámú a Digitális szakadék csökkentése című kiemelt projekt megvalósításában, melynek célja a lakosság
digitális kompetenciájának növelése, ezen keresztül a foglalkoztathatóság javítása, a felnőttkori tanulás segítése, hozzáférés lehetőségének biztosítása az IKT eszközök használatát igénylő álláslehetőségekhez.
Együttműködő intézményként segítjük az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 azonosítószámú Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című pályázat megvalósítást. A
Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében megvalósuló pályázat révén a szociokulturális hátrányok csökkentését és a kulturális
javakhoz való hozzáférést nem formális és informális tanulási alkalmakkal támogatva múzeumok és könyvtárak kiemelt fejlesztése történik meg.
A pályázati tevékenység, a pályázatok megvalósítása folyamatos odafigyelést igényelt egész
évben. Ugyanakkor a munka tervezése, a pályázatok megvalósítása, fenntartása során különös
figyelemmel kell lenni az előre nem tervezhető feladatokra, valamint az olykor igen rövid
határidők betartására (különösen az EU-s pályázatok esetében).
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5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása, a
megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének
bemutatása
Tartalommarketing
Intézményünk élt a tartalommarketing eszközével, mely az értékes tartalmak készítésén alapszik. Infografikákkal tette hatékonyabbá a különböző célcsoport megszólítását. Az infografika
legnagyobb előnye, hogy szemléletesen kommunikálja a lényeget, így sokkal hamarabb jut el
az információ a közönséghez, mintha ugyanezt egy leírt szöveg olvasásával céloznánk meg.
Az elmúlt időszakban három témakörben, három célcsoportot szólítottunk meg:
 felhívtuk a fenntartó figyelmét a könyvtár szolgáltatásainak gazdasági értékére és társadalmi hasznosulására
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megszólítottuk külföldi könyvtárhasználóinkat, kiemelve a Központi Könyvtárunk
épületében működő Amerikai Kuckó, valamint a Debreceni Allince Francaise Kulturális Egyesület szolgáltatásait
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 felhívtuk Debrecen város polgárainak figyelmét az év eleji árcsökkenésünkre és hálózati olvasójegyünkre
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Sajtókapcsolatok
A sajtókapcsolatok kiépítése és fenntartása az egyik leghatékonyabb eszköze annak,
hogy intézményünk minőségi információkat juttasson el magáról célközönségéhez. Célunk,
hogy sajtókapcsolataink révén szolgáltatásaink és rendezvényeink minél nagyobb közismertségre tegyenek szert. A médiával való kapcsolattartás alapja az országos és helyi média munkatársainak e-mail címeit tartalmazó sajtólista, melyet évente több alkalommal frissítünk.
Sajtótájékoztatóinkra a legfontosabb információkat tartalmazó sajtóanyagot állítottunk
össze. Ezt a tájékoztató után azonnal elküldtük a megjelent, illetve a meg nem jelent újságíróknak is, csökkentve ezzel az üzenet torzulásának veszélyét.
2017-ben három alkalommal hirdettünk sajtótájékoztatót:
1. Február 27-i sajtótájékoztatónkon az alábbi témakörökben tájékoztattuk a sajtó képviselőit:
 Csökkenő szolgáltatási díjtételek, egységes hálózati beiratkozási kártya a MÉLIUSZ
könyvtárhálózatában 2017. március 1-jétől. Egységes kölcsönzési rendszer bevezetése
egységeinkben.
 Debrecen irodalmi nagyrendezvényeinek felelőse 2017-től a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár.
 Tájékoztató a nagyszalontai kezdeményezésre 2017. március 2-án kezdődő Arany-út
című túráról, melynek debreceni központja szintén a MÉLIUSZ.
2. Június 6-án külső helyszínen, Csapó utcai Butiq Bisztróban az Ünnepi Könyvhét eseményit ismertettük.
3. November 2-án a Debreceni Irodalmi Napok rendezvényeiről kaptak tájékoztatást a média
képviselői.
Rendezvényeink kivétel nélkül sajtó nyilvánosak, melyeken szívesen látjuk a média
képviselőit. Havi programlistánkat minden hónap elején elküldjük a sajtólistánkra. Jelentős
programjainkra emellett elektronikus úton, e-mailen meghívót küldünk, lehetőség szerint nem
csak a szerkesztőség központi e-mail-címére, hanem az egyes újságírók személyes e-mailfiókjaiba is.
2017-ban átlagosan hetente háromszor jelent meg rólunk szóló hír valamely médiafelületen; a sajtó legintenzívebb érdeklődését a Szabó Magda írónő születésének 100. évfordulójához kapcsolódó programok, az Ünnepi Könyvhét, a Költészeti Fesztivál, a Debreceni Irodalmi Napok rendezvényei, valamint a Ha az lehetek, aki vagyok című, Anne Frank életét
bemutató kiállítás kapcsán tapasztaltuk.
A Méliusz könyvtár tevékenységével, rendezvényeivel foglalkozó híradások 2017-ben
az alábbi médiafelületeken jelentek meg:
Elektronikus sajtó:
1. Best FM 104.6 (www.bestfm.hu)
2. Debrecen Televízió
3. Debrecen Rádió FM95 (www.debrecenradiofm95.hu)
4. DETEKtor TV
5. Európa Rádió (www.refradio.eu)
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6. FM90 Campus Rádió Debrecen (www.fm90.hu)
7. MTVA, M5 csatorna
Írott sajtó:
1. Aranykor- a Nyugdíjasok Háza kiadánya
2. Bihari Hírlap
3. Debreceni Korzó – információs kiadvány
4. Debreceni Szuperinfó
5. Hajdú-Bihari Napló
6. Józsa (havilap)
7. Magyar Hírlap
Online portálok:
1. Cívishír (www.civishir.hu)
2. https://www.debrecen.hu
3. Debreceni Nap (http://www.debreceninap.hu)
4. Debrecen Portál (www.debrecen-portal.hu)
5. DEBRECENPLUS (www.debrecenplus.hu)
6. Dehir (www.dehir.hu)
7. Hajdú Online (www.haon.hu)
8. HajduPress (www.hajdupress.hu
9. www.iranydebrecen.hu
10. LIBRARIUS:kortárskult magazin (https://librarius.hu/)
11. Lícium médiaportál (www.licium.hu)
12. Litera:az irodalmi portál (www.litera.hu)
13. Hajdú-Bihari Napló https://www.naplo.hu/
14. www.programturizmus.hu
15. www.programok-debrecen.hu
16. www.jozsanet.hu
17. mandiner.hu
18. vagy,hu
19. KULTer.hu
A könyvtár saját internetes felületei:
20. www.meliusz.hu
21. https://www.facebook.com
22. Olvasói hírlevél. Intézményünk rendelkezik a könyvtárhasználók elektronikus elérhetőségeit tartalmazó adatbázissal, melynek segítségével rendszeresen elküldjük számukra aktuális programlistánkat, elektronikus meghívóinkat, híreinket.
A Méliusz szolgáltatásainak, programjainak népszerűsítésére leginkább a térítés nélkül
igénybe vehető lehetőségeket használjuk. Rendezvényeinkhez, szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan számos logó, meghívó, plakát, könyvjelző, kártyanaptár, emléklap és oklevél, valamint
egyéb szóróanyag készült.
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Néhány programsorozat esetében sikerült a rendezvények egységes arculatát megteremteni (logo, plakát, meghívó). Egységes arculattal terveztünk plakátokat, szóróanyagot az
irodalmi nagyrendezvényekre. Az Ünnepi Könyvhét kabalafiguráját keresve pályázatot hirdettünk gyerekeknek. A beérkezett pályamunkák közül választottuk ki Ákusz-Mákuszt, melyet a
könyvhét logójaként használtunk:

A Debreceni Irodalmi Napokra tervezett plakátok, meghívók és szórólapok egységes arculatot
mutattak a november 8-án megnyílt Méliusz Juhász Péter Emlékkiállítás anyagával:
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Online médiamegjelenése
1. Távoli tájon In: Haon, 2017. 01. 11. - http://www.haon.hu/tavoli-tajon/3333904
2. Fenyvesvölgyi Tamás képei In: Haon, 2017.01.17. - http://www.haon.hu/naplofenyvesvolgyi-tamas-kepei/3342115
3. A málenkij robotról nyílt kiállítás a Méliuszban In: Haon, 2017. 02. 02. http://www.haon.hu/a-malenkij-robotrol-nyilt-kiallitas-a-meliuszban/3361871
4. Új tárlatán a táj arcait „ecseteli” In: Haon, 2017.02.21. - http://www.haon.hu/uj-tarlatan-a-tajarcait-ecseteli/3385624
5. A halálra dolgoztatottak emlékére nyílt kiállítás In: Haon, 2017.02.22.- http://www.haon.hu/ahalalra-dolgoztatottak-emlekere-nyilt-kiallitas/3385634
6.

„És mégis itt…” In: Haon, 2017.02.23. - http://www.haon.hu/es-megis-itt/3387708

7. Díjcsökkenések a Méliusz könyvtárban In: Dehir, 2017. 02. 27. http://www.dehir.hu/videogaleria/dijcsokkentesek-a-meliusz-konyvtarban/
8. Emléktúrával tisztelegnek Arany János előtt In: Haon, 2017. 02. 28. http://www.haon.hu/emlekturaval-tisztelegnek-arany-janos-elott/3392920
9. Farkasszemet is nézhetünk In: Haon, 2017. 03. 21. - http://www.haon.hu/farkasszemet-isnezhetunk/3418293
10. Amit a víztömeg elfed In: Haon, 2017. 03. 21. - http://www.haon.hu/amit-a-viztomegelfed/3418280
11. A Főnix rendezi majd a debreceni adventi vásárt, a könyvhetet viszont a Méliusz In: Dehir.hu,
2017. 03. 24. - https://www.dehir.hu/debrecen/a-fonix-rendezi-majd-a-debreceni-adventivasart-a-konyvhetet-viszont-a-meliusz/2017/03/24/
12. Fél évezred jeles ismerői In: Haon, 2017. 03. 27. - http://www.haon.hu/fel-evezred-jelesismeroi/3424972
13. Utcai könyvszekrény lesz az Ady parkban In: vagy.hu, 2017. 03. 27. http://www.vagy.hu/tartalom/cikk/12858_utcai_konyvszekreny_lesz_az_ady_parkban
14. Tudják, miért kanyargott ilyen őrült nagy sor a Bem téren? In: Dehir – 2017. 04. 05.
http://www.dehir.hu/kultura/tudjak-miert-kanyargott-ekkora-sor-a-bem-teren-a-konyvtarelott/2017/04/05/
15. Kávézz a költészetért! In: KULTer, 2017, 04. 05. - http://kulter.hu/2017/04/kavezz-akolteszetert/
16. Arany János emléke előtt tiszteleg a Debreceni Költészeti Fesztivál In: Dehir – 2017. 04. 05. http://www.dehir.hu/kultura/arany-janos-emleke-elott-tiszteleg-a-debreceni-kolteszetifesztival/2017/04/05/
17. Küldjön hírt! – Csupa csipke In: Haon, 2017. 04. 05. - http://www.haon.hu/kuldjon-hirt-csupacsipke/3435555
18. Versekkel tűzdelt finomságok Debrecenben In: Haon, 2017. 04. 05. http://www.haon.hu/versekkel-tuzdelt-finomsagok-debrecenben/3435629
19. Több mint 200 pályamű érezett a Méltóság Mezeje irodalmi pályázatára In: Dehir 2017.04.07. - http://www.dehir.hu/kultura/tobb-mint-200-palyamu-erkezett-a-meltosagmezeje-irodalmi-palyazatara/2017/04/07/
20. Nagyon sok programból választhatunk a Debreceni Költészeti Fesztioválon In: Dehir 2017.04.07. - http://www.dehir.hu/kultura/nagyon-sok-program-kozul-valaszthatunk-adebreceni-kolteszeti-fesztivalon/2017/04/07/
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21. Ismét járt a versvillamos a Költészet napján Debrecenben – videóval In: Dehir, 2017. 04. http://www.dehir.hu/debrecen/ismet-jart-a-versvillamos-a-kolteszet-napjandebrecenben/2017/04/11/
22. Nem tették le a lantot In: Haon, 2017. 04. 12. - http://www.haon.hu/nem-tettek-le-alantot/3442997
23. Aczél-mondatok a költészetről In: Haon, 2017. 04. 13. - http://www.haon.hu/aczel-mondatoka-kolteszetrol/3444555
24. Kulturális főváros: fórumra várják a debrecenieket a Petőfi könyvtárba In: Dehir, 2017. 04. 20.
- http://www.dehir.hu/debrecen/kulturalis-fovaros-forumra-varjak-a-debrecenieket-a-petofikonyvtarba/2017/04/20/
25. Több ezer debreceni adhat ötleteket a kultfőváros pályázathoz In: Dehir, 2017. 04. 21. http://www.dehir.hu/debrecen/tobb-ezer-debreceni-adhat-otleteket-a-kultfovarospalyazathoz/2017/04/21/
26. Elkezdődött a párbeszéd a 2023-as eseményről In: Haon, 2017. 04. 22. http://www.haon.hu/elkezdodott-a-parbeszed-a-2023-as-esemenyrol/3453387
27. Versvillamos a XV. Debreceni Költészeti Fesztiválon In: DETEKtor TV, 2017. 05. 01. https://www.youtube.com/watch?v=725uZARj0zs&t=6s
28. „Ha az lehetek, aki vagyok” – Anne Frankra emlékezhetünk Debrecenben In: Dehir, 2017.
05. 04. - http://www.dehir.hu/kultura/ha-az-lehetek-aki-vagyok-anne-frankra-emlekezhetunkdebrecenben/2017/05/04/
29. Anne Frank emlékére In: Alföld Televízió, 2017. 05. 09. https://www.youtube.com/watch?v=0fghpeT3p_4
30. Anne Frank története és a diszkrimináció a debreceni kiállításon In: Dehir, 2017. 05. 09. http://www.dehir.hu/debrecen/anne-frank-tortenete-es-diszkriminacio-a-debreecnikiallitason/2017/05/09/
31. Tanulni Anne Frank drámájából In: Haon, 2017. 05. 09. - http://www.haon.hu/tanulni-annefrank-dramajabol/3473836
32. Egybegyűltek a „jövőért felelősek” In: Haon, 2017. 05. 23. http://www.haon.hu/egybegyultek-a-jovoert-felelosek/3491108
33. „Ha az lehetek, aki vagyok” – Anne Frankra emlékezhetünk Debrecenben In: Dehir – 2017.
05.04. - http://www.dehir.hu/kultura/ha-az-lehetek-aki-vagyok-anne-frankra-emlekezhetunkdebrecenben/2017/05/04/
34. Harry Pottert és barátait keresik Debrecenben In: Dehir, 2017. 05. 24. http://www.dehir.hu/kultura/harry-pottert-es-baratait-keresik-debrecenben/2017/05/24/
35. Debrecenbe jön Holden Rose és találkozik az olvasókkal In: Dehir, 2017. 06. 05. http://www.dehir.hu/kultura/debrecenbe-jon-holden-rose-es-talalkozik-azolvasokkal/2017/06/05/
36. Kötetlenül lehet kötetekkel ismerkedni Debrecenben In: Haon, 2017. 06. 06. http://www.haon.hu/88-unnepi-konyvhet-debrecen/3507604
37. Szabó Magda életműve lesz az Ünnepi Könyvhét középpontjában In: Dehir, 2017. 06. 06. http://www.dehir.hu/kultura/cimsor-megadasa-2/2017/06/06/
38. Feltámadott a gender: érdekes könyveket mutatnak be a héten Debrecenben In: Dehir, 2017.
06. 06. - http://www.dehir.hu/kultura/feltamadott-a-gender-erdekes-konyveket-mutatnak-be-aheten-debrecenben/2017/06/06/
39. Átadták Debrecen első utcai könyvszekrényét – fotókkal In: Dehir – 2017. 06. 07. http://www.dehir.hu/debrecen/atadtak-debrecen-elso-utcai-konyvszekrenyetfotokkal/2017/06/07/
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40. Új magyar versforma született, amely még a haikuknál is rövidebb In: Dehir, 2017. 06. 07. http://www.dehir.hu/kultura/uj-magyar-versforma-szuletett-amely-meg-a-haikuknal-isrovidebb/2017/06/07/
41. Nyitva az utcai könyvszekrény Debrecenben In: Haon, 2017. 06. 07. http://www.haon.hu/nyitva-az-utcai-konyvszekreny-debrecenben/3509376
42. Mindenkit vár a debreceni könyvünnep In: Haon, 2017. 06. 08. http://www.haon.hu/mindenkit-var-a-debreceni-konyvunnep/3510885
43. Debrecenben is elindult a vasárnapig tartó nagy könyvünnep – videóval In: Dehir, 2017. 06.
08. - https://www.dehir.hu/debrecen/debrecenben-is-elindult-a-vasarnapig-tarto-nagykonyvunnep/2017/06/08/
44. Átadták az utcai könyvszekrényt Debrecenben In: KULTer.hu, 2017. 06. 08. http://kulter.hu/2017/06/atadtak-az-utcai-konyvszekrenyt-debrecenben/
45. Holtan haza In: Litera, 2017. 06. 08. - http://www.litera.hu/netnaplo/holtan-haza
46. Szép nyári nap, könyvek, emberek, Debrecen – fotókkal In: Dehir, 2017. 06. 09. http://www.dehir.hu/velemeny/szep-nyari-nap-konyvek-emberek-debrecenfotokkal/2017/06/09/
47. Az Utolsó Vacsora után In: Litera, 2017. 06. 12. - http://www.litera.hu/netnaplo/az-utolsovacsora-utan
48. Fotók: Ecsetvonásokkal az írott szó otthonában – Megnyílt Gerhard Cervenka kiállítása In:
2017. 06. 13. - http://www.haon.hu/fotok-ecsetvonasokkal-az-irott-szo-otthonaban-megnyiltgerhard-cervenka-kiallitasa/3516191
49. A gyerek gyógyír önhittségre In: Haon: 2017. 06. 18. - http://www.haon.hu/a-gyerek-gyogyironhittsegre/3521679
50. Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótár a Városi Televízió Cívis értéktár című műsorában,
2017.06.22.
51. A „hanvai pap” emléke In: Haon, 2017. 06. 24. - http://www.haon.hu/a-hanvai-papemleke/3528082
52. Tevékeny program a drogok ellen In: Haon, 2017. 06. 25. - http://www.haon.hu/tevekenyprogram-a-drogok-ellen/3529051
53. Van fogalmuk arról, mi mindent lehet csinálni egy könyvtárban? In: Dehir, 2017. 07. 04.http://www.dehir.hu/kultura/van-fogalmuk-arrol-mi-mindent-lehet-csinalni-egykonyvtarban/2017/07/04/
54. Lakossági fórumot tartottak az EKF-pályázatról In: Dehir, 2017. 08. 10. http://www.dehir.hu/videogaleria/lakossagi-forumot-tartottak-az-ekf-palyazatrol/
55. Fotók: Kötetben a Nagyerdő In: Haon, 2017. 08. 31. - http://www.haon.hu/fotok-kotetben-anagyerdo/3599000
56. A sokoldalú debreceni muzsikus ezúttal rajzaival mutatkozik be In: Dehir, 2017. 09.06. http://www.dehir.hu/kultura/a-sokoldalu-debreceni-muzsikus-ezuttal-rajzaival-mutatkozikbe/2017/09/06/
57. Különleges fotókiállítás nyílt a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban In: Dehir, 2017. 09.07.http://www.dehir.hu/kultura/kulonleges-fotokiallitas-nyilt-a-meliusz-juhasz-peterkonyvtarban/2017/09/07/
58. Hogyan tanulhatunk könnyedén különböző nyelveket? In: Dehir, 2017. 09.11.http://www.dehir.hu/debrecen/hogyan-tanulhatunk-konnyeden-kulonbozonyelveket/2017/09/11/
59. Fotók: Nem csak gitárral, ceruzával is In: Haon, 2017. 09. 12. - http://www.haon.hu/fotokzene-es-vizualitas-kiallitas/3613887
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60. Tisztelegjen versmondással! In: Haon, 2017. 09. 12. - http://www.haon.hu/tisztelegjenversmondassal/3613467
61. A debreceniekről és a debrecenieknek szól az Európa Kulturális Fővárosa pályázat In: Dehir,
2017. 09.13.- http://www.dehir.hu/debrecen/a-debreceniekrol-es-a-debrecenieknek-szol-azeuropa-kulturalis-fovarosa-palyazat/2017/09/13/
62. Szabó Magdára emlékezik Debrecen In: Dehir, 2017. 09. 18. http://www.dehir.hu/kultura/szabo-magdara-emlekezhetnek-kicsik-es-nagyokegyarant/2017/09/18/
63. Toll helyett gitárt adnak Arany János kezébe Debrecenben In: Dehir, 2017. 09. 18. http://www.dehir.hu/debrecen/toll-helyett-gitart-adnak-arany-janos-kezebedebrecenben/2017/09/18/
64. Szabó Magda Emlékkiállítás nyílt In:Librarius kortárs kult magazin - 2017. 09. 20. https://librarius.hu/2017/09/20/szabo-magda-emlekkiallitas-nyilt/
65. Az egyik legismertebb debreceni írónőre emlékezhetünk In: Dehir , 2017. 09. 20. http://www.dehir.hu/kultura/az-egyik-legismertebb-debreceni-ironoreemlekezhetunk/2017/09/20/
66. Szabó Magda emlékére nyílt kiállítás Debrecenben In: Haon, 2017. 09. 20. http://www.haon.hu/debrecen/szabo-magda-emlekere-nyilt-kiallitas-debrecenben/3622988
67. Szabó Magda nyomában In: Naplo.hu, 2017. 09. 21. https://www.naplo.hu/helyi/2017/09/20/szabo-magda-nyomaban.naplo
68. Fotók: Hat évtized emlékeiből nyílt kiállítás In: Haon, 2017. 10. 03. http://www.haon.hu/fotok-hat-evtized-emlekeibol-nyilt-kiallitas/3636922
69. Felolvasóesten emlékezhetünk kedvencünkre In: Dehir, 2017. 09. 28. https://www.dehir.hu/kultura/felolvasoesten-emlekezhetunk-kedvencunkre/2017/09/28/
70. Tompa „szavaival élve” In: Haon, 2017. 10. 03. - http://www.haon.hu/tompa-szavaivalelve/3636960
71. Az ország egyik legismertebb celEBe látogat Debrecenbe In: Dehir, 2017. 10. 03. http://www.dehir.hu/debrecen/az-orszag-egyik-legismertebb-celebe-latogatdebrecenbe/2017/10/03/
72. Ösztöndíjjal támogatja az önkormányzat a tehetséges debreceni diákokat In: Dehir, 2017. 10.
03. - http://www.dehir.hu/debrecen/osztondijjal-tamogatja-az-onkormanyzat-a-tehetsegesdebreceni-diakokat/2017/10/03/
73. A Jost család története elevenedik meg Debrecenben In: Dehir, 2017. 10. 04. http://www.dehir.hu/debrecen/a-jost-csalad-tortenete-elevenedik-megdebrecenben/2017/10/04/
74. Szabó Magda-szobrot avattak Debrecenben In: Mandiner, 2017. 10. 05. http://mandiner.hu/cikk/20171005_felavattak_szabo_magda_szobrat_debrecenben
75. Együtt, csapatban töprenghetünk a Méliusz Könyvtárban In: Dehir, 2017. 10. 05. http://www.dehir.hu/debrecen/egyutt-csapatban-toprenghetunk-a-meliuszkonyvtarban/2017/10/05/
76. A kék hegyek titkait ismerhetik meg a gyerekek Debrecenben In: Dehir, 2017. 10. 10. http://www.dehir.hu/debrecen/a-kek-hegyek-titkait-ismerhetik-meg-a-gyerekekdebrecenben/2017/10/10/
77. Fotók: Debrecen is őrzi Jost munkáit In: Haon, 2017. 10. 11. - http://www.haon.hu/fotokdebrecen-is-orzi-jost-munkait/3646258
78. Irodalmi délutánt szerveznek a debreceni könyvtárban In: Dehir, 2017. 10. 19. http://www.dehir.hu/kultura/irodalmi-delutan-szerveznek-a-debrecenikonyvtarban/2017/10/19/
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79. Rendhagyó történelemóra lesz a Méliusz Központban In: Dehir, 2017. 10. 21. http://www.dehir.hu/debrecen/rendhagyo-tortenelemora-lesz-a-meliuszkozpontban/2017/10/21/
80. Debreceniek is részt vettek száz éve a caporettói csatában In: Dehir, 2017. 10.24. http://www.dehir.hu/debrecen/debreceniek-is-reszt-vettek-szaz-eve-a-caporettoicsataban/2017/10/24/
81. Rendhagyó történelemóra a Méliuszban In: Dehir, 2017. 10. 24. http://www.dehir.hu/galeria/rendhagyo-tortenelemora-a-meliuszban
82. A hit és az írásművészet kapcsolata áll az idei Debreceni Irodalmi Napok középpontjában In:
Dehir, 2017. 10. 25. - http://www.dehir.hu/kultura/a-hit-es-az-irasmuveszet-kapcsolata-all-azidei-debreceni-irodalmi-napok-kozeppontjaban/2017/10/25/
83. Debreceni Irodalmi Napok In: programok-Debrecen.hu, 2017. 11. 06. http://www.programok-debrecen.hu/meliusz-juhasz-peter-konyvtar/debreceni-irodalmi-napok
84. A hitről szól idén a Debreceni irodalmi Napok In: kulter.hu, 2017. 11. 01. http://kulter.hu/2017/11/a-hitrol-szol-iden-a-debreceni-irodalmi-napok/
85. Hagyomány és hit a Debreceni irodalmi Napokon In: Dehir.hu, 2017. 11. 02. https://www.dehir.hu/debrecen/hagyomany-es-hit-a-debreceni-irodalmi-napokon/2017/11/02/
86. Ismét Debreceni Irodalmi Napok In: debrecen.hu, 2017. 11. 02. https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/hireink/ismet-debreceni-irodalmi-napok
87. A hit lesz az idei Irodalmi Napok témája In: Dehir.hu, 2017. 11. 02. - A hit lesz az idei Irodalmi Napok központi témája
88. A magyar nyelv napját ünneplik Debrecenben In: Dehir, 2017. 11. 09. https://www.dehir.hu/videogaleria/a-magyar-nyelv-napjat-unneplik-debrecenben/
89. Kulturális híradó In: MTVA M5 csatorna, 2017. 11.09. 19:03 - https://nava.hu/id/3213789/
90. Kulturális Híradó In: MTVA M5 csatorna, 2017. 11. 06. - https://nava.hu/id/3207581/
91. Bibliatárlat a könyvtárban In: Haon, 2017. 11. 09. - http://www.haon.hu/bibliatarlat-akonyvtarban/3675228
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Minőségirányítási tevékenység
2017-ben kiemelt feladatunk volt az intézmény egységességének valamennyi területen
való megjelentetése. Erős, valódi hálózatban szervezetten működő tizenhárom egységből álló,
kiválóan szolgáltató, használóközpontú Méliusz Könyvtár kialakítását tűztük ki célul.
Ennek egyik elemeként szerettük volna annak a feltételeit megteremteni, hogy valamennyi egységünk saját aloldalt kapjon az intézményi honlapon, és az egységes dizájn alatt
egységes elvek szerint tájékoztathassa és invitálhassa majd az érdeklődőket valamennyi egység. Ez a folyamat megkezdődött. jelenleg a honlap átalakításánál tartunk. Lépéseket tettünk
az egységes Facebook megjelenés irányába.
Törekszünk a médianyilvánosság lehetőségét kihasználni, egységességünket tudatosítani, új szolgáltatásainkat megismertetni. Komoly előrelépés történt az egységes névhasználatban, a meghívókon, plakátokon minden egység a Méliusz részeként tünteti fel magát. Ezt a
Városi Hálózatszervezési Osztály kiemelten, folyamatosan ellenőrzi.
A katalógusok lezárásával átalakult a gyűjteményszervezési osztály munkája. Már
nem kell építeni a raktári katalógust sem, nem kell a törléseket kivezetni, nem kell könyvsarkot ragasztani stb., ezért új folyamatábra szerint folyik majd 2018-tól a feldolgozás. Így indokolt volt elhalasztani a dokumentum-feldolgozás gyorsaságának és eredményességének mérését.
Decemberre megnyílt az egységes szolgáltatás lehetősége, mivel valamennyi beiratkozott olvasó egyetlen olvasójegyével egységesen használhatja valamennyi egységünket. Szándékunk, hogy a különbözőképpen felszerelt, és különböző adottságokkal rendelkező 13 egység valamennyi pontján a lehetőségei maximumát kihasználva ugyanolyan minőségű szolgáltatást nyújtson az olvasónak.
A Huntéka rendszer bevezetése során folyamatos szakmai segítséget kapott minden
egység, az egységes elvárások megismertetése és folyamatos ellenőrzése biztosítja a rendszer
összehangolt működését. 2017 decemberére az utolsó egység is felszámolta a tasakos kölcsönzést, bevezettük a gépi kölcsönzést.

Használói elégedettségmérés
Használói elégedettségmérést végeztünk, tudakolva a számítógépes kölcsönzés bevezetésének tapasztalatait, az olvasói szokások változását, keresve a hiányosságokat, rákérdezve
az ötletekre, javítandó területekre.
409 válasz érkezett. Ez a 2017-ben beiratkozott, vagy érvényes beiratkozással rendelkező olvasók 2 százaléka. A válaszok közül 315 elektronikusan, 194 nyomtatva érkezett.
A válaszadók 92 százaléka elégedett a számítógépes kölcsönzés bevezetéséve, 70 százalékuknak változtatta meg kölcsönzési szokásait a rendszer bevezetése. A nyílt kérdésre
adott válaszok szerint kevesebb könyvet kölcsönöznek egyszerre, így többször jönnek, online
hosszabbítanak, jobban tudnak figyelni a kölcsönzési időre, A válaszadók olyan kritikai észrevételeket is tettek, melyek megoldása a következő időszak feladata lesz: nem felhasználóbarát a felület, a szigorú határidők miatt, inkább kevesebbet jár könyvtárba. A késedelmi díjra
vonatkozó kérdésünk is megerősítette, hogy olvasóinktól az elektronikus rendszer, hogy fegyelmezettebb könyvtárhasználói magatartást követel meg. 72,4 százalékuk már fizetett késedelmi díjat, nagy hányaduk mindössze egyszer. A kölcsönzési idő hosszabbítása azonos
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arányban személyes, illetve online, a hálózati olvasójegy rendszerének előnyeit beiratkozott
olvasóink 40 százaléka használja ki, ennyien járnak egynél több fiókkönyvtárba.
A számítógépes kölcsönzés előnyeit leginkább az otthonról történő hosszabbítás jelenti. A válaszadók 70,6 százaléka használja, de népszerű az e-mail értesítés is a kölcsönzési idő
lejáratáról, erre a válaszadók 68,4 százaléka reagált pozitívan. Az automatikus értesítés a hamarosa lejáró könyvekről különös jelentőséggel bír, hiszen már nincs a lejárati határidővel
bepecsételt olvasójegy, ami mindig kéznél volt. Harmadik helyre került az előjegyzés otthonról 182 fő (50,1%), negyedik helyen áll a kevesebb adminisztráció 181 fő (47,1%), utolsó
helyre került a gyorsabb kölcsönzés 164 fő (42,6%).
A felmérésből kiderült, hogy a könyvtár néhány szolgáltatásáról nem tudnak az olvasók, s azokat, mint fejlesztéseket javasolják. Ezekben az esetekben nagyobb figyelmet kell
szentelni a tájékoztatásra: pl. könyvtárközi kölcsönzés, online is lehet előjegyezni kölcsönzési
szándékot egy dokumentumra stb. A „Mit hiányol általában?” kérdésre a következő válaszok
érkeztek: A cédulát a könyvekből.; Rugalmasságot; Könyvek automatikus visszaadását sorbanállás nélkül (mint a Debreceni Egyetemen), csúcsforgalomban (pl. délben) több könyvtárost;
Sok új könyvet; e-mailes értesítés esetén jó lenne a pontos lejárati dátum közlése; Könyvek
számát és címét a kiértesítésen; A kölcsönözhető könyveknek lehetne nagyobb a kínálata.;
Több személyes kapcsolattartást.; Nem látni, hogy korábban volt-e már a könyv nálam. A
kölcsönzőkártyáról láttam.; Olvasói online bejelentkezéskor a rendszer nem tünteti fel, melyik
könyvtárból való a könyv.
A Beérkezett ötletek, kérések-re pedig az alábbiak:
Az újonnan beszerzett könyvek listáját. Ha jól emlékszem, sok évvel ezelőtt volt ilyen.
Jó lenne, ha elérhető lenne a honlapon egy lista a legfrissebben beszerzett könyvekről.
Jó lenne, ha online kiválaszthatnám a kölcsönözni kívánt könyvet. Valaki összekészítené, nekem csak be kellene ugrani értük.
Hogy a büntetést nem tudom online kifizetni, ehhez személyesen be kell mennem.
Hogy láthassam, ha előjegyzik a nálam levő könyvet.
Eddigi kölcsönzéseim egyértelműbb visszakeresése
Nem tudom követni, hogy volt-e nálam a könyv.
Rendszeresen mértük az elégedettséget az általunk szervezett tanfolyamok esetében.
Megkérdeztük többek között: mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti és gyakorlati részének oktatóival, a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával, a gyakorlati
képzés színvonalával, mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott
módszerek, mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.), a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével, mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében.
A válaszadó 1 és 10 közötti pontokkal fejezték ki elégedettségüket.
A 12 informatikai tanfolyamon a válaszadók elégedettségüket átlagosan 9,8-as pontszámmal fejezték ki. Egy képzés esetében minden kérdésre maximális 10 pontot adtak a megkérdezettek
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Mértük a dolgozói elégedettséget. Rákérdeztünk a szervezeti kultúránkról alkotott véleményekre és a dolgozók motiváltságára. Az adatokat mindkét esetben összehasonlítottuk a 2015-ös mérési eredményekkel.
A Méliusz szervezeti kultúrája
Összehasonlító elemzés 2015 – 2017.
2017 decemberében ugyanazt a kérdőívet töltettük ki munkatársainkkal, amit 2015-ben.
A 10 kérdésből álló kérdőívet mindenki elektronikusan, anonim módon töltötte ki.
Intézményünk 2017-es létszáma a mérés idején közel hasonló volt a két évvel korábbival.
A válaszadók száma is közel azonos, 50 százalék körüli (2015-ben 51, 2017-ben 53).
Dolgozók motiváltsága
Összehasonlító elemzés 2015 – 2017.
2015 –ben megkérdeztük munkatársainkat, ki mennyire motiváltan dolgozik a könyvtárban.
Tudását, ismereteit mennyire használja, illetve mi az, ami előnyösen befolyásolná teljesítményét.
2017 decemberében a felmérést ugyanazokkal a kérdésekkel megismételtük, és összehasonlítottuk az eredményeket.
2015-ben a válaszadók száma 52 fő volt, 2017-ben 43.
A válaszadók között 10 százalékkal, nőtt a nagyon motiváltak száma. Ez a százalék a
korábban többnyire motivált státuszúak közül lépett előre.
Mindkét évben a csapatban dolgozók száma volt a nagyobb, ám kifejezett emelkedést
mutat az önállóan dolgozni szeretők száma. Itt is 10 százalék az elmozdulás.
Ugyanakkor 10 százalékkal csökkent azok száma, akik csapatban dolgoztak. További
vizsgálat tárgyát képezi, hogy a dolgozók lehetősége nincs meg a csapatban való tevékenységnek, vagy a tapasztalat kedvezőtlen, és inkább egyéni teljesítményekre törekszenek a munkatársak. A „Szívesen bekapcsolódnál-e új területeken a könyvtári munkába?” kérdésre kiegyenlített volt az arány mindkét mérésnél: közel azonos mértékben érzik magukat elégedettnek a saját helyükön, az új területek iránti kíváncsiság 2015-höz képest minimálisat csökkent.
A következő területeken próbálnák ki magukat a változásra törekvők: pályázatírás,
rendezvényszervezés, felnőttképzés, informatikai oktatás, biblioterápia, olvasószolgálati
munka, marketing. A biblioterápia 2015-ben is előkelő helyen volt. Érdemes lenne a könyvtárban az ilyen jellegű tanfolyamot végzetteket, és az érdeklődőket egyszer egy asztalhoz ültetni, és elmélyedve akár több egységünkben is elindítani biblioterápiás csoportokat, hiszen ez
a terület igazán a könyvtárosság lényegéhez tartozik.
A másik terület a pályázatírás. Ebben is érdekes lehetne új ötleteket és ötletgazdákat
bevonni, ugyanakkor talán nőne a bekapcsolódási hajlandóság, és a felelősség a pályázat
megvalósítása során.
A pénz motiváló erejét meghaladta az elismerés a munkahelyi közösség előtt válasz.
Ez a motiválási forma tértől és időtől függetlenül a vezetés rendelkezésére áll.
Bár nem a pénz az elsődleges motiváló erő, a válaszokból egyértelműen kiderült, hogy
a pénzbeli jutalom első helyen áll a munkatársak jutalmazási formájának listáján (72-ről 88
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százalékra nőtt). Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire van még szabad kapacitásuk a munkatársaknak, mennyire kihasználatlan tudásuk, felkészültségük. 4 százalékkal emelkedett a 100
százalékosan leterhelt kollégák száma (10-ről 14százalékra emelkedett). 42-ről 53-ra emelkedett a 70 százalékban leterheltek száma. Ez a sáv kapta a legmagasabb százalékot. 37-ről
26százalékra csökkent azoknak a száma, akik úgy érzik, hogy fele részben van a tudásuk kihasználva. Már kevesebben érzik mellőzöttnek magukat. Viszont emelkedett azoknak a száma, akiknek sok szabad kapacitása van, hiszen tudásuknak mindössze 30 százalékát használja
a könyvtár vezetése. Itt visszaköszön a korábbi igazgatói megállapítás, miszerint nem egyenletes a feladatelosztás.

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:….

2017. évi tény
11
20
55

2018. évi terv
11
20
60

88
960
22
-

90
1000
22
-

-

-

6. Elektronikus szolgáltatások
Mind a honlapunkat mind a nyilvántartó rendszerünket egy külsős cég tartja karban, a
Monguz Kft., napi kapcsolatot tartunk velük, rugalmasan és gördülékenyen segítjük egymás
munkáját. A napi karbantartásokat távfelügyelettel végzik, de a MÉLIUSZ egységeiben lévő
hardver eszközöket az Informatikai Osztály munkatársai tartják karban és javítják.
Az intézmény honlapjával kapcsolatos igényeket elsősorban munkatársaink tolmácsoljuk a Monguz Kft. felé.
2017-ben elkészült valamennyi fiókkönyvtár és a központi könyvtár facebook oldalának arculati és tartalmi egységesítése, a finomhangolások jelenleg is folynak.
Jól működő levelezési csoportjaink folyamatosan bővülnek, ezeket a munkatársak is
rendszeresen használják, igénylik. Gyakran az ő kéréseiknek megfelelően alakítják át az intézmény informatikusai, vagy hoznak létre újakat.
Egy alvállalkozóval jelenleg is nagyon kedvező szerződés keretében folyik az intézményi honlap (www.meliusz.hu) keresőoptimalizálása. Ezt a munkát 2018-ban is havi rendszerességgel folytatjuk.
A Központi Könyvtárhoz hasonlóan az Újkerti Fiókkönyvtárban és a Benedek Elek
Fiókkönyvtárban is kialakítottuk az olvasók számára is hozzáférhető wifi hozzáférést 2017ben. Új munkaállomások beüzemelésével segítettük több helyen a gépi kölcsönzés hatékonyságát.
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Szolgáltatás

Honlap

2017-ben megvalósult (I/N)

Részletek

I

A 2017-re tervezett portál fejlesztési munkák közül
költségvetési korlátok miatt egyedül a szerkezeti és
megjelenésbeli átalakítást tudtuk megvalósítani.
Korábban intézményünk honlapjának menüje a jobb
oldalon helyezkedett el, ami nagyban nehezítette a
reszponzivitást, mivel mobil eszközökön rácsúszott a
tartalomra. Ennek megoldására először csökkentettük
a menüpontok számát, majd felkerült a headerbe,
ahol saját sort kapott a logó alatt legördülő menü
formájában. Ez magával vonta az olvasói bejelentkezés újra pozicionálását is, mert ez eddig a menü szerves részét képezte. Most elvált attól és áthelyezésre
került a header jobb oldalára a keresőmező mellé.
Valamint ebben a blokkban kapott helyet a nyitvatartás is egy piktogram formájában, mely azelőtt a menü
alatti részt foglalta el. Ezekkel a változtatásokkal
jelentős helyett tudtunk felszabadítani a tartalmi rész
javára. Ezt a célt szolgálta a breadcrumb, a felhasználói navigációs eszköz létjogosultságának felül vizsgálata is, melynek eredményeként ez is megszüntetésre
került, mivel ennek is külön sávja volt a tartalom
rovására.
A módosítások következtében átgondoltuk a header
funkcióját is, mely előtte a szöveges rész görgetésével „eltűnt”, jelenleg fix helyet kapott az oldal tetején
és a tartalom alágördül. Így használóink könnyebben
visszatérhetnek a menühöz vagy indíthatnak keresést
az OPAC-on keresztül.
A hírek és események elrendezését is újraterveztük,
melynek következtében megtartottuk a korábbi dobozos elrendezést. Viszont a New York Public Library
mintájára mi is a tabos felosztás segítségével választottuk el a tartalmakat egymástól. Ezzel segítve olvasóink tájékoztatását a könyvtárat érintő hírekről, egységeinkben tartandó eseményekről.
A könnyebb tájékozódás érdekében az oldal megjelenését légiesebbé tettük. A frissesség kedvéért a fejléc erős színét megtartottuk, a tartalmi rész, pedig
letisztultabb lett: a dobozok körvonalak nélkül jelennek meg azokat csak egy nagyon vékony vonal választja el egymástól. Egyik honlap elem esetében sem
készültek külön gombok, hanem csak hoverre - ha az
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OPAC

I

Adatbázisok
Referensz szolgáltatás
Közösségi oldalak
RSS

I

egeret fölé visszük - változik meg az adott menüpont
vagy doboz színe. Összeségébe minden egy „nagy
fehér vásznon” van körvonalak és sávok nélkül. Csak
az elrendezés irányítja az ember szemét és az egeret.
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. 2017ben az OPAC3 finomhangolásaként összekapcsoltuk
azt a moly.hu-val.
ld. kifejtve III. 4.1 fejezetben

I

ld. kifejtve lent

I

ld. kifejtve lent

N

-

Közösségi oldalak
2017-ben lezárult könyvtárunk közösségi média oldalainak egységesítési folyamata.
Ezen belül létrehoztuk az új Facebook üzleti oldalakat, minden fiókkönyvtár, egység és
könyvtárpont esetében. Ezeket immár egységes arculattal, egységes profilképpel, borítóképpel
a meglévő arculati elemek felhasználásával hoztuk létre, ugyanakkor minden egyes fiókkönyvtár „egyéniségére” szabva. Felülvizsgáltuk és összhangba hoztuk az intézményi elnevezéseket, a szöveges tartalmi részeket, pótoltuk a hiányosságokat.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Facebook-oldala 2016. december 31-én 1016 rajongóval rendelkezett, ez a szám 2017 végén 1246 főre növekedett.
Rajongóink 73 százaléka nő.

Legnépszerűbb bejegyzések:
Van KEDDVED játszani? - 2017. augusztus 31. (4135 elért ember)
„Ha az lehetek, aki vagyok”. Az amszterdami Anne Frank Ház egyedülálló kiállítása a Debreceni
Német Kulturális Fórum és a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék szervezésében –
2017. május 3. (2101 elért ember)
35 órás INGYENES SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOK a GINOP-6.1.2-15 „Digitális
szakadék csökkentése” projekt keretein belül a Méliusz Könyvtáraiban – 2017. január 16.
(1905 elért ember)
Lassulj le a Méliuszban a Campuson is! - 2017. július 12. (1818 elért ember)
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A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtárának Facebook oldala 2016. december
31-én 898 rajongóval rendelkezett, ez a szám 2017 végén 934 fő volt.
Rajongóink 78 százaléka nő, döntően a 25-44 éves korosztályból, magyar anyanyelvű, magyarországi lakosok.
A Facebook oldalunkon átlagosan legalább hetente egyszer, de gyakran még többször jelenik
meg valamilyen új bejegyzés (a rendezvényeinkről szóló információk, fotók, hírek, közérdekű
információk, felhívások, képzések, stb.).
A bejegyzések organikus elérési átlaga változott a 2016-os év (147, 326) átlagaihoz képest.
Az első és a második félévi adatok nagy eltérése magyarázható a Facebook algoritmusok változásaival. A legnépszerűbb poszt a Központi Könyvtár októberi programjainak ismertetése
volt (2017. szeptember 26., 6436 elért ember).
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Ebben az évben a szöveges bejegyzéstípus bizonyult sikeresebbnek, megelőzve a fényképpel
kísért és linkkel ellátott posztokat.

A Facebook által bevezetett 5 új reakciógombot egyelőre nem használják gyakran olvasóink.
A Központi Könyvtár közelében lakó Facebook használók legaktívabb időszaka a pénteki
napok délutánjára esik (negyedéves adat). Ha számukra szeretnénk híreket, eseményeket
megosztani, érdemes erre az időszakra időzíteni a bejegyzések publikálását.
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Könyvtáraink többsége saját Facebook-oldalt üzemeltet, ahol aktuális információkat,
képeket, rövid beszámolókat osztanak meg rendezvényeikről, szolgáltatásaikról. Tapasztalataink szerint a bejegyzések, események facebookos népszerűsége nem minden esetben eredményez automatikusan nagy látogatottságot az adott rendezvényen. Emiatt továbbra is érdemes
hangsúlyt fektetni a k közönségszervezés hagyományos módszereire a közösségi oldalak által
nyújtott lehetőségek mellett.
Kiadványok, szakmai publikációk (beleértve a webes kiadványokat is)
38. Barátunk a könyv olvasónapló pályázat versenyfeladatai alsós és felsős csapatok számára
Kiállítások és egyéb rendezvények szóróanyagainak összeállítása, meghívók szerkesztése,
plakátok készítése
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7. Innovatív megoldások, újítások:
Megnevezés
Csökkenő szolgáltatási díjtételek,
egységes hálózati
beiratkozási kártya
a MÉLIUSZ könyvtárhálózatában 2017.
március 1-jétől.

Leírás, ismertető

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2013-ban jött létre a korábbi városi
és megyei könyvtár integrációjával. A két könyvtár eltérő kölcsönzési
politikával és gyakorlattal rendelkezett. Az azóta eltelt években, több
lépcsőben egységesítettük szolgáltatásainkat, hogy a folyamat végére
kialakíthassuk egységes kölcsönzési politikánkat, a minőségi szolgáltatás alapkövetelményeként azonos kínálatot nyújtsunk mindegyik szolgáltatóhelyünkön.
Egységeink eddig különböző beiratkozási díjtételekkel működtek.
2017. március 1-jétől életbe lépő beiratkozási díjaink olvasóink számára kedvezőbbek, s reményeink szerint a beiratkozott olvasók számának
növekedését eredményezik, akik immár egy olvasójeggyel használhatják a teljes hálózatot.
A 2017-es év mottója:

Hálózati olvasójegyünk 2017-től 800 Ft, amely 50 százalékos árcsökkenést jelent a korábbi esztendőhöz képest. (Korábbi években egy fiókkönyvtár beiratkozási díjának megfelelő összegért most már a teljes
hálózatot használhatják beiratkozott olvasóink). Kedvezményeink a
következőképpen alakultak: a diák- vagy nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők 400 forintért látogathatják egész évben könyvtárainkat.
A 800, illetve 400 Ft-os olvasójegy bármelyik fiókkönyvtárunkban
megvásárolható, és a könyvtárhálózat összes egységére (13 könyvtár) érvényes.
Díjtételeink nyomon követhetők a mellékelt táblázatban. A fogyatékos
igazolvánnyal rendelkezők, és a közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) dolgozói ingyenesen vehetik igénybe szolgáltatásainkat, csakúgy, mint a 16 év alatti gyermekek és a 70 év felettiek.
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Beiratkozási és késedelmi díjak
Beiratkozási díj
Teljesárú

800 Ft / év

Kedvezményes (diák és nyugdíjas)

400 Ft / év

Az olvasójegy érvényes a Méliusz Juhász Péter Könyvtár valamennyi egységébe, a Központi Könyvtárba és 12 fiókkönyvtárba.
Késedelmi díjak
felnőtt (16 év felett)

10 Ft / dokumentum / nap

gyerek (16 év alatt)

5 Ft / dokumentum / nap

CD, DVD

50 Ft / dokumentum /nap

Késési figyelmeztetés

150 Ft / levél

Egyes fiókkönyvtárak ettől eltérhetnek a következőképpen:

Egységes kölcsönzési rendszer bevezetése egységeinkben

I. felszólítás (1 hónap)

300 Ft / felszólítás

II. felszólítás (2 hónap)

600 Ft / felszólítás

Egy a hálózatiság elvére épülő szervezet akkor tudja erősséggé tenni a
felépítésében rejlő lehetőségeket, ha kumulálja egységeinek tudását.
Ennek a tudásnak az összegzéséhez kínál a technológia visszautasíthatatlan segítséget. Az integrált könyvtári rendszerek ma már a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az alapvető könyvtári munkafolyamatokon túl számos új funkcióval bírnak, melyek az egyszerűbb kezelhetőség, a stabilitás, a felhasználókkal való folyamatos kapcsolattartás
irányába fejlődnek.
Az egységes kölcsönzési politika kialakításának szellemében a fiókkönyvtárak állományát alkalmassá kellett tenni a gépi kölcsönzésre (a
két korábbi könyvtár katalógusában lévő rekordok integrálása, a dokumentumok ellátása vonalkóddal, példányazonosítókkal stb.), mely
több éves, lépcsős folyamat volt. A következő lépésben indulhatott
meg a gépi kölcsönzés megvalósításának kidolgozása teljes fiókkönyvtári hálózatunkra vonatkozóan a Központi Könyvtár és más megyékben
lévő könyvtárak gyakorlati tapasztalataira építve. Az elektronikus kölcsönzési nyilvántartás bevezetésével beiratkozott olvasóink számára
naprakész információt tudunk nyújtani nemcsak kölcsönzéseikről, hanem valamennyi egységünk állományáról is, ezzel segítve az olvasószolgálatban dolgozó kollégákat is a tájékoztató munkájuk során.
Emellett fel tudjuk hívni figyelmüket a honlapunkra is, ugyanis érvényes beiratkozással és egy jelszó segítségével az oldalunkon keresztül
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maguk is tudják kezelni kölcsönzéseiket, miközben információkhoz
jutnak könyvtárunkról. Illetve az adatbázisunkban szereplő olvasóinknak e-mailen hírlevelet küldünk az intézmény aktuális eseményeiről. A
rendszer ugyanakkor a kölcsönzési határidő lejárta előtt 2 nappal figyelmezteti az olvasókat, és felajánlja nekik a hosszabbítás lehetőségét.
Szolgáltatás menedzsment: Fiókkönyvtárainkban nem volt elterjedt az
integrált könyvtári rendszer használata, mivel a tájékoztatás a honlapunkon keresztül az OPAC-ról történt, így előzetesen a munkatársak
számára több időpontban kis csoportos belső tanfolyamot indítottunk.
Ezáltal ismeretet szereztek a rendszer működéséről, felépítéséről és így
a kölcsönzés indításakor már nem egy ismeretlen felülettel találkoztak.
Mivel az elektronikus nyilvántartás bevezetése nem egy időben indult
egységeinkben, lehetőségünk volt az indulás előtt mindenhol egy felkészítő nap tartására, ahol az adott hely munkatársai betekintést kaptak
a kölcsönző modulba és annak mindennapi használatába. A Központi
Könyvtár egy munkatársa a bevezetés hetében végig az adott fiókkönyvtárban dolgozott, ezzel is segítve a kollégák gyors betanulását.
Minőségbiztosítás: A kölcsönzés bevezetését követően az integrált
könyvtári rendszer segítségével napi statisztikákat és olvasói listákat
készítünk az esetleges hibák kiküszöbölésére, melyeket ezt követően az
adott helyen dolgozó kollégák bevonásával oldunk meg. Illetve a többi
egység figyelmét is felhívjuk a problémára, hogy folyamatosan minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani olvasóink számára.
Emellett folyamatos felmérést végzünk az olvasók körében is, hogy
mennyire elégedettek a szolgáltatással, s mik azok az információk,
amiket szívesen látnának még az elektronikus felületen.
Fiókkönyvtárainkban a sok éves kölcsönzési gyakorlat szinte teljes
egészében megváltozott. Az előkészítő munka egyik fázisa volt az olvasók felkészítése a változásokra. Az olvasók nagy része tudomásul
vette a változásokat, s elfogadta azokat. A menedzsmentnek a legnagyobb hangsúlyt a kölcsönzési idő megváltozásának, valamint a késedelmi díjak napi emelkedésének elfogadtatására kellett fordítani. Személyes beszélgetések, rendszeres figyelemfelhívás, szóróanyagok, tájékoztatás a honlapon mind az új szolgáltatás bevezetését megelőző
marketingeszközök voltak.
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Bevétel

Kiadás

2016. évi 2017.
tény
évi terv

13912
Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevé13912
tel (nem fenntartótól származó bevételek)
– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
1712
– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)
3314
507205
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
– ebből fenntartói támogatás
213088
– ebből felhasznált maradvány
– ebből központi költségvetési támogatás
272593
– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás
38793
– ebből pályázati támogatás
21524
– a pályázati támogatásból EU-támogatás
8963
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen
521117
Személyi juttatás
240681
Munkaadókat terhelő összes járulék
69889
Dologi kiadás
107528
Egyéb kiadás
72136
Kiadás összesen
490234

13403

eltérés %ban 2016hoz képest
17898
128,6 %

2017. évi
tény

8282

14149

2024
3510
473269
199674
273595
39795
486672
256105
62067
106704
22001
446877

1879
2383
534622
199672
30883
233800
39795
13742
552570
275780
67229
115925
71204
530138

Dátum: 2018. február 23.
………………………….
aláírás
Intézményvezető
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101,7 %
109,7 %
71,9 %
105,4 %
93,70 %
85,76 %
102,5 %
63,8 %
106 %
114,5 %
96,19 %
107,8 %
98,7 %
108 %

Válogatás a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
2017. évi rendezvényeiből
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára


A Magyar Kultúra Napja: Arany János születésének 200. évfordulójára rendezett kiállítás





A Reformáció 500. évfordulója - kiállítás és előadások
Debreceni Költészeti Fesztivál, Könyvhét
Tompa Mihály költő születésének 200. évfordulója - versmondó verseny






Országos Könyvtári Napok: 100 éve született Szabó Magda – kiállítás, felolvasó est
Debreceni Irodalmi Napok
A Magyar Nyelv Napja – előadások
„Erdély után most először Debrecenben” – (a Reformáció 500. évfordulója ) Donáth
László erdélyi református író, lelkész, emlékezés a művein keresztül
„Felfedezem a nagyvilágot!” – Diákkonferencia
Karácsony és advent a költészetben – Ötvös László estje
Görög Demeter megyénk egyetlen Szent István Renddel kitüntetett híressége – Tóth Pál
előadása
Pethő Detti – Szabadrepülés c. könyv bemutatója
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Méliusz Csapókerti Fiókkönyvtára


Lufipufi és barátai – Végh Veronika előadása gyerekeknek




Téli madárvédelem – Váradi Zoltán előadása (Természettár)
Költészet Napja – Arany János születésének 200. évfordulójára előadások, verseinek
felolvasás,a a költő és kortársainak bemutatása

Méliusz Homokkerti Fiókkönyvtára





Író-olvasó találkozó: Lufipufi és barátai – Végh Veronika előadása
Országos Könyvtári Napok – Ákom – Bákom bábcsoport előadása
A madarak élete télen – Veszelinov Ottó a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület debreceni vezetőjének előadása
Könyvtári foglalkozások – farsang, húsvét, Népmese Napja, Advent stb.

Méliusz István úti Fiókkönyvtára






Újév, újesztendő – ismeretterjesztő előadás és kézműves foglalkozás óvodásoknak
Itt a farsang, áll a bál – óvodai foglalkozások
Lufipufi és barátai – Végh Veronika előadása
„Vigyázz rá, mert nagyon ravasz – tavaszköszöntő foglalkozás óvodásoknak
Húsvéti készülődés – kézműves foglalkozás óvodásoknak
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A népmese napja – könyvtári foglalkozások
A Kuckó Művésztanya- Szentgyörgyi Rozi verses-zenés műsora

Méliusz Józsai Fiókkönyvtára









Író-olvasó találkozó - Sohonyai Edit írónővel
„Esküszöm, hogy rosszabban sántikálok!” – gyereknap a 20 éves Harry Potter jegyében – Váradi Zoltán előadása (debreceni Természettár)
Szüreti nap és a józsai könyvtár 10. születésnapja

Országos Könyvtári Napok – Víz- Kvíz, virtuális gombatúra Főző Péter vezetésével
Halloween-nap – jelmezes vendégek, kézműves foglalkozások, totó, társasjátékok
„A Csodakutyák csodát tesznek!” - Meglepetés találkozó a Csodakutya Állatasszisztált
Terápiás Közhasznú Alapítvány kutyáival.
„Unokámnak ajánlom” – Öregdiák-konferencia

Méliusz József Attila-telepi Fiókkönyvtára




A Magyar Kultúra Napja
„Gyakori Madarak védelme – Veszelinov Ottó előadás
Természettudományi hét – Hortobágyi Nemzeti Park, Világörökség, Fertő tó előadás
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„Tiszta fejjel fejest a nyárba!” – drog prevenció Holb Gergely előadása
Országos Könyvtári Napok: „A vizi madarak élete”, „Puttonyfesztivál”, Boldogságóra
– ismeretterjesztő előadások
Ismerkedés a könyvtárral - Könyvtárhasználati óra

Méliusz Kartács utcai Fiókkönyvtár






Lufipufi és barátai – Végh Veronika előadása
Kobaktörő – könyvtári levelezős játék díjátadója
Országos Könyvtári Napok: „Mesélj a Boldogságért!” – Sőrés Rozka meseelőadása
„Írj levelet Arany Jánosnak” – irodalmi pályázat díjkiosztó
„Közel a természethez, Élménybiológia mindenkinek” – Váradi Zoltán a Matúra és
Natúra Alapítvány (Természettár) vezetőjének előadása

Méliusz Központi Könyvtára



Arany János születésének 200. évfordulója – kiállítások, rendezvények, emlékséta
Cake Poetry – Költészettel ízesítve - XV. Debreceni Költészeti Fesztivál
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Bábeliáda – Interaktív könyvtári játék






XI. Megyei Versfesztivál – versmondó fesztivál
Rock&Read – kritikus disputa a FISZ és a Járom Kulturális Egyesület szervezésében
88. Ünnepi Könyvhét – programsorozat
A tenger titkai – a Csodaceruza irodalmi és művészeti folyóirat – a Természettár kiállítása és előadása





„Lelki navigáció” – előadássorozat
„Lélektánc” – Színes Időm Alkotóműhely kiállítása
Szabó Magda születésének 100. évfordulója – emlékkiállítás
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Daloló – havi zenés rendezvénysorozat
A zene világnapja flashmob Fehér Éva és Jasznik Ákos rögtönzött előadásai
Országos Könyvtári Napok – rendezvénysorozat
A reformáció 500. évfordulója – „Debrecen reformációja az egyházzenében” dr.
Karasszon Dezső orgonaművész előadása
Mesés Zenék – a Debreceni Helyőrség Zenekarának koncert előadásai
Anime és Manga Klub – foglalkozások, programok
„Tapsifüles nagy munkában, Húsvét napja közeleg. Nyusziéknál kicsi és nagy, piros
tojást festeget.” – Húsvétváró kézműves foglalkozás
Leiner Laura ifjúsági írónő – könyvdedikálás
Barátunk a könyv – 32. olvasónapló pályázat, dijkiosztó ünnepség
„Időutazó sárkányok és egyéb csodalények – Finy Petra interaktív foglalkozása
Gyere hozzánk a mesés Méliuszba! – Könyvtári nyári tábor
Őszi gyermekkönyvnapok Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében – megyei települései író-olvasó találkozói
Minden ami Halloween – játékos foglalkozások gyerekeknek
Elmondom hát mindenkinek – A Méliusz Könyvtár 11. Diákkonferenciája
TársasKedd – társasjáték klub minden kedden – kortalanul




Mikulásváró családi délután
Karácsonyi teaház – családi rendezvény










Méliusz Libakerti Fiókkönyvtára






Környezettudatos háztartás - Hulladék kontra szemét: szelektív hulladékgyűjtés
előnyei, szükségessége. Dr. Kozák Lajos egyetemi adjunktus előadása
Közösségszervező/közösségfejlesztő képzés
Csoóri Sándor szavalóverseny a költészet napja alkalmából
Jön a Nyuszi! - Húsvéti foglalkozás ovisoknak
Álhírek felismerése az interneten - Nógrádi Gergely előadása
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Élő könyvtár - Diákkonferencia

Méliusz Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtára







Jeles napok – hagyományőrző előadás – Vízkereszt
„Ismerd meg városodat!” - ismeretterjesztő foglalkozás kisiskolásoknak
Farsangi kézműves és hagyományőrző foglalkozás
A debreceni cívisek - Czeglédiné Lovas Enikő előadása a Nyugdíjas Könyvtárosok Baráti Köre tagjainak
Író olvasó találkozó Sohonyai Edit írónővel
Adventi népszokások – Dr. Vajda Mária vetítettképes előadása




Arany János emlékév - Rendhagyó irodalom óra Jantyik Zsolttal
Téli madárvédelem – Váradi Zoltán vetítettképes előadása

Méliusz Petőfi Emlékkönyvtára






Balkonkertészet, zöldségkert - 4 előadásból álló előadássorozat
Kalocsai virágok – Kiállítás Váradi Jánosné Hajnalka munkáiból
"Neked hányas az ökolábnyomod?" - Játékos, ismeretterjesztő foglalkozás
Szünidei Kézműves klub 2017
Az aranyhalacska – papírszínházas mesefoglalkozás
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Környezettudatos háztartás - Dr. Kozák Lajos egyetemi adjunktus előadása
A természet titkai - Látni és látszani - Váradi Zoltán (Természettár) előadása
A csillagszemű juhász” - Bábelőadás – Ákom-Bákom Bábcsoport

Méliusz Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
 A debreceni vásárok világa - Dr. Vajda Mária előadása felső tagozatosoknak



Arany László – Fehérlófia – mesefeldolgozás alsó tagozatosoknak.
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Szabó Magda, a szabálytalan keresztyén - az írónő debreceni emlékei. Dr. Keczán Mariann előadása



200 éve született Arany János – előadás a költő debreceni irodalmi emlékeiből, a 18-19.
századi diáklét aspektusaiból általános iskolás tanulóknak
Internet Fiesta 2017 – virtuális utazás Arany János nyomában
Gyermekfoglalkozások, mesefeldolgozások – Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika,
Lev Tolsztoj: A szarvas c. meséjének feldolgozása – alsó tagozatosoknak
Harry Potter Állattan – Váradi Zoltán (Természettár) előadása 5. osztályosoknak
Könyvtárhasználati, drámapedagógiai foglalkozások – általános iskolásoknak
„Az információ rögzítésének és átadásának története” – interaktív könyvtárinformatikai órák – általános iskolásoknak







Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára


Arany emlékév - 200 éve született Arany János – kiállítások és programok



A Reformáció 500. évfordulója – Kálvinizmus emlékéve kapcsán rendezett megyei magyar történelmi verseny középiskolások részvételével
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Szabó Magda születésének 100. évfordulójára – az olvasók interaktív bevonása a megemlékezésbe, üzenetek, gondolatok breviárium formában való közreadásával
Titkok és Morzsák Szabó Magdától – Balogh László helytörténeti kutató előadása
A Költészet Napja
Versek cérnahangra
Hídépítők – Brückenbauer – a Goethe Intézet vándorkiállítása
Tehetség programok: - Diákújságírók a könyvtárban – Gyógyítás a művészet erejével
Természettári foglalkozások
Zenés meseutazás a Katonazenekarral
Életünk láthatatlan tanúi – előadássorozat Debrecen köztéri szobrairól
Országos Könyvtári Napok – rendezvénysorozat
Ákom – Bákom bábcsoport előadása



XI. Diákkonferencia
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