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I. A 2016. évi intézményi program rövid bemutatása
Szakpolitikai céljaink 2015. évre vonatkozóan:
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár a kormány szakpolitikai céljainak elérése érdekében a kulturális alapszolgáltatásokat minél többekhez kívánja eljuttatni Debrecen városában és HajdúBihar megyében. A siker érdekében a kulturális innovációt, a hálózati fejlesztést és a digitális
kompetenciák fejlesztését tekintjük legfőbb feladatunknak. A kulturális innováció célja az,
hogy új szolgáltatások és technológiai fejlesztések segítségével olyan társadalmi csoportokhoz
is eljuttassuk a könyvtári szolgáltatásokat, akikhez eddig nem tudtuk. Az innováció hozadéka
lehet, hogy a könyvtári közösségfejlesztések segítségével a megye kistelepülésein és Debrecen peremkerületein élők körében erősödik a helyi közösségekhez való tartozás érzete, a szolidaritás és a lokálpatriotizmus. Ugyanilyen hozadék lehet a turizmus fejlesztése (QR-kódos
projekt, Városfoglaló játék), smart citizenek képzése és a modern technológiák társadalmasítása. A hálózati fejlesztés célja, hogy a könyvtár fizikailag is közel kerüljön a felhasználókhoz. Könyvtárpontjaink szlogenje így szól: „Száz lépésre ezer válasz.” Azt szeretnénk elérni,
hogy mind a megye, mind a város területén minél több helyen legyünk jelen fizikailag is szolgáltatásainkkal. Hajdú-Bihar megye összes településén van már működő nyilvános könyvtár,
amelyekből tavaly negyvenkettőt szakmailag mi működtettünk a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer (KSzR) keretei között. Idén azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy minél több olyan
települést vonjunk be a KSzR körébe, amelyek jelenleg önálló nyilvános könyvtárat működtetnek. Debrecenben a könyvtárpontok hálózatának bővítését szeretnénk folytatni. A digitális
kompetenciák fejlesztésével pedig a lakosság munkaerő-piaci helyzetét kívánjuk javítani, a
Digitális Nemzeti Fejlesztési Terv céljait támogatva. A megye és a város inaktív és hátrányos
helyzetű lakosainak kívánunk képzéseket nyújtani, illetve Debrecen smart city terveihez kapcsolódni: smart citizen képzésekkel a szolgáltatások társadalmasításában vállalunk szerepet.
Terveink megvalósítása érdekében intézményünk dolgozóinak szakmai és módszertani továbbképzésére jelentős forrásokat biztosítunk. Az előző években kialakult jó gyakorlatot folytatva tervezzük továbbá, hogy a rendkívül sikeres, idén már a régió határain túlmutató, országos eseménnyé váló megyei módszertani konferenciáinkat folytatjuk. 2016-ban már sikerrel
szerveztünk szakmai napot a problémás olvasók kezeléséről: előadónak pszichológusokat,
rendőröket és gyakorlott könyvtárosokat kértünk fel. Nem csupán saját munkatársaink, ha-
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nem a megye összes könyvtárosának módszertani képzéséért felelünk, különösen a KSzR-ben
működtetett intézmények dolgozóiért. Számukra idén négy alkalommal kívánunk olyan módszertani megbeszélést tartani, amely lehetővé teszi, hogy a kistelepüléseken a lehető legmagasabb színvonalú munkát tudják végezni a kulturális alapellátás keretein belül.
Intézményünk két területen kívánja a magyar kultúra külföldi megjelenését erősíteni. Egyrészt
digitalizációs tevékenységünkkel az Európai Unió által megfogalmazott elvárásokat kívánjuk
teljesíteni és helytörténeti anyagainkat a legszélesebb körbe eljuttatni. A különféle tartalmak
digitalizálása során arra törekszünk, hogy azok metaadatai és adatszerkezete megfeleljenek az
Europeana elvárásainak. Másrészt a határainkon túl nyúló kétoldalú együttműködésekben is
részt kívánunk venni. Szándékunkban áll Arany János nagyszalontai könyvtárának digitalizálása és nyilvánossá tétele az érdeklődő közönség számára. A projektet idén kívánjuk megkezdeni és Arany születésének kétszázadik évfordulójára befejezni. Természetesen ez a munka
arra is alkalmas, hogy elmélyítsük kapcsolatainkat a partiumi kollégákkal és szorosabbra fűzzük az együttműködést a kulturális intézményeink között.
A fenntartó által meghatározott feladatok: a Méliusz Juhász Péter Könyvtár fenntartója Debrecen Megyei Jogú Város. Debrecen kulturális fejlesztésének horizontjában az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése áll. Ezen belül feladatunk az irodalmi programok megújítása, a
szoros együttműködés az Alföld folyóirattal és a körülötte szerveződő alkotókkal. Terveink
között szerepel továbbá a Debreceni Integrált Közgyűjteményi Rendszer (DIKÖR) kialakítása, amely városunk múzeumi, levéltári és könyvtári tartalmait teszi egységesen hozzáférhetővé a cívis polgárok és az ide látogató vendégek számára.
II. Szervezeti kérdések:
Előkészítettük a Méliusz Juhász Péter Könyvtár átfogó szervezeti átalakítását, átalakítottuk az
intézmény osztályszerkezetét és átszerveztük a feladatok elosztását. Az új szervezeti felépítés
szerinti működést 2016. január 1-jétől vezetjük be. A változtatásokból szükségszerűen következett az SZMSZ módosításának előkészítése és az intézmény új szervezeti ábrájának megalkotása, melynek eredményeként egy hatékonyabb vezetés jön majd létre, amely alkalmazkodik a megváltozott kihívásokhoz, a megyei feladatok megvalósításához és Debrecen könyvtári
ellátásához, a város fejlesztési tervéhez.
Hierarchikus szervezeti struktúránkat laposabbá tettük, kevesebb középvezetővel, melytől hatékonyabb feladatellátást, decentralizáltabb szervezetet és jobb belső kommunikációt várunk.
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Múlt év végén – 2015. december 30-án – Debrecen Megyei Jogú Városának Kulturális Bizottsága elfogadta a Méliusz Juhász Péter Könyvtár új Szervezeti és Működési Szabályzatát, ami
január elsején életbe lépett. A korábbiakhoz képest a legfőbb eltérést az jelenti, hogy a két
igazgatóhelyettes alatt már nem hat osztály működik. Az intézmény új szervezeti ábrája a következő:

Mint látható, csupán négy osztály maradt, mivel ezek kialakításánál már nem törekedtünk
arra, hogy közel azonos létszámmal működjenek, hanem csupán arra, hogy egy-egy munkafolyamatot fedjenek le. Emiatt a Városi Szolgáltatási Osztály nagy létszámú egységgé változott,
számos egyéb vezetővel, akik a központi és a fiókkönyvtárak felelősei. A fent leírt szervezeti
változásokhoz képest továbbiakat nem tervezünk, célunk a kialakított intézményi kereteken
belül a személyi feltételek biztosítása. Tavaly nyugdíjba vonult az intézmény gazdasági vezetője, helyére az egykori belső ellenőr került, illetve új belső ellenőrt vettünk fel. Szintén 2015ben vonult nyugdíjba az intézmény szolgáltatási igazgatóhelyettese, a Debreceni Városi
Könyvtár egykori igazgatója, helyére az intézmény egyik munkatársát neveztük ki. A könyvtár szervezési igazgatóhelyettese 2016-ban kezdte meg nyugdíjazási eljárását.
A könyvtár Alapító Okiratának, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatának módosulásai
az intézmény összes fontosabb szabályzatát és dokumentumát érintik, amelyek kidolgozása
előttünk áll. Szándékunkban áll továbbá könyvtárunk ügyrendjének részletes összeállítása.

Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
összesen
átszámítva teljes munkaidőre
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2015.
107,25
17
73
72,25

2016. terv
107,25
16
73
72,25

Könyvtáros szakképesítéssel
Egyéb
Könyvtáros mun-

Mindösszesen

kakörben foglal-

az Egyébből

koztatottak

felsőfokú

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

Egyéb alkalmazott végzettségű
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok

2
2
75
74,25
1
1

2
2
75
74,25
1
1

35
7
26
1,35e-4

35
7
22
1,35e-4

III. Szakmai működés:

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár
•

a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi közzé – intézményünk küldetésnyilatkozatanyilvános, bárki által hozzáférhető a honlapunkon (www.meliusz.hu);

•

gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja – gyűjteményszervezési feladataink 2016. évi tervezését az 1. sz. melléklet tartalmazza;

•

tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt
vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében – tájékoztató szolgálatunkkal kapcsolatos feladatainkat a 3.3 pontban részletezzük;

•

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét - digitalizációs
programunkat a MANDA projekt keretében végezzük immár több éve, a megkezdett
munkát 2016-ban is folytatjuk, elektronikus dokumentumaink a JaDox elektronikus
könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetők;

•

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában – használóképzéseken, számítógép
és internet használati tanfolyamokon segítjük a lakosság információs műveltségének
bővítését, Megyei eMagyarország Pontként (MeMoP) megyei szinten támogatjuk az
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eTanácsadók munkáját a digitális írástudás terjesztésében, két használóképzésünket
akkreditáltattuk 2015-ben;
•

segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét – dokumentumállományunk
bárki számára hozzáférhető, az adatbázisok használatához és a hatékony információkereséshez szaktájékoztatói segítséget nyújtunk; könyvtárunkban hozzáférési lehetőség van olyan adatbázisok elérésére is, amelyeket hazai vagy külföldi közgyűjtemények – megállapodás alapján - csak könyvtárak számára biztosítanak;

•

kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez –
minden korcsoport számára egész évben gazdag témakínálattal szervezünk rendezvényeket központi könyvtárunkban és fiókkönyvtárainkban egyaránt, kapcsolódunk az
országos könyves eseményekhez, és együttműködünk a város kulturális nagyrendezvényeinek szervezésében

•

tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez – szerepünk ezen a téren az elkövetkező években hangsúlyosabbá válik az intelligens városok projekthez kapcsolódóan vállalt feladataink révén.

A települési könyvtári feladatai keretében
•

gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú
információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik – könyvtárhálózatunk a városi ellátást
központi könyvtára, 12 fiókkönyvtára és 5 könyvtárpont működtetésével látja el szabadpolcos dokumentumkínálatával és informatikai infrastruktúrával támogatott tájékoztató szolgálatával.

A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként (a megyei területi ellátással kapcsolatos tervünket a 7. pontban részletezzük)
•

ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;

•

szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, végzi és szervezi a megye
nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt;
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•

szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert;

•

megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt könyvtári szolgáltató helyeken a könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok
számára, koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését;

•

koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, ellátja az Országos
Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár
számára meghatározott feladatokat

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
Intézményünk 2016-ban elfogadott költségvetésében közel 4 millió forint áll rendelkezésre
épületek, intézményi terek felújítására. Könyvtáraink infrastrukturális szinten tartásához és
fejlesztéséhez a következő karbantartási és beruházási munkák elvégzését tervezzük:
Központi épület:
•

Hő- és füstelvezető rendszer felújítása
A hő- és füstelvezető rendszeren jelenleg 3 db ablak nem működik, ablakszárny mozgató motorok cseréje szükséges. (OTSZ előírás)

•

Biztonsági irányfények felújításának folytatása
Az épület menekülési útvonalát jelző biztonsági irányfények cseréjét tervezzük, folytatva a 2015-ben elkezdett felújítást. (OTSZ előírás)

•

Tűzjelző rendszer további bővítése és újraprogramozása
Az előző évi büfé áthelyezés és alagsori raktár kialakítás miatt, a tűzjelző rendszert újra kell programozni, valamint az alagsori raktár korábbi vizes helyiségében a tűzjelző
rendszert bővíteni szükséges. (OTSZ előírás)

•

Lift Vészhívó telefonok áthelyezése
A lift vészjelző telefonjai jelenleg a hátsó bejárati portahelyiségben vannak telepítve.
Mivel intézményünk nem tart fenn állandó jelleggel portaszolgálatot, szükséges a
vészjelző telefont áthelyezése a főbejárathoz.

•

Átemelő szivattyúk javítása, cseréje az alagsorban

•

Beázások helyének javítása
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•

Mobilfal kialakítása a nagy előadó és a hírlapolvasó közé
A mobilfal kialakítása lehetővé tenné az előadóterem alkalmankénti bővítését, amely
indokolt a terveink között szereplő, gyakrabban megrendezésre kerülő szakmai napok,
konferenciák szervezése miatt, melyeknek célközönsége kiterjed a megye könyvtárosaira, illetőleg országos hatókörűek.

•

Tisztasági festés

•

Padlóburkolat javítás

•

Parkoló aszfaltburkolat javítása
A parkoló aszfaltburkolatán repedések vannak. Ezek tömítését el kell végezni, hogy a
későbbiekben nagyobb károk kialakulását meg tudjuk előzni.

•

Bontott régi szerverszobai klíma hasznosítása
Indokolt a portára beépíteni, mert ott található a tűzjelző-, a hő- és füstelvezető rendszer vezérlése.

•

Természetes szellőzés biztosítása a 2. emeleti oktatóteremben
A 2. emeleti oktatóteremben eredetileg nem terveztek sem légtechnikai rendszert, sem
nyitható ablakokat! Utólag ugyan telepítésre került egy kb. 200 m3/h légszállításra alkalmas levegőbetáplálás, mely az olvasóterem levegőbetáplálásából vesz el az oktatóteremhez, de ennek kapacitása az oktatóterem levegőpótlására nem elegendő. Bukóablak beépítése indokolt a természetes légpótlás miatt.

•

Természetes szellőzés biztosítása a munkaügyi és postázó irodákba

•

Polcok üvegajtókkal való ellátása
Vagyonvédelmi szempontból szükséges a helytörténeti részleg adott állományrészeinek védelme miatt.

•

Repedt ablaküveg csere (kupola, D-i oldal)
Az épületnek jelenleg 4 db repedt ablaküvege van, melyek cseréjét hőtechnikai indokból kell elvégezni.

•

Ajtó áthelyezés az alagsorban újonnan kialakított raktárban

•

Padló-konvektorok javítása

•

Fedett kerékpártároló építése
Kerékpárral közlekedő könyvtárlátogatók és a munkavállalók kiszolgálása miatt indokolt.

Épületautomatika rendszer (BMS) munkái
•

Épületautomatika rendszer javítása
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Az épületautomatika terepi eszközeinek (érzékelők, mozgatómotorok, stb.) nagy része
javításra, cserére, kalibrációra szorul, mely az épületgépészeti berendezések (padlókonvektorok, szelepek, légkezelők, stb.) megfelelő működtetése miatt indokolt.
•

Épületautomatika rendszer bővítése:
HMV termelés időprogram: A használati meleg víz (HMV) előállítását érdemes időprogramhoz rendelni, az energiamegtakarítás miatt, hogy a HMV termelése
csak az igény időszakában (délelőtt) legyen, időszakon kívül (este) a HMV előállítás
szünetelhet.
Fűtési rendszer bővítése: Fűtési időszakban az épület északi- és déli szárnya
között jelentős hőfokkülönbség tapasztalható. Különösen hidegnek érezhetők az északi
oldal földszinti és 1. emeleti helyiségei. Javasolt az 1. emelet északi oldal munkaszobában lévő padló-konvektorok nagyobb teljesítményűre való cseréje.

Fiókkönyvtárak:
Benedek Elek Könyvtár
• nyílászárók cseréje
• vízközmű kizárhatóságának biztosítása könyvtáron belül
Csapókerti Könyvtár
• Az ingatlan körbekerítése
Homokkerti Könyvtár
• Padlóburkolat cseréje
• Festés
Józsai Könyvtár
• Radiátoros fűtés kiépítés.
József Attila telepi Könyvtár
• Világítás korszerűsítésének folytatása,
• Nyílászárók cseréjének folytatása.
• Fűtés teljes korszerűsítése
• Burkolatcsere, festés
• Kerítés rekonstrukció folytatása.
• WC blokk felújítása.
Kartács utcai Könyvtár
• Bejárati ajtó cseréje
• Hővédő üvegfólia cseréje
• Olvasó mosdó rákötése a mért melegvíz hálózatra.
Libakerti Könyvtár
• A Libakerti Könyvtár bekötése a csatornahálózatba
• Fűtéskorszerűsítés kazáncserével.
• Épület külső hőszigetelése.
Petőfi Emlékkönyvtár
• Világítás és villamos hálózat felújítása
• Nyílászárók cseréje, festés, álmennyezet készítése
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• Épület külső hőszigetelése.
Újkerti Könyvtár
• WC blokk kiépítése az épület iskolai részétől való leválasztás miatt.
• Riasztó központ saját áramellátásának kiépítése
Nyugdíjasok háza
• Nyílászárók cseréje

3. Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok
3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések:
Megnevezés
Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb: nyomtató, hálózati eszközök, fényképezőgép
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)

darab
0
0
12
6
1
2
0
4
0
15

forint

megjegyzés

0
0
1.650.000
675.000
300.000
600.000
0
670.000
0
400.000
4.295.000

3.2 Pályázatok, projektek
Az alábbi táblázatok az előre látható, 2016-ban is megvalósítás, fenntartás alatt lévő pályázatainkat tartalmazzák.
Továbbra is folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, illetve várjuk a Széchenyi 2020-as
pályázati lehetőségek megjelenését.
I.) 2016-ban még megvalósítás alatt álló; 2016-ban elszámolandó pályázatok
Hazai pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg

CSP-CSBM-15-20045
Családbarát Méliusz
Könyvtár – Családbarát munkahely
2015.
NKA 3504/01419

2.954.740
Ft

423.00 Ft

Elnyert ösz- Felelős
Indulás ide- Befejezés
szeg
je
ideje
(Ft-ban)
Dr. Cson2015.05.15. 2016.04.30.
tosné Skara
Ilona
700.000 Ft

423.00 Ft

Új kihívások és megoldások a 21. századi
könyvtárakban címmel szakmai tovább11

Gombárné
Szigeti
Dalma

2015.09.21. 2016.02.08.

képzések lebonyolítására
NKA 3512/00113
KönyvtárPontok
Debrecenben – módszertani útmutató
megjelentetésére

257.965 Ft

750.435 Ft

NKA 3808/02968
Sokszínű programok
- kreatív olvasásnépszerűsítés megvalósítására

1.550.000
Ft

1.650.000
Ft

Adventi programok:
családi rendezvénysorozat, 2015.

1.066.745
Ft

150.000 Ft

2015.08.01. 2016.01.31.

Vranyecz
Tünde

2015.09.17. 2016.01.22.

Vranyecz
Tünde

2016.02.01. 2016.07.31.

Nagyné
Marton
Andrea

2015.02.01. 2015.12.31.

Dr. Szekeresné Muri
Edit

2015.12.01. 2015.12.31.
(elszámolás
határideje:
2016.01.15.)

500.000 Ft

700.000 Ft

NKA 3646/00894
Földes Károly:
„Sztretenszk,
Acsinszk, Krasznojarszk, 1915-1921”:
első világháborús
emlékírása

Tamásné
Kovács
Adrienn
750.435 Ft

NKA 3808/02550
Folytonosság és megújulás – programokra, rendezvényekre
Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében

2015.09.01. 2016.03.31.

257.965 Ft

NKA 3533/00222
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár állományvédelmi műhelye tevékenységéhez
szükséges szakmai
anyagok és eszközök
beszerzésére

Dr. Szekeresné Muri
Edit

600.000 Ft

150.000 Ft

(elszámolás
határideje:
2016.02.29.)

II.) Fenntartásban lévő Európai Uniós forrásból már megvalósított pályázatok
(Az indulás idejéhez és a befejezés idejéhez a fenntartási időszak kezdetét és végét írtuk)
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Új Széchenyi
Tervhez kapcsolódó pályázatok
megnevezése
TÁMOP3.2.11/10-1-20100165
„Együtt értük,
együtt velük”

TÁMOP-3.2.12-12/12012-0014

Pályázott ösz- Elnyert öszszeg
szeg
(Ft-ban)

Felelős

Indulás ideje

Befejezés
ideje

Pénzes Piroska

2012.10.26.

2017.10.25.

2012.10.01.

(I. PFJ benyújtva, elfogadva
II. PFJ benyújtva, elfogadva
III. PFJ benyújtva, elfogadva)
2014.12.31.

19.119.720 Ft 19.119.720 Ft

Konzorciumi Konzorciumi
szinten:
szinten:
29.331.185 Ft 29.331.185 Ft

Kaleidoszkóp –
Hajdú-Bihar me- Ebből MéliEbből Méligyei kulturális
usz:
usz:
szakemberek
10.895.940 Ft 10.895.940 Ft
képzési közművelődési és könyvtári szolgáltatásfejlesztés érdekében
TÁMOP-3.2.12-12/12012-0026
"Képzésekkel a
kulturális szolgáltatásokért könyvtárak és
közművelődési
intézmények öszszefogása HajdúBihar megyében
TÁMOP-3.2.13-12/12012-0108

Csobán
Konzorciumi Konzorciumi Róbert
szinten:
szinten:
28.171.852 Ft 27.630.852 Ft

(Itt még a
megvalósítás
ideje került
feltüntetésre)

(A Záró
Beszámoló
és a Záró
Kifizetési
Igénylés
benyújtásra
került)

2015.04.14.

2015.04.13.

2014.09.09.

2019.09.08.

Ebből MéliEbből Méliusz:
usz:
15.773.587 Ft 15.312.587 Ft

21.441.710 Ft 21.441.710 Ft Lente Tamás

( I. PFJ benyújtva, elfogadva)

„Vadrózsából
Tündérsíp” –
Könyvtárak a
sokszínű tudás
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átörökítéséért
TÁMOP-3.2.13-12/12012-0250
„Együtt értük,
együtt velük 2.”

Szabó Istvánné

"Értékközvetítés
- Közgyűjteményi partnerség az
Észak-Alföldi
Régióban”

Dr. Csontosné Skara Ilona

2011.07.01.

Dr. Csontosné Skara Ilona

2013.12.20.

2018.12.19.
(I. PFJ benyújtva, elfogadva
II. PFJ benyújtva, elfogadva)

Dr. Csontosné Skara Ilona

2011.11.03.

2016.11.02.
(I. PFJ benyújtva, elfogadva
II. PFJ benyújtva, elfogadva
III. PFJ benyújtva, elfogadva
IV. PFJ benyújtva)

Dr. Cson-

2011.05.31.

2016.05.31.

Ebből MéliEbből Méliusz:
usz:
64.427.700 Ft 64.427.700 Ft

18.583.800Ft

18.583.800Ft

TIOP-1.2.3-08/12008-0086
„Hajdúsági
Konzorciumi Konzorciumi
Könyvtári Kaszinten:
szinten:
puk” – Hajdú-Bi- 99.995.411 Ft 99.995.411 Ft
har megyei városok könyvtári
Ebből MéliEbből Méliszolgáltatásainak
usz:
usz:
infrastruktúra
74.566.640 Ft 74.566.640 Ft
fejlesztése a térségi partnerség
jegyében
HURO

7.840,39

7.840,39
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2016.06.30.
(I. PFJ benyújtva, elfogadva
II. PFJ benyújtva, elfogadva
III. PFJ benyújtva, elfogadva
IV. PFJ benyújtva, elfogadva)

Konzorciumi Konzorciumi
szinten:
szinten:
87.224.800 Ft 87.224.700 Ft

TÁMOP-3.2.4.A11/1-2012-0063

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

22.794.264 Ft 22.794.264 Ft

TÁMOP-3.2.4-08/12009-0060
„Partnerek a tanulásban” –az
egész életen át
tartó tanulási
környezet létrehozásának
könyvtári koncepciója HajdúBihar megyében

2013.11.26.

0801/101/03
Határon átnyúló
digitális közkincs

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok
megnevezése
nem releváns

tosné Skara Ilona
Euro

Pályázott
összeg

Euro

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

3.3 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Az információtechnológiai változások következtében a 21. századi digitális korban fontos feladatunk, hogy megfeleljünk a használói igények minél magasabb szintű elvárásainak. A hangsúlyt a továbbiakban is a minőségi szolgáltatásra helyezzük. Ennek szellemében szervezzük
feladatainkat, állapítjuk meg a prioritásokat és végezzük napi munkánkat.
Az olvasóterem számítógépein biztosítjuk a különböző on-line (NAVA, MATARKA, OPKM,
FSZEK irodalmi, szociológiai bibliográfia, Complex Jogtár, HUNGARICANA, ADT,
PRESSDOK, Századok), és off-line (HVG) adatbázisok használatát, segítséget nyújtva ezzel a
művelődni, tanulni vágyóknak.
eMagyarország Pontként 2016-ben is folyamatosan rendelkezésre állunk több könyvtárunkban adóbevalláskor, Erzsébet programba való regisztrációkor, pályázati formanyomtatványok
kitöltésekor, továbbtanulási lapok beadásánál, valamint álláskereséskor. Ugyanakkor Megyei
eMagyarország Pontként koordináljuk a megye eTanácsadóinak a munkáját.
Az EBSCOhost adatbázis ingyenes elérhetőségét 2015 végétől új szolgáltatásként biztosítja
könyvtárunk Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve Debrecen területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatók és munkatársaik (háziorvosok
és védőnők) részére. A szolgáltatást az érdeklődők Olvasótermünkben vehetik igénybe. Az
adatbázis otthoni használatához a felvilágosítást szintén itt kaphatják meg az érdeklődők. Bízunk benne, hogy 2016-ban egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel.
A helytörténeti gyűjtemény feladata Hajdú-Bihar megyére, a megye településeire, Debrecenre, a történelmi Bihar Vármegyére vonatkozó helytörténeti, helyismereti anyagok gyűjtése,
feltárása, kutathatóvá tétele. Célunk: teljesség igényével gyűjteni a szűkebb pátriánkban keletkező, ránk vonatkozó dokumentumokat. Kiemelt, folyamatos feladatunk a helyismereti saj-
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tófigyelés. A feltárt cikkek a JaDox elektronikus könyvtár adatbázisába kerülnek, mely távoli
hozzáféréssel is használható
A MaNDA projekt keretében folytatjuk a digitalizációs munkát, melynek során aprónyomtatványok, plakátok, a cikk-kivágatok, fotónegatívok, az 1945 előtt megjelent könyvek kerülnek
feldolgozásra.
A Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő helyi értékek javaslattételéhez feladatunk a segítségnyújtás, a folyamatos kapcsolattartás a társszervekkel. A települési értéktár bizottságok
munkáját továbbra is segítjük a helyi értékekről szóló információk gyűjtésében.
A Nemzeti Örökség Intézet honlapján található a „Nemzeti emlékhelyek” és „Nemzeti
sírkert” adatbázis. Debrecenben 96 védett sír található, melyek adatait fenntartónk kérésére az
intézettel történt előzetes egyeztetés alapján kiegészítjük és fotókkal látjuk el.
Intézményünk fontosnak tartja, hogy a gyűjteményében őrzött dokumentumok kellően fel legyenek tárva, biztonságosan meg legyenek őrizve, és az információtartalmak a legszélesebb
körhöz eljussanak.
Központi Könyvtárunkban és fiókkönyvtárainkban 2016-ben is rendszeresen tartunk könyvtárbemutatásokat szolgáltatásaink és gyűjteményünk megismertetésre, az OPAC használat
megkönnyítésére. Felhívjuk a figyelmet a speciális, helyi értékeket és ismereteket felmutató
Helytörténeti Gyűjtemény- és Fotótárra, a gazdag nyomtatott dokumentummal rendelkező és
a széleskörű adatbázis használattal a kutatásokat, szakdolgozatokat szolgáló Olvasóteremre, a
könyvtárközi szolgáltatásokra, a gyermekrészlegekre, a nyelvtanulást segíteni tudó idegennyelvi részlegre, valamint kiemelkedő zenei gyűjteményünkre.
Fontosnak tartjuk a digitális írástudás tanítását – elsősorban az idősebb korosztálynak. Öt
egységünkben tervezünk számítógép- és internet-használati tanfolyamokat, közérdekű információkeresési tréningeket, akkreditált képzéseinket.
A tájékoztatásban a nyomtatott források mellett az internet használata a napi tájékoztató munka része. Felkészülten segítjük a látogatókat az információkeresésben, adatbányászatban, a
megfelelő adatbázisok és a releváns információk megtalálásában.
Kiemelten foglalkozunk az alapítványokkal, civil szervezetekkel. Bár teljes gyűjteményünkkel és szolgáltatásainkkal segítjük munkájukat, az önálló tájékozódást megkönnyítendő, a Civil sarokban csokorba szedtük az alapítással, támogatással, pályázati lehetőségekkel foglakozó anyagokat, hasznos linkeket, sajtótermékeket, könyveket, szóróanyagokat. Ebben az évben
is részt fogunk venni a civilek által szervezett rendezvényeken, növelni fogjuk ismertségünket.
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A MATARKA a magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel. A felvett
adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők. Az adatbázis eredményesen használható a mindennapi tájékoztató munkában. Munkatársaink 2016-ban is folytatják a tartalomjegyzékek kurrens feltöltését az alábbi folyóiratok vonatkozásában: Confessio,
Humanitás, Magyar Iparművészet, Színház, Szókimondó, Tanító, Tiszatáj.
Könyvtáraink gyermekrészlegeiben a hagyományos nyomtatott tájékoztató eszközök, valamint az internet egyaránt lehetőséget kínálnak mind az egyéni, mind a csoportos ismeretszerzésben. A könyvtári foglakozásokon ezen eszközök gyakorlása, valamint a tájékoztató apparátus tudatos használatára való nevelés a cél.
Egyik legfontosabb feladatunk a könyv szeretetére, az olvasásra nevelés. A családok elérésével közös élmények, hasznos, szórakoztató, tartalmas közös időtöltés, észrevétlen tanulási alkalmak megvalósítása révén. Szándékunk az olvasó család népszerűvé tétele az olvasás megalapozása kisgyermek korban a családban.

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2016-ban,
a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
4.1 Menedzsment
A könyvtár új Szervezeti és működési szabályzata hatással lesz a managementre is. Kevesebb
vezető fogja működtetni a könyvtárat – két igazgatóhelyettes és hat osztályvezető volt eddig,
ezt követően pedig két igazgatóhelyettes és négy osztályvezető lesz –, ami a munka szervezésére és a teljesítmény ellenőrzésére is hatással lesz. Mivel ennyi vezető nem tudja közvetlenül
ellenőrizni a munkatársakat, ezért olyan monitoring eszközöket vezetünk be az intézményben,
amelyek lehetővé teszik a munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését kisebb vezetés mellett
is. A rendszer alapját egy elektronikus nyilvántartó program adja, amelyet az év során kipróbálunk minden könyvtári munkaterületen. A rendszer összefügg a minőségirányítási rendszerünk megújításával is. Az év elején a Méliusz Juhász Péter Könyvtár elnyerte a Minősített
Könyvtár díjat. Célunk a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztése az intézményen belül,
illetve bevezetése a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerbe.
Marketingtevékenységre költségvetésünkben a korábbiaknál jelentősebb összeget bocsájtott
rendelkezésünkre Debrecen Megyei Jogú Városa – összességében több mint 500 000 forintot.
A kiadványaink számában azonban bizonytalanságot jelent az, hogy fenntartónk tárgyalásokat
folytat egy kiadó megvásárlásáról és a könyvtárba való integrálásáról. Ennek oka az, hogy
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Debrecen pályázni kíván az Európa Kulturális Fővárosa címre, amelynek része az irodalmi
élet élénkítése. A könyvtár ad otthont az egyik legrégebbi és legpatinásabb hazai irodalmi folyóiratának, az Alföldnek, igazgatója pedig tagja a lap kuratóriumának. A hosszú távú tervek
szerint a könyvtárnak az Alfölddel szorosan együttműködve komoly szerepe lesz az irodalmi
rendezvények szervezésében és kiadványok megjelentetésében. Ennek az együttműködésnek
a függvénye azonban az, hogy idén hány és milyen jellegű kiadványunk jelenik meg.

4. 2 Minőségirányítási tevékenység
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2013 végén létrehozta a Minőségirányítási Tanácsot (MIT) ,
majd megkezdte az előkészületeket a Total Quality Managament (TQM), vagyis a teljeskörű
minőségirányítási rendszer bevezetésére. Ennek során feltárta az intézmény működésében tapasztalható erősségeket és ygengeségeket, vizsgálta a munkafolyamatokat és azok hatékonyságát, mérte a felhasználók igényeit és elégedettségét, majd kidolgozott egy cselekvési tervet
az intézmény működésének minőségi javítására. Az elért eredmények birtokában 2015-ben a
Méliusz vezetése úgy döntött, hogy elérkezett az idő arra, hogy pályázatot nyújtson be a Minősített Könyvtári cím megszerzésére. A szükséges dokumentáció értékelését követően a
Könyvtári Minőségügyi Bizottság tagjai helyszíni vizsgálaton győződtek meg arról, hogy a
Méliusz Könyvtár valóban megfelel az előírt szabványoknak. Döntésük nyomán 2016. január
21-én, a Magyar Kultúra Napján dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár átadta a Minősített Könyvtári címet igazoló diplomát. Az elismerés tehát a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
által nyújtott szolgáltatások minőségét jutalmazza.
A cím elnyerése további elkötelezett munkára sarkallja az intézmény munkatársait és a Minőségirányítási Tanácsot. Folytatjuk a monitorozó tevékenységet és gondoskodunk a Minőségi
Kézikönyv aktualizálásáról.
A külső és belső kommunikáció javítására új megoldások keresése indokolt. Ennek és a marketingtevékenység hatékonyságának növelése a 2016-os év feladata.
Intézményi szinten törekednünk kell a minőségi munkavégzés napi gyakorlattá tételére. Szakmai munkánkban következetesen alkalmaznunk kell a folyamatos ellenőrzést és a javító szándékú beavatkozást.
A valamennyi osztályra és egységre elkészített SWOT analízisben kimutatott gyengeségek
felszámolására stratégiát dolgozunk ki, és az év során a lehetőségek szerinti legtöbb javító intézkedést megtesszük.
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Még szélesebb körben alkalmazzuk a csapatmunkát, mellyel a szervezeti kultúrát is erősíteni
tudjuk.
Ebben az évben is végzünk használói igényfelmérést. A kiértékelés után cselekvési tervet dolgozunk ki az igények kielégítésére.
Partnereink elégedettségének mérése is elengedhetetlen a minőségi munkavégzéshez.

4.3 Kommunikációs tevékenység
Intézményünk külső és belső kommunikációjának javítása egyaránt a célunk. 2016-ban a minőségirányitási rendszerünk keretében mérni szándékozunk szakmai partnereink elégedettségét, külső kommunikációnk hatékonyságát, szervezeti struktúránk megváltoztatásától pedig a
belső kommunikáció javulását várjuk.

5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.
Szolgáltatás
Honlap

2016-ös
(I/N)
Igen

OPAC

Igen

fejlesztése Részletek
A Méliusz Könyvtár mobilra optimalizált portáljának felhasználóbarát jellegét erősítjük a
megjelenő információk áttekinthetőbbé tételével. Bővítjük információs kínálatunkat.
Gondoskodunk a napi (akár többszöri) tartalomfrissítésről, valamint folyamatos a kapcsolatunk a portál rendszer készítőivel a hibajavítások és továbbfejlesztések terén.
A portálon külön aloldalt kapott a megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, ahol a
kistelepülések is bemutatják könyvtári szolgáltató helyüket.
A KSZR Portál fejlesztése a 2016-os év feladata: a szolgáltató helyek térképes megjelenítésének pontosítása, könyvtárosi belépés
korszerűsítése, belépéshez kötött információk,
dokumentumok elérésének kidolgozása, fotóalbum kialakítása, helyi nevezetességek, látnivalók menüpont kidolgozása, a feltöltés folytatása.
Az OPAC napi 24 órás elérhetőségével folyamatos információkat nyújt katalógusaink tartalmáról.

19

2015-től működik könyvtári rendszerünk új
keresője (OPAC3) is, mely mobilra optimalizált felületet biztosít használóinknak. A keresőt kiegészítettük web2-es szolgáltatásokkal,
mely a portál OPAC3 felületéről közvetlenül
elérhető.
A közös, egységes KSzR adatbázis kialakításával közös OPAC felületen kereshetők a kistelepülések katalógusai is. A KSzR portál felületről ez a szolgáltatásunk is elérhető hagyományos és mobileszközökre optimalizáltan is.
2015-ben megtörtént a keresőmezők javítása,
a megjelenítés módosítása. Az OPAC3 szolgáltatásainak „finomhangolása” a 2016-os év
feladata.
Adatbázisok

Igen

Referensz szolgáltatás

Igen

Közösségi oldalak

Igen

Könyvtáraink számítógépein folyamatosan
biztosítjuk a különböző on-line adatbázisok
elérését (NAVA, EBSCO, MATARKA,
OPKM, FSZEK irodalmi, szociológiai bibliográfia, stb.).
Saját építésű adatbázisunk a helyismereti
adatbázis. A távoli elérést is biztosító Méliusz
Digitális Könyvtár (JaDoX) feltöltését a
MaNDA program keretében 2016-ban is folytatjuk. Az elsősorban képi és szöveges dokumentumok digitalizálásával létrejövő új rekordok az elektronikus formátum mellett metaadatokat (qDC) is tartalmaznak.
A JaDox elektronikus dokumentumkezelő
rendszerben elindítottuk a videoszervert,
melynek tesztelése 2016 feladata.
Portálunkon nyilvános hozzáférést biztosítunk
a Debreceni helyismereti bibliográfiához.
Folyamatosan bővítjük turisztikai információs
adatbázisunkat QR-kódos projektünk folytatásával.
Referensz szolgáltatásunk valamennyi könyvtárunkban napi feladat.
eMagyarország Pont több egységünkben és a
könyvtárpontokon is működik. Benedek Elek
fiókkönyvtárunk Megyei eMagyarország
Pont. Ezeken a szolgáltató helyeken a közérdekű információk közvetítésén túl a digitális
írástudás széles körű terjesztésében is aktív
szerepet vállalunk.
Megyei eMagyarország Pontként a közérdekű
információk terjesztésében a megye kistelepüléseinek könyvtárait is támogatjuk.
Szinte minden könyvtárunk jelen van a közös-
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Hírlevél

Igen

RSS
Digitalizálás

Nem
Igen

ségi oldalak valamelyikén. Ez a fórum olvasótoborzó erején kívül gyors információszolgáltatást is lehetővé tesz.
Facebook profilunkat és ráépülő szolgáltatásainkat folyamatosan frissítjük, gondozzuk. Tervezzük a napi, állományunkhoz kötött, a közösségi oldalainkon hirdetett játékok bővítését.
Olvasóinknak jelenleg a HunTéka integrált
könyvtári rendszeren keresztül juttatjuk el hírlevelünket. Hírleveleinkben tájékoztatjuk látogatóinkat programjainkról, a könyvtár legfontosabb eseményeiről, rendezvényeiről, az ünnepnapok miatti nyitvatartási rend változásairól.
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézettel (MaNDA) kötött együttműködési megállapodás keretében 2016-ban is részt
veszünk az Országos Kulturális Digitalizációs
Közfoglalkoztatási Mintaprogramban. Intézményünk koordinálja a programban részvevő
debreceni intézmények digitalizációs munkáját. A kulturális értékek digitalizációja könyvtárunk dokumentumainak bővítését és hozzáférhetőségét is elősegíti.
2016-ban az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma:
18000.

6. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)
Megnevezés
Debreceni
Integrált
Közgyűjteményi
Rendszer (DIKÖR)

Leírás, ismertető
A projekt célja létrehozni egy olyan egységes adatbázist és hozzá kapcsolódó felületet, amely egységes keretek között tudja kezelni Debrecen múzeumi, levéltári és könyvtári dokumentumait. A dokumentumokat ezen a felületen keresztül – a digitális jogok menedzselésével
(DRM) és a megfelelő felhasználói jogosultságok beállításával – a legszélesebb körben kívánjuk felhasználhatóvá tenni az oktatás, a kultúra
és a turisztika területén.
EBSCOhost szolgálta- A Méliusz Juhász Péter Könyvtár portálján keresztül ingyenes szolgáltások
egészségügyi tatásként – akár mobil telefonon keresztül is – ingyenes hozzáférést kíszakembereknek
és ván biztosítani az egészségügyi adatbázisokhoz a városban dolgozó hávállalkozóknak
ziorvosok, ápolók és védőnők számára. További hozzáférést nyújtanánk a városban működő kis és közepes méretű innovációs tevékenységet is folytató vállalkozásoknak smart city alapszolgáltatásként a nemzetközi gazdasági szakirodalomhoz, szintén az EBSCOn keresztül.

21

7. Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján)
7.1 Kötelespéldány szolgáltatás
A Méliusz Könyvtár több forrásból kap köteles példányokat (nyomdáktól, a DMJV
Önkormányzatától, szerzőktől), melyeket továbbítunk a könyvtárak számára. E mellett a
kiadóktól kapott remittendákat és ajándékkönyveket is eljuttatjuk a települési könyvtárakba.

7.2 ODR tevékenység
2016-ban tovább népszerűsítjük a megújult ODR szolgáltatásait, és a könyvtárközi kölcsönzés
lehetőségét, hogy az ország bármely településén élő lakos el tudja érni ugyanazokat a magas
színvonalú szolgáltatásokat.
Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltató könyvtáraként az intézményünk
állományában lévő dokumentumok példányadatait folyamatosan feltöltjük a közös
MOKKA/ODR katalógusba. A dokumentum leírásokat a MOKKA által előírt szabványos
(gépi csere-) formátumban készítjük el és a lelőhely (ODR példánytár) információinkkal
együtt továbbítjuk az ODR/MOKKA adatbázisába.

7.3 Területi ellátó munka
2016-ben a Méliusz Könyvtár tovább kívánja folytatni az évtizedes munkát, melynek fő célja
a megyében működő könyvtárak szakmai együttműködésének megszervezése, illetve a már
meglevő szakmai, és egyéb kapcsolatok gondozása és fejlesztése, illetve további erősítése.
A kulturális törvény módosításából adódóan még több feladat hárul a megyei szolgáltatási
osztályra, ez pedig egyrészt a települési könyvtárak fejlesztésének a koordinálása, javaslatok
megfogalmazása a fenntartók részére a nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő települési
könyvtárak részére, másrészt a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat ellátása. E feladatok ellátásához meg kell várni, a miniszteri rendeletet, amely meghatározza a szakmai követelményeket. Mindenekelőtt fel kell mérni a városi és települési könyvtárak helyzetét, meg kell kezdeni az adatgyűjtést.
Az önálló könyvtárak, a városi és nagyközségi könyvtárak részére továbbra is közvetíteni kívánjuk a könyvtári terület megújítását elősegítő módszereket, elveket és példákat. A legfrissebb trendekről, módszerekről, a mintaértékű modellekről is beszámolunk. Ezeket egyrészt
elektronikus fórumokon, másrészt személyes találkozások alkalmával kívánjuk megtenni. A
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nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő könyvtárak munkájának segítéséhez elengedhetetlen a
személyes látogatások gyakoribbá tétele. 2016-ban rendszeressé kell tennünk a velük való
kapcsolatot, ezzel is segítve a munkájukat.
Kiemelt feladatunk 2016-ban a megyében található nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő
könyvtárakban a minőségbiztosítási rendszer bevezetésére való felkészülés koordinálása. A
tavalyi év elején elvégzett szakértői vizsgálatoknak is hangsúlyos részét képezte a minőségbiztosítási tevékenységek vizsgálata. 2015-ben szakmai napot szerveztünk a minősített könyvtári cím elnyerésének feltételeiről és szakmai napot tartottunk a Könyvtári Közös Értékelési
Keretrendszerről. Idén a megvalósításban kell segítséget nyújtani a könyvtárosoknak. A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtáraknak iránymutatást adunk a minősítési rendszerről és átadjuk a minősített könyvtári cím elnyeréséhez szükséges szaktudást. Tájékoztatjuk a megyében dolgozó könyvtárosokat a könyvtári önértékelés szakmai szempontjaival csoportosan vagy egyéni konzultációs alkalmak biztosításával, melyek során az egyéni, helyi viszonyokat is figyelembe véve lehetne előkészíteni a folyamatot.
Továbbra is biztosítanunk és szorgalmaznunk kell a megyei közös katalógus további fejlesztését, és minél több városi könyvtárat be kívánunk csatolni a közös keresőbe.
Tovább folytatódik az együttműködés a megye könyvtáraival, konzorciumban végzett TÁMOP 3.2.12 pályázat keretében. A projektben a könyvtárosok, közművelődési szakemberek
megfelelő, korszerű szakmai képzéseken vettek részt a pályázat ideje alatt. A projekt 2015.
március 15-én véget ért, a pályázat fenntartási szakaszba lépett, de a munka nem zárul le, hiszen a képzéseken megszerzett ismereteket szolgáltatások formájában kell nyújtatnunk a használóknak.
Kiemelten fontos feladatunk a könyvtári terület 2014-2020 közötti stratégiájának megismertetése és bemutatása a megye könyvtárosainak, ha a stratégia elkészül és nyilvánosságra hozzák. Reményeink szerint minél hamarabb megszületik az egységes szakmai stratégia, és közvetíteni tudjuk a könyvtárosok részére. E mellett fő prioritásként kezeljük a kiírásra kerülő
Európai Uniós pályázatokra való figyelemfelhívást. Tájékoztató napokat kívánunk szervezni a
pályázatok részletes megismerése érdekében.
Könyvtárunk fontos feladata a könyvtárak együttműködésének segítése az országos és megyei
könyvtári eseményekhez, rendezvényekhez való kapcsolódással. A Megyei Könyvtár vezetésével, irányításával összehangoljuk az Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napokhoz, Őszi Gyermekkönyvnapokhoz és a Barátunk a Könyvhöz való csatlakozást.
Az intézmény megyei szolgáltatási osztálya továbbra is végzi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatainak összegyűjtését, feldolgozását, ellenőrzését és továbbítását. Az adatok
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összegyűjtése mellett elkészítjük a megye könyvtárainak működését bemutató megújított kiadványt, a TEKE-t.
Figyelmet kell fordítanunk a jogszabályokban megjelent változásokra. Ismételten fel kell hívnunk a nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő városi és községi könyvtárak és a fenntartó önkormányzatok figyelmét a kötelező 10 százalékos állománygyarapítási összeg alkalmazására.
Emellett fontos változás van az érdekeltségnövelő támogatás igénylésében is, ezért fontos,
hogy az önkormányzatok további forrást biztosítsanak a könyvtárak részére az állományuk
gyarapítására. Továbbra is segítséget kell nyújtatnunk a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával kapcsolatban.
A Méliusz Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere a kistelepülési ellátás mellett továbbra is biztosítani kívánja a kisebb települési könyvtárak önkormányzatai számára a szolgáltatásokat. A települési könyvtárak mellett továbbra is ápolni fogjuk a kapcsolatot a HajdúBihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtárával, amely ugyancsak igénybe veszi a
KSZR szolgáltatásait. Így az Intézetben fogvatartottak is hozzájuthatnak könyvekhez, folyóiratokhoz, hangoskönyvekhez és DVD-khez.
A memzetiségi lakosok könyvtári ellátása is feladataink közé tartozik, így 2016-ben is eleget
kívánunk tenni e feladatoknak. Hajdú-Bihar megyében a Bihari részen él a román nemzetiséghez tartozó lakosság, akik részére fontos a helyi értékek és kultúra megtartása szempontjából
az anyanyelvi dokumentumokhoz való hozzájutás. A román nemzetségi ellátást a megye 10
településén végezzük (Bedő, Darvas, Furta, Körösszakál, Körösszegapáti, Létavértes, Mezőpeterd, Pocsaj, Vekerd és Zsáka). E mellett a kisebbséghez tartozó népcsoport a romák nyelvi
hagyományainak és kultúrájának megőrzése is fontos feladat. Ezen munkát a megyében Bedő,
Bihartorda, Körösszakál, Nagykereki, Sáránd, Told településeken végezzük.
Ezen feladatok mellett kiemelten fontos a TIOP 1.2.3/2011 pályázati kiíráson sikerrel
pályázott települési könyvtárak szakmai segítése. Az említett pályázaton 19 település
(Balmazújváros, Báránd, Biharkeresztes, Ebes, Egyek, Földes, Hajdúsámson, Hajdúszovát.
Hosszúpályi, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Pocsaj,
Szentpéterszeg, Téglás, Váncsod, Zsáka) könyvtára, önkormányzata szerepelt sikerrel. A
pályázatok 2015-ben a fenntartási szakaszba léptek, 2016-ban be kell nyújtani a fenntartási
jelentéseket.
2016-ban az eddig megszokott feladatok mellé újabbak kerültek. Ezt a kulturális törvény
2016. január 1-i változása hozta, a megyei könyvtárak feladatai közé tette többek között a
nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő könyvtárak szakmai fejlesztésének a koordinálását,
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javaslatok megfogalmazását a fenntartók részére a könyvtár fejlesztéséről, és ide sorolta a
helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat.

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
A kormányzat által megújított új elvek szerinti működés megyénkben beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és sikerrel megvalósítottuk a kiegészítő támogatás felhasználását. A Megyei
Könyvtárhoz rendelt normatíva a megfelelő szakmai szempontok szerint került felhasználásra.
Segítséget jelent számunkra a KSZR ajánlás, amely minden részletre kiterjedően leírja azokat
az elhelyezkedési, berendezési, technikai, informatikai szempontokat, amelyeknek meg kell
felelnie egy-egy szolgáltató helynek. Folytatjuk a kistelepülések könyvtárainak fejlesztését.
Elsődleges célunk, hogy minden szolgáltató helyen megfelelő körülményeket teremtsünk minőségi könyvtári szolgáltatások igénybevételére. Ennek legfontosabb követelménye az épületek felújítása. Fontos a megfelelő könyvtári környezet elérése érdekében a szolgáltató helyek
belső felújítása, és megfelelő könyvtári bútorok beszerzése. Az optimális külső és belső környezet mellett kiemelten fontos infokommunikációs eszközök további fejlesztése, bővítése, és
cseréje. E mellett a technikai eszközök beszerzése is nélkülözhetetlen. Fontos folytatni a számítógépek beszerzését, hogy minden helyen rendelkezésre álljanak az eszközök az ajánlásban
megfogalmazott számban.
Mindezek mellett a 2015 őszén megindult KönyvtárMozi projekt, melyhez kezdetben 2 szolgáltató hely csatlakozott, de decemberben újabb jelentkezésre volt lehetőség. Ezt kihasználva
újabb 11 település lépett be a KönyvtárMozi szolgáltatók közé. Ehhez meg kell teremteni a
megfelelő technikai feltételeket, valamint figyelemmel kell kísérni a programok rendszeres
megvalósítását.
Kulcsfontosságú terület a közös megyei katalógus gondozása és a KSZR szolgáltató helyek állományának bekerülése az adatbázisba. A szolgáltató helyek személyzetét is alkalmassá kell
tenni az állományok feldolgozására, hogy a tevékenységet megfelelő színvonalon tudják megtenni. Ezen ismereteket szakmai továbbképzések keretében és személyes konzultációk alkalmával kívánjuk megtenni. Az IKR-ben reményeink szerint a tavasz folyamán megteremtődnek azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik, hogy megkezdődhessen a munka.
A KSZR portállal kapcsolatban terveink között szerepel, hogy minden település esetében az
adott aloldalon helyet kapjon a helyi értékeket összefoglaló tartalom. Az egyes helyi értékek,
rövid leírással és fotóval illusztrálva kerülnek majd fel a portálra.
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Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő mennyiségű és minőségi dokumentumok
beszerzésére, ide értve az időszaki kiadványok folyamatos biztosítását a szolgáltató helyeken.
A dokumentumok beszerzése mellett folytatjuk a könyvtári állományok vizsgálatát. 2016-ben
is végezzük a szolgáltató helyek állományának selejtezését. A dokumentumok beszerzésénél
újítást kívánunk bevezetni és bővíteni kívánjuk a dokumentumtípusok körét hangoskönyvekkel és DVD filmekkel. Tovább növeljük a beszerzett könyvek mennyiségét, és a folyóiratok
számát.
Digitális írástudás fejlesztésére irányuló programok at szervezünk. Az elmúlt évben nagyon
népszerűek voltak a felhasználói tanfolyamaink, ezek számát tovább növeljük 2016-ban.
Folytatjuk a helyismereti információk összegyűjtésé és közvetítését. Megkezdődött a helyismereti anyagok digitalizálása, melyet most már könnyebben és gyorsabban tudunk rendelkezésre bocsátani. Ezt a kezdeményezést erősítette a 1997. évi 14-es törvény változása is.
A nagy népszerűségnek örvendő könyvtári és közösségi rendezvényeket tovább szervezzük,
és egyre több új rendezvényt és kulturális programot közvetítünk a kistelepülésekre.
Erősítjük PR tevékenységünket. Fontos, hogy a lakosság körében minél nagyobb mértékben
tudjuk terjeszteni a megújult könyvtári szolgáltatásokat. A közös arculat kialakítása már megtörtént, ezt bővítjük újabb elemekkel. A hálózat szolgáltató helyeire könyvtárismertetőket,
reklám és propagandaanyagokat juttatunk el.

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
Hajdú-Bihar megyében a román nyelvű nemzetiségű lakosság könyvtári ellátását szervezzük.
A román nemzetségi ellátást a megye 10 településén végezzük (Bedő, Darvas, Furta,
Körösszakál, Körösszegapáti, Létavértes, Mezőpeterd, Pocsaj, Vekerd és Zsáka). E mellett a
kisebbséghez tartozó népcsoport a romák nyelvi hagyományainak, és kultúrájának megőrzése
is fontos feladat. Ezen munkát a megyében Bedő, Bihartorda, Körösszakál, Nagykereki,
Sáránd, Told településeken végezzük.
A Méliusz Könyvtár átfogó célja a nemzeti kisebbségek kultúrájának, önazonosságának,
megőrzéséért, fejlesztéséért végzett tevékenység támogatása. Célunk olyan állomány
kialakítása, amely kulturális és nyelvi szempontból egyaránt megfelelő, másrészt a települési
oktatási intézményekhez kapcsolódva, a több helyen újraindult nyelvi képzéseket kiszolgálja
és elősegíti a nyelvtanulást.
A román nemzetiségi ellátó rendszer legújabb stratégiája: a kreatív nyelvtanulás segítése, a
nyelvi dokumentumokban meglévő tudásanyag hasznosítása.
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A könyvtárakba beszerzendő állománnyal az iskolarendszerben nyelvet tanuló diákok, a
pedagógusok, az üzleti, kereskedelmi szakember olvasók nyelvtanulásához, a nyelvvizsgára
felkészüléshez kívánunk dokumentumokat kínálni, segítséget nyújtani. A könyvtár
gyűjteményéből azokat is ki tudja szolgálni, akik maguk választják meg a tanulás helyét,
idejét és tempóját.

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás
Feladatunk a megyében található könyvtárak statisztikai adatainak összegyűjtése, az
adatszolgáltatás koordinálása, a számítógépes feldolgozás elkészítése; a beküldött adatok
ellenőrzése, az esetleges hibák javítása; a legfontosabb könyvtári adatokat tartalmazó
Gyorsadatok összeállítása és közzététele; a korábbi évekhez hasonlóan a KSZR könyvtárak
statisztikai adataiból elemzések készítése a további fejlesztések felméréséhez.

7.7 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok
A korszerű könyvtári szolgáltatások érdekében szükséges, hogy megfelelő minőségben, és
szinten kínáljuk szolgáltatásainkat. Könyvtárunk 2016 elején elnyerte a Minősített Könyvtári
Címet. Feladataink közé tartozik a megye területén található nyilvános könyvtárak felkészítése a minőségirányítási rendszer bevezetésére. Előző évben szakmai napot szerveztünk, melynek fő témája a minőségbiztosítás és a minőségirányítási rendszer kiépítése volt. 2016-ban első lépésben tárgyalásokat folytatunk a megye könyvtárosaival, ill. intézményvezetőkkel, hogy
mely könyvtár akarja beindítani a minőségirányítási rendszert. Megvizsgáljuk, hogy a könyvtárak alkalmasak-e arra, hogy a minőségbiztosítási elvek szerint szervezzék munkájukat. Ezt
követően személyes konzultációkat szervezünk, lehetőséget teremtünk a megyei könyvtár minőségirányítási rendszerének megismerésére.

7.8 A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép készítése az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében.
A helytörténeti fotótárral és az informatikai osztállyal közösen folytatnunk kell a helyismereti
dokumentumok feltárását.
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása:
Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Bevétel

Kiadás

Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntartótól származó bevételek)
- ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
- ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
– ebből fenntartói támogatás
– ebből központi költségvetési támogatás
- ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR)
támogatás
– ebből pályázati támogatás
– a Pályázati támogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő összes járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás
Kiadás összesen

2015.
14399

eltérés %-ban
2015-hoz
képest
13189
-8,4
2016.

8772

7289

-16,9

1900
4300
439873
168892
270981

1805
3510
467344
194751
272593

-5
-18,3
+6,2
+15,3
+0,6

37181

38793

+4,3

454272
227246
66128
115227
8490
417091

480533
238986
69072
119503
14179
441740

+5,8
+5,2
+4,5
+3,7
+67
+5,9

Az intézmény működési bevétele 8,4 százalékkal csökkent az előző évhez viszonyítva, melynek oka, hogy az intézmény 2016. évben rendezvényszervezési tevékenységet nem bonyolít
le, tárgyi eszközértékesítés nem várható.
Az átvett pénzeszköz 6,2 százalékkal nőtt a 2015-ös évhez képest, melynek okai a következők: a fenntartói támogatás 25.859 e Ft-tal emelkedett, a központi költségvetési támogatás
233800 e Ft maradt, a kistelepülési kiegészítő támogatás pedig 1612 e Ft-tal nőtt, új települések csatlakozása miatt.
A személyi juttatás kiadás 5,8 százalékos emelkedést mutat, melynek oka a minimálbér emelkedése, valamint a Kjt. 70-74 §. szerint idegennyelvtudási pótlékra jogosult nyelvpótlékban
2015. évben nem részesülő 14 fő nyelvpótlék növekedése az intézmény idegen nyelvű dokumentum állományának kezelése és szolgáltatásainak ellátása miatt.
A munkaadókat terhelő járulékok 4,5 százalékkal nőttek az előző évhez képest, mely a személyi juttatások kiadásainak növekedésével van szoros összefüggésben.
A dologi kiadások tekintetében 3,7 százalékos emelkedés tapasztalható, amely
•

az adatbázis szolgáltatásnak a megrendelés ével magyarázható, mely a
város ITS integrált stratégiai fejlesztési tervével összhangban elkészített
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intézményi stratégiai tervének megvalósításához és a városi SC (Smart
City) programjához illeszkedően meghirdetett információszolgáltatási
programjához szükséges.
•

az intézmény kulturális alapellátási feladatainak megvalósításához, a
megnövekedett könyvtári közösségfejlesztési tevékenységek kivitelezéséhez szükséges szakmai anyagköltségek melléklet szerinti igénye.

•

a bővülő karbantartási igénnyel magyarázható: az informatikai eszközpark karbantartása az intézmény működtetéséhez szükséges háttértevékenysége mellett a kulturális alapellátásban előírt folyamatos szolgáltatások biztosításához napi szinten elengedhetetlen.

•

Rendezvények díjai, költségei

Az egyéb kiadás rovat növekedése a következővel magyarázható: két db nagy értékű fénymásoló beszerzése vált szükségessé az olvasók kiszolgálására, a fiókkönyvtárak berendezései elavultak, ezért pótlásuk szükséges. Az intézmény épületei elhasználódásuk miatt folyamatos
felújítási igénnyel bírnak. A központi épület kiszolgáló helyiségei nem felelnek meg a munkavédelmi szempontoknak, az irodák természetes szellőzése nem biztosított, ezért válik szükségessé az ablak bukóvá tétele.

8.2 Létszám és bérgazdálkodás
2016-ban az engedélyezett létszámkeret 107,25 fő. Ez a létszám az előző évekhez képest nem
változott.

9. Partnerség és önkéntesség
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015-ben 56 társszervezettel, (civil szervezettel, könyvtárral, állami, egyházi és oktatási intézménnyel) kötött együttműködési megállapodás közös
könyvtári és kulturális rendezvények szervezésére, lebonyolítására, a könyvtári szolgáltatások
igénybevételére.
Intézményünk 2016-ban is fent kívánja tartani együttműködéseit, és igyekszik megfelelően
ápolni külső kapcsolatait, lehetőség szerint tovább bővíteni a megállapodásokat, helyi, országos és nemzetközik kapcsolatait. A jövőben kapcsolatot kívánunk létesíteni további a könyvtárhoz kötőtő, a tevékenységeinket segítő civil szervezettel, határon túli partnerekkel.
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Könyvtárunk a 2015-ben 36 iskolával kötött iskolai közösségi szolgálatos együttműködési
megállapodást. Az elkövetkező évben is folyamatos, kölcsönös kapcsolatépítésre törekszünk a
Debreceni és a városon kívüli Hajdú-Bihar megyei középiskolákkal. Ezen intézményekkel határozatlan idejű, az iskolai közösségi szolgálatról szóló együttműködési megállapodást kötünk. A közösségi szolgálatos tanulók fogadását, tájékoztatását, a könyvtári segítő tevékenységekbe való bevonását és e területek bővítését tovább folytatjuk. Mivel 2016. január 1-je
után érettségizőknek kötelezően teljesíteni kell az 50 órás önkéntes tevékenységet, így az elkövetkező években biztosan nőni fog a közösségi szolgálatos diákok és az küldő, együttműködő oktatási intézmények száma.
Könyvtárunkba évek óta fogadunk önkénteseket, van számos visszatérő partnerünk. Manapság egyre jobban elterjedt és elfogadott, hasznos időtöltés az önkéntesség, ennek köszönhetően az intézményünknek nagy segítséget nyújtó személyek száma is prognosztizálható.
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10. Mutatók
SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
Nyitva tartás

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Hétvégi nyitva tartás (óra)
Munkaidőn túli nyitva tartás (óra)
Nyári zárva tartási idő (munkanap)

2015. tény
40

40

változás %-ban előző
évhez képest
0

8
0
0

8
0
0

0
0
0

2016. terv

A megyei és városi könyvtár 2013-as integrálódását követően alakítottuk ki a könyvtárhálózat
új nyitvatartási rendjét. Törekszünk az egységes nyitvatartási idő kialakítására, ez azonban
nem történhet a használók igényeinek rovására. Így legtöbb könyvtárunk hétköznapokon továbbra is 10 és 18 óra között tart nyitva (ettől eltér egyetlen iskolai és gyermekkönyvtárunk,
mely az iskola tanítási rendjéhez igazodva naponta ¾ 8-tól 17 óráig várja olvasóit, illetve kisebb, egyszemélyes egységeink, amelyeknél csoportok fogadására tartunk fent hetente egy
délutánt). Szombati nyitva tartásunk változatos: a Központi Könyvtár hagyományosan 9 és 17
óra között, nagyobb fiókkönyvtáraink a délelőtti órákban tart nyitva a használói igényeket követve.
Nem tervez nyári zárva tartást a Központi Könyvtár és a Benedek Elek Könyvtár, a hálózat
más könyvtárai átlagosan 2 hétre zárnak be.

Mutatók
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma
(fő)

Érvényes regisztrációk száma (14 éven aluliak/14
éven felüliek/összesen)
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2015. tény

20928

2016. terv

21500

változás %ban előző évhez képest

+ 2,73

14 éven aluliak
14 éven felüliek
Összesen
Regisztrált használók megoszlása a nemek alapján
Nő
Férfi
Regisztráltak száma foglalkozás alapján (általános iskolai tanuló/középiskolás tanuló/felsőfokú
oktatás hallgatója/aktív dolgozó/nyugdíjas/egyéb
eltartott/nem válaszolt)
Általános iskolai tanuló
Középiskolai tanuló
Felsőfokú oktatás hallgatója
Aktív dolgozó
Nyugdíjas
Egyéb eltartott
Nem válaszolt
A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás
a honlapra)
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma
összesen
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma
Számítógép használat (14 éven alul/14 éven felül/összesen)
14 éven aluliak
14 éven felüliek
Összesen
A könyvtárban használható adatbázisok 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
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

11169
14671
25840

11170
14680
25850

+ 0,008
+ 0,06
+ 0,03

15127
10713

15130
10720

+ 0.01
+ 0,06

8898
2229
930
6583
5603
1527
70
285.306

8900
2232
930
6586
5605
1527
70
290.000

+ 0,02
+ 0,13
0
+ 0,04
+ 0,03
0
0
+ 1,64

1

1

0

52

54

+ 3,8

635

640

+ 0,78

2685

2750

+ 2,4

7691
13848
21539
25
1

7700
13850
21550
27
1

+ 0,11
+ 0,014
+ 0,05
+8

n.a.

n.a

128.030

130.000

+1,5

657473

658000

+ 0,08

Könyv és bekötött folyóirat 629908
Nyomtatott zenemű 6164
Kép 1144

630205
6244
1174

0
+ 1,2
+ 2,6
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Hangzó
AV
Kölcsönzött dokumentumok száma (14 éven
alul/14 éven felül/összesen)
14 éven aluliak
14 éven felüliek
Összesen
Kölcsönzési állomány népszerűsége a személyes
használók körében
Irodalomkutatások, témafigyelések száma
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált
szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma
Gyermekek könyvtárhasználata (könyvtárlátogatók/könyvtári tagság/kölcsönzés/kölcsönzött dokumentum)
Könyvtárlátogatók
Könyvtári tagság
Kölcsönzés
Kölcsönzött dokumentum
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes
szolgáltatások száma
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 akkreditált képzések,
továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozások száma
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozásokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok
száma

33

7557
12700

7557
12820

0
+0,94

162391
495082
657473
31,41

162400
495090
657490
32

+ 0,005
+ 0,001
+ 0,002
+ 1,87

242
550

245
600

+ 1,23
+ 9,0

137110
11169
64504
162391
5

137120
11170
64510
162400
5

+ 0,007
+ 0,008
+ 0,009
+ 0,005
0

4

4

0

277

280

+ 1,08

7735

7740

+ 0,06

116

120

+ 3,44

1641

1650

+ 0,54

0

3

0

0

30

0

269

270

+0,3

4867

4870

+0,06

4

4

0

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 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
szervezett programokon, képzéseken résztvevők
száma,
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára
szervezett programok, képzések száma,
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma
A könyvtár megjelenésének száma a médiában
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre
készülő települési könyvtárak száma
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban
teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások
száma
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma
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170

+3,03

6

6

0

706

710

+ 0,56

17

18

+ 5,88

371

375

+ 1,07

4922

4950

+ 0,56

278

280

+ 0,71

1

1

0

1
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4

1
155
4

0
+ 1,3
0

5243

5000

- 4,7

0

2

284

285

+ 0,35

36

37

+ 2,77

11

11

0

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil,
határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága
(könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító
számítógéppel való ellátottsága (számítógépek
száma/a megyeszékhely lakosságának száma)
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi
dokumentumok száma
A megyei könyvtár által a kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások számának ará-

56

56

0

75/537268

75/537000

132/537.268

132/537000

102

102

61/44

61/45

34

0

nya (a megyében lévő kistelepülések száma/megállapodást kötött települések száma)
A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti
érdeklődés (a beszerzett dokumentumok kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, adott dokumentum kikölcsönzésének száma)
Beszerzett források
2015. évi tény

Változás 2015-2016
(%)

2016. évi terv

Mutatók
Költségvetés

30.017.080
KSZR-rel:
46.682.230
Érdekeltségnövelő támoga- 2.621.711
tás
ODR támogatás dokumentu- 1.250.000
mok beszerzésére

30.140.430
KSZR-rel:
48.270.430
2.800.000

+ 0,4
KSZR-rel:
+ 3,4
+ 6,8

1.359.000

+ 8,7

Egyéb

0

0

34.299.430
KSZR-rel:
52.429.430
8.500.000

+ 1,2
KSZR-rel:
+ 3,7
+ 1.8
KSZR-rel:
+ 1,04
+ 1,3
KSZR-rel:
+ 3,3

0

Források összesen

33.888.791
KSZR-rel:
50.553.931
Ajándék, kötelespéldány ér- 8.351.951
téke
KSZR-rel:
8.411.951
Összesen
42.240.742
KSZR-rel:
58.965.882

42.799.430
KSZR-rel:
60.929.430

Gyűjteményfejlesztés
Mutatók
Gyarapításra tervezett összeg (Ft)

2015. tény
33.888.791
KSZR-rel:
50.533.93
1
ebből folyóirat (Ft) 5.752.629
KSZR-rel:
7.997.357
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 6.750.076
(Ft) KSZR-rel:
8.159.281
A könyvtári állomány éves gyarapodása do- 22.738
kumentumtípusonként (db és méter)
KSZR-rel:
30.208
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
11.485
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változás %-ban előző év2016. terv
hez képest
34.299.430 + 1,2
KSZR-rel: KSZR-rel:
52.429.430 + 3,7
6.300.000
KSZR-rel:
8.394.750
6991865
KSZR-rel:
8.481.865
24.000
KSZR-rel:
31.500
15.000

+ 9,5
KSZR-rel:
+5
+ 3,4
KSZR-rel:
+ 3,9
+ 5,5
KSZR-rel:
+ 4,2
+ 30,6

száma
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 megyei könyvtár esetében a tárgyévben
beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok
száma/megye lakossága)

KSZR-rel:
11.555
1.966

KSZR-rel:
15.500
2.100

KSZR-rel:
+ 34,14
+ 6,8

4315

4500

+4

6.361

6.500

+ 2,2

56

60

+7

887

900

+ 1,5

0,042

0,044

+ 4,8

Gyűjteményfeltárás
Mutatók

2015. tény

2016. terv

változás %ban előző évhez képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma (tárgyévben)

26.435

25.000

- 5,42

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA)
betöltött tételek száma (összesen)

Példányrekord:
254.658
Bibliográfiai
rekord:130.387

Példányrekord:
270.000
Bibliográfiai
rekord:131.000

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma

1629

1230

Példányrekord:
+6
Bibliográfiai
rekord: +0,4
- 24,49

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezveí)

Saját:
1 óra
Átemelés:
20 perc
30 nap

Saját:
40 perc
Átemelés:
15 perc
25 nap

Saját:
+ 33,3
Átemelés:
+ 25
+ 16

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)
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A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

99 %
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100 %

+1%

Tudományos kutatás

38

2015. tény

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

változás %-ban előző
évhez képest

2016. terv

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

3

3

0

6

6

0

0

0

-

1

0

-

90

0

-

36

15

- 58,34
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A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma

8

8

0

Rendezvény, kiállítás
Mutatók

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma
Tárgyévben szervezett konferenciák száma
Tárgyévben szervezett konferenciákon
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

2015. tény

2016. terv

669

670

29504

29510

1

0

90

0

81

81

22827

22830

49

50

2991

2995

40

Tervezett ráfordítás (Ft)

2.500.000

600.000

2.000.000

A megyei könyvtár eseté578
ben az általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények száma
A megyei könyvtár eseté17952
ben az általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvényeken résztvevők
száma
Egyéb rendezvényeken
18548
résztvevők száma

600

5000000

18500

18550
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3.100.000

Állományvédelem

Mutatók

2015. tény

Állományvédelem
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy
egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma (tárgyévben)
(Muzeális dokumentumok száma (öszszesen)
Restaurált muzeális dokumentumok
száma (tárgyévben)
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok
száma (tárgyévben)
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma (tárgyévben)
A könyvtári dokumentumok állagának
védelmét szolgáló gépek száma (öszszesen)

2016. terv

változás
%-ban előző évhez
képest

1.512

1.700

+ 2,4

303

310

+ 2,3

0

5

+5%

16.319

18.000 + 10,3

13.50
5
7

14.000 + 3,6
7

Dátum: 2016. február 23.

………………………………

DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT
Intézményvezető
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Mellékletek
1. Gyűjteményszervezés
Alapfeladatunk az intézmény valamennyi egységének központosított, tervszerű dokumentumgyarapítása a gyűjtőköri szabályzatban foglaltaknak megfelelően, valamint a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer és a városi könyvtárhálózat dokumentum-állományának formai és tartalmi feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszer támogatásával, az adatbeviteli szabályzattal egyeztetve.
Feladatok részletezése
• az állománygyarapításra fordítható összeg leghatékonyabb felhasználása
• közbeszerzés lebonyolítása a törvényi szabályozás betartásával
• folyamatos apasztás, a párhuzamosságok megszüntetése a megőrzésben
• ütemezett állományellenőrzések lebonyolítása
• a KSZR és a központi elektronikus katalógus építése, gondozása
• a megyei és városi ellátás állományába bekerült dokumentumok kölcsönzésre történő
előkészítése
• a gépi kölcsönzés előkészítése a fiókkönyvtárakban lévő állomány vonalkódozásával
• az ODR szolgáltató könyvtári feladatkörének megfelelően a központi könyvtár és a
fiókkönyvtárak dokumentumállománya példányadatainak folyamatos feltöltése a
MOKKA/ODR közös katalógusába
• a fiókkönyvtárak és a Központi Könyvtár folyóirat beszerzéseire fordítható keret
felhasználása, megrendelések koordinálása, kapcsolattartás kiadókkal és terjesztőkkel
Kiegészítő tevékenységek
● statisztikai állományadatok szolgáltatása
● szakmai segítségnyújtás a megye könyvtárosainak
● folyamatos kapcsolattartás a HunTéka integrált könyvtári rendszer fejlesztőivel,
visszajelzések küldése a katalógussal kapcsolatos tapasztalatokról, észrevételekről
● osztályszintű megjelenés az intézményben folyó, vagy az intézményt érintő
tevékenységben
● részvétel az olvasószolgálat ügyeleti rendjében
● könyvaukciók, antikvárok anyagának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a
helytörténeti vonatkozású kiadványokra
● könyvtárközi kölcsönzés szervezése, intézése, kapcsolattartás az ODR
tagkönyvtárakkal
I. Gyarapítás
Dokumentumok beszerzése
A Központi Könyvtár részlegei és a fiókkönyvtárak az év elején megállapított dokumentum
beszerzési keretüknek megfelelően az olvasói igényeket figyelembe véve adják le rendelési
javaslataikat, melyek összesítése és a rendelések leadása, a dokumentumok érkeztetése, nyilvántartásba vétele és elosztása központilag történik. A vásárlás mellett állományunkat ajándék
dokumentumok és kötelespéldányok fogadásával is gyarapítjuk. A hatékonyabb beszerzés érdekében állomány- és forgalmi statisztikákat készítünk, valamint folyamatosan figyelemmel
kísérjük az előjegyzési listákat, melyek alapján dezideráta jegyzéket állítunk össze.
Emellett egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a Könyvtárpontok állományának alakítását és
gyarapítását is, mely szintén központilag történik, egyrészt a már említett vásárlás útján, másrészt pedig hálózaton belüli dokumentum áthelyezéssel.
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A könyvek és az egyéb dokumentumok beszerzése mellett osztályunk koordinálja a fiókkönyvtárak és a Központi Könyvtár folyóirat beszerzéseit, az ezzel kapcsolatos reklamációkat
és igyekszik maximálisan kielégíteni az olvasói igényeket a megadott beszerzési keret határain belül.
Vétel
A költségvetésünkben a könyvek vásárlására tervezett összeg 2016-ban is meghaladja közbeszerzési értékhatárt, így az első negyed év kiemelt feladat a nyílt közbeszerzési eljárás elindítása és lefolytatása külső cég segítségével.
A nem hagyományos dokumentumokat - mint például CD, kotta, hangoskönyv, diafilm - közvetlenül a kiadóktól és forgalmazóktól szerezzük be. A hangzó dokumentumok és a nyomtatott zeneművek megrendelést minden esetben a Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény intézi. A hangoskönyvek, diafilmek estében, pedig előzetesen kiadott lista alapján választják ki
egységeink a rendelni kívánt termékekett, melyet ezt követően központilag összesítünk és rendelünk meg. Hangoskönyv állományunkat kiemelten a Központi Könyvtárban és a Nyugdíjasok Háza fiókkönyvtárában gyarapítottuk, de az eddigi évek tapasztalata azt mutatja, hogy
egyre több egységünkben egyre nagyobb olvasói réteg keresi az ilyen jellegű dokumentumokat.
A nem hagyományos dokumentumok közül külön megemlítendőek a DVD filmek, melyet
minden egységünk számára szintén előzetesen kiadott lista alapján folyamatosan gyarapítunk
a törvényi előírásnak megfelelően kölcsönzési joggal. Így beszerzési keretünk és lehetőségeink is igen szűkösek, mivel az így vásárolt DVD-k a bolti ár többszöröséért szerezhetőek be.
Ezeken felül fontosnak tartjuk még az on-line adatbázisok elérési lehetőségének bővítését is.
Célunk a digitális dokumentumok számának növelése, az egyes dokumentumok egyidejű hozzáférésének többszörözése a hagyományos adattárak, lexikonok digitális formátummal való
leváltása érdekében.
Köteles példány
A Központi Könyvtárba rendszeresen érkeziknek köteles példányok, melyek elosztása, nyilvántartásba vétele, illetve továbbadása más könyvtáraknak folyamatos feladatunk. A nem megyénkre vonatkozó kiadványokat továbbítjuk társintézmények részére.
Ajándék
A nemzeti könyvkiadást és az irodalom támogatását segítő Márai program és NKA könyvtámogatási program biztosítja a könyvtáraknak azt, hogy még több kötethez jussanak. Feladatunk a kínálat függvényében az igények összegyűjtése, megrendelése, a dokumentumok
feldolgozása és az elosztása az egységek között.
Egyéb (kiadói, szerzői, olvasói, stb.) ajándékok befogadása és nyilvántartásba vétele minden
esetben a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak figyelembevételével történhet.
Apasztás - gondozás
A megrongálódott és fölöslegessé vált dokumentumok leválogatása, törlése folyamatos feladata az osztályunknak.
Célunk a számítógéppel történő kölcsönzés bevezetéséhez szükséges vonalkódozás már csak
az állományban tartósan megmaradó dokumentumokra vonatkozzon.
Az előző évek statisztikái alapján a videokazetták és a CD-ROM-ok iránt igény meglehetősen
csökkent, így ezen dokumentumtípusoknál tervszerű állományapasztását tervezünk, emellett a
műsoros hangkazetták és bakelit lemezek nagyobb arányú selejtezését is tervezzük, csak az
értékesebbeket őrizzük továbbra is.
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Állományvédelem - ellenőrzés
Az állományellenőrzéseket a 3/1975.(VIII.17.) KM-OM. sz. rendelet alapján 2016-ban folytatjuk.
Állományellenőrzés
vezett időpontja

Egység/részleg neve

ter-

Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény

2016. 02. 29. – 03. 05.

Kartács utcai fiókkönyvtár

2016. 05. 02 – 06.

István úti fiókkönyvtár

2016. 09. 26 – 30.

Libakerti fiókkönyvtár

2016. 11. 14 – 18.

II. Feldolgozás - állományfeltárás
Katalogizálás / formai és tartalmi feltárás
A kurrens beszerzések formai feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszer katalógus moduljának használatával folyamatos feladatunk. Célunk a dokumentumok könyvtárainkba érkezésével egyidejűleg a dokumentumok adatai szerepeljenek az elektronikus katalógusban, valamint azok minél több szempontból visszakereshetők legyenek az OPAC modulban.
A feldolgozásra érkező dokumentumok tartalmi feltárása a használt szabad tárgyszójegyzék
alapján történik.
Az adatbázis rendszeres karbantartása, javítása folyamatos feladat az osztály munkatársai számára:
● többszörös rögzítések megszüntetése, példányadatok átvezetése
● többkötetes rekordok rögzítésének ellenőrzése, szükség szerinti módosítása
● authorityk egységesítése, gondozása
A könyvtár e-katalógusából még hiányzó dokumentumok: fiókkönyvtárak bakelit lemezei, a
Központi Könyvtár diakockái és diafilmjei.
Ezeken felül feladatunknak tekintjük még az elektronikus katalógus (OPAC) felhasználóbaráttá alakítását.
Példányazonosítók / vonalkódok
A fiókkönyvtárak hagyományos és nem hagyományos dokumentumainak vonalkóddal ellátása a gépi kölcsönzés előfeltétele. Éppen ezért 2016. márciusától több egységünkben is tervezzük vonalkódozási munkák megkezdését, kiemelten a nagyobb fiókkönyvtáraikban.
Az elektronikus katalógusban (OPAC) hiteles státuszinformációt a dokumentumokról csak
akkor tudunk olvasóinknak nyújtani, amikor a gépi kölcsönzés már minden egységünkben
működik.
MOKKA/ODR
Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltató könyvtáraként a könyvtár állományában lévő dokumentumok példányadatait folyamatosan fel kell töltenünk a közös
MOKKA/ODR katalógusba. A dokumentumleírásokat a MOKKA által előírt szabványos (gépi csere-) formátumban készítjük el és a lelőhely (ODR példánytár) információinkkal együtt
továbbítjuk az ODR/MOKKA adatbázisába.
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Megyei feladatok
Együttműködünk a Megyei Módszertani Osztállyal, azon belül is a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel. 2015. szeptemberétől osztályunk végzi a KSZR dokumentumok teljes feldolgozási folyamatát, azaz a dokumentumok érkeztetésétől a formai- és tartalmi feltáráson át
az állománybavételig.
A megye könyvtárosai számára, pedig konzultációs lehetőséget biztosítunk a formai és tartalmi feltárás kérdéseivel, valamint a HunTéka integrált könyvtári rendszer moduljainak használatával kapcsolatban.
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2. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár rendezvényterve
Wiener Fotografien Walzer - Az 1860-as és '70-es évek bécsi műtermi fotográfiái
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Ausztria Gyűjteményének kiállítása
Időpontja: 2016. január 6.
Helyszíne: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Zenei és Művészeti Gyűjtemény
Kipling 150 – Állati Nagy Olvasó
A Méliusz Központi Könyvtára Nyelvi részlege és a Debreceni Helen Doron Nyelviskola
közös angol olvasási versenye Rudyard Kipling születésének 150. évfordulója alkalmából.
Időpont:: 2016. január 12.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Egy "idős" képíró vallomásai
László Ákos kiállítása a Magyar kultúra napján
Időpontja: 2016. január 21. 16.30
Helyszíne: MÉLIUSZ Központi Könyvtára II. emeleti kerengő
Ad astra per aspera : Helytörténeti kutatások és kutatóműhelyek sorozat
Fazakas Gergely: A gályarabok emlékezete és a református városi térhasználat Debrecenben
Időpont: 2016. január 26. 16.30
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – földszinti előadóterem
BENEDEK ELEK KÖNYVTÁR BARÁTI KÖRE
Lengyel-magyar történelmi kapcsolatok
Kovács Csaba tanár előadása
Időpont: 2016. január 27. (szerda) 16.00
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
A Rákóczi Szövetség és a Benedek Elek Könyvtár közös rendezvénye
„Félre tőlem unalom, kezdődjön a vigalom„
Farsangi mulatság
Időpont: 2016. február
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
Angolos szerelem
Valentin-napi foglalkozások 10-18 éves, angolt tanuló iskolai csoportok számára irodalmi
kvízjátékokkal, országismereti és nyelvi játékokkal.
Időpont: 2016. február 11-13.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Idegen nyelvi részleg
Szimbológiai előadássorozat
A bevezető előadás témája: Az ősgondolkodás kézlenyomatai: A szimbólumok, mint a világ megismerésének és megértésének eszközei.
Incze László szimbólumkutató előadása.
Időpont: 2016. február 4. 17.00
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Földszinti előadóterem
Igazgyöngy : Antal Judit könyvbemutatója
Időpont: 2016. február 12. 17.00
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
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Irodalmi Kávéház
Beszélgetés debreceni irodalmárokkal.
Vendégünk Szénási Miklós
Moderátor: Herczeg Ákos
Időpont: 2016. február 16. 17.30
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Földszinti előadóterem
fény-KÉP
A Magyar Fotóművészek szövetsége Senior klub kiállítása
Megnyitja Módos Gábor fotóművész
Időpont: 2016. február 18. 16.30
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – II. emeleti kerengő
Szimbológiai előadássorozat
Az előadás témája: A kő istenné válása, mint az élet eredője: Teremtéstörténeti és eredetmitológiai szimbólumok
Incze László szimbólumkutató előadása
Időpont: 2016. február 18. 17.00
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Földszinti előadóterem
KÉP + VERS
Versíró pályázat általános iskolásoknak.
Időpont: 2016. március 1. – április 7.
Helyszín: MÉLIUSZ Petőfi Emlékkönyvtára
„Egyszemélyben” – sok szemmel
Hogyan szerkesztődik a Nézőpont, az egyszemélyes folyóirat?
Vendégünk Vitéz Ferenc író, költő
Időpont: 2016. március 2. 16.00
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
A Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület és a Benedek Elek Könyvtár közös rendezvénye
A Wass Albert kör rendezvénye
Időpont: 2016. március 2. 16.45
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Földszinti előadóterem
„Szép a huszár, szép a huszár, ha felül a lovára...”
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete
Kiállítások, előadások, kézműves foglalkozások.
Időpontja: 2016. március
Helyszíne: MÉLIUSZ Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
Az Újkert régen és ma : Nyul Imre helytörténeti kutatását bemutató kiállítás
Nyul Imre helytörténeti kutatásával az 1750-es évektől 1970-es évekig a kertségi Újkert történetét, az újkerti lakótelep kialakulását, illetve jelenét dolgozza fel.
Időpont: 2016. március 8. 17.00
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Könyvkiállítás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére
Időpontja: 2016. március 15.
Helyszíne: Méliusz Józsai Fiókkönyvtára
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Internet Fiesta 2016
Közgyűjtemények a virtuális térben
Internetet népszerűsítő foglalkozásokkal, előadásokkal csatlakozunk az országos programokhoz.
Időpont: 2015. március 17-24.
Helyszín: MÉLIUSZ Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtára
Emlékezés a Nagy Háború hőseire
Kiállítás és hadtörténeti kerekasztal beszélgetés
Időpont: 2016. március 22.
Program:
• 16.30 A hazáért harcoltak
Fotódokumentumok és tárgyi emlékek kiállítása a Nagy Háborúról
Helyszín: Méliusz Központi Könyvtára - I. emeleti kerengő
Megnyitja dr. Mazsu János történész.
A kiállítás április 15-ig látogatható.
• 17. 20 Hadtörténeti kerekasztal beszélgetés
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Földszinti előadóterem
Március 22. A víz világnapja
Program:
• Hullámok és hangok - a klasszikus zenében
Foglalkozás felső tagozatos diákoknak
• "Ha folyóvíz volnék..." - népdalok tanulása
A foglalkozásra alsó tagozatos gyerekeket várunk.
A foglalkozások időpontja: 2016. március 22.
Helyszíne: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény
A Hortobágyi Halastó madárvilága
Előadó: Dr. Tóth Lajosné tanár
Időpont: 2016. március 23. 16.00
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Életünk láthatatlan tanúi – köztéri művészeti alkotások Debrecenben
Előadó: Kotricz Tünde
Időpont: 2016. március 23. 17.00
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Ad astra per aspera : Helytörténeti kutatások és kutatóműhelyek sorozat
Az előadás témája: Jókai, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete és Debrecen
Előadó: Bényei Péter irodalomtörténész
Időpont: 2016. március 29. 17.00
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Földszinti előadóterem
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…”
80 éves Tóth-Máté Miklós
Vendégünk az író.
Beszélgetés legújabb művéről.
Időpont: 2016. április 6. 16.00
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
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Rákóczi alakja a szépirodalom tükrében
Emlékezés II. Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulójára.
Előadó: Tóth Pál
A Rákóczi Szövetség és a Benedek Elek Könyvtár közös rendezvénye.
Időpont: 2016. április 7. 16.00
Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára
Programok a Költészeti Fesztivál keretében:
• Bábeliáda
Interaktív fordítói csoportjáték középiskolásoknak.
Időpont: 2016. április 11. 10.00
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
• "Én is írom énekem..."
József Attilára emlékezünk megzenésített verseivel.
Időpont: 2016. április 11.
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára –Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény
• Vendégünk Oravecz Imre
Író-olvasó találkozó
A beszélgetést vezeti Herczeg Ákos kritikus
Időpont: 2016. április 13. 17.00
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – földszinti előadóterem
•

X. Megyei Tavaszi Versfesztivál a Hajdú-Bihar megyei művészeti iskoláik tanulói
számára
Időpont: 2016. április 11. 9.00
Helyszín: Méliusz Benedek Elek Könyvtára
• Verses Ludárium
Ludas versek, mesék, játékok Fazekas Mihály emlékére – foglalkozás óvodásoknak.
Helyszín: MÉLIUSZ István úti Könyvtára
Időpont: 2016. április 4 - 15.
• Főszerepben a vers: Személyes versajánló
A résztvevők kedves verseiket ajánlják a hallgatóságnak.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
„Regélő régió”
Vers-, mese-, és prózamondó verseny látássérülteknek a Költészet Napja alkalmából az Újkerti Könyvtár és a Gábor József Kulturális Alapítvány összefogásával.
Időpont: 2016. április 11.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
H. Csongrády Márta kiállítása
Időpont: 2016. április
Helyszín: MÉLIUSZ Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára
18. Simonyi Napok
Időpont: 2016. május
Helyszín: a MÉLIUSZ Központi Könyvtára és valamennyi fiókkönyvtára
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Éles Bulcsú kiállítása
Időpont: 2016. május
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Rejtvényfejtő verseny
A rejtvényeket Mezey László rejtvénykészítő szerkeszti.
Időpont: 2016. május
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Gyermeknapi rajzkiállítás
Időpont: 2016. május 28 - június 30.
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Hang - Játék - Zene
Gyermekrajz kiállítás a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán elhangzott ismeretterjesztő
élménykoncertek hatására készült munkákból
Időpont: 2016. május
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Zenei és Művészeti Gyűjtemény
Szavamat adom – közéleti irodalmi délután
A Fehér Bot Alapítvány és a Gábor József Kulturális Alapítvány közös rendezvénye
Időpont: 2016. május
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Gyermeknapi kavalkád
Vetélkedők, játékok, kézműves foglalkozások
Időpont: 2016 májusának utolsó hete
Helyszín: a MÉLIUSZ Könyvtár Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvtári Napok
Író-olvasó találkozók, kiállítások
(A Méliusz könyvtár minden évben sátrat kap a Fórum előtti sétálóövezetben kialakított
könyvutcában, ahol lehetőségünk nyílik szolgáltatásaink népszerűsítésére)
Időpont: 2016. június
Helyszín: a MÉLIUSZ Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
Fényes udvari családi juniális
Családi délelőtt a Fényes udvari kis piacon és a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában sok játékkal, kézműveskedéssel, táncbemutatókkal, vetélkedővel.
Szervezők: Méliusz Petőfi Emlékkönyvtára és a Debreceni Művelődési Központ
Időpontja: 2016. június
Helyszín: MÉLIUSZ Petőfi Emlékkönyvtára,
Geronimo Stilton Klub
Rejtvényfejtés, játékos kísérletek, kirándulás, kézműves foglalkozások
Időpont: 2016. június-július (hetente kétszer)
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára,
Könyvből film, filmből könyv – DVD filmek és könyvek kiállítása
Időpont: 2016. július 5 – július 12.
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
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Nyáron is vár a könyvtár! – Szünidei programok a Méliusz Juhász Péter Központi Könyvtárában és fiókkönyvtáraiban:
 Szünidei Kézműves Klub
 Észforgató rejtvényfejtés
 Szünidei barkácsoló
 Szünidei matiné – filmvetítés kötelező és ajánlott olvasmányok filmadaptációiból
 Kamishibai – papírszínházas meseelőadások
Időpont: 2016. június-július-augusztus
Helyszín: a MÉLIUSZ Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
A Vámospércsi művésztábor alkotóinak kiállítása
Időpontja: 2016. július-augusztus
Helyszíne: MÉLIUSZ Központi Könyvtára
Kiállítás a Szünidei barkácsoló foglalkozásain készített tárgyakból
Időpontja: 2016. szeptember 5. – szeptember 20.
Helyszíne: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Könyvkiállítás a Széchenyi-emlékév alkalmából, Széchenyi István születésének 225. évfordulója tiszteletére
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Időpont: 2016. szeptember 21.
Benedek Elek születésnapja - A magyar népmese napja
Helyszín: a MÉLIUSZ Központi Könyvtára és valamennyi fiókkönyvtára
Időpont: 2016. szeptember 30.
Könyvkiállítás az Aradi vértanúk tiszteletére
Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Fiókkönyvtára
Időpont: 2016. október 6.
Országos Könyvtári Napok
A rendezvény ideje alatt azt szeretnék megmutatni a szervezők, hogy milyen sokféle tanulási,
tájékozódási, kulturális, szociális lehetőség rejlik a könyvtári találkozásokban. Az akció egyik
fő célkitűzése a rendszeres könyvtárhasználók mellett minél több olyan személy elérése, akik
mindennapjaihoz eddig nem tartozott hozzá a könyvtárlátogatás.
Helyszíne (megyénkben): a MÉLIUSZ Központi Könyvtára és valamennyi fiókkönyvtára, valamint a Hajdú- Bihar megyei települési könyvtárak.
Időpontja: 2016. október
Szüreti és diónap (városrészi családi nap a Lencztelepen)
Helyszín: MÉLIUSZ József Attila telepi Könyvtára
Időpont: 2016. október
1956 – fotókiállítás
Helyszíne: MÉLIUSZ Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára
Időpontja: 2016. október
Debreceni Irodalmi Napok
Terveink szerint a Méliusz bekapcsolódik az irodalmi napok szervezésébe, rendezvényeinek
lebonyolításába.
Helyszíne (intézményünkben): a MÉLIUSZ Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
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Időpontja: 2016. november
A Magyar nyelv napja
Szavalóversenyek, nyelvi fejtörők, játékos szógyűjtő, szókereső feladatok, vetélkedők
Helyszíne: a MÉLIUSZ Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
Időpontja: 2016. november 13.
A Fehér Bot Napja a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában
Program:
 Ünnepi konferencia a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete szervezésében
 Szavamat adom – közéleti irodalmi délután.
 Zene füleimnek - Zenés délután a könyvtárban.
A Fehér Bot Alapítvány és a Gábor József Kulturális Alapítvány közös programja.
Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára
Időpont: 2016. november
„Elmondom hát mindenkinek” - A Méliusz Juhász Péter Könyvtár X. diákkonferenciája
Témakörei, helyszínei:
Az irodalom és én – Méliusz Libakerti Fiókkönyvtára (Db. Viola u. 23/a)
Kedvencem legyen a kedvenced! – Méliusz Józsai Fiókkönyvtára (Debrecen-Józsa Szentgyörgyfalvi út 9.)
Én még olvasok. És te? – Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára (Db. Jerikó u. 17-19.)
Ajánlom, hogy olvasd Te is! - Méliusz Petőfi Emlékkönyvtára (Db.,Víztorony u. 13.)
Információból tudás: Diákszemmel társadalomról, művészetről, irodalomról - a Méliusz
Központi Könyvtára (Db. Bem tér 19.)
Felfedezem a nagyvilágot – Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára (Db. Piac u. 68.)
Időpontja: 2016. november-december
Láss, ne csak nézz! (művészeti szekció) - Apolló Mozi (Debrecen, Miklós u. 1).
Adventi kézműves foglalkozások
Helyszín: a MÉLIUSZ Központi Könyvtára és fiókkönyvtárai
Időpont: 2016. december
Városrészi adventi családi délelőtt - Karácsonyváró családi délelőtt a Fényes udvarban. Betlehemes csoportok műsora, iskolások ünnepi műsora, vetélkedő, kézműves foglalkozások a
Petőfi Emlékkönyvtár és a Debreceni Művelődési Központ közös szervezésében.
Helyszín: MÉLIUSZ Petőfi Emlékkönyvtára
Időpont: 2016. december
Klubok, tanfolyamok, rendszeresen ismétlődő rendezvényeink
o
Benedek Galéria
A Benedek Elek Könyvtárban működő Benedek Galéria a város művészeinek kedvelt kiállítóhelye, ahol egy-egy alkotó munkái kb. 1 hónapig tekinthetők meg.
A Benedek Galéria 2016. évi kiállításterve:
2016. január 19. 17.00
Ronán Éva gobelin kiállítása
2016. február 9. 17.00
Baráth Pál grafikus- és festőművész
2016. március 29. 17.00
Howard Weaver festőművész walesi művész
2016. április 19. 17.00
Józsa Sándor grafikusművész
2016. május 10. 17.00
Szabó András festőművész Időutazás című kiállítása
2016. május 31. 17.00
Kotricz Tünde a Debreceni Fotóklub tagja, a Köztérkép.hu
művészeti vezetője köztéri szobrok fotókiállítása
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2016. július 12. 17.00
2016. augusztus 2. 17.00
2016. szeptember 13. 17.00
2016. október 4. 17.00

Rogovics-Fehér Lajos fotográfus
Kósa Géza és Tóth Dóra
Pikó Sándor képzőművész
Berki Csaba

Az alkotók felkérése és az időpontok szervezése folyamatban:
Láng Eszter festőművész
Torok Sándor festőművész emlékkiállítás
László János grafikusművész
Papp Károly grafikusművész
o
Csipkekör
Időpontja: hetente kétszer
Helyszíne: MÉLIUSZ Petőfi Emlékkönyvtára, (Db., Víztorony u. 13.)
o
Ezoterikus klub
Időpontja: minden hónap utolsó szerdája
Helyszíne: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára (Db., Jerikó u. 17-19.)
o
Felhasználóképző tanfolyamok
Időpontja: évente több alkalommal, előre nem meghatározható időpontokban
Helyszíne: Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára (Db. Piac u. 68.)
Méliusz Józsai Fiókkönyvtára, (Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.)
Méliusz Petőfi Emlékkönyvtára, (Db., Víztorony u. 13.)
Méliusz Központi Könyvtára (Db., Bem tér 19.)
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára (Db., Jerikó u. 17-19.)
o
Helytörténeti esték
Papp József, Kós Károly- és Podmaniczky-díjas helytörténeti kutató vetített képes előadássorozata.
Időpontja: április, május, november és december hónapok második keddjén
Helyszíne: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára (Db., Jerikó u. 17-19.)
o
„Hozz egy verset!” – Versbarát Kör
Időpontja: minden hónap második szerdája
Helyszíne: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára (Db., Piac u. 68.)
o
Kismamaklub – a várandósságtól a szülővé válásig
Dr. Kovács Károly szülész- nőgyógyász szakorvos előadássorozata
Időpontja: minden hétfőn 17.00
Helyszíne: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára (Db., Jerikó u. 17-19.)
o
Nyugdíjas klub
Időpontja: minden hónap első szerdája
Helyszíne: MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára (Db., Piac u. 68.)
o
Nyugdíjas könyvtárosok baráti köre
Időpont: havonta
Helyszín: MÉLIUSZ Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtára, (Db., Thomas Mann u. 45.)
o

Rizikó klub
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Időpontja: minden hónap első szerdája 16.00 (szünet: június, július, augusztus)
Helyszíne: MÉLIUSZ Petőfi Emlékkönyvtára, (Db., Víztorony u. 13.)
o
Szerda esti daloló
A Méliusz Könyvtárban havonta egy szerdán összegyűlnek a dalolni szerető emberek. Joób
Árpád vezetésével jókedvű estét töltenek együtt énekelve, sok érdekes történetet hallva néphagyományokról, népzenéről.
Időpontja. havonta
Helyszíne: MÉLIUSZ Központi Könyvtára – Zenei és Művészeti Gyűjtemény (Db. Bem tér
19.)
o
Újkerti Boldogságklub
Az országos Jobb Veled a Világ programja.
Időpontja: minden hónap utolsó péntekén
Helyszíne: MÉLIUSZ Újkerti Fiókkönyvtára (Db., Jerikó u. 17-19.)
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