A Méliusz Juhász Péter Könyvtár
2015. évi beszámolója
Debrecen, Bem tér 19/D

Dr. Kovács Béla Lóránt
igazgató

2015. február 23.

1

TARTALOMJEGYZÉK

I.A 2015. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok bemutatása................................................................4
II.Szervezeti kérdések...............................................................................................................................................7
III.Szakmai működés...............................................................................................................................................11

1.Az alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesítése ..........................................11
2.Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztések bemutatása ..........................13
3.Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok .................15
3.1 Jelentősebb eszközbeszerzések..............................................................................15
3.2 Pályázatok, projektek..............................................................................................15
3.3Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök.............................................................26
4.1 Menedzsment..........................................................................................................33
4.2 Minőségirányítási tevékenység...............................................................................34
4.3 Kommunikációs tevékenység .................................................................................35
5.Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása..........................41
6.Innovatív megoldások, újítások: ...................................................................................43
7.Megyei könyvtár területi feladatellátása .......................................................................45
7.1Kötelespéldány szolgáltatás.....................................................................................45
7.2ODR tevékenység.....................................................................................................45
7.3Területi ellátó munka...............................................................................................46
7.4A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése.....................................................49
7.5Nemzetiségi könyvtári ellátás..................................................................................51
7.6 Statisztikai adatszolgáltatás.....................................................................................52
8.Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük...............................................54
8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása............................................................54
8.2 Létszám és bérgazdálkodás ....................................................................................54
9.Partnerség és önkéntesség .............................................................................................55
10.Mutatók........................................................................................................................58
MELLÉKLETEK....................................................................................................................................................73

Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola...............................................94
Sirius Informatika és Gazdasági Szakközépiskola........................................................94
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár....................................................95
119.Gyerekjáték a nyelvtanulás! HB Napló 2015. 01. 24.,72. évf., 20. sz.,11. p. (Kids Club, angol nyelvi foglalkozás) 104
120.Tíz esztendeje nincs már közöttünk az író HB Napló 2015. 02. 05., 72. évf., 30. sz., 7. p. (Tar Sándorra emlékeztek)................................................................................................................................................................104

2

122.A professzorra emlékeztek HB Napló 2015. 02. 06., 72. évf., 30. sz.,1. p. (Görömbei András irodalomtörténészre emlékeztek)................................................................................................................................................104
124.Paplakban tért vissza a fény. HB Napló 2015. 02. 07., 72. évf., 32. sz.,6. p. (Kolozsváry Katalin festőművész
kiállítása)...............................................................................................................................................................104
125.Törvényi finomhangolás. HB Napló 2015. 02. 19., 72. évf., 42. sz., 6. p.(Önkormányzati tulajdonba kerülhetnek a megyei könyvtárak és múzeumok épületei)...........................................................................................104
126.A szép szó hatalma. HB Napló 2015. 03. 04., 72. évf., 53. sz., 1. p. (Fotó: a Méliusz Gyermekkönyvtárából.)
104
128.Tavaszt sejtető vonalak. HB Napló 2015. 03. 13., 72. évf., 61. sz., 8. p. (Fotó: Tamus István festőművész kiállítása a Benedek Elek Könyvtárban)..................................................................................................................104

3

BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR
2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
A Méliusz Juhhász Péter Könyvtár alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Kultv.) határozza meg.
Mint nyilvános települési közkönyvtár és megyei könyvtár ellátja:
a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és
c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá
d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat,
e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.)
EMMI rendeletben meghatározott feladatokat.

Ι.A 2015. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok bemutatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság által
meghatározott szakpolitikai céljainkat 2015. évben a kulturális alapellátás, valamint a
kulturális és közösségi innováció 21. századi igényei és elvárási szerint valósítottuk meg.
Kiemelt célunk az eddig elért eredményeink minőségi szintjének növelése és kulturális
innovációs elképzeléseink kidolgozása volt.
Szakpolitikai céljaink megvalósítása 2015. évben:
a) Méliusz Könyvtár működési céljaiban bevezette a kulturális alapellátásban meghatározott alapelveket.
Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat alakítottunk ki,
amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetővé a magyar
kultúra írott emlékeit.
Ennek érdekében:
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-

fejlesztettük a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátását biztosító
könyvtáraink eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, részben a megyei kistelepülési könyvtárak eszközparkjának bővítésével;

-

digitalizált dokumentumaink távolról is elérhetőek, gyűjteményünk szervezésével arra törekedtünk, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat;

-

szolgáltatásaink révén segítjük az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézést és az elemi állampolgári jogok gyakorlását;

-

a kistelepüléseken és a nagyvárosok peremkerületeiben könyvtáraink olyan közösségi terekként működnek, amelyek elmélyítik a közösség nemzeti és helyi kötődését.

b) A Méliusz Könyvtár az elmúlt évben több olyan programban is részt vett, amely kulturális innovációnak számít:
- a 2014-ben országos mintaprojektként létrehozott nagyvárosi könyvtárpontokat folyamatosan működtettük, mely összekapcsolódott az eMagyarország pontok fejlesztésével;
- könyvtárunk az eMoP-ok megyei központjaként 2015-ben is folytatta irányító /
mentori tevékenységét;
- az elektronikus ügyintézést szolgáló tevékenységek mellett ezekhez kapcsolódóan
oktatásokat szerveztünk, mint felnőttképzési intézmény két digitális kompetenciafejlesztést támogató tanfolyamot engedélyeztettünk, mindezekhez biztosítottuk az informatikai hátteret;
- rendezvényeinkkel aktív szerepet vállaltunk a közösségi innovációs programok
megvalósításában, együttműködtünk a közművelődési intézményekkel a könyvtári és a közösségi pontok programjaiban.

A fenntartó által meghatározott feladatok megvalósítása 2015-ben:
Debrecen Megyei Jogú Város által meghatározott feladatait a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
teljesítette. 2015-ben sikeresen együttműködtünk a város többi kulturális intézményével, s
megtettük az előkészületeket ahhoz, hogy a város digitalizációs-informatikai fejlesztési elképzeléseinek helyi központja legyünk. Debrecen városfejlesztési tervében egy integrált közgyűj-
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teményi rendszer kialakításában, illetve különféle turisztikai szolgáltatások megtervezésében
van meghatározó feladatunk.
A 2015. évi főbb munkatervi pontok teljesülése és a meghatározó jelentőségű változások:
•

Két éves minőségfejlesztési és -irányítási munkafolyamat eredményeként, az Emberi
Erőforrások Minisztériumához benyújtott sikeres pályázatot követően a Méliusz Juhász Péter Könyvtár elnyerte a Minősített Könyvtári címet, melynek használatára 5
évig jogosult. A 2015-ben meghirdetett pályázatot a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és
könyvtári tevékenységet folytató szervezetek elismerésére írják ki.

•

Felszámoltuk az utolsó könyvtári fehér foltot a megyében, megvalósítottuk a teljes lefedettséget. Negyvenkét településen a Méliusz Könyvtár szolgáltat a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében, a többi településen pedig legalább egy olyan
intézmény van, amelyik szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén és az intézmény
módszertani segítségével működik.

•

Folytattuk a kulturális értékek megőrzése céljából digitalizációs programunkat egyrészt a MaNDA projekt keretében, másrészt a helytörténeti fotótár feladatainak keretében is. Teljesítettük a tervezett 6000 dokumentum időarányos részének digitalizálását.
Ugyanakkor együttműködve az egri Eszterházy Károly Főiskola Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszékével elkezdődött a fotótár gyűjteményéhez tartozó 8 mm-es
filmek digitalizálása. Eddig 4 filmet digitalizáltak, további 20 film digitalizálását
2016-ra tervezzük.

•

KSZR-konferencia: országos szakmai konferenciát szerveztünk, melynek témája a
nagyvárosi és a kistelepülési könyvtári ellátás kapcsolata volt. A konferencia az NKA
támogatásával valósult meg, valamennyi megyei és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
igazgatójának, a Könyvtári Intézet, két minisztérium (EMMI, NFM) képviselőinek és
a kultúráért felelős államtitkár, Závogyán Magdolna részvételével.

•

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015-ben egyedüli közgyűjteményként elnyerte a
családbarát munkahely címet.
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•

Debrecen integrált településfejlesztési tervében szereplő városi közgyűjteményi
rendszer kialakításának előkészítése keretében kidolgoztuk az érzékközvetítés és értékmegőrzés érdekében digitalizálásra kerülő dokumentumok metaadat megfeleltetését
a nemzetközi szabványokhoz (DublinCore), a partnerintézményeknek segédanyagot
készítettünk a JaDox elektronikus dokumentumkezelő rendszer használatához.

•

A fiókkönyvtáraink dokumentumainak státuszáról információt nyújtó gépi kölcsönönzés bevezetéséhez szükséges szoftverfejlesztés elkészült, a rendszer éles bevezetése
előtti tesztelés és a szükséges korrekciók elvégzése jelenleg folyik.

•

A kistelepülési ellátás (KSzR) egységes integrált könyvtári rendszerének kialakítása
érdekében első lépéseként megtörtént a már meglévő adatbázisok konverziója és migrálása egy közös elektronikus katalógusba. A lelőhely- és gyűjteményinformációkat is
tartalmazó katalógus a megyei portál mobilra optimalizált felületéről érhető el. Az elmúlt évben továbbfejlesztett megyei KSzR portál valamennyi kistelepülésről és az ott
működő könyvtári ellátásról naprakészen frissített információkat nyújt.

•

A 21. század igényeinek megfelelő kulturális alapellátás biztosítása, a közösségi és
kulturális innovációs projektek megvalósítása megfelelő könyvtári környezetet igényel. Ennek érdekében – költségvetési kereteinken belül - folytattuk épületeink felújítását és korszerűsítését, a megújuló energiaforrások alkalmazását. (III./2. pont) Elkészítettük a könyvtáraink energetikai korszerűsítési tervét, a Petőfi Emlékkönyvtár teljes körű épület felújítási tervét és Debrecen nyugati lakótelepi övezetének (Tócóskert,
Tócósvölgy) újonnan létesítendő könyvtári és közösségi terének megvalósítási javaslatát.

ΙΙ.

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.
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Hierarchikus szervezeti struktúránkat laposabbá tettük, kevesebb középvezetővel, melytől
hatékonyabb feladatellátást, decentralizáltabb szervezetet és jobb belső kommunikációt
várunk 2016-ban.
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2014. tény 2015. terv
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
Könyvtáros szak- összesen
átszámítva teljes munkaidőre
képesítéssel
összesen
Könyvtáros munka- Egyéb
átszámítva teljes munkaidőre
körben foglalkoztaösszesen
Mindösszesen
tottak
átszámítva teljes munkaidőre
az Egyébből
összesen
átszámítva teljes munkaidőre
felsőfokú
Egyéb alkalmazott
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)

107,25*
17
73
72,25
2
2
75
74,25
1
1
35**
7
29
1,4e-4

107,25*
17
73
72,25
2
2
75
74,25
1
1
35**
7
23
1,4e-4

2015. évi
tény
107,25*
17
73
72,25
2
2
75
74,25
1
1
35**
7
26
1,35e-4***

* A fenntartó által engedélyezett létszám
** Ebben a létszámban szerepelnek a felsőfokú végzettséggel rendelkező informatikus munkakörben foglalkoztatott munkatársak
*** A megye lakosságának száma: 537268

2015-ben nyugdíjba vonult az intézmény gazdasági vezetője, helyére az egykori belső ellenőr
került, illetve új belső ellenőrt vettünk fel. Szintén 2015-ben vonult nyugdíjba az intézmény
szolgáltatási igazgatóhelyettese, a Debreceni Városi Könyvtár egykori igazgatója, helyére az
intézmény egyik munkatársát neveztük ki.
2015-ben intézményünk alábbi alapdokumentumaiban történtek változások:
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1.
napján hatályba lépett módosítása indokolttá tette az intézményünk alapító okiratának teljes
körű felülvizsgálatát. Az Áht. 8/A.§ (2) bekezdése és 111. § (26) bekezdése értelmében az
alapító okiratot a Magyar Államkincstár által közzétett formanyomtatványnak megfelelően
kellett elkészíteni. A hatályos jogi szabályozás alapján az alapító okirat nem tartalmazhatja a
továbbiakban a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyont és a vagyon feletti rendelkezésre vonatkozó szabályokat, emiatt az alapító okirat ezen pontjainak elhagyása indokolt volt.
Az alapító okiratot a fenntartóval együttműködve módosítottuk, melynek hatályba lépési időpontja: 2015. szeptember 24.
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Törzskönyvi kivonat
Az intézményünk alapító okiratában történt módosítások miatt szükségessé vált a törzskönyvi
nyilvántartás módosítása is. A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi
nyilvántartásban a Méliusz Juhász Péter Könyvtár adatain a módosításokat 2015. október 15-i
hatályosulási dátummal átvezették.
Szervezeti és Működési Szabályzat
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításra került. A
módosított dokumentumot a Kulturális Bizottság 2015. december 30-ai rendes nyilvános ülésén jóváhagyta. A dokumentumban foglalt változások intézményünkben 2016. január 1-jével
lépnek életbe. (A dokumentumban rögzített jelentősebb változásokat, az új szervezeti felépítés
bemutatását a 2016. évi munkatervünk tartalmazza.)
Stratégiai terv
Elkészítettük az intézményünk új kihívásoknak megfelelő stratégiai tervét, melynek kulcsfeladatait az alábbi célok elérése érdekében határoztuk meg:
-

kulturális innováció - a digitális technológia innovatív alkalmazása az értékközvetítés és értékmegőrzés területén

-

hálózati fejlesztés - a könyvtárhálózat fejlesztésében a teljes területi lefedettség megvalósítása a városban és a megyében egyaránt)

-

digitális kompetencia - a digitális kompetenciák fejlesztése az e-kultúra, az e-ügyintézés támogatására és az esélyegyenlőség kiterjesztésére

Jövőkép
Átfogalmaztuk intézményünk jövőképét a kulturális alapellátás fogalmának bevezetésével
kapcsolatos célok figyelembe vételével.
Alap- és közérdekű dokumentumaink a könyvtár portálján a nyilvánosság számára korlátlanul
hozzáférhetőek: http://meliusz.hu/web/guest/dokumnetumok
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ΙΙΙ.

Szakmai működés

1.

Az alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesítése

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár a nyilvános könyvtári alapfeladatai keretében:
•

a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi közzé:
Intézményünk küldetésnyilatkozata változatlan, megfogalmazása összhangban van a
kulturális alapellátás elveivel és célkitűzéseivel; a nyilatkozat portálunkon a nyilvánosság számára hozzáférhető.

•

gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja:
Könyvtárunk működésének alapját a megfelelően szervezett dokumentumgyűjtemény
és annak olvasóink számára történő hozzáférhetősége jelenti függetlenül attól, hogy
nyomtatott, hangzó, képi vagy elektronikus dokumentumról van szó. A hozzáférhetőség
sem csak a kézzelfoghatóságot jelenti, hanem a távoli hozzáférés lehetőségét, amely
egyre nagyobb jelentőséget kap gyűjteményünk feltárásának, feldolgozásának módjában is. A gyűjteményszervezési feladataink 2015. évi beszámolóját és elemzését 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:
A tájékoztató szolgálatunkkal kapcsolatos részletes beszámolót a Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök fejezet tartalmazza.

•

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét:
Digitalizációs programunkat a MANDA projekt keretében folytattuk, 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:
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2015-ben a Méliusz Juhász Péter Könyvtár felnőttképzési intézménnyé vált: két képzést engedélyeztettünk, melyek célja a lakosság információs műveltségének bővítése, a
digitális írástudás terjesztése. A használók képzését célzó és a digitális kompetenciát
fejlesztő tanfolyamaink, tréningjeink, valamint a személyes segítségnyújtások folyamatosak könyvtárainkban, a könyvtárpontokon, és az egyes helyszíneken működtetett
eMagyarország Pontokon.
•

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 (pl. EBSCO, Arcanum Digitális Tudománytár, NAVA)

•

kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez:
2015. évi programjainkat részben önállóan, részben a város más kulturális intézményeivel együttműködve szerveztük. Jelentősebb programjainkról az összefoglalót a
Rendezvények, kiállítások fejezet tartalmazza.

•

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 kapcsolódó projektben 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 egy központi könyvtár, 12 fiókkönyvtár és 5
könyvtárpont működtetésével látja el, szabadpolcos dokumentumkínálatot és informatikai infrastruktúrával támogatott tájékoztató szolgálatot nyújt.
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A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként:
•

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;

•

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.

A megyei területi ellátással kapcsolatos 2015. évi tevékenységünket a 7. pontban részletezzük.

2.

Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztések bemutatása
2015. év során megvalósult épület beruházási, felújítási és jelentősebb karbantartási
munkák:
Központi épület:
-

új szerverklíma telepítése a központi könyvtár épületében;

-

büfé áthelyezése az alagsorból a földszintre, a ruhatár áthelyezése a
földszintről az alagsorba;

-

az alagsor folyosóján tűzrendészeti szempontból szabálytalan anyagtárolás
megszüntetése, és a raktározási problémák javítása az alagsorban, a ruhatár
melletti raktár kialakításával, görgős polcrendszer kötészetből történő
áttelepítésével;

-

az áthelyezett büfé infrastruktúrájának (víz bekötés, szennyvízelvezetés,
elektromos hálózat bővítés) kialakítása;
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-

alagsori könyvraktár világításának részleges korszerűsítése LED világítási
technológia alkalmazásával;

-

menekülési (biztonsági) irányfények korszerűsítése;

-

világítási rendszer szakaszolhatóságának kialakítása az Amerikai Kuckóban,
energia magtakarítási célból;

-

elektromos hálózat bővítése az Amerikai Kuckóban;

-

természetes szellőzés biztosításának megvalósítása egy fix ablak bukóablakra
történő cseréjével az előadóteremben;

-

hő- és füstelvezető rendszer 2. emeleti ablakcsoportjának felújítása a
vezérlőpanel cseréjével;

-

kondenzvíz elveztetés kialakítása a helytörténeti részlegben lévő elektromos
elosztószekrény feletti klíma miatt;

-

fekvenciaváltó cseréje a helytörténeti (L6-os) légkezelő elszívó ventilátorának;

-

lift ÉV mérés elvégeztetése, valamint vészhívó telefon felújítása;

-

tűzjelzőrendszer bővítése a pince vizes helyiségből átalakított informatikai
szerelőműhely

miatt,

egyben

a

tűzjelző

központ

aktualizálása

átprogramozással;
-

légtechnikai rendszer átalakítása a sofőrpihenő helyiségben lévő szellőzés
biztosításával;

-

L1 klímagerendás légkezelő hűtés oldali szabályozásának felújítása szabályozó
szelep mozgató motorjának cseréjével;

-

klíma rendszer szabadtéri részében lévő közeg téliesítése fagyállóval történő
feljavítással;

-

kiállítási paravánok teljes-, és irodák részleges festése.

Fiókkönyvtárak:
-

József Attila-telepi Könyvtár világítótestek részleges cseréje;

-

József Attila-telepi Könyvtár hátsó kerítés részleges felújítása;

-

Homokkerti Könyvtár világítótestek teljes cseréje;

-

Kartács utcai Könyvtár világítótestek részleges cseréje a játszószobában és az
előtérben;

-

Csapókerti Könyvtár festése és világítótestek teljes felújítása;

-

Csapókerti Könyvtár épület rákötése közműcsatorna hálózatra;

-

Benedek Elek Könyvtár tűzjelző központ jelzéstovábbításának korszerűsítése
1

mobil szolgáltatással;
-

Libakerti Könyvtár Fi relé és CO érzékelő kiépítése;

-

Újkerti könyvtár menekülési (biztonsági) irányfények-, új őrvilágítás, valamit
udvari bejárat előtti teret megvilágító reflektor kiépítése;

-

Újkerti könyvtár kapubejárónál kapaszkodó korlátok installációja balesetmegelőzés céljából.

3.

Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok

3.1 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, projektor, switch, router, monitor,
fényképezőgép
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

darab
0
0
44
20
1
2
0
29

forint

megjegyzés

0
0
5.693.065
2.966.262
20.472
500.000
0
78.830

0,95

0
35

0
1.239.506

0

10.498.135

A táblázat tartalmazza a KSzR eszközbeszerzéseit is.
3.2 Pályázatok, projektek
I.) 2014-ben benyújtott nyertes, 2015-ben még megvalósítás alatt lévő pályázatok
Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

NKA 3808/02013

1.550.000
Ft

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
500.000 Ft

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Pénzes Piroska

2014.09.01. 2015.03.25.

600.000 Ft

Nagyné

2015.02.01. 2015.12.31.

Hagyomány és megújulás: programok és
rendezvények Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében
NKA 3646/00894

1.066.745

1

Ft
Földes Károly:
„Sztretenszk,
Acsinszk, Krasznojarszk, 1915-1921”:
első világháborús
emlékírása
NKA 3808/02443

1.450.000
Ft

Marton
Andrea

1.000.000
Ft

Pénzes Piroska

2015.01.14. 2015.06.30.

Értékőrző könyvtár

II.) 2015-ben benyújtott pályázatok
Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
700.000 Ft

Felelős

Indulás
ideje

CSP-CSBM-1520045

2.954.740
Ft

Befejezés
ideje

Dr. Csontosné Skara Ilona

2015.05.15. 2016.04.30.

1.950.000
Ft

1.500.000
Ft

2015.10.05. 2015.10.12.

Országos Könyvtári
Napok 2015. évi
megrendezésére
NKA 3504/01419

Dr. Szekeresné Muri
Edit

423.000 Ft

423.000 Ft

2015.09.21. 2016.02.08.

Új kihívások és
megoldások a 21.
századi könyvtárakban címmel szakmai
továbbképzések lebonyolítására
NKA 3512/00113

Gombárné
Szigeti
Dalma

257.965 Ft

257.965 Ft

Tomasovszki 2015.09.01. 2016.03.31.
Anita

Családbarát Méliusz Könyvtár – Családbarát munkahely
2015.
NKA 3508/01280

KönyvtárPontok
Debrecenben – módszertani útmutató
megjelentetésére
NKA 3533/00222

Dr. Szekeresné Muri
Edit
750.435 Ft

750.435 Ft

A Méliusz Juhász
Péter Könyvtár állo1

Tamásné
Kovács Adrienn

2015.08.01. 2016.01.31.

mányvédelmi műhelye tevékenységéhez
szükséges szakmai
anyagok és eszközök
beszerzésére
NKA 3808/02550

1.550.000
Ft

500.000 Ft

Vranyecz
Tünde

2015.09.17. 2016.01.22.

150.000 Ft

Dr. Szekeresné Muri
Edit

2015.12.01. 2015.12.31.

Dr. Csontosné Skara Ilona

2016.01.22. 2021.01.22.
A Minősített Könyvtár címet elnyerő intézmény a cím
5 évig tartó
használatára jogosult.

Vranyecz
Tünde

2016.02.01. 2016.07.31.

Folytonosság és
megújulás – programokra, rendezvényekre Debrecenben
és Hajdú-Bihar megyében
Adventi programok: 150.000 Ft
családi rendezvénysorozat, 2015.
Minősített könyvtár
cím elnyerése

NKA 3808/02968

1.650.000
Ft

700.000 Ft

Sokszínű programok - kreatív olvasásnépszerűsítés
megvalósítására
2015. december 31-ig elnyert támogatások összesen: 4.981.400 Ft
III.) 2015-re áthúzódó pályázati elszámolások
Hazai pályázatok
megnevezése
MEJHSZ/J/616/3/2014

Pályázott
összeg

Elnyert ösz- Felelős
szeg
(Ft-ban)
2.000.000 Ft 800.000 Ft Farkasné
Gellért Erzsébet

„A felejtés száműzetés. Az emlékezés szabadulás”

1

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

2014.01.01. 2014.12.31.
(pénzügyi
és szakmai
beszámoló
elfogadva)

Magyar Holokauszt emlékév
2014.
NKA 3437/01486

1.975.000 Ft

800.000 Ft

Czeglédi
Erika

2014.06.06. 2014.12.31.
(pénzügyi
és szakmai
beszámoló
elfogadva)

„Amit nem felejthetünk” – első,
Dr. Szekemásodik világháresné
borús és 1956-os
Muri Edit
katonatörténetek
MeMoP-2014.
1.000.000.Ft 1.000.000.Ft Tomasovszki 2014.11.07
Megyei e-MagyarAnita
ország Pont státusz
elnyerése

2014.12.31.
(pénzügyi
és szakmai
beszámoló
elfogadva)

IV.) Fenntartási időszakban levő Európai Uniós forrásból megvalósított pályázatok
(Az indulás és befejezés ideje alatt a fenntartási időszak kezdetét és végét tüntettük fel.)
Új Széchenyi
Tervhez kapcsolódó pályázatok
megnevezése
TÁMOP3.2.11/10-1-20100165

Pályázott
összeg

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)

Felelős

19.119.720 Ft 19.119.720 Ft Pénzes Piroska

Indulás ideje

Befejezés
ideje

2012.10.26.

2017.10.25.

2012.10.01.

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

„Együtt értük,
együtt velük”

TÁMOP-3.2.12-12/12012-0014

Konzorciumi Konzorciumi Farkasné
szinten:
szinten:
Gellért Er29.331.185 Ft 29.331.185 Ft zsébet

Kaleidoszkóp –
Ebből MéliEbből MéliVranyecz
Hajdú-Bihar me- usz:
usz:
Tünde
gyei kulturális
10.895.940 Ft 10.895.940 Ft
szakemberek
képzési közművelődési és könyvtári szolgáltatásfejlesztés érdekében
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(Itt még a
megvalósítás
ideje került
feltüntetésre)

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

TÁMOP-3.2.12-12/12012-0026

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

"Képzésekkel a
kulturális szolgáltatásokért könyvtárak és
közművelődési
intézmények öszszefogása HajdúBihar megyében
TÁMOP-3.2.13-12/12012-0108

Ebből MéliEbből Méliusz:
usz:
15.773.587 Ft 15.312.587 Ft

„Vadrózsából
Tündérsíp” –
Könyvtárak a
sokszínű tudás
átörökítéséért
TÁMOP-3.2.13-12/12012-0250

21.441.710 Ft 21.441.710 Ft Lente Tamás

2015.04.14.

2020.04.13.

2014.09.09.

2019.09.08.

Dr. Szekeresné Muri
Edit

22.794.264 Ft 22.794.264 Ft Szabó Istvánné

( I. PFJ benyújtva, elfogadva)

2013.11.26.

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

„Együtt értük,
együtt velük 2.”

TÁMOP-3.2.4-08/12009-0060

Konzorciumi Konzorciumi Dr. Csonszinten:
szinten:
tosné Ska87.224.800 Ft 87.224.700 Ft ra Ilona

„Partnerek a tanulásban” –az
egész életen át
tartó tanulási
környezet létrehozásának
könyvtári koncepciója HajdúBihar megyében

Ebből MéliEbből Méliusz:
usz:
64.427.700 Ft 64.427.700 Ft

TÁMOP-3.2.4.A11/1-2012-0063

18.583.800Ft

18.583.800Ft

„Értékközvetítés
- Közgyűjtemé1

Dr. Csontosné Skara Ilona

2011.07.01.

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

2013.12.20.

2018.12.19.
(I. PFJ benyújtva, elfogadva
II. PFJ be-

nyi partnerség az
Észak-Alföldi
Régióban”
TIOP-1.2.3-08/12008-0086

nyújtva, elfogadva)
Konzorciumi Konzorciumi Dr. Csonszinten:
szinten:
tosné Ska99.995.411 Ft 99.995.411 Ft ra Ilona

2011.11.03.

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

2011.05.31.

2016.05.31.

„Hajdúsági
Könyvtári KaEbből MéliEbből Mélipuk” – Hajdú-Bi- usz:
usz:
har megyei váro- 74.566.640 Ft 74.566.640 Ft
sok könyvtári
szolgáltatásainak
infrastruktúra
fejlesztése a térségi partnerség
jegyében
HURO
0801/101/03

7.840,39
Euro

7.840,39
Euro

Dr. Csontosné Skara Ilona

Határon átnyúló
digitális közkincs

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok
megnevezése
nem releváns

Pályázott
összeg

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Bővebben a pályázatokról:
A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott 2015-ben még megvalósítás alatt, illetve elszámolás alatt lévő pályázataink a 2014-es év végén kerültek benyújtásra:
A Hagyomány és megújulás: programok és rendezvények Debrecenben és Hajdú-Bihar
megyében (NKA 3808/02013) címet viselő pályázatunkban olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő rendezvényeket, programokat (Őszi Gyermekkönyvnapok, Mese hónapja, Kortárs kultúrkör, „Elmondom hát mindenkinek” – Diákkonferencia, Magyar Kultúra Napja) kínálunk az
érdeklődő közönség számára. Az Nemzeti Kulturális Alap pályázatot kiíró Szépirodalom- és
Ismeretterjesztés Kollégiuma szándékával egyetértve célunk, hogy a könyvekre, a könyvtárra,
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az olvasásra irányítsuk a figyelmet. A programok, rendezvények megvalósítása 2015. március 25-ig befejeződött. Az NKA Igazgatósága felé a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásra került.
Az Értékőrző könyvtár (NKA 3808/02443) pályázatunkban 2015-ben valósítottunk meg olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő rendezvényeket, előadásokat a Költészeti Fesztivál, a Barátunk a könyv olvasónapló pályázat, az Ünnepi Könyvhét, a Szerda esti daloló, a Családi nap
programjaink, programsorozataink kertében. A megvalósítás során továbbra is kiemelt célunk
a könyvtár, az olvasás, a könyvek népszerűsítése. A programok, rendezvények megvalósítása
2015. június 30-ig befejeződött. Az NKA Igazgatósága felé a pénzügyi és szakmai beszámoló
benyújtásra került.
Az NKA Könyvkiadás Kollégiumánál sikeresen pályáztunk, s 600.000 Ft támogatásban részesültünk Földes Károly „Sztretenszk, Acsinszk, Krasznojarszk, 1915-1921” (NKA
3646/00894) munkacímű első világháborús emlékírásának kiadására. A visszaemlékezés
megjelentetésével méltó módon csatlakozhatunk az első világháború kitörésének centenáriumi
eseményeihez. A pénzügyi és szakmai beszámoló összeállítása folyamatban van.
A 2015. évben benyújtott és támogatást nyert, megvalósítás alatt álló, illetve már elszámolt, a
Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázataink:
Az Országos Könyvtári Napok 2015. évi megrendezésére (NKA 3508/01280) keretében a
már több éve hagyományosan megrendezésre kerülő országos rendezvényhez kapcsolódik intézményünk együttműködve a város és a megye könyvtáraival. A pályázatunk megvalósítása
során sokszínű, gazdag programkínálattal (író-olvasó találkozók, családi programok, Könyves
Vasárnap, irodalombarát családok megyei vetélkedője, mesemondó verseny) várjuk a látogatókat, a könyvtárhasználókat, igazodva a központilag meghirdetett tematikához, annak érdekében, hogy megmutathassuk magunkat, sokszínű tevékenységünket. Az NKA Igazgatósága
felé a pénzügyi és szakmai beszámoló már benyújtásra került.
Új kihívások és megoldások a 21. századi könyvtárakban címmel szakmai továbbképzések lebonyolítására (NKA 3504/01419) pályázatunkban három alkalommal három témában
– Új trendek a gyermekkönyvtári munkában; HunTéka Integrált Könyvtári Rendszer; Hátrányos helyzetű olvasók a könyvtárban – rendeztünk szakmai napokat a megye könyvtárosai
számára.
KönyvtárPontok Debrecenben – módszertani útmutató megjelentetésére (NKA
3512/0013) a módszertani kiadványban a 2014-es év egyik nagy projektjének, a „Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez” nagyvárosi közösségfejlesztés és pilot projekt megva2

lósításának lépéseit, folyamatát, tapasztalatait, eredményeit tesszük közzé a szakmai közönség
számára.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár állományvédelmi műhelye tevékenységéhez szükséges
szakmai anyagok és eszközök beszerzésére (NKA 3533/00222) pályázat kertében az intézmény kötészeti műhelyének tevékenységéhez szükséges alapanyagok és eszközök (ragasztók,
papírok, kötészeti anyagok, vágóplotter) beszerzésére került sor. Intézményünk több évtizedes
múltra visszatekintő kötészeti műhelye folyamatosan és tervszerűen végzi az elhasználódott,
megrongálódott könyvek újrakötését, valamint a megőrzésre szánt folyóiratok archiválását,
bekötését. A már több éve sikeresen megpályázott támogatások révén lehetővé válik a jelentős
állagmegóvó, állagjavító munka folytatása.
A Folytonosság és megújulás – programokra, rendezvényekre Debrecenben és HajdúBihar megyében (NKA 3808/02013) című pályázatunkban olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő rendezvényeket, programokat (Őszi Gyermekkönyvnapok, Népmese Napja; Régészeti
napok; Őszi Gyermekkönyvnapok, Debreceni Irodalmi Napok; Irodalmi kávéház - Kortárs
kultúrkör, „elmondom hát mindenkinek” – Diákkonferencia, Magyar Kultúra Napja) kínálunk
az érdeklődő közönség számára. Az Nemzeti Kulturális Alap pályázatot kiíró Szépirodalomés Ismeretterjesztés Kollégiuma szándékával egyetértve célunk, hogy a könyvekre, a könyvtárra, az olvasásra irányítsuk a figyelmet.
A Sokszínű programok – kreatív olvasásnépszerűsítés megvalósítására (NKA
3808/02968) című pályázatunkban 2016 első félévében valósítunk meg már hagyományokkal
rendelkező olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő rendezvényeket, előadásokat a Költészeti
Fesztivál, a Barátunk a könyv olvasónapló pályázat, az Ünnepi Könyvhét, a Szerda esti daloló
programsorozataink, illetve különböző klubok, olvasásnépszerűsítő táborok, sorozatok keretében. Programok, rendezvények során továbbra is kiemelt célunk a könyvtár, az olvasás, a
könyvek népszerűsítése is.
2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismét kiírta a Családbarát Munkahely pályázatát, melynek célja, olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító
munkahelyi, családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és a magánélet
összeegyeztetését, a családi, magánéleti, és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A
Családbarát Méliusz Könyvtár - Családbarát Munkahely 2015. (CSP-CSBM-15-20045)
címmel támogatást nyert pályázatunk keretében olyan rendezvényeket, programokat valósítunk meg az intézmény munkatársai számára, melyek megfelelnek a pályázatkiíró céljainak, s
tovább erősítik a családbarát szellemiséget.
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Ebben az esztendőben pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Minősített
Könyvtár cím elnyerésére kiírt felhívására, mely cím a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak, könyvtári
szervezetek elismerése. A nyertes intézmény öt évig jogosult a Minősített Könyvtár cím használatára. A Könyvtári Minőségügyi Bizottság két szakértőjének helyszíni vizsgálatát követően
a Bizottság javaslatára a kultúráért felelős miniszter döntése alapján intézményünk elnyerte a
megpályázott címet.
Az Adventi programok: családi programsorozat 2015. pályázatunkat Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósítottuk meg. A projekt megvalósítása során családi rendezvénysorozattal vártuk Debrecen város lakosságát az adventi időszakban. Az
adventi rendezvényeken a családok együtt élhetik át egy-egy szórakoztató előadás vagy a közös alkotás élményét könyvtárainkban. A pályázat pénzügyi és szakmai beszámolója benyújtásra került.
2015. első félévében elszámolt, még 2014-ben benyújtott, megvalósított pályázatok:
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet MeMoP-2014 pályázati kiírásán intézményünk Benedek Elek Fiókkönyvára Megyei eMagyaország Pont státuszt nyert el. A pályázat megvalósítása során kollégáink a digitális írástudást népszerűsítő előadásokat tartottak,
lehetőségünk volt IKT eszközök beszerzésére, valamint 15 eMagyaroszág pont helyszíni látogatása is megvalósult. 2015 januárjában került benyújtásra és jóváhagyásra a pályázat pénzügyi és szakmai beszámolója.
A Miniszterelnökség a 2014. évet a Magyar Holokauszt emlékévnek nyilvánította, s az általa
kezelt Civil Alap pályázatot írt ki a megemlékezések támogatására. A Magyar Holokauszt
Emlékév 2014. keretében megvalósuló programok, rendezvények megvalósítására intézményünk „A felejtés száműzetés. Az emlékezés szabadulás” című pályázata 800.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert. Rendezvényeink, előadásaink során a történelmi tényeken túl
a zsidó közösség kultúráját, történetét, hagyományait, a mai hétköznapokban betöltött szerepét hozzuk közelebb az érdeklődőkhöz, a látogatókhoz. 2015 áprilisában megtörtént a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtása, mely a Támogató által elfogadásra került.
2015 márciusában az „Amit nem felejthetünk” – első, második világháborús és 1956-os
katonatörténetek (NKA 3437/01486) pályázatunk pénzügyi és szakmai beszámolóját nyújtottuk be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága felé. A pályázati program megvalósítása során a Simonyi Napok keretében közzétett felhívásra beérkezett visszaemlékezésekből került
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kiadásra egy válogatás. Az első világháború kitörésének centenáriumi évében fontosnak tartottuk, hogy a két világháború eseményeit, az 1956-os forradalom történéseit a túlélők, az eseményeket átélők személyes visszaemlékezéseiből is megismerhessék az érdeklődők. Célunk,
hogy a kötetet minél szélesebb körben elérhetővé tegyük, valamint eljuttattuk, olyan oktatási
intézményekbe, melyeknek diákjai honvédelmi, katonai ismereteket is tanulnak. A benyújtott
beszámolók elfogadása megtörtént.
Az elmúlt években intézményünk sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv és
az Új Széchenyi Terv keretében Európai Uniós forrásokra is.
Európai Uniós forrásból megvalósított pályázataink jelenleg fenntartási időszakban vannak.
2015-ben a TÁMOP-3.2.12-12/1 kiíráson támogatott két projektünk megvalósítását zártuk le.
A Képzésekkel a kulturális szolgáltatásokért – Könyvtárak és közművelődési intézmények összefogása Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében (TÁMOP-3.2.12-12/1-20120026) pályázat esetében a közreműködő Szervezet által meghatározott feltételeknek megfelelően határidőre benyújtásra került a Záró beszámoló és a Záró Kifizetési Igénylés, melyek elfogadása – záró helyszíni ellenőrzést követően – megtörtént. A pályázat sikereként
27.630.852,- Ft vissza nem téríthető támogatásban részesült a konzorcium. A pályázat lehetővé tette a kulturális szakemberek továbbképzésének megszervezését, a megszerzett tudás pedig a szolgáltatások korszerűsítését és újak bevezetését.
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0026
Konzorciumi partner
Kapott támogatás
Méliusz Juhász Péter Könyvtár
15 312 587
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény
4 273 545
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár
1 622 720
Kaba Város Önkormányzata
1 927 610
Derecske Város Önkormányzata
Projekt szinten:

4 494 390
27 630 852

A pályázatban konzorciumi szinten összesen 79 fő munkatárs vett részt. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár munkatársai 22 képzésen vettek részt és összesen 44 könyvtáros szakember bővítette ismereteit és szaktudását.
A pályázat fenntartási ideje alatt olyan szolgáltatások fenntartása szükséges, amely az elvégzett képzésekhez kapcsolódik. Ezek a szolgáltatások részben már az intézmény jelenlegi kíná-
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latában is megtalálhatók, de újak bevezetésére vagy a meglévők korszerűsítésére is szükség
van.
„Együtt értük, együtt velük 2” : kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátásában TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0250 számú pályázatunk befejezettnek tekinthető, mivel a támogatott tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült. A megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatott tevékenység befejezését igazoló és alátámasztó záró kifizetési igénylést és a záró beszámolónkat a
támogató jóváhagyta.
A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 80. §-ban foglalt rendelkezéseinek megfelelően a 1083/2006
EK rendelet szerint megkezdtük az 5 éves fenntartási időszakot.
2015-ben a vállalt foglalkozásokat megtartottuk, az együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltuk, a szükséges adatváltozásokat jelentettük az Irányító Hatóság felé.
Valamennyi kötelezettség teljesült, valamint a kötelezettségekhez kapcsolódó indikátorok is
megvalósultak. 2015 decemberében a fenntartás második évét a fenntartási jelentés elfogadásával lezártuk.
A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0014 azonosító számú Kaleidoszkóp – Hajdú-Bihar megyei
kulturális szakemberek képzési közművelődési és könyvtári szolgáltatás-fejlesztés érdekében című pályázatunk megvalósítása 2014. december 31-én befejeződött. A Záró beszámoló és a Záró Kifizetési Igénylés határidőre benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez,
melyek elfogadása a záró helyszíni ellenőrzést követően folyamatban van.
Az elmúlt években megvalósított TÁMOP és TIOP pályázatok öt éves fenntartásával kapcsolatos feladatok is jelentős részét képezik az intézmény pályázati tevékenységének. Ezen pályázatok esetében – már pénzügyi támogatás nélkül - a projektmenedzserek irányításával folyamatosan meg kell történjen a fenntartás idejére vállalt tevékenységek megvalósítása, a pályázatot is érintő intézményi változások bejelentése, a konzorciumi tagokkal kapcsolatos változások bejelentése, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint az évente esedékes Projektfenntartási jelentések benyújtása.
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3.3

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

Olvasóterem
A Méliusz Juhász Péter Központi Könyvtárában önálló olvasóterem várja a könyvtárba látogatókat. A fiókkönyvtárhálózat egységeiben pedig jól elkülöníthető, funkcionálisan megkülönböztetett térben helyezkednek el a különböző állományrészek, felhasználóbarát módon biztosítva a csendes kutatás, elmélyült olvasás feltételeit.
Intézményünkben sokrétű, összetett tájékoztatószolgálatot végzünk, melyet személyesen, telefonon vagy elektronikus levélben is igénybe vehetnek az olvasók.
Az utóbbi években megnőtt a közhasznú információk iránti igény, ugyanakkor nem csökken a
könyvtár olvasótermét kutatás céljából használók aránya sem.
A könyvtári szolgáltatások egyik alappillérét képezik az adatbázisok, melyek használata és
rendelkezésre bocsátása megkerülhetetlen. Olvasótermeinkben az internet használata a napi
tájékoztatás része, mindemellett elérhetővé tesszük a távoli adatbázisokat is, melyek használatában munkatársaink több éves tapasztalattal rendelkeznek. Ugyanakkor az adatbázis fogalmát
tágan értelmezve, rendszeresen használjuk a tájékoztatásban a könyvtári online katalógusokat,
közös katalógusokat, lelőhely adatbázisokat, ill. a különböző szolgáltatók által rendelkezésre
bocsátott tematikus bibliográfiai vagy teljes szövegű adatbázisokat.
Tájékoztatásunk alapja a könyvtár saját adatbázisa, valamint az interneten elérhető hazai és
nemzetközi adatbázisok. Központi Könyvtárunk olvasótermi számítógépein biztosítjuk a különböző online (NAVA, MATARKA, OPKM, MOB, MABI, FSZEK irodalmi és szociológiai
bibliográfia, Jogtár Plusz, PRESSDOK, Századok, Ebsco) és offline (HVG) adatbázisok használatát, segítséget nyújtva ezzel a művelődni, tanulni vágyóknak. Központi Könyvtárunkban
és több fiókkönyvtárunkban a fenti kínálatot kiegészíti még CD-ROM és DVD állományunk.
A tájékoztató munka során támaszkodunk az évek óta épített saját adatbázisainkra (pl.
http://meliusz.hu/bibliografiai-gyujtemeny). Újkerti fiókkönyvtárunk speciális állománya az
irodalomtörténeti gyűjtemény, melynek tartalmi feltárását a könyvtár munkatársai analitikus
katalógus építésével végzik. Benedek Elek fiókkönyvtárunkban található kisvállalkozói és
ökológiai különgyűjteményünk.
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Gyermekrészleg
A gyermekkönyvtár olvasótermi anyaga a szolgáltatói térbe került. Tapasztalatunk, hogy a diákok körében megcsappant az érdeklődés a nyomtatott információközlő eszközök iránt: a kézikönyvek, lexikonok használata lecsökkent, s szinte csak az internetet használják, mint egyedüli forrást.
A gyermekolvasók egyre inkább az ismeretterjesztő könyveket keresik. Szívesebben böngésznek ezen a területen, mint az ifjúsági regények vagy a mesék között. Szépirodalommal a kötelező olvasmányok révén találkoznak, illetve bizonyos felkapott szerzők vagy sorozatok tartják
ébren a kíváncsiságukat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek rendszeres könyvtárlátogatók legyenek, ezt azonban csak a pedagógusokkal összefogva érhetjük el, illetve a szülők
biztosíthatják.
Vonzóak a gyerekfoglalkozások, számos óvodai, iskolai csoport jön gyerekfoglalkozásra, melyek körét kibővítettük kézműves foglalkozásokkal, azonban a foglalkozásokon résztvevő
gyerekekből kevesen válnak aktív olvasókká. A tapasztalat azt mutatja, hogy a jó példát a szülő nyújthatja, azokból a gyerekekből válnak olvasó felnőttek, akik családi körben látogatják a
könyvtárat, és így tanulják meg annak használatát. Viszonylag kevés azoknak a pedagógusoknak a száma, akik kölcsönözni hozzák el a gyerekeket.
A gyermekkönyvtárban a hagyományos tájékoztató eszközök, adatbázisok, multimédiák, valamint az internet egyaránt lehetőséget kínálnak mind az egyéni mind a csoportos ismeretszerzéshez. Nagyon fontosnak tartjuk első látogatáskor az életkornak megfelelő tájékoztatást, az
állományegységek, szolgáltatások, őrjegy használatának ismertetését, tanítását. Az olvasók
megismerése, motiválása, az olvasási kedv fenntartása, további növelése hasonlósan fontos
feladat, melyet a személyes beszélgetéssel, valamint az életkor, érdeklődési kör szerinti kiemelt állomány gondozásával, dezideráta jegyzék vezetésével érünk el.
Az év ünnepeihez, évszakaihoz és jeles napjaihoz kapcsolódóan az olvasói igényeket figyelembe véve a polcokon külön kiemeltük a témával foglalkozó dokumentumainkat.
Az általunk szerkesztett „Aktuális katalógus” használatát tárgyszó index segíti, melynek alapján adott témában gyorsan szolgáltathatunk verset, cikket, színdarabot. Ezt az adatbázist számítógépen is hozzáférhetővé kívánjuk tenni a közeljövőben.
A környező intézményekből és a megyéből érkező óvodások, általános iskolások havi rendszerességgel járnak könyvtárainkba kölcsönözni, illetve különböző könyvtári foglalkozásokra:
pl. meseposztós foglalkozás óvodások számára; barangolás meseországban; ismerkedés a népmesék világával; papirusztól a CD ROM-ig (írástörténet felsősöknek); mesefeldolgozásokhoz
kapcsolódó foglalkozások (pl. A palacsintás király).
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A kiskorúak védelme érdekében 2014-től ingyenes szűrőszoftvert biztosítanak az internethozzáférést nyújtó szolgáltatóknak, köztük a könyvtáraknak is, mely megvédi a kiskorú internethasználókat a számukra káros, jogellenes tartalmaktól. Számítógépeink ezzel a szoftverrel
fel vannak szerelve. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lehető leghatékonyabb eszközökkel
odafigyeljünk arra, hogy a gyerekek biztonságban legyenek az internet világában. A szűrőprogram használatára felhívjuk a szülők figyelmét is, akik örömmel veszik a biztonságos internethasználat irányába tett lépéseinket.
Folyamatos és egyre erősebb az igény, hogy vonzó programokat kínáljunk szombatonként és
a szünidőben is.
Az óvodáknak és általános iskoláknak rendszeresen hirdetünk könyv és könyvtárhasználati
foglalkozásokat. A személyes könyvtárhasználat mellett a távhasználat egyre népszerűbb, nagyobb az igény az online elérhető szolgáltatásokra, olvasóink örülnek, ha „távolról/otthonról”
tudnak könyvhosszabbítást és előjegyzést intézni.
Az OPAC otthoni használata is egyre népszerűbb látogatóink körében. Otthonról, gondosan
összeállított olvasmánylistával érkeznek hozzánk. Nem csak a szülők, hanem a gyerekek is
előszeretettel használják ezeket a gépeket a kereséshez.
Kedvelt szolgáltatásunk közé tartozik a diafilm kölcsönzés, ami nagy népszerűségnek örvend.
Kölcsönzésének feltételei megegyeznek a könyvvel. Hogy még inkább megkönnyítsük a választást, otthonról is elérhető, letölthető a könyvtár adatbázisából a kölcsönözhető diafilmek
listája. A tapasztalatok azt mutatják, hogy szívesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást.
A Központi Könyvtárunk és fiókkönyvtáraink gyermekrészlegei bababarát bútorokkal felszereltek, a terek és bútorok kialakítása színben és formában vonzó a gyerekek számára. A legkisebbeket általában játszószőnyeg és könyvtári játékok várják.
Nyelvi részleg
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Idegennyelvi részlege gyűjteményét folyamatosan fejleszti,
feltárja, megőrzi, gondozza és a használók rendelkezésre bocsátja akár személyes, akár távhasználat útján. Mivel 2015-ben a távhasználat valamelyest nőtt a 2014. évi adatokhoz képest,
továbbá az online nyelvoktatási módszerek terjedésével e tendencia fokozatosan nő, ill. növekedése prognosztizálható, a részleg szolgáltatásai is ehhez igazodnak. Az Idegennyelvi részleg alapfeladata valamennyi életkorban a nyelvtanulók, nyelvtudásukat szinten tartani szándékozók könyvtári dokumentumokkal való ellátása.
2015 áprilisától minden referensz kérdést és a megválaszolásukhoz szükséges adatbázisokat
rögzítjük. Az idegennyelvi részleg használata valamennyi mérhető mutatójában javulást mutat
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a 2014. évi adatokhoz képest. Kimutatható a részletes, havi bontásban készült statisztikákból,
hogy azokban a hónapokban, amikor szervezett gyermekfoglalkozások (speciális rendezvények) zajlottak a részlegben, akkor a helyben használt dokumentumok darabszáma is emelkedett.
A kölcsönzött dokumentumok számának emelkedésére az alábbi tényezők voltak hatással:
a) Új folyóiratok (pl. Capital), továbbá hírlapok (pl. Newsweek) előfizetése;
b) angol nyelvű olvasási verseny indítása 10 év fölötti gyermekek számára.
Az irodalomkutatás mutatta a legnagyobb növekedést: 66%-ot.
Az online nyelvtanulási lehetőségek terjedése ellenére is növekedett a hangzó nyelvi dokumentumok kölcsönzése, ami kb. 98%-ban CD kölcsönzést jelent.
A Nyelvi részleg könyvtárhasználata

Helyben használat (db)
Távhasználat (db)
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
Helyben használt dokumentumok (db)
Irodalomszolgáltatás (db)
E-dokumentumok kölcsönzése (db)

2014.

2015.

4530
118
352
4530
6
93

4587
153
396
4587
10
99

változás %ban előző évhez képest
1,01%
29,6%
1,12%
1,01%
66%
6,45%

Helyismereti, helytörténeti szakszolgálat
A Központi Könyvtárban és több fiókkönyvtárban is megtalálható helytörténeti részlegeink
kiemelt feladata a megyében létrehozott, a településekre vonatkozó helytörténeti, helyismereti
anyagok, az itt tevékenykedő szerzők műveinek, a megyei kiadványoknak, nyomdai köteles
példányoknak a gyűjtése, feltárása, kutathatóvá tétele. Ennek a feladatnak az ellátásában
könyvtárainkon túl szorosan együttműködünk a megye könyvtáraival, kulturális és civil szervezetekkel.
Az országosan kiemelkedő, közel 80000 felvételt tartalmazó archív fotógyűjtemény számos
rendezvény, kiállítás, kutatás alapanyaga, mely szép számmal tartalmaz helytörténeti ritkaságokat, s melynek digitalizálása folyamatos. A Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótár 2015 végére megközelítőleg 55.000 digitalizált, illetőleg digitális fotót tartalmazó állománnyal rendelkezett. A gyűjteményben való tájékozódást tematikus cédulakatalógus is segíti, mely többoldalú megközelítést biztosít egy-egy referensz kérdés megválaszolásakor.
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A Központi Könyvtárban található helyismereti állomány mintegy 1400 db 1945 előtti könyvet, 1400 db 1945 előtti folyóirat füzetet, 7800 db aprónyomtatványt, 1200 db plakátot, és
megközelítőleg 5100 db cikk-kivágatot tartalmaz.
A gyűjteményben az 1848 és 1945 közötti periodikumok elérhetősége, kutathatósága csak
mikrofilmen lehetséges, ezért a felhasználók a kutatáshoz gyakran használják a mikrofilmolvasó készüléket. A szolgáltatáshoz elengedhetetlen lenne egy jobb minőségű mikrofilmolvasó, egy mikrofilmszkenner, melyek jelenleg nem állnak a szakszolgálat rendelkezésére.
Ugyanakkor a könyvtárhasználók gyakran kérik a dokumentumok fénymásolását vagy szkennelését A/3-tól nagyobb méretben, melyhez szintén nem áll rendelkezésünkre megfelelő eszköz.
A Helytörténeti Gyűjteményt és Fotótárat 25 alkalommal mutattuk be az év során általánosés középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak, közfoglalkoztatásban résztvevőknek és más érdeklődőknek, összesen 548 főnek. Több alkalommal tartottunk konzultációt, gyakorlati bemutatót a Jadox adatbázisba történő adatrögzítésről a megye települési könyvtárosai számára.
A városi hálózat fiókkönyvtárai is rendelkeznek helytörténeti állománnyal, melyet a mindennapi tájékoztatás során használnak iskolai feladatokhoz, szakdolgozatokhoz, helytörténeti kutatásokhoz. A fiókkönyvtárak az állománygyarapítás során kiemelten figyelnek az adott városrészről szóló dokumentumok beszerzésére is.
A Hajdú-Bihar megyei közös helyismereti gyűjtemény adatbázisában elérhetők a Hajdú-Bihar
megyével és Debrecennel kapcsolatos cikkek, tanulmányok adatai.
Fontos feladatunknak tekintjük az aktuális évfordulókhoz, a települési értéktári munkához
kapcsolódóan a térségre, a városra, a megyére és Debrecenre vonatkozó irodalomkutatások
készítését a felmerülő igények szerint. 2015-ben kiemelten foglalkoztunk az I. világháború
helytörténeti vonatkozásaival, a 150 éves Csokonai Nemzeti Színházzal, a Debreceni Katolikus Emlékévvel stb.
A megye településein (Hosszúpályi, Egyek, Álmosd) vállaltuk a helyi értékek feltárását segítő
előadások, konzultációk tartását a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája és
a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság szervezésében.
Munkánk során naponta használjuk és tájékoztatunk a nem saját készítésű adatbázisokból.
Leggyakrabban használt adatbázisok: OSZK-NEKTÁR, MEK, MOKKA-ODR, Humanus,
Matarka; Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihari Levéltár honlapja; Déri Múzeum honlapja;
Debreceni Egyetem Nemzeti Könyvtár adatbázisai; Debreceni Református Kollégium Nagy-
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könyvtára adatbázisai; Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár honlapja
stb.
A Jadox helyismereti adatbázisban történik a helyismereti sajtófigyelés, valamint a Manda
program keretein belül a helyismereti digitalizált anyagok (aprónyomtatványok, plakátok, fotónegatívok, cikk-kivágatok) feltöltése és metaadatolása. A fejlesztővel történő kapcsolatot
biztosító support-szolgálat on-line ügyfélkezelő rendszere segítségével gyors és hatékony támogatást kapunk a program kezeléséhez.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár a QRkódok alkalmazásával mobiltelefonos városnézésre invitálja a cívisvárosba érkező turistákat
és Debrecen polgárait. A turisztikai látványosságoknál elhelyezett QR-kódok segítségével a
Civiskultura.hu felületen szöveges és képi információk jelennek meg az adott helyszínről. A ne-

vezetességekről szóló információk a Helyismereti Gyűjtemény és Fotótár anyagából kerültek
feltöltésre. A felületet folyamatosan bővítjük.
A digitalizálási munkák jelenleg a MANDA-program keretében folynak a teljes eszközkészlet
igénybe vételével. A könyvtárosok a helytörténeti, szakmai munkákat végzik. A digitalizálási
munka eredményessége (mennyiségében és minőségében) csökkenni fog, ha az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogram lezárul, mivel az intézményi létszámból a menedzsment már nem tud erre a feladatra elegendő humánerőforrást biztosítani, valamint a digitalizációhoz használt eszközök sem állnak majd rendelkezésre.
Az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogram célja, hogy a közgyűjteményekben elérhető kulturális javak digitalizációját elősegítse, a digitális tartalmak száma növekedjen, ezeket egységes adatbázisba rendezzék. Magasabban képzett, diplomával rendelkező álláskeresőket foglalkoztatnak kulturális, digitalizációs területen, a Magyar Nemzeti
Digitális Archívum és Filmintézettel határozott időre kötött közfoglalkoztatási szerződés keretében.
A korábban már összeszokott, a feladataikat jól ismerő 12 fővel indult 2015 márciusában az
új program. A könyvek digitalizálásán túl, kereshető PDF-é alakítást végeznek (ABBYY FineReader), aprónyomtatványokat, cikkeket, plakátokat szkennelnek, digitalizálnak, metaadatolnak és adatbázisba töltenek, fotókat szkennelnek, valamint feldolgozzák a Vojtina Bábszínház Kemény Henrik hagyatékát (bábok/tárgyak fotózása, digitalizálása, a műtárgyleírások elkészítése; dokumentumok, fotók, plakátok digitalizálása, metaadatolása és feltöltése)
A tervezett 6000 dokumentum időarányos részének digitalizálását teljesítettük.
Digitalizálási munkákat nem csak a Manda program keretében végeztünk, hanem egy, a gyakorlatát nálunk töltő egyetemista is segített a fényképek szkennelésében.
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Együttműködve az egri Eszterházy Károly Főiskola Oktatás- és Kommunikációtechnológiai
Tanszékével elkezdődött a fotótár gyűjteményéhez tartozó 8 mm-es filmek digitalizálása. Eddig 4 filmet digitalizáltak, további 20 film digitalizálását 2016-ra tervezzük.
Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény
A Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény kiemelkedő és hiánypótló szolgáltatásaival meghatározó jelentőségű a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.
A szakszolgálat iránti fokozott igényt mutatják az évek óta emelkedő forgalmi adatok, 2015ben 10 százalékkal nőtt a látogatók, 20 százalékkal a kottakölcsönzők, 33 százalékkal a
könyvkölcsönzők száma, jelentősen nőtt a CD és DVD kölcsönzők száma is, mindamellett,
hogy a nyitvatartási napok száma azonos volt az előző évével.
A környék legnagyobb könnyűzenei kottaállománya található a Méliusz Könyvtárban, hiánypótló jellegét az is mutatja, hogy nem csupán a régióból veszik igénybe ezt a szolgáltatást, állományrészt. Ugyanakkor a kottakeretet egyre nehezebb elkölteni a csökkenő kínálat miatt.
Bizonyos ritkaságok, például klasszikus trió- és szonátakották beszerzésében a budapesti Libra Books segített.
A zenei témájú rendezvények száma is emelkedett 2015-ben. Összesen 63 rendezvényt szerveztek a zenei könyvtár munkatársai: kiemelkedő ezek közül a papírszínházas foglalkozás,
mely nagy érdeklődésnek örvend egyedisége miatt, hiszen nem csak a készen megtalálható
papírszínházas foglalkozásokat kínálják, hanem saját mesefeldolgozásokat is, melynek elkészítésében közreműködnek az általános iskolások, ugyanakkor dalokkal, egyszerű hangszerekkel kibővítik a történet feldolgozását, a zenei nevelés egy új módszerét alakítva ki így.
Kiemelkedő esemény volt Jánosi Nikolett tervezőgrafikus kiállítása, melyet Öt kontinens dalai címmel hirdettek. A tárlat egy másfél éves kutatómunka eredménye volt, melyhez az anyagot a zenei könyvtár biztosította, s melynek végeredményeként népdal illusztrációk születtek.

2014
Összes látogatók száma
Lemezhallgatók száma
Hallgatott lemezek száma
Lemezkölcsönzők száma
Kölcsönzött lemezek száma
Kottakölcsönzők száma
Kölcsönzött kották száma
Könyvkölcsönzők száma
Kölcsönzött könyvek száma
CD-kölcsönzők száma

9752 fő
1.258 fő
829 db
23 fő
64 db
365 fő
960 db
1.467 fő
3.903 db
1.675 fő
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2015
10.813 fő
924 fő
734 db
15 fő
28 db
444 fő
1.117 db
1.954 fő
5.047 db
1.927 fő

Kölcsönzött CD-k száma
DVD-kölcsönzők száma
Kölcsönzött DVD-k száma
Videó kölcsönzők száma
Kölcsönzött videók száma
Összes kölcsönzők száma
Kölcsönzött egységek száma
Könyvtárközi kölcsönzés
Napi látogatók száma
Nyitva tartási napok száma

4.265 db
2.158 fő
4.407 db
38 fő
69 db
5.726 fő
13.668 db
5 db
40 fő
245 nap

4.813 db
3.213 fő
6.582 db
30 fő
49 db
7.583 fő
17.636 db
8 db
44 fő
245 nap

eMagyarország Pontok: közhasznú információszolgáltatás
Nagy az igény a közhasznú információk szolgáltatására, az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére. Ehhez kapcsolódik immár három éve az Erzsébet-programban való önkéntes segítő részvétel. Könyvtárunk szakképzett eTanácsadói segítették a nyugdíjasok kedvezményes nyaralásához szükséges pályázat benyújtását, valamint a hűtőgép- és mosógépcsere programban való
részvételt. Továbbá az elektronikus ügyintézésben, adóbevallásban, az álláskeresésben, hirdetések feladásában, nyomtatványok kitöltésében nyújtunk segítséget a könyvtárba látogatóknak.
Könyvtárunk Megyei eMagyarország Pont 2014 novemberétől, így honlapunkon egy külön
aloldalon, - mely a kezdőoldalról érhető el – találhatók az ezzel kapcsolatos legfontosabb információk. Megyei mentor koordinátorunkat több mint félszáz kérdéssel keresték meg 2015ben Hajdú-Bihar megye eMagyarország Pontjaiból az eTanácsadók.

4.

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása
2015-ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

4.1 Menedzsment
A debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár nyilvános közgyűjteményként küldetésének tekinti, hogy Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Megyei Jogú Város polgárai számára biztosítsa
az információhoz és a kulturális javakhoz való szabad hozzáférést. Ebből fakadó célunk írott
örökségünk gyűjtése és közzététele, a köznevelési és felsőfokú oktatási intézmények munkájának támogatása, valamint szociális feladataink ellátása.
A hitelességet és a felelősséget tekintjük intézményünk fő erényeinek. Kollégáink munkája
egyaránt garantálja a szolgáltatott információk megbízhatóságát és hasznosságát. Arra törek-
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szünk, hogy választ adjunk a felhasználók kérdéseire és az információból tudást, a tudásból
pedig műveltséget teremtsünk.
A szervezeti változások elvi kidolgozásával és előkészítésével egy hatékonyabb menedzsment
alapjait teremtettük meg, melynek gyakorlatba ültetése a 2016-os év feladata. Pontosítottuk,
erősítettük az osztályvezetői hatásköröket, és pontosan körülhatároltuk a feladatköröket. Megtartottuk a rendszeres osztályvezetői és egységvezetői értekezletek rendszerét, és javítottunk a
belső kommunikáción, az információcsere és a feladatok ellátásának hatékonyabbá tételének
érdekében.
A rendhagyó projektek, pályázatok, időszaki feladatok megvalósításánál munkacsoportokat
hoztunk létre, melyek átjárhatóságot biztosítanak a különböző, osztályok és egységek erőforrásai között, ugyanakkor ez a rendszer növeli a motiváltságot a feladat mássága, újszerűsége
és az ideiglenesen összeállt csoport dinamikája miatt.
Változatlan dolgozunk azon, hogy meghatározó szerepet lássunk el az integrált városi közgyűjteményi rendszer kialakításában és működtetésében. Célunk megvalósítása érdekében
előkészítjük azt a folyamatot, melynek egyik eredménye lesz, hogy digitalizált kulturális értékeinket hozzáférhetővé tesszük az Európai Digitális Könyvtár portálján (Europeana).
Bővítettük a digitális dokumentumaink platformoktól független hozzáférhetővé tételét, s ezzel
támogattuk városunk turisztikai szolgáltatásait. 2015-ben a QR-kód projekt bővítésével részt
vettünk a debreceni Ady-park felújításában.
4.2 Minőségirányítási tevékenység
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2013 végén létrehozta a Minőségirányítási Tanácsát (MIT),
majd megkezdte az előkészületeket a Total Quality Management (TQM), vagyis a teljeskörű
minőségirányítási rendszer bevezetésére. Ennek során feltárta az intézmény működésében tapasztalható erősségeket és gyengeségeket, 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 Minő-
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sített Könyvtári címet igazoló diplomát. Az elismerés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által
nyújtott szolgáltatások minőségét jutalmazza.
A Minősített Könyvtár cím elnyerésére benyújtott pályázat feltételeként a Méliusz Könyvtár
elkészítette a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által közzétett, Könyvtári Közös értékelési
Keretrendszer szerinti részletes önértékelését. Elkészült a minőségbiztosítás területén végzett
tevékenység összefoglalója, a Minőségirányítási Kézikönyv, mely tartalmazza a könyvtár minőségpolitikáját, s mely a könyvtár minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, a belső és külső kommunikációs terv, csatoltuk a könyvtár stratégiai tervét, küldetésnyilatkozatát,
kidolgoztuk jövőképét és elvégeztünk egy komplex használói és dolgozói elégedettségmérést.
A könyvtár vezetése alapelvként fogalmazta meg, hogy a felhasználó álljon minden könyvtári
tevékenység középpontjában, a könyvtár gyorsan, rugalmasan és hatékonyan alkalmazkodjon
a regionális és országos feladatokhoz, alkalmazzon korszerű információtechnológiát. Mindezek alapja a minőségi, minden könyvtári egységben, fiókkönyvtárban azonos elvekre és
munkafolyamatokra épülő könyvtári munka és szolgáltatás.
2015-ben négy 2015-ben 4 használói elégedettség mérést végeztünk, melyre összesen 5243-an
válaszoltak.
Családbarát Munkahely
A Méliusz Juhász Péter könyvtár 2015-ben – egyedüli debreceni intézményként és az egyetlen könyvtárként – a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet országos pályázatán elnyerte
a Családbarát Munkahely címet.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat célja, olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi, családbarát programok támogatása,
melyek elősegítik a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti, és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A Családbarát Méliusz Könyvtár - Családbarát
Munkahely 2015. (CSP-CSBM-15-20045) címmel támogatást nyert pályázatunk keretében
olyan rendezvényeket, programokat valósítunk meg az intézmény munkatársai számára, melyek megfelelnek a pályázatkiíró céljainak, s tovább erősítik a családbarát szellemiséget.

4.3 Kommunikációs tevékenység
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Külső kommunikáció
Könyvtárunk számára kiemelt fontosságú a szervezet külső kommunikációja, melyre hangsúlyozottan figyelünk. A külső PR tevékenység lehetőséget teremt arra, hogy megismertessük és
elismertessük tevékenységünket, létjogosultságunkat, szélesebben értelmezve pedig, hogy ráirányítsuk a figyelmet általában véve a könyvtárak társadalmi hasznosságára. Folyamatosan
építjük és ápoljuk szakmai kapcsolatainkat, a fenntartóval való kapcsolatunkat, olvasóinkkal,
látogatóinkkal, támogatóinkkal és a sajtóval való kapcsolatunkat. Ennek érdekében következetesen használjuk arculati elemeinket (beltéri és közterületi hirdetőtáblák, plakátok), melyet
az intézmény integrációja után alakítottunk ki, figyelünk kommunikációs anyagaink minőségi
kivitelezésére (meghívók, plakátok stb.), elérhetővé tesszük közérdekű dokumentumainkat,
támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely intézményünk bemutatásáról szól, folyamatosan aktualizáljuk honlapunkat, napi szinten használjuk közösségi oldalainkat (Központi
Könyvtárunk és fiókkönyvtáraink is rendelkeznek közösségi oldallal).
Külső kommunikációnkról, szakmai kapcsolataink építéséről és alakulásáról részletesen a
Partnerség és önkéntesség című fejezetben számolunk be.
Belső kommunikáció
A médiát rendszeresen értesítjük könyvtárunk programjairól, melyek megjelennek az folyóiratokban, TV-ben, rádióban, internetes portálokon. Több címlistát vezetünk, külön kezeljük a
sajtót, a rendezvényeink érdeklődésére számot tartókat csoportosítjuk, így rendezvényeinket a
megfelelő körökben tudjuk népszerűsíteni. Programjaink, szolgáltatásaink népszerűsítésekor
az ingyenesen igénybe vehető hirdetési felületeket használjuk.
Havi programlistánkat, illetve rendezvényeink meghívóit az alábbi címekre rendszeresen eljuttatjuk:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helyi és országos rádiók munkatársai, szerkesztősége:
Best FM 104.6 (www.bestfm.hu)
Debrecen Rádió FM95 (www.debrecenradiofm95.hu)
FM90 Campus Rádió Debrecen (www.fm90.hu)
Magyar Katolikus Rádió (www.katolikusradio.hu)
Hajdú Kultúra (www.hajdukultura.hu)
Európa Rádió (www.refradio.eu)

II.
1.
2.
3.
4.

Internetes portálok:
Debrecen Portál (www.debrecen-portal.hu)
Cívishír (www.civishir.hu)
DEBRECENPLUS (www.debrecenplus.hu)
DebMédia (www.debmedia.hu)
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5. Dehir (www.dehir.hu)
6. Hajdú Online (www.haon.hu)
7. HajduPress (www.hajdupress.hu
8. www.iranydebrecen.hu
9. www.krefiti.hu
10. Lícium médiaportál (www.licium.hu)
11. www.polusonline.hu
12. www.programturizmus.hu
13. www.programok-debrecen.hu
14. www.rendezvenyek.debrecen.hu
15. www.szuperinfo.hu
III.
Nyomtatott sajtó:
1. Debreceni Korzó – információs kiadvány
2. Hajdú-Bihari Napló, Mikor, hová… rovat
3. Debreceni Nyár/Ősz/Tél/Tavasz – programfüzet
4. Vakok Világa – az MVGYOSZ lapja
5. Hajdú-Bihari Sorstársak – a Fehér Bot Alapítvány kiadványa
6. Rendezvényeinkhez készített szórólapok, plakátok
IV.
Társintézmények:
1. Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
2. Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
V.

A könyvtár saját internetes felületeit felhasználjuk rendezvényeink hirdetésére:
1. www.meliusz.hu
2. https://www.facebook.com
Olvasói hírlevél (Olvasóink számára kiküldött elektronikus levél): Intézményünk rendelkezik
a könyvtárhasználók elektronikus elérhetőségeit tartalmazó adatbázissal, melynek segítségével rendszeresen elküldjük számukra aktuális programlistánkat, elektronikus meghívóinkat,
híreinket.
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Kiadványok
Földes Károly: A rabszolga nemzet rabjai: Szretyenszk, Acsinszk, Krasznojarszk, 1914-1921.
című visszaemlékezésnek megjelentetésével méltó módon hívtuk fel a figyelmet az első világháború kitörésének centenáriumára, a hősökre, az áldozatokra való emlékezés fontosságára.
Könyvtár Pontok Debrecenben – módszertani útmutató megjelentetése
Folyamatban (ld. Pályázatok NKA 3512/0013)
A módszertani kiadványban a 2014-es év egyik nagy projektjének a „Közel az olvasóhoz és a
művelődő közösségekhez” nagyvárosi közösségfejlesztés és pilot projekt megvalósításának
lépéseit, folyamatát, tapasztalatait, eredményeit tesszük közzé a szakmai közönség számára.
A könyvtár kiadványának célja, hogy mintául szolgáljon a többi megyei feladatokat ellátó
könyvtárak számára. A részletes szakmai beszámoló segítséget nyújthat azon nagyvárosi
könyvtárak szakmai munkájához, akik szeretnék a mintaprogramot bevezetni, majd sikeresen
működtetni a létrejött könyvtári, közösségi tereket. A beszámoló részletesen bemutatja a projekt minden egyes szakaszát, ütemezését, a feladatok felosztását, a modellkísérlet célját, a
projektbe bevont külterületeket, azok sajátosságait. Tartalmazza a megvalósítással kapcsolatos szakmai tapasztalatokat a Könyvtár Pontok átadásáig és annak fenntarthatóságát, működtetését.
Kiadványaink közé soroljuk a Barátunk a Könyv pályázatunkhoz évek óta kiadott olvasónaplót,
valamint a hálózati szinten szervezett Diákkonferencia programsorozatunk füzeteit.

Közösségi oldalak
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtárának Facebook oldala
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtárának Facebook oldala 2014. december
31-én 656 rajongóval rendelkezett, ez a szám 2015 végén 756 fő volt.
Rajongóink 78 százaléka nő, döntően a 35-44 éves korosztályból, magyar anyanyelvű, magyarországi lakosok.
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A Facebook oldalunkon átlagosan legalább hetente egyszer, de gyakran még többször jelenik
meg valamilyen új bejegyzés (a rendezvényeinkről szóló információk, fotók, videók lezajlott
eseményeinkről, hírek, közérdekű információk, felhívások, képzések, stb.).
A hivatkozások megosztása éri el a legtöbb felhasználót, azonban a fényképek (rendezvény
plakátok, meghívók, fotók eseményekről) nagyobb mértékű interakciót. A fényképek átlagos
elérése nőtt az előző félévhez képest (109-ről 163-ra).
2015-ben 4 videó felvételt osztottunk meg a Facebookon. Az elérések számában nem mutatkozott nagy különbség, azonban a statisztika szerint kb. 30-40 másodpercet néztek végig a felhasználók. A Facebook jelenleg előnyben részesíti a videókat tartalmazó posztokat, nagyobb
organikus elérést biztosít számukra, így érdemes lenne kísérletezni ezzel a lehetőséggel.
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A bejegyzések organikus elérése javult a második félévben. A legnépszerűbb poszt az „Önkéntes voltam Afrikában” című rendezvényhez kapcsolódik (2015. szeptember 29., 3032 organikus megjelenés).
Fiókkönyvtáraink jelentős része rendelkezik saját facebook oldallal, melyen rendezvényeiket hirdetik, beszámolnak eredményeikről, közvetlenül kommunikálnak a felhasználókkal, visszajelzéseket fogadnak stb.

4

5.

Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása

Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.
Szolgáltatás

2015-ben megvalósult
(I/N)

Honlap

Igen

OPAC

Igen

Részletek

A Méliusz Könyvtár mobilra optimalizált portáljának felhasználóbarát jellegét erősítettük a
megjelenő információk áttekinthetőbbé tételével. Bővítettük információs kínálatunkat pl. a
pályázati aloldalak, valamint kurrens dokumentumajánlók készítésével. Ez utóbbi szolgáltatással olvasóink közvetlenül továbbléphetnek az OPAC felületre is.
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 szolgáltató helyek térképes megjelenítésének pontosítása,
könyvtárosi belépés korszerűsítése, belépéshez kötött információk, dokumentumok elérésének kidolgozása. Fotóalbum kialakítása, helyi nevezetességek, látnivalók menüpont kidolgozása, a feltöltés megkezdése.
Az OPAC napi 24 órás elérhetőségével folyamatos információkat nyújt katalógusaink tartalmáról.
2015-től működik könyvtári rendszerünk új
keresője (OPAC3) is, mely mobilra optimalizált felületet biztosít használóinknak. A kereső működését olvasói igényeinkhez igazítottuk
és használatához útmutatót készítettünk. A keresőt kiegészítettük web2-es szolgáltatásokkal
(pl. megosztások bevezetése), mely a portál
OPAC3 felületéről közvetlenül elérhető.
A közös, egységes KSzR adatbázis kialakításával (a települési adatbázisok migrációja a
közös ellátó katalógusba) 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 következő év feladata.
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Adatbázisok

Igen

Referensz szolgáltatás

Igen

Közösségi oldalak

Igen

Hírlevél

Igen

RSS
Digitalizálás

Nem
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 2015-ben is folytattuk.
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 jelenleg folyik.
Portálunkon nyilvános hozzáférést biztosítunk
a Debreceni helyismereti bibliográfiához.
Bővítettük turisztikai információs adatbázisunkat QR-kódos projektünk folytatásával, az
Ady-park felújítása keretében.
Referensz szolgáltatásunk valamennyi könyvtárunkban napi feladat.
eMagyarország Pont több egységünkben és a
könyvtárpontokon is működik. 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 közösségi oldalak valamelyikén. Ez a fórum olvasótoborzó erején kívül gyors információszolgáltatást is lehetővé tesz.
Facebook profilunkat és ráépülő szolgáltatásainkat folyamatosan frissítjük, gondozzuk.
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 2015-ben is részt
vettünk az Országos Kulturális Digitalizációs
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Közfoglalkoztatási Mintaprogramban. Intézményünk koordinálja a programban részvevő
debreceni intézmények digitalizációs munkáját. A kulturális értékek digitalizációja könyvtárunk dokumentumainak bővítését és hozzáférhetőségét is elősegítette.
2015-ben a Méliusz Juhász Péter Könyvtár a
projekt keretében az alábbi dokumentumok digitalizációs feladatait végezte el:
- helytörténeti adatbázis plakátjai
- helytörténeti adatbázis 1945 előtti anyaga
(könyvek 6 db)
- fotódokumentumok
- aprónyomtatványok
6.

Innovatív megoldások, újítások:

EBSCOhost
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral együttműködve egy új, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást biztosít 2015 év vége óta a Debrecenben területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatók és munkatársaik részére. A szolgáltatás keretében a Méliusz Juhász Péter Könyvtár informatikai rendszerén keresztül térítésmentesen férhetnek hozzá a háziorvosok és a védőnők az EBSCOhost adatbázishoz.
Az adatbázis a Méliusz Központi Könyvtárának Olvasótermében érhető el (rövid tájékoztatás
található a méliusz portálon: http://meliusz.hu/helyben-hasznalhato); beiratkozott olvasóink az
adatbázis könyvtári épületen kívüli használatához jelszót igényelhetnek az olvasóterem munkatársaitól, melyhez előzetesen könyvtári tagsági regisztrációra van szükségük. Egy on-line
felület létrehozásával, otthonról is lehetővé vált a regisztráció, melyet követően e-mail-ben
kapják meg a hozzáféréshez az azonosítót és a jelszót. Az on-line regisztráció lehetőségéről emailben tájékoztatjuk az érintett egészségügyi dolgozókat.
A városunkban dolgozó védőnőket és háziorvosokat egy körlevélben tájékoztattuk a fenti
szolgáltatásról.
Cíviskultúra
2015. áprilisban adták át Debrecenben a 213 és fél millió forintból megújított Ady parkot,
melynek megújulásából, fejlesztéséből a Méliusz Könyvtár is részt vállalt. Az Ady parkban
található padokon egy-egy QR-kódot tartalmazó táblát helyeztünk el. Okostelefonok és tabletek segítségével egy ingyenes kódolvasó szoftverrel az Ady Endre Gimnázium volt és jelenle-
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gi diákjai által előadott Ady-verseket hallgathatunk meg prózai és zenei előadásokban. A gimnáziumhoz legközelebbi padon elhelyezett kódot beolvasva, az iskola épületét és történetét
bemutató képekkel és leírással találkozhatunk, illetve egy kattintással a gimnázium weboldalára juthatunk el.
A kihelyezett kódok mögött a Méliusz Könyvtár által működtetett, a város kulturális és oktatási életét bemutató Cíviskultúra webes felületű alkalmazás található. Az alkalmazás segítségével a közelben található szobrok, intézmények tartalma könnyen elérhető. Aki szeretné
Debrecennel kapcsolatos történelmi és kulturális ismereteit tesztelni, annak ajánljuk az alkalmazásban a Cíviskultúra feliratra kattintás után a Városfoglaló játékot.
A kódok és a mögöttük található tartalmak a Méliusz Könyvtár, az Ady Endre Gimnázium és
a polgármesteri hivatal kulturális osztálya közreműködésével jött létre.
Megyei ellátás
Tavaly az intézmény munkatársai az utolsó könyvtári fehér foltot is fölszámolták, ezzel a megyében történelme során először megvalósult a teljes lefedettség. Negyvennégy településen a
Méliusz Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében biztosítja az ellátást, a többi településen pedig legalább egy olyan intézmény van, amelyik szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén és az intézmény módszertani segítségével működik. Valamennyi
KSZR könyvtár modern számítógépekkel rendelkezik, és interneten keresztül kapcsolódik az
Országos Dokumentum-ellátási Rendszerhez (ODR). A Méliusz Megyei eMagyarország központ, hatvannégy eMopot koordinál és a terület digitális kompetenciafejlesztő, felnőttképzési
centruma.
LLL akkreditáció
2015-ben a Méliusz Juhász Péter Könyvtár felnőttképzési intézménnyé vált: két képzést engedélyeztettünk az új, 2013-as felnőttképzési törvény alapján, melyeket az olvasóinknak hirdetünk meg :
•

Számítógép használat a mindennapokban (informatikai alapok)
(E-001313-/2015/D001)

•

Elektronikus ügyintézés a mindennapokban
(E-001313/2015/D002)

Képzéseink akkreditálásával biztosított képzéseink megfelelő, egységes és egyenletes színvonala, és a lehetőség nyílik arra a jövőben, hogy intézményünk pályázhasson a felnőttképzéssel
kapcsolatos tendereken.
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Könyvtárunk felnőttképzési tevékenysége három fő területre összpontosul:
•

Dolgozóink továbbképzése

•

Könyvtár szakos egyetemi hallgatók gyakorlóhelye vagyunk, így a szakemberképzésben is részt veszünk

•

Felhasználók képzése

A digitális kompetencia az Európai Unió által meghatározott kulcskompetencia, amely fejlesztéséért a könyvtáraknak hangsúlyos szerepet kell vállalniuk. Ez magában foglalja az információs társadalomhoz kötődő technológiák magabiztos és kritikus használatát, és így az információs és kommunikációs technológiák (IKT) terén az alapvető készség elsajátítását. Ezen a
területen a könyvtárak már a kezdetektől jelen vannak felhasználóképző tanfolyamaikkal, hiszen az élethosszig tartó tanulás egyik fő stratégiai helyszínei.
7.

Megyei könyvtár területi feladatellátása

7.1 Kötelespéldány szolgáltatás
Összegyűjtöttük és továbbítottuk a könyvtárak számára a kötelespéldányokat. E mellett a
kiadóktól kapott folyóirat remittendákat és ajándékkönyveket is eljuttatjuk a települési
könyvtárakba. Az egyes lapkiadókkal folytatott tárgyalások eredményeképpen sikerült
remittenda példányokkal gyarapítani a könyvtárak állományát.
Népszerűsítettük a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét, amelynek révén hasonló hozzáférést
tudunk biztosítani a dokumentumokhoz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR)
szolgáltatásainak köszönhetően a kistelepüléseken élők számára is, mint a nagyvárosok
lakóinak.
7.2 ODR tevékenység
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár, mint ODR szolgáltató az ország teljes területén részt vesz a
könyvtárközi kölcsönzésben, a megye teljes területére közvetíti, és folyamatosan népszerűsíti
a dokumentumellátó rendszer szolgáltatásait. Az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is nagyszámú kérés érkezett könyvtárunkba, amelyeket igyekeztünk a lehető legrövidebb idő alatt
teljesíteni. A mű eredetiben való küldése mellett, az elmúlt évben már igyekeztünk minél nagyobb számban elektronikus másolatban teljesíteni a kéréseket, és digitális formában szolgáltatni a kért dokumentumokat.
2015-ben folyamatosan tájékoztattuk partnereinket az ODR által kínált új szolgáltatásokról. A
KSZR szolgáltató helyek részére segítséget nyújtottunk a regisztráció elkészítésével és a kéré4

sek adminisztrációjával kapcsolatban. Ennek köszönhetően tovább növekedett a szolgáltatást
használók száma, és az ezzel rendelkezésre bocsátott dokumentumok mennyisége.
A megye közkönyvtárainak továbbra is ingyenesen biztosítjuk könyvtárközi kölcsönzés keretében a megyei könyvtár állományának dokumentumait.

ODR statisztika 2015
Tőlünk kért

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Összesen

Mi kértük

Kérések

Eredeti

Másolat

Elektronikus

Kérések

Eredeti

Másolat

Elektronikus

253
221
333
222
190
201
256
183
211
309
245
195
2819

218
192
279
215
175
200
238
183
197
281
232
174
2584

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

5
8
42
7
7
2
7
0
8
10
1
4
101

45
17
36
30
16
13
10
12
24
20
19
5
247

23
18
15
10
18
8
1
4
14
2
13
2
128

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2

13
6
11
9
1
4
8
4
8
12
5
1
82

7.3 Területi ellátó munka
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Hajdú-Bihar megye területén végzett évtizedes következetes területi ellátó tevékenységének köszönhetően a megyében tovább erősödött a könyvtárak
együttműködése. Mind az önálló, a nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő, mind a KSZR rendszerhez csatlakozott könyvtárak ellátásában további fejlődést, előrelépést értünk el.
Az önálló könyvtáraknak szakmai iránymutatást nyújtunk és közvetítjük részükre a legújabb
könyvtárszakmai ismereteket. A legfrissebb irányokról, a vonatkozó szabályokról és irányelvekről szakmai továbbképzések keretében számoltunk be. Így találkozót szerveztünk a megye
könyvtárosainak 2015. május 18-án, melyen több fontos téma is napirendre került. Az elsőként a könyvtárak minősítéséhez kapcsolódóan a Minősített Könyvtári cím elnyeréséhez szükséges feladatokról szerveztünk előadást. A minőségbiztosítási rendszer kialakításáról, fenntartásáról, a rendszer bevezetéséről osztotta meg tapasztalatait Sohajdáné Bajnok Katalin, a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese. A könyvtárosi életpálya mo-
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dellről szóló elképzeléseket a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, Barátné dr. Hajdú
Ágnes foglalta össze.
A megye települési könyvtárai részére, - melyek az Európai Uniós forrásoknak köszönhetően
megújíthatták informatikai eszközeiket, integrált könyvtári rendszerüket – biztosítjuk könyvtárunk honlapján a közös megyei katalógushoz való csatlakozást. Ide kívánunk becsatolni
minden önálló könyvtárt, így lehetőség nyílik egy közös megyei keresőfelület kialakítására,
melynek a megye területén lévő valamennyi könyvtár tagja lehet. Ebben az évben sikerült
újabb két önálló könyvtár állományát elérhetővé tenni a közös katalógusban. Ennek eredményeképpen a hajdúszováti és a monostorpályi községi könyvtár állománya is elérhetővé vált a
Méliusz honlapján, így összesen 20 Hajdú-Bihar megyei település könyvtári katalógusát teszszük elérhetővé.
A megye könyvtárainak együttműködése megmutatkozott az országos könyvtári eseményekhez, rendezvényekhez való kapcsolódásban is. A Méliusz Könyvtár munkatársai összehangolták az Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét, az Országos Könyvtári Napokhoz való csatlakozást.
Figyelemmel követjük az önkormányzatokat ösztönző könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
jelentését és felhasználását. 2015-ben megváltozott az érdekeltségnövelő támogatás igénylésének menete. Segítséget nyújtottunk a érdekeltségnövelő támogatás felhasználásánál is, felhívtuk a figyelmet arra, hogy a támogatás 30 százaléka a jogszabály szerint a könyvtár technikai
eszközeinek fejlesztésére is fordítható.
Ebben az évben külön figyelmet kellett fordítani az újabb jogszabályok ismeretében a támogatások felhasználására: külön felhívtuk az önálló könyvtárak vezetőinek és a települési önkormányzatok figyelemét az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendeletre, mely a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások felhasználását
szabályozza. A felhívás eredményesnek bizonyult, és az eddig csekély állománygyarapítási
támogatást kapott városi könyvtárak is a jogszabálynak megfelelő értékben tudták gyarapítani
dokumentumállományukat.
Nagyon fontos volt felhívni a figyelmet a költségvetési törvény által meghatározott kötelező
10 százalékos állománygyarapítási hányadra. Erre a kötelezvényre külön felhívtuk a figyelmet
az év elején a polgármestereknek címzett levélben.
A megyében működő könyvtárak statisztikai adatait változatlanul összegyűjtöttük, feldolgoztuk és továbbítottuk.
Új elemként jelent meg, hogy a fiókkönyvtárral rendelkező könyvtárak fiókokra vonatkozó
adataikról nem összevonva, hanem önállóan kellett nyilatkozniuk, ezért új szolgáltatóként kel4

lett felvennünk a rendszerbe a fiókkönyvtárakat, mind a Méliusz Könyvtár, mind a megye
könyvtárainak vonatkozásában. Így 2015-ben (a 2014. évi könyvtári tevékenységről) összesen
124 könyvtár adatszolgáltatását koordináltuk.
A Méliusz Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere a kistelepülési ellátás mellett továbbra is biztosította a kisebb települési könyvtárak önkormányzatai számára a szolgáltatásokat. Így 2015-ben 4 település könyvtárának (Báránd, Berekböszörmény, Mikepércs, Monostorpályi) biztosítottuk a dokumentumellátást, az információt és egyéb szolgáltatásokat. A települési könyvtárak mellett kapcsolatot ápoltunk a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet könyvtárával, amely ugyancsak igénybe vette a KSZR szolgáltatásait. Így az Intézetben fogvatartottak is hozzájuthattak az oktatást, művelődést, a nyelvtanulást biztosító könyvekhez, folyóiratokhoz, hangos könyvekhez stb.
A megye területén a könyvtárunk végezte és szervezte a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását is az Országos Idegennyelvű Könyvtáron keresztül.
Az önálló városi és községi könyvtáraknak szakmai segítséget nyújtottunk, új fiókkönyvtár
kialakításában adtunk tanácsokat Nyíradonyban. A Debrecenhez közeli városban Aradványpusztán a közösségi házban került kialakításra egy új fiókkönyvtár. Ennek tervezésében, berendezésében és kialakításában több alkalommal adtunk szakmai tanácsot.
A városi könyvtárak vonatkozásában kiemelkedő esemény volt a hajdúszoboszlói könyvtár és
kulturális központ átadó ünnepsége 2015. február 20-án.
Ugyanakkor átadó leltárokon vettünk részt Bojton, Csökmőn, Kokadon és Nagyrábén. Az elavult, fölös és megrongálódott dokumentumok leválogatásában 7 településen segítettünk. A
selejtezések után szakmai tanácsot adtunk a további teendőkről, 5 helyen elvégeztük a selejtezés utómunkálatait is.
Továbbá koordináltuk az alapító okiratokban történő változások megvalósítását, szakmai állásfoglalásokat, szakértői véleményeket készítettünk leltározáshoz, álláspályázatok kiírásához,
és adtunk tanácsot a könyvtárak vezetőinek szakmai kérdésekben és rendkívüli esetekben.
A pályázati lehetőségeket közvetítettük a könyvtárosok felé. Felhívtuk a figyelmet a Márai-programra, a Nemzeti Kulturális Alap pályázataira, szükség esetén tanácsokat, útmutatásokat adtunk az önkormányzatok és a könyvtárosok részére.
2015-ben a szakminisztérium kérésére több alkalommal készítettünk a megye könyvtárait
érintő adatszolgáltatásokat. Felmértük a megye könyvtáraiban a kulturális közfoglalkoztatottakra vonatkozó igényeket.
A Méliusz Könyvtár 2015-ben is sikerrel valósította meg a megye könyvtárainak együttműködését.
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7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
2015-ben folytattuk a 2013-ban megkezdett munkát és a tervezettnek megfelelően
fejlesztettük a szolgáltató helyeket a minél szélesebb körű és modernebb könyvtári
szolgáltatások fogadására. Ezt tovább segítette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez
készült ajánlás megjelenése, amely kézzelfogható segítséget adott a szolgáltató helyek
kialakítására, fejlesztésére, berendezésére.
2015-ben az ellátott települések száma eggyel nőtt, így 42 településen végezzük a
könyvtárellátási szolgáltatást. Az újonnan csatlakozó település Bocskaikert volt, ahol eddig
nem volt elérhető nyilvános könyvtári szolgáltatás.
Az ellátás megszervezésében fontos figyelembe venni a települések egyedi fejlesztési terveit,
ezért minden település vezetőjével és könyvtárosával tárgyaltunk a korszerűsítendő
területekről. Átfogó célunk, hogy minden települési könyvtárban/szolgáltató helyen
rendelkezésre álljon megfelelő minőségű számítógép és internet csatlakozás, mely az
információszolgáltatás alapja.
A 2014-ben kezdeményezett a munkaszervezést érintő változtatás, mely a szolgáltató helyek
jobb ellátást célozta meg, 2015-ben meghozta gyümölcsét, az elmúlt év tapasztalata
alátámasztotta a módosítás indokoltságát. Az átalakítás értelmében meghatároztunk egy
területi felosztást, majd minden szolgáltató helyhez külön referenst rendeltünk. Ez alapján 3
területi egységet alakítottunk ki a megyében 14, 14, 13 településsel. Ezt a felosztást
alátámasztottnak tekintjük, és ennek alapján szervezzük a területi ellátást a következő
években is.
2015-ben folytattuk a szolgáltató helyek informatikai fejlesztését, melynek eredményeként 18
településre vásároltunk és helyeztünk ki új számítógépet, a hozzá tartozó monitorral, egérrel
és vonalkód olvasóval.
Az informatikai eszközök beszerzése mellett egyéb technikai eszközök beszerzésére is sor
került, így fényképezőgépet, projektort, és DVD lejátszót, nyomtatót, multifunkciós
készüléket, televíziót és vetítővásznat is kaptak a szolgáltató helyek. Az ősszel beindult
KönyvtárMozi

programhoz

csatlakozott

településekre

a

szolgáltatáshoz

szükséges

projektorokat, vetítővásznakat, hangfalakat is beszereztük.
A megfelelő könyvtári környezet kialakítása érdekében megkezdődött a szolgáltató helyek
felújítása, és a rendeltetésszerű könyvtári bútorok beszerzése. A NKA pályázati forrást
biztosított a tavasz folyamán a szakmai fejlesztésre, és így lehetőségünk nyílt két szolgáltató
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hely felújítására: Magyarhomorog 3 millió és Körösszegapáti 2,6 millió forintot nyert a
szolgáltató tér megújítására.
Emellett az önkormányzatokkal való jó kapcsolatnak köszönhetően további szolgáltató helyek
újultak meg: Bakonszeg, Biharnagybajom, Bocskaikert, Bojt, Darvas, Kokad, Görbeháza,
Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Tiszagyulaháza.
A gyakori személyi változások miatt 4 helyen kellett átadó leltárt végeznünk. A személyi
változások gyakoribb ellenőrzést, látogatást, szakmai tanácsadást tesznek indokolttá.
2015-ben 5 szolgáltató helyen vettünk részt a költöztetésben és 6 helyen rendeztük át és tettük
tágasabbá, nyitottabbá, átláthatóbbá a könyvtári teret.
A szolgáltatások és a könyvtár népszerűsítésére szórólapot készítettünk, amely a település
minden lakóházába elhelyeztünk, bízva abban, hogy ez is növelni fogja a könyvtár
látogatottságát.
E mellett célunk, hogy a megye minden települését be tudjuk kapcsolni a megyei könyvtár
közös keresőfelületébe és a megyei Portál által nyújtott szolgáltatásokat bármelyik szolgáltató
helyen rendelkezésre tudjuk bocsátani.
Fontos lépés volt a megyei KSZR Portál kialakítása, ahol minden település helyet kapott egyegy aloldallal, ahol megjelenhettek egyéni információk a szolgáltató helyre és a településre
vonatkozóan. További terveink között szerepel, hogy a települések helyi értékei, természeti,
kulturális nevezetességei rövid leírással, fotóval is megjelenjenek.
Fontos célkitűzésünk a helyismereti információk összegyűjtése és a Hajdú-Bihar megyei
közös helyismereti gyűjteményben való hozzáférhetővé tétele. Megkezdődött a KSZR-hez
tartozó települések helyismereti és helytörténeti dokumentumainak a gyűjtése, feldolgozása,
és elérhetővé tétele. 2015-ben a megvalósítás során megkezdődött a települések helyismereti
anyagainak digitalizálása, így már nem csak hagyományos módon, hanem elektronikus
formában is rendelkezésre tudjuk bocsátani a települések életének fontos állomásait, a róluk
megjelenő szakirodalmat.
Az előző évekhez hasonlóan folytattuk a könyvtári állományok vizsgálatát. 2015-ben 7
szolgáltató helyen volt szükség az állomány selejtezésére, melynek során leválogatásra
kerültek

a

tartalmilag

Biharnagybajomban,

elavult

Mezősason,

és

megrongálódott

Körösszegapátiban,

dokumentumok:

Magyarhomorogon,

Bojton,

Nagyrábén,

Tiszagyulaházán Az elavult és rongálódott dokumentumok mellet a behajthatatlan
követeléseket is kivezettük az állományokból.
Az állománygyarapítás a dokumentumok vásárlásával 2015 májusában indulhatott meg, a
közbeszerzési eljárás lefolytatása után. A szolgáltató helyek részére 2015-ben 13.227 e Ft
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értékben szereztünk be könyveket, hangos könyveket, új elemként DVD-ket. 2015-ben
összesen 6.902 db dokumentumot tudtunk beszerezni a szolgáltató helyek részére, ez
településenként átlagban 165 darab dokumentumot jelentett. Ez óriási siker volt az évek óta
apadó könyvtári állományok gyarapodása után. Emellett 1.050 e Ft értékben 482 db könyvet
vásároltunk,

melyet

a

szolgáltatást

igénybe

vevő

könyvtárak

között

háromhavi

rendszerességgel cseréltünk. A beszerzett dokumentumállomány kihelyezése mellett így a
letéti állomány cseréjét is megvalósítottuk, mely újabb kínálatot jelentett a kistelepülések
könyvtárhasználóinak. Az olvasmányos, könnyed, szórakoztató, kikapcsolódást biztosító
dokumentumok nagy népszerűségnek örvendtek.
A könyvek mellett minden szolgáltató hely részére folyóiratokra is előfizettünk. Összesen
2.479 e Ft értékben rendeltünk 115 féle folyóiratot 349 példányban, így átlagban 9 időszaki
kiadványhoz jutottak a települések lakói. A folyóiratok több témakört ölelnek föl, a napilapok,
gyermek, és ifjúsági lapok, mezőgazdasági, foglalkoztató, és könnyed kikapcsolódást segítő
újságok széles skáláját kínálva.
A szolgáltató helyek egységes arculatának kialakításának érdekében minden településen
egységes táblákat helyeztünk ki a könyvtár épületére, amely tartalmazza a szolgáltató hely
nevét, címét, nyitva tartását, és a szolgáltató Méliusz Juhász Péter Könyvtár nevét.
Szakmai továbbképzéseket és hálózati munkaértekezletet szerveztünk: nagy népszerűségnek
örvendtek számítógép és internet használati tanfolyamaink, ahol a digitális írástudás
ismereteit sajátíthattak el települések lakosai.
A KSZR célul tűzte ki, hogy a szolgáltató helyekre rendszeresen megfelelő minőségű
könyvtári és közösségi rendezvényt juttat. Igyekeztünk minden szolgáltató helyen a helyi
igényeket figyelembe véve könyvtári foglalkozásokat, bábelőadásokat, előadói esteket,
ismeretterjesztő előadásokat, rendhagyó órákat szervezni. Több mint 100 rendezvényt
szerveztünk, melyre több neves előadót hívtunk meg, így megfordult a településeken az
Ákom-Bákom Bábcsoport, Boka Gábor előadóművész, Bosnyák Viktória népszerű
gyermekíró, de volt zenés műsor, játszóház, mesefoglalkozás is.
Sikerrel rendeztük meg az „Erdélyi csillagok” vers és prózamondó versenyt Hajdúbagoson,
melyre több településről, és a határon túlról is jöttek versenyzők, a zsűri munkáját pedig Végh
Veronika színész, énekes vezette zsűri elnökként.
7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
A román nemzetiségi és a roma etnikai állomány gyarapodása egységesen kormányzati szinten 2012-ben újra indult. A Minisztérium támogatása az Országos Idegennyelvű Könyvtáron
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keresztül valósult meg. A támogatással ismét lehetőségünk nyílt a hat román és a két cigány
települési könyvtár állományának gyarapítására összesen 65 ezer forint értékben. A nemzetiségi állományunk így 52 db román nyelvű és 4 db cigány nyelvű dokumentummal bővült, melyet eljuttattunk a települési könyvtárakba.
A Nemzetiségi könyvtári ellátásban résztvevő települések
Román

nemzetiségi

ellátáshoz

társult Cigány

települések
1. Bedő
2. Darvas
3. Furta
4. Körösszakál
5. Körösszegapáti
6. Létavértes
7. Mezőpeterd
8. Pocsaj
9. Vekerd
10. Zsáka

etnikum

ellátáshoz

társult

települések
1. Bedő
2. Bihartorda
3. Körösszakál
4. Nagykereki
5. Sáránd
6. Told

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás
A megyei módszertani osztály feladata a megyében működő könyvtárak statisztikai adatainak
összegyűjtése, feldolgozása, ellenőrzése és továbbítása. 2015-ben 124 könyvtár statisztikai
adatait dolgoztuk fel. A szolgáltató helyek száma nem bővült új szolgáltatóval, de a fiókkönyvtáraknak ebben az évben külön, önállóan kellett adatot szolgáltatniuk.
2015-ben (a 2014. évi könyvtári tevékenységről) összesen 124 könyvtár adatszolgáltatását koordináltuk, ennek könyvtártípusonkénti megoszlása a következő volt: 21 városi könyvtár, 16
fiókkönyvtár, 60 községi könyvtár, melyből 41 szolgáltató hely és 19 önálló községi könyvtár, 14 szakkönyvtár, 6 múzeumi könyvtár, és 5 egyéb könyvtár.
A megyében található könyvtárak határidőre szolgáltatták az adatokat elektronikus úton. Megtörtént a jelentések feldolgozása, a hibás adatok javítása és a továbbküldése az egységes Kulturális Statisztikai Rendszerben. A hibás statisztikai jelentések korrekciója, az elektronikus
adatszolgáltatással kapcsolatos nehézségek kiküszöbölése érdekében több településen segítettük a könyvtárosok munkáját személyes és telefonon egyaránt. Az adatgyűjtésből elkészítettük a Gyorsadatokat, amely a könyvtárak legfontosabb adatait tartalmazza, így a Regisztrált
használók száma, a Személyes (helybeni) használat összesen, a Kölcsönzött dokumentumok
száma, a Közvetlenül (helyben) használt dokumentumok, a Leltári állomány tárgyév decem-
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ber 31-én, az Állománygyarapításra fordított összeg, és a Szakmai munkakörben dolgozók
száma.
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8.

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok 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
– ebből beiratkozási díjbevétel
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

2014. évi 2015.
tény
évi terv

2015. évi
tény

eltérés %-ban
2014-hez
képest

14260

14399

14744

+3,39

8619

8772

8021

-6,94

1918
4256
465997
187229
269979

1900
4300
439873
168892
270981

1735
3509
475275
161258
270981

-11,05
-12,12
+1,99
-13,87
+0,37

36179

37181

37181

+2,76

43036

+489,65

2138
492157
234298
67826
145553
32462
480139

-72,25
+0,86
+5,80
+9,69
-10,1
+5,93
-1,17

8789
7703
487960
221449
61831
161900
30642
485822

454272
227246
66128
115227
8490
417091

8.2 Létszám és bérgazdálkodás
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár fenntartó által engedélyezett létszáma 2015-ben 107,25 fő volt,
melyből 80 fő szakmai munkakörben (könyvtáros és informatikus) teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs, 24 fő egyéb munkakörben tölti be feladatát és 3,25 fő részfoglalkoztatott. A lét szám és bérgazdálkodás terén nem történt változás az előző évhez képest.
A könyvtár központi épületében működik a gazdasági egység, mely két kulturális intézmény gazdálkodását látja el: a Méliusz Juhász Péter Könyvtárét és a Debreceni Művelődési Központét.
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9.

Partnerség és önkéntesség

Intézményünk széles körű partneri kapcsolatok kialakítására törekszik. A helyi és országos
szervezetekkel történő hatékony együttműködés segíthet céljaink elérésében, ezért fontosnak
tartjuk a meglévő kapcsolatok ápolását, s újabbak kialakítását.
Intézményi-önkormányzati kapcsolatok
Kiemelten figyelünk intézményünk fenntartójával, Debrecen város önkormányzatával kiépített kapcsolatainkra. A kulturális osztály munkatársait minden esetben értesítjük rendezvényeinkről. A képviselőtestület tagjainak tiszteletbeli olvasójegyet készítettünk, s ezzel együtt a
könyvtárral kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazó anyagot is elküldtük a városatyáknak. A fiókkönyvtárak kapcsolatban állnak területileg illetékes önkormányzati képviselőikkel, a Petőfi Emlékkönyvtárban és a József Attila telepi Könyvtárban a városrész önkormányzati képviselője tart havonta egy alkalommal lakossági fogadóórát. Az önkormányzati
képviselők és a fenntartó munkatársai is szívesen vállalnak nálunk zsűrizést, vagy vállalják el
rendezvényeink védnökségét. A 2015 márciusában rendezett V. Rotary Futófesztivál 5 fős
váltójában a „Méliusz könyvtár” csapat tagjaként lelkes olvasóink, és kollégáink mellett Dr.
Barcsa Lajos alpolgármester úr is részt vett. A csapat összetételével is azt az üzenetet szerettük volna megfogalmazni, hogy Debrecen város önkormányzata, mint intézményünk fenntartója, a könyvtár olvasói, és az itt dolgozó könyvtárosok összehangolt munkája, szoros kapcsolata együttesen teremti meg a könyvtár sikeres működésének feltételeit.
Szakmai kapcsolattartás, együttműködés
Együttműködésünk folyamatos a Debrecenben működő könyvtárakkal (DE Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár, Református Kollégium Nagykönyvtára), múzeumokkal (Déri Múzeum,
MODEM, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, Debreceni Református Kollégium Múzeuma)
és a levéltárakkal (Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár). Velük együttműködve rendszeresen szervezünk előadássorozatokat, kiállításokat, s más rendezvényeket. A debreceni közgyűjtemények
sikeres együttműködésének eredménye például az Ad astra per aspera című előadássorozat,
melynek keretében közkönyvtárként lehetőséget biztosítsunk a helytörténeti kutatási eredmények nagyközönség előtti bemutatására. Emellett folyamatos és rendszeres az intézmények
között az információcsere, illetve a szakmai segítségnyújtás.
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Részt veszünk a szakmai szervezetek (Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Matarka Egyesület)
munkájában is. Városunkban a Debreceni Egyetemen és a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folyik informatikus könyvtáros képzés. Fontosnak tartjuk az utódok képzését,
ezért szívesen biztosítunk helyszínt szakmai gyakorlatuk eltöltéséhez.
Kapcsolataink oktatási és kulturális intézményekkel
Könyvtáraink mindegyike napi kapcsolatban áll a környezetében található nevelési-oktatási
intézményekkel, annak ellenére is, hogy működésük köznevelési törvényben rögzített szabályai újabban megnehezítik a tanulók számára az iskolák elhagyását délutánonként.
A könyvtárosok hagyományosan jó kapcsolatot ápolnak a pedagógusokkal, így könyvtárbemutató és kézműves foglalkozások, kötelező olvasmányokat, meséket, feldolgozó órák, filmvetítések, ismeretterjesztő, vagy irodalmi előadások alkalmából heti rendszerességgel látunk
vendégül iskolai, óvodai csoportokat. A jó kapcsolatok bizonyítéka az is, hogy a könyvtáros
kollégákat is gyakran kérik fel oktatási intézmények a náluk zajló mese- és versmondó, vagy
tanulmányi versenyeken történő zsűrizésre.
A Központi Könyvtár Idegen nyelvi részlege a Debreceni Nyelviskolával, a British Council
Magyarországgal, illetve a Debreceni Helen Doron Nyelviskolával áll partneri kapcsolatban.
2015 szeptemberében a Helen Doron nyelviskolával közös szervezésben Angol nyelvi gyereknapot tartottunk, melyen angol olvasási versenyen, gyermekfoglalkozásokon és próbanyelvvizsgán vehettek részt a jelentkezők.
Költészet napi és könyvheti programjaink megvalósítása során évek óta partnerünk a Kölcsey
Művelődési Központ, de jól működik munkakapcsolatunk a Déri Múzeummal és a Debreceni
Művelődési Központtal is.
Középiskolai tanulók közösségi szolgálata a Méliuszban
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) bekezdése rendelkezik arról,
hogy az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének
igazolása. A Méliusz könyvtár 2012 óta fogad közösségi szolgálatot végző diákokat.
Jelenleg 36 oktatási intézménnyel van határozatlan idejű együttműködési megállapodásunk.
A debreceni középiskolákon túl Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Győr-MosonSopron megyéből is fogadunk (Biharkeresztes, Derecske, Hajdúböszörmény, Tata, Pásztó,
Pannonhalma) diákokat. 2015-ben 284 tanuló átlagosan 20-30 órát teljesítve vett részt intézményünkben iskolai közösségi szolgálaton. A közösségi szolgálat új erőforrást jelent a könyv5

tárnak, mint fogadó szervezetnek. A tanulók bevonása nem helyettesítheti a könyvtáros munkatársak szakértelmét, mégis nagy segítség hétköznapi feladataink elvégzése során.
Kapcsolataink civil szervezetekkel, egyesületekkel
2015-ben 56 civil szervezettel, egyesülettel volt érvényes együttműködési megállapodásunk.
Több fiókkönyvtár leválogatott állományrésszel, ún. „Civil sarok”-kal rendelkezik, melyek lehetővé teszik a civil szervezetek részéről jelentkező kérdések gyors megválaszolását. A MÉLIUSZ Benedek Elek Könyvtárában kiemelt állományrészek segítik a gyors tájékozódást a
nemzetiségi-kisebbségi élet, a vállalkozások és az ökológia témakörében.
A MÉLIUSZ Újkerti Könyvtára évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol több, sérülteket tömörítő szervezettel: legszorosabb együttműködésük a Fehér Bot Alapítvánnyal, a Gábor József
Kulturális Alapítvánnyal és a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületével van. A náluk rendszeresen megforduló sérülteket hangoskönyvekkel segítik a könyvtár munkatársai.
Egységeink szívesen biztosítanak teret civil szervezetek programjainak lebonyolításához.
Központi Könyvtárunk évente ad helyet a Velünk élő nemzetiségek hete rendezvényeinek, melyet 2015-ben az örmény, a görög, a ruszin, a bolgár és a német kisebbségi önkormányzattal
együttműködve valósult meg. A Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület és a Benedek Elek Könyvtár havi rendszerességgel szervezi meg a Versbarát Kört.
Valamennyi fiókkönyvtárban lehetőséget adunk a hozzánk forduló civil szervezet kiadványainak, plakátjainak, szórólapjainak elhelyezésére, terjesztésére, sőt lehetőségeink szerint segítséget nyújtunk azok elkészítéséhez is. A Petőfi Emlékkönyvtár a Lépéselőny Közhasznú
Egyesület által kiadott AGORA Információs és Kereskedelmi Kiadvány terjesztésében vállal
szerepet, sőt a könyvtárba járó munkanélküli olvasók közül munkaerőt is szoktak ajánlani az
ingyenes kiadvány szerkesztéséhez.
Önkéntesek a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban
Az önkéntesek fogadása és alkalmazása folyamatos intézményünkben. 2015-ben hat önkéntes
segítette munkánkat. Szaktudással általában nem rendelkeztek, mégis találtunk számukra
olyan feladatokat, amelyekkel segítették mindennapi munkánkat (pl. könyvek visszaosztása a
polcokra, raktári rend biztosítása stb.). Nyugdíjba vonult, de nagy tapasztalatokkal rendelkező
munkatársaink is szívesen jönnek vissza hozzánk segítőként. Tevékenységük értékes számunkra: segítséget nyújtanak a könyvtári szolgáltatások végzésében, kiállítások és különböző
kulturális rendezvények lebonyolításában.
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10.

Mutatók

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
Nyitva tartás:
Intézményünk nyitva tartását a minőségirányítási rendszer fenntartásának köszönhetően a látogatói igényfelmérésekre és elégedettségmérésekre alapozva, valamint a szakmai tapasztalatra építve alakítjuk ki és tartjuk fenn.
2015-ben olvasóink körében kérdőíves felmérést készítettünk a könyvtáraink nyitvatartási
idejével kapcsolatos vélemények, az esetleges módosítási igények feltérképezésére. A felmérés eredménye azt mutatta, hogy látogatóink elégedettek a jelenlegi nyitvatartási idővel, annak
módosítását nem igénylik. A következő évben tervezzük egy kontrollmérés elvégzését.

2014. tény

2015. terv

2015. évi tény

Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Hétvégi nyitva tartás (óra)

40

40

40

változás %-ban
előző évhez képest
0

8

8

8

0

Munkaidőn túli nyitva tartás (óra)

0

0

0

0

Nyári zárva tartási idő (munkanap)

0

0

0

0

Mutatók

Szombaton a Központi Könyvtár 8 órát, 5 nagyobb egységünk 4 órát tart nyitva, a kisebbek
zárva tartanak.
Munkaidőn túl esetenként rendezvények miatt tartanak nyitva könyvtáraink, ez azonban rendszertelen és a könyvtári többi szolgáltatását ilyenkor a látogatók nem vehetik igénybe.
Nyáron könyvtáraink eltérően zárnak be, általában 5–15 nap között, Központi Könyvtárunk és
Benedek Elek fiókkönyvtárunk egész évben nyitva tart.

2015-ben a Méliusz Juhász Péter Könyvtár nyitvatartási rendjében nem történt változás.
A Központi könyvtár hétfő kivételével - mely könyvtári hálózatunk zárva tartási napja - heti
40 órában látogatható, naponta 10 és 18 óra, szombatonként pedig 9 és 17 óra között.
A városi fiókkönyvtár hálózat nagyobb egységei hetente 36 órát tartanak nyitva. Keddtől péntekig 10 és 18 óra között, szombaton délelőtt pedig 8-tól 12 óráig, vagy 9 és 13 óra között várják olvasóikat.
5

Speciális nyitva tartási renddel működik a Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtár, amely Kazinczy Ferenc Általános Iskola épületében található ún. kettős funkciójú könyvtár: egyrészt a
MÉLIUSZ egyik fiókkönyvtára, másrészt a Kazincy Ferenc Általános Iskola iskolai könyvtára. Az iskolai igényekhez igazodva nyitva tartása módosul, tanítási napokon 7.45 és 17 óra
között (csütörtökönként 7.45-től 16 óráig) látogatható. Hétfői zárva tartásuk is eltérően alakul
a többi könyvtárétól, hiszen a pedagógusok ezen a napon is készülhetnek itt óráikra, délutánonként pedig a tanulók is igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait házi feladataik elkészítéséhez.
Kisebb, 1 vagy 2 személyt foglalkoztató könyvtáraink csütörtökönként rövidebb nyitva tartási
idővel működnek, s a délelőtti kölcsönzési időt követően délután tudnak iskolai, esetleg óvodai csoportokat fogadni, könyvtári foglalkozásokat tartani.
Nyári nyitva tartásunk a vakáció ideje alatt érvényes, s megfigyelésen, a szakmai tapasztalaton és a folyamatos olvasói igényfelmérésen alapul. Könyvtárlátogatásra a nagy melegben olvasóink előnyben részesítik a délelőtti, reggeli órákat, ezért hetente kétszer 8 és 16 óra, illetve
9 és 17 óra között tartunk nyitva.
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2014. tény
Mutatók
Szolgáltatási feladatok –
Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
A tárgyévben a könyvtárat ak20532
tívan használók száma (fő)

2015. terv

2015. évi tény

változás %ban előző évhez képest

21000

20928

+ 1,92

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 öszszesen
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási
Rendszerben szolgáltatott
dokumentumok száma
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

246328

250000

285306

+ 16

1

2

1

0

40

50

52

+ 30

~480

~600

~635

+ 32,29

Irodalomkutatások, témafigyelések száma
A megyei könyvtár által
nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve orszá-

+ 21,05
2218

2300

2685

25

25

27

+ 0,8

0

0

1

-

0

0

n.a.

-

125000

150000

128030

+ 2,4

649837

650000

657473

+ 1,17

156

160

242

+ 55,12

250

400

550

+ 220
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gos szintű) tanácsadások
száma
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
A könyvtár által szervezett
hátrányos helyzetűeket, ro-

5

5

5

0

4

4

4

0

560

570

277

- 50,44

13357

13400

7735

- 42,09

103

105

116

+ 12,62

1019

1035

1641

+ 61,04

1

2

0

- 100

11

24

0

- 100

127

130

269

+ 111,81

2341

2350

4867

+ 107,90

0

0

4

0

0

0

165

0
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mákat 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 elégedettségmérések száma, a válaszadó
használók száma/alkalom
(átlag)
A használói elégedettségmérések során a válaszadó
használók száma/alkalom
(átlag)
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak
száma

1

1

6

+ 500

30

30

706

+ 2253

16

18

17

+ 6,25

184

190

371

+ 101,63

2871

3000

4922

+ 71,43

203

210

278

+ 36,94

1

1

1

0

1

1

1

0

136

150

153

+ 12,5

3

3

41

+ 1366,66

370

400

5243

+ 1417

0

2

0
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Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött megállapodások száma
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma
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 (Továbbiakban a KSZR gyarapítja)
A megyei könyvtár által a
kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások
számának aránya (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)

232

250

284

+ 22,41

32

34

36

+ 12,5

11

12

11

0

45

46

56

+ 24,44

74/539507

74/539507

75/537268

132/539507

132/539507

132/537268

102

102

102

61/42

61/45

61/44

Beszerzett források
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0

2014. évi
tény

Mutatók
Költségvetés

30.060e
KSZR-rel:
43.837e
Érdekeltségnövelő tá- 1.715e
mogatás
ODR támogatás do- 1.200e
kumentumok beszerzésére
Egyéb
1.412e
Források összesen
34.387e
KSZR-rel:
48.164e
Ajándék, kötelespél- 11.295e
dány értéke
KSZR-rel:
13.267e
Összesen
45.682e
KSZR-rel:
61.431e

2015. évi terv

35.000e
KSZR-rel:
48.000e

2015. évi tény

Változás 20142015 (%)

30.017e
KSZR-rel:
46.682e
2.622e

- 0,1
KSZR-rel:
+ 6,4
+ 52,8

1.250e

+ 4,1

0
33.889e
KSZR-rel:
50.554e
8.352e
KSZR-rel:
8.412e
42.241e
KSZR-rel:
58.966e

- 1,4
KSZR-rel:
+ 4,9
- 35,2
KSZR-rel:
- 57,7
- 8,1
KSZR-rel:
- 4,1

Gyűjteményfejlesztés
Mutatók

2014. tény

2015. terv

34.387e
KSZR-rel:
48.164e
ebből folyóirat (Ft) 6.252e
KSZR-rel:
8.128e
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 6.740e
(Ft)

35.000e
KSZR-rel:
48.000e
6.500e
KSZR-rel:
8.000e
7.000e

Gyarapításra fordított összeg (Ft)

A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként (db és méter)
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma dokumentumtípusonként

17.167
KSZR-rel:
24.308
10.021
KSZR-rel:
n.a.
689

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba
vett dokumentumok száma (db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült doku- 4064
mentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült doku1718
mentumok száma (db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumen- n.a.
tumok száma (db)
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2015. évi
tény

18.000
KSZR-rel:
26.000
10.000
KSZR-rel:
n.a.
1500

33.889e
KSZR-rel:
50.554e
5.753e
KSZR-rel:
7.997e
6750e
KSZR-rel:
8.482e
22.738
KSZR-rel:
30208
11.485
KSZR-rel:
11555
1966

4600

4315

1900

6361

n.a.

56

változás %ban előző
évhez képest
- 16,5
KSZR-rel:
+5
- 8,6
KSZR-rel:
-1,6
+ 4,5
KSZR-rel:
+ 25,3
+ 32,4
KSZR-rel:
+24,3
+ 14,6
+ 185,3

+ 270,25

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok száma/megye
lakossága)

866

1000

887

+ 2,4

0,04

0,1

0,04

0

Gyűjteményfeltárás
Mutatók
2014. tény
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma (összesen)

26.842

2015.
terv
28.370

Példányrekord: n.a.
254.658

2015. évi tény

26.435

változás %ban előző évhez képest
- 1,5

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában
kifejezve)

767

1270

Példányrekord:
254.658
Bibliográfiai
rekord:130.387
1629
+ 112

n.a.

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

n.a.

saját:
1 óra
átemelés:
20 perc
30 nap

saját:
1 óra
átemelés:
20 perc
30 nap

99 %

100 %

99 %
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0

Tudományos kutatás

2014. 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
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók
száma

2015. terv

változás %-ban
előző évhez képest

2015. évi tény

0

0

0

-

0

0

0

-

9

10

5

- 44,45

1

0

0

-

0

0

0

-

5

5

3

- 40

3

3

6

+ 100

0

0

0

0

0

1

0

0

90

20

20

36

+ 80

84

8

8

- 90,48
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Rendezvény, kiállítás

Rendezvényeink tervezése és szervezése során több elvet tartunk szem előtt: igyekszünk minden korosztálynak érdekes, szórakoztató programot kínálni, minél szélesebb tematikával. Fontosnak tartjuk a könyvtár iránti kötődés kialakítását, a közösségek önszerveződésének támogatását, ezért fogadunk be több klubot, illetve szervezünk saját közösségeket, melyeknek kohéziós ereje általában az olvasás, a könyv szeretete. Támogatjuk a helyi kultúrát és igyekszünk
bemutatni az országos hírű szerzőket. Helyet adunk író-olvasó találkozóknak, rendszeresen
szervezünk képzőművészeti tárlatokat. Fontosnak tartjuk a könyvtár hálózati szintű rendezvényeinek megszervezését, és azt, hogy aktív részesei legyünk a városi szintű rendezvényeknek.
Több szakmai partnerünkkel keressük a közös rendezvények lehetőségét (Amerikai Kuckó,
Debreceni Alliance Francaise Kulturális Egyesület, Főnix Rendezvényszervező Kht., Déri
Múzeum, Csokonai Nemzeti Színház, Rákóczi Szövetség stb.), illetőleg támogatjuk azokat a
programjaikat, melyek a könyvtár feladatköréhez illeszkednek (pl. a Lelkierő Egyesület biblioterápiás és mentálhigiénés foglalkozásai), ugyanakkor szervezünk olyan programokat, melyek a könyvtár népszerűsítését célozzák.
A gyermekkönyvtári részlegeink minden tanév elején felhívják a pedagógusok és óvónők figyelmét a gyermekfoglalkozásokra. A pedagógusok igénylik a könyvtári foglalkozásokat;
fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozást, valamint a gyerekek
művészeti fejlesztését. A gyermekfoglalkozások kidolgozása során elsősorban arra törekszünk, hogy kínálatunk vonzó legyen, játékos, társuljon manuális tevékenységekkel. Rendszeresen tartunk az év ünnepeihez, aktualitásokhoz, évfordulókhoz kötődő foglalkozásokat, amelyeken a könyvek, az irodalom, a művészetek segítségével még élő vagy már elfelejtett hagyományokat ápolunk vagy elevenítünk fel.
Központi Könyvtárunkban elindult a Debreceni Egyetem, a Hajdú Bihar Megyei Levéltár, a
Déri Múzeum és a Református Kollégium együttműködésével a helytörténeti kutatóműhelyeket bemutató programsorozat Ad astra per aspera címmel. A rendezvényt helytörténeti kutatók, könyvtárosok, történészek, levéltárosok, a megye és Debrecen múltja iránt érdeklődők
egyaránt látogatják.
A zenei témájú rendezvények száma emelkedett 2015-ben. Összesen 63 rendezvényt szerveztek a zenei könyvtár munkatársai: kiemelkedő esemény volt Jánosi Nikolett tervezőgrafikus
kiállítása, melyet Öt kontinens dalai címmel hirdettek. A tárlat egy másfél éves kutatómunka
eredménye volt, melyhez az anyagot a zenei könyvtár biztosította, s melynek végeredményeként népdal illusztrációk születtek.
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A Benedek Elek Könyvtár egész évben helyet adott a Tanulni jó! című tanulás módszertani
foglalkozássorozatnak, melynek keretében 7 éves kortól ismerkedhetnek meg a diákok olyan
technikákkal, melyek javítják a memorizálást, az összpontosítást, fejlesztik a logikai gondolkodást, a szövegértést, egyszóval könnyebbé teszik a mindennapi tanulást.
A Libakerti Könyvtárban évek óta sikeres az általános iskolai csoportok körében az Irodalmi
kávéház. 2015-ben korosztály-bővítés történt: a könyvtárban működő Nyugdíjas Klub tagjainak is megszervezték ezeket a foglalkozásokat, igen nagy sikerrel. Akad arra is példa, hogy
civil szervezet keres meg bennünket azzal a kéréssel, hogy biztosítsunk helyet programjaikhoz. 2015-ben a Libakerti Könyvtárban talált megfelelő környezetet a Debreceni Moly Klub,
akik irodalmi eseményeket és társasjáték partikat szerveztek a könyvtárba. A Benedek Elek
Könyvtárban a Mentálcsavar klub tartja összejöveteleit. A szervezet legfőbb célja a fiatalok
szerepjátékokon keresztül való összefogása és közösségbe szervezése.
Nagyrendezvényeink 2015-ben is könyvtárhálózatunk együttműködésén alapuló, fiókkönyvtárainkban dolgozó kollégáink összehangolt munkájára épülő események voltak.
Január 22-én, a magyar kultúra napján Mese itt, mese ott címmel magyar és észt gyermekkönyv-illusztrátorok kiállítása kezdődött Központi Könyvtárunkban. A kiállítás létrejöttét
az Észt Grafikusok Szövetsége, az Észt Kulturális Minisztérium és az Észt Kulturális Alap
támogatása tette lehetővé. Az alkotásokkal először az észt közönség ismerkedhetett meg az
Észt Gyermekirodalmi Központban, majd Észtország több városában. Magyarországon
utoljára Debrecenben, a Méliusz könyvtárban mutatkozott be a sokféle művészi megközelítést szemléltető színpompás anyag.
A költészet napján már második alkalommal rendeztük meg Bábeliáda című fordítói csoportjátékunkat diákoknak. A játékkal a debreceni középiskolák tanulóit szólítottuk meg: a csapatoknak nyelvtudásuk alapján versrészleteket kellett magyarról angolra, franciára és spanyolra,
majd ezekről újból magyarra fordítani előre meghatározott szisztéma szerint. A diákcsoportok
szervezésében a MÉLIUSZ együttműködött a Benedek Elek Könyvtárral egy épületben működő Debreceni Alliance Frances Kulturális Egyesülettel. A csapatok a Fazekas Mihály Gimnáziumból és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumából szerveződtek.
Május 8. és 17. között zajlottak a 17. Simonyi Napok rendezvényei. A Simonyi Napok programsorozata minden alkalommal Simonyi József huszár ezredes, valamint a Magyar Honvédség emlékei és hagyományai felelevenítését és megismertetését szolgálja. A korábbi évekhez
hasonlóan igyekeztünk változatos programokkal szolgálni minden korosztály számára, így ismeretterjesztő előadások, papírszínházas meseelőadás, népdaléneklés, kiállítások, filmvetítés,
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többfordulós akadályverseny szerepelt a programlistán. A programsorozat számos új elemmel
is bővült. Ezek közül kiemelendő, hogy több határon túli településről is meghívtunk gyermekeket. Így például Bihardiószegről, Gálospetriből, Szatmárnémetiből, valamint Székelyhídról,
Böjte Csaba Gyermekotthonából is. A 17. Simonyi Napok fővédnöke Hende Csaba honvédelmi miniszter, védnökei pedig Halász János országgyűlési képviselő és Dr. Papp László polgármester úr voltak.
A Barátunk a könyv című olvasónapló pályázat elsődleges célja az olvasási kedv felébresztése, felhívni a figyelmet az olvasás fontosságára és szükségességére. A gyerekek a vetélkedő
során könyv- és könyvtárhasználati ismereteiket is gyarapítják. Fontos, hogy az irodalmi élmény hatására megszeressék az értékes irodalmat és ennek hatására alakítsuk irodalmi ízlésüket. A csapatmunka növeli az együtt munkálkodás örömét, sikerélményhez juttatja őket.
Ebben az évben 36. alkalommal valósult meg a nagy sikerű pályázat. A megyei iskolák és
könyvtárak mellett több debreceni iskola is ismét nagy lelkesedéssel vett részt a megmérettetésen. A feladatlapokat on-line formában küldtük ki. A nívós megoldások eredményeként közel 70 csapatot (kb. 280 gyerek) jutalmaztunk értékes könyvcsomagokkal, Hajdú-Bihar és
Debrecen vonatkozásában. A könyves szakma képviselői közül a Móra Kiadó, az Alföldi
Nyomda és a Graph-Art Lap- és Könyvkiadó támogatták pályázatunkat. A díjkiosztó ünnepségen vendégünk Nyulász Péter író volt, akinek Ciprián című regényéből készítettünk feladatot. Meglepetésként átadtuk neki a gyerekek által kitalált fantáziacímeket tartalmazó tekercset,
mintegy segítséget nyújtva a trilógia befejező részének címválasztásához. Az olvasónapló elkészítéséhez minden évben rajzkiállítás kapcsolódik, amit a látogatók és a pályázatban részt
vevő gyerekek a nyár folyamán megtekinthettek a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi
Könyvtárában.
A 86. Ünnepi Könyvhét alkalmából a Debrecenhez szoros szálakkal kötődő Csutka István
színművész, színházigazgató, tréner, író, utazó zarándokútjáról készült, vetítéssel egybekötött
élménybeszámolójára került sor. A Camino Steve, egy álom nyomában című teltházas beszélgetést Fórizs Ildikó vezette a könyvtár első emeleti kerengőjén.
Ebben az évben is meghirdettük a Népmese Napja tiszteletére mesemondó versenyünket,
„Száll a mese szájról szájra” címmel, melyre a lakóhelyi elődöntőkből tovább jutott mesemondókat vártuk. A verseny két helyszínen zajlott, mind a kicsiknél és mind a nagyoknál 3
tagú szakmai zsűri véleményezte a látottakat, hallottakat. A zsűri értékelési szempontjai között voltak a következők: mennyire érezte sajátjának a mesét a mesemondó, előadásmód, kifejezőkészség, hangsúly. A mesemondó versenyen 12 településről, 32 gyerek vett részt.
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A Népmese Napjához kapcsolódóan rajzpályázatot is hirdettünk. „Mi van a ládikóban?” címmel. Olyan meséről készült illusztrációt vártunk, amelyben az állatok emberi tulajdonsággal
vannak felruházva, vagy varázserővel rendelkeznek. A pályázók bármilyen technikát alkalmazhattak. A rajzokat szakmai zsűri értékelte. A beküldött munkák kiállítás keretében megtekinthetők voltak a könyvtár kerengőjében. Kb. 100 gyerek több mint 150 rajzzal nevezett.
Mindkét pályázat fődíja egy-egy vándorserleg volt, amit az I. helyezettek iskolája őrizhet egy
évig, illetve minden résztvevő értékes könyvjutalomban részesült.
Október 5-11. között már 10. éve kerül sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
2015-ben a Nagy Könyvtári Show keretében azt a célt tűztük ki, hogy kerüljenek bemutatásra a könyvtárak sokszínű szolgáltatásai, azok a korszerű, praktikus, mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált szabadidős
és közösségi tevékenységéhez nyújtanak segítséget, kapaszkodót. A programsorozat megvalósításában a Méliusz valamennyi fiókkönyvtára részt vett, és csatlakoztak az eseményhez a megye kistelepülési könyvtárai is.
2015

őszén

kilencedik

alkalommal

rendeztünk

diákkonferenciát

„Elmondom hát mindenkinek” címmel a megye általános és középiskolás tanulói számára. A
november 16-a és december 15-e között zajló rendezvénysorozat a meglévők mellett két
újabb helyszínnel gyarapodott: a II. János Pál intézetben Debrecen katolikus múltjával, az
Apolló moziban pedig Láss, ne csak nézz! címmel filmművészettel kapcsolatos előadásokat
hallhattunk. A 20 oktatási intézményből érkezett 166 résztvevőtől 2015-ben is 5-10 perces
előadást vártunk életkoruktól függően, melyet a témához kapcsolódó prezentációval egészítettek ki.
December 10-én apára és fiúra, Kiss Tamás József Attila-díjas költőre és a nemrég elhunyt
Kobzos Kiss Tamás Kossuth és Liszt-díjas énekesre, zenepedagógusra emlékeztünk. A Két
csillag közt című, Kiss Tamás irodalmi hagyatékából és a családi fotóiból, valamint a Kobzos
Kiss Tamás lemezfelvételeiből rendezett kiállítást Keczán Mariann muzeológus nyitotta meg
a Központi Könyvtárban. Vendégeink ezt követően irodalmi séta keretében keresték fel az
apához és fiúhoz kötődő épületeket Debrecenben.
A Méliusz Péter Könyvtár 2015-ös rendezvényeiből készült válogatás a beszámoló mellékletében található.
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Mutatók

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű
közösségi programok,
rendezvények száma öszszesen
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
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett
rendezvények száma
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett
rendezvényeken résztvevők száma
Egyéb rendezvényeken
résztvevők száma

2014. tény

2015. évi
terv

Változás %-ban az
előző évhez képest

2015. évi tény

1866

1880

669

- 64,14

57210

57330

29504

- 48,42

0

1

1

-

0

70

75

-

81

85

81

0

14936

15000

22827

+52,83

63

70

49

- 22,22

2626

2800

2991

+13, 89

460

500

578

+25,5

9648

10500

17952

+86

0

0

18548

-
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Állományvédelem

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

2014.
tény

2015. terv

2015. évi tény

változás %-ban előző
évhez képest

3.000

4.500

1.512

- 50,4

283

0

303

+7

4

4

0

7

24.635

25.500

16.319

33,76

14.130

15.000

13.505

-4,43

6

6

7

+16,67

2016. február 23.

………………………….
Dr. Kovács Béla Lóránt
Intézményvezető
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MELLÉKLETEK
1.
sz. melléklet
Gyűjteményszervezés - 2015
2.
sz. melléklet
Válogatás a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi rendezvényeiből
3.
sz. melléklet
Együttműködés az iskolai közösség szolgálat megszervezésében
4.
sz. melléklet
Együttműködési megállapodások
5.
sz. melléklet
Média megjelenéseink 2015-ben
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Gyűjteményszervezés - 2015.
Könyvtárunk működésének alapját a megfelelően szervezett dokumentumgyűjtemény és annak olvasóink számára történő hozzáférhetősége jelenti függetlenül attól, hogy nyomtatott,
hangzó, képi vagy elektronikus dokumentumról van szó. A hozzáférhetőség sem csak a kézzelfoghatóságot jelenti, hanem a távoli hozzáférés lehetőségét, amely egyre nagyobb jelentőséget kap gyűjteményünk feltárásának, feldolgozásának módjában is.
A 2015-re tervezett kiemelt feladataink közül az alábbiakat valósítottuk meg:
-

adatbeviteli szabályzat elkészítése a HunTéka integrált könyvtári rendszerhez igazodva;
ütemezett állományellenőrzések végrehajtása;
a Benedek Elek fiókkönyvtár kézikönyvtári, helytörténeti állományának vonalkóddal
való ellátása;
a Józsai fiókkönyvtár elektronikus katalógusból hiányzó szakos állományának felvitele.

Gyarapítás
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár nyilvános megyei és városi könyvtári szolgáltatásokat
nyújt, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtára. Ennek alapján gyarapítási alapelvünkkel elsődlegesen három igénytípust szolgálunk ki: az információs, az esztétikai élményszerző és a rekreációs igényeket. Gyűjteményünknek ki kell terjednie minden
tárgykörre és ki kell elégítenie a legkülönfélébb ízlésű, képzettségű és műveltségű emberek
igényeit.
A gyűjteménynek alkalmasnak kell lennie:
- a szervezett oktatásban tanulók segítésére;
- az egész életen át tartó művelődés támogatására;
- a korszerű tudományos (műszaki és társadalomtudományi), valamint a közhasznú,
közéleti és helyismereti információk nyújtására;
- a tartalmas pihenés és szórakozás lehetőségének megteremtésére.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár központi könyvtárának, 12 fiókkönyvtárának és 5 könyvtárpontjának állományépítését központosítottan, a beszerzések és a munkafolyamatok optimális
szervezésével végeztük.
A Központi Könyvtár részlegei és a fiókkönyvtárak az év elején megállapított dokumentum
beszerzési keretüknek megfelelően az olvasói igényeket figyelembe véve adták le rendelési
javaslataikat, melyek összesítése és a rendelések leadása, a dokumentumok érkeztetése, nyilvántartásba vétele és elosztása központilag történik.
A központi könyvtár a szállítótól heti rendszerességgel érkező bemutató példányok alapján
szerezte be a könyveket, melyek közül csak azokat kellett visszaküldeni, amik nem kerültek
megrendelésre. A fiókkönyvtárak és a központi könyvtár részlegei az előző évekhez hasonlóan a szállító honlapján és a pdf formátumban kiküldött Új Könyvekben szereplő információk
segítségével kaptak tájékoztatást az aktuálisan megjelent könyvekről.
A hatékonyabb beszerzés érdekében állomány- és forgalmi statisztikákat készítünk, valamint
folyamatosan figyelemmel kísérjük az előjegyzési listákat, melyek alapján dezideráta jegyzéket állítunk össze.
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Gyarapítás forrásai
A dokumentumok gyarapítására fordítható összeg a beszámoló 10. Mutatók pontjának Beszerzett források c. táblázatában található részösszegekből tevődött össze. A Központi Könyvtár, a fiókkönyvtárak és a könyvtárpontok ellátására összesen 33.888.791 forintot, (ebből a
könyvtárpontok ellátására 702.927 forintot), a megyei területi ellátásra (KSZR) 16.665.140
forintot fordítottunk.
A Méliusz Könyvtár beszerzési keretét 1/3 – 2/3 arányban osztottuk el a központi könyvtár és
a fiókkönyvtárak között, ami kiegyensúlyozott és megfelelő gyarapítást tett lehetővé egységeinknek. Ez alól kivétel az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása, melyet teljes
egészében a központi könyvtár beszerzésére fordítottuk, mivel a beérkezett kérések jelentős
százalékát ebből az egységünkből küldjük ki a kérő könyvtáraknak.
ODR
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától dokumentum-beszerzésre kapott 1.250.000 Ft-ot a
szolgáltatásunk fejlesztése, a kérő könyvtárak hatékony kiszolgálása érdekében használtuk fel.
A támogatásból 624 darab dokumentumot (könyvet) vásároltunk, mely tartalmaz szépirodalmi és szakirodalmi műveket is. Tapasztalataink szerint a szépirodalmi művek iránti igény
folyamatosan növekszik. Beszerzésünknek két fő szempontja volt: részben olyan új dokumentumok vásárlása, amelyeket a kisebb települési könyvtárak nem tudnak beszerezni, részben
többes példányok beszerzése a népszerűbb művekből.
Az ODR keretében kért és szolgáltatott dokumentumok statisztikai összesítőjét a beszámoló
7.2 pontja tartalmazza.
Érdekeltségnövelő támogatás
2015-ben intézményünk 2.621.711 Ft érdekeltségnövelő támogatásban részesült, mely az előző évi forráshoz képest közel egymillió forinttal több. Így idén lehetőségünk volt ara, hogy a
könyvbeszerzés mellett a DVD és hangoskönyv állományunk bővítésére is tudtunk fordítani
az összegből. A támogatásból összesen 265 db könyvvel, 71 db DVD-vel és 180 db hangoskönyvvel tudtuk állományunkat gyarapítani.
Márai-program
2015-ben került sor a Márai-program V. fordulójának meghirdetésére. A program célja a hazai és határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása
minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül. A program keretében a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár 1.900.000 Ft értékben válogathatott a könyvkiadók által megpályázott nyertes dokumentumok jegyzékéből. Az összeget tetszőleges arányban használhattuk fel szép-, illetve tényirodalom választására. Az első fél év során a dokumentumok kiválasztását és megrendelését bonyolítottuk le.
A keretből összesen 830 kötet nyomtatott könyv és 25 db hangoskönyv beszerzésére volt lehetőségünk. A dokumentumok 2016 januárjában érkeztek meg, így ezek állományba vétele az
első negyed év kiemelt feladata lesz.
NKA Könyvtámogatási Program
2015. januárban jelenet meg a program II. üteme, melyet a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma hirdetett meg a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozásra. A pályázat eredményeként a kiadók a támogatást nyert
művekből meghatározott példányszámot átadtak az NKA részére, melyet könyvtárakban kívánnak elérhetővé tenni. Az új típusú könyvtámogatási forma nem határoz meg keretet a
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könyvtárak számára, hiszen nem pénzforrással, hanem dokumentumokkal rendelkezik a program. Így a programban résztvevő könyvtárak igényeket adhattak le a felkínált irodalomból,
melyet a Kollégium bírált el.
A támogatás keretében a Méliusz Könyvtár állománya 278 dokumentummal gyarapodott
848.784 Ft értékben, mely jelentős visszaesés a tavalyi közel 7 millió forintos támogatáshoz
képest. Ezzel is magyarázható a mellékelt táblázatban a Beszerzési források - Ajándék, kötelespéldány értéke sor esetében a 16 %-os csökkenés.
Goethe Intézet
A Goethe Intézettel kötött megállapodás alapján 2015-ben is kaptunk német nyelvű dokumentumokat, melyek az Újkerti Könyvtár gyűjteményébe kerültek. A támogatás az előző évekhez
képest nagymértékben csökkent, idén csak 10 db könyvet tartalmazott.
Ajándék
Ajándékba kapott dokumentumaink jelentős része kiadók, szerzők, magánszemélyek és olvasók hozzájárulásából tevődött össze. 2015-ben összesen 2644 ajándékba kapott dokumentummal gyarapodott állományunk, 3.854.826 forint értékben. Ez jelentős növekedés az előző
évekhez képest figyelembe véve azt is, hogy csak azokat a dokumentumokat helyezzük el az
állományunkban, amelyek megfelelnek a gyűjtőköri szabályzatban előírt kritériumoknak.
Köteles példányok
Könyvtárunk rendszeresen kapja a helyi nyomdáktól a köteles példányokat, melyek a könyveken túl aprónyomtatványokat is tartalmaznak. Ezek elosztása, nyilvántartásba vétele, illetve
továbbadása más könyvtárak részére folyamatos feladatunk. A nem megyénkre vonatkozó kiadványokat továbbjuttatjuk társintézményeink részére. 2015-ben 1.966 kötet könyvet vettünk
nyilvántartásba, 4.497.125 Ft értékben. A kötelespéldányként érkező aprónyomtatványok száma 5.504 db volt, 2.770.216 Ft értékben. Itt szintén jelentős változás figyelhető meg mind darabszámban, mind összegben, mely utóbbi abból ered, hogy a tavalyi év folyamán megváltoztattuk az aprónyomtatványok beleltározási értékét.
Leltári nyilvántartásba vett dokumentumok –gyarapodás 2015.
(a táblázat a vásárolt és ajándékba kapott dokumentumokat együttesen tartalmazza)
Könyvtár
Központi Könyvtár
(1)Kartács u.
(2)István út
(4)Csapókert
(5)Újkert
(9)Homokkert
(10)Józsa
(11)Nyugdíjas H.
(13)Benedek
(14)Libakert
(15)Petőfi
(17)Tócóskert
(21)József A.t.
Kismacs
Lencz-telep

Könyv,
egyéb (apÖsszesen
folyókartogr. kotta
hangdok. képdok.
elektr.dok. róny., képes(db)
irat
lap, fotó)
7312
8
142
176
361
2
5504
13505
0
0
356
0
2
36
0
394
0
0
571
0
0
59
0
630
0
0
510
0
3
39
0
552
0
0
1273
0
1
77
0
1351
0
0
462
0
0
43
0
505
0
0
855
0
2
86
0
943
0
0
490
0
23
43
0
556
0
0
1081
0
0
110
0
1191
0
0
563
0
2
56
0
621
0
0
650
0
18
77
0
745
0
0
597
0
0
75
0
672
0
0
529
0
0
37
0
566
0
0
97
0
0
0
0
97
0
0
93
0
0
0
0
93
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Nagymacs
Nagysándor-telep
Tégláskert
Összesen KSzR
nélkül:
KSzR – megyei ellátás
Összesen KSzRrel:

99
101
117

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

99
101
117

15756

8

142

227

1099

2

5504

22738

6792

0

0

542

136

0

0

7470

22548

8

142

769

1235

2

5504

30208

A dokumentumállomány nagysága
(2015. december 31-én)

Könyvtár
Központi Könyvtár
(1)Kartács u.
(2)István út
(4)Csapókert
(5)Újkert
(9)Homokkert
(10)Józsa
(11)Nyugdíjas H.
(13)Benedek
(14)Libakert
(15)Petőfi
(17)Tócóskert
(21)József A.t
Kismacs
Lencz-telep
Nagymacs
Nagysándor-telep
Tégláskert

Könvy,
kartogr. kotta
folyóirat

hangdok. képdok.

egyéb (apróny., képeslap, fotó)

elektr.dok.

Összesen
(db)

311677
9893
12364
12185
34630
10539
21329
13034
29063
13914
25123
15805
9365
813
1154
1041
727
954

161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7363
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18860
22
39
10
1480
6
132
8988
8
61
226
63
29
0
0
0
0
0

12056
322
416
367
1740
189
717
205
711
408
1418
551
224
0
0
0
0
0

1093
33
47
5
395
13
83
35
130
60
113
76
15
0
0
0
0
0

59073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

410283
10270
12866
12567
38245
10747
22261
22261
29912
14443
26883
16495
9633
813
1154
1041
727
954

Összesen KSzR 52361
nélkül:
0

161

7363

29924

19324

2098

59073

641555

18978

0

0

568

205

0

0

19751

Összesen KSzR- 54258
rel:
8

161

7363

30492

19529

2098

59073

661306

KSZR – megyei ellátás

Könyvek
Könyvbeszerzésre közbeszerzési eljárást kezdeményeztünk. A Gyűjteményszervezési Osztály végezte el a közbeszerzést előkészítő és adminisztrációs munkákat a könyvtárhálózat és a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer gyarapítása részére. A közbeszerzési eljárást csak az
elfogadott költségvetés után indíthattuk el, ezért közel 5 hónapig nem tudtunk könyvet vásárolni egységeinkbe. Az eljárás eredményes volt, a 2015-ben megjelenő könyvek beszerzésére
kiírt pályázat nyertes ajánlattevője a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lett. A szerződést a nyertes
ajánlattevővel 2015. április 22-én kötöttük meg, az első rendeléseket csak ezután adhattuk le.
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A központi könyvtár az év első negyedévében az előző évi kötelespéldány, illetve a 2014. évi
ODR támogatásból vett könyvek leltárba vételével tudta olvasóit kiszolgálni, a fiókkönyvtárakba új könyvet az első rendelések beérkezéséig nem tudtunk szállítani.
Az általános olvasói igények egyre inkább a szépirodalmi könyvek irányába tolódnak el. Ennek az igénynek kívánunk eleget tenni azzal a beszerzési tendenciával, hogy a könyvek gyarapítási aránya is eltolódik a szépirodalmi művek irányába.
Szépirodalom
A vásárolt szépirodalmi művek egy része a könnyű, szórakoztató lektűr (romantikus, kalandos, krimi), elsősorban kikapcsolódásra való. Természetesen beszerezzük a színvonalas szépirodalmi műveket is, hiszen olvasóink keresik a klasszikusokat is és egyre többen ismerkednek a kortárs irodalommal.
Ismeretterjesztő művek, szakkönyvek
A hagyományos szakirodalmi (nyomtatott könyv iránti) érdeklődés csökken, látogatóink nem
az információkat tartalmazó dokumentumokat keresik, hanem magát az információt.
A statisztikák alapján megállapítható, hogy fiókkönyvtárainkban csökken a szakkönyvek iránti igény, olvasóink körében elsősorban a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó ismeretterjesztő művek keresettek. Ezen kívül népszerűek még a női irodalommal, lelki élettel, életvezetési tanácsokkal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos könyvek, s kedvelik olvasóink a híres emberek életéről szóló irodalmat is.
A központi könyvtárunkban valamennyi szakterület dokumentumait igyekszünk beszerezni,
itt is figyelembe véve az ODR által felvállalt kötelezettségünket.
Kézikönyvek
Kézikönyvtári állományunk jelentős része a Központi Könyvtár Olvasótermében található.
Egyre inkább az a tendencia figyelhető meg, hogy kevesebb az olvasótermi könyvtári kutatómunka, ezért a fiókkönyvtárakban egyre nagyobb arányban helyezzük át a kölcsönözhető állományba a kézikönyvtár kölcsönzésre alkalmas köteteit. Olvasóink körében az interneten
könnyen és gyorsan elérhető anyagok, a gyors hozzáférésű, naprakész információkat tartalmazó on-line tartalmak, adatbázisok iránti igények kerültek előtérbe.
Idegen nyelvű könyvek
Központi Könyvtárunk idegen nyelvi részlegében 40 féle nyelven találhatnak olvasóink különböző dokumentumokat (könyv, hangzó, elektronikus). A gyűjtemény 12.470 példányból
áll, mely nyelvkönyveket, szép- és ismeretterjesztő műveket tartalmaz. Az állomány gyarapítása egész évben folyamatosan történik. 2015-ben összesen 294 dokumentummal, 596.079 Ft
értékben tudtuk gyarapítani az állományt. Természetesen a nagyobb fiókkönyvtáraink is rendelkeznek ilyen jellegű állománnyal.
Német nyelvű dokumentumokat kiemelten az Újkerti Könyvtárban gyűjtünk. A Goethe Intézettel kötött megállapodás alapján évente támogatják intézményünket elsősorban a legfrissebb
kortárs német irodalomból válogatva.
Hangzó dokumentumok
A zenei hangzó dokumentumok kiemelt gyűjtője a Központi Könyvtár Zenei Könyvtár és
Művészeti Gyűjteménye. Az állománygyarapítás során az elsősleges szempont, hogy olyan
különlegességeket szerezzünk be, amelyek nagyobb zenei értéket képviselnek és nem érhetőek el az interneten.
Egyre népszerűbbek a CD-lemezen megjelenő hangoskönyvek. Az idősebb gyengénlátó olvasók változatlanul a kazettákat szeretik, sokan nem tudják megszokni az új adathordozót.
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Sajnos hangkazettán már nem tudunk újabb dokumentumokat beszerezni, a régiek javítása,
pótlása nehézkes. A hangoskönyvek kiemelt gyűjtői a Központi Könyvtár és a Nyugdíjasok
Háza Könyvtára. Elsősorban látássérült olvasóink várják türelmetlenül az újdonságokat, de a
korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy több egységünkben egyre szélesebb olvasói réteg keresi az ilyen jellegű dokumentumokat. Jelentősebb hangoskönyv állománnyal nem vagy csak kis mértékben - rendelkező egységeink átkölcsönzik más fiókkönyvtárból az olvasóik által keresett műveket (pl. Újkerti Könyvtár, Józsai Könyvtár).
Nyomtatott zenemű (kotta)
Kottákat kizárólag a Központi Könyvtár Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjteménye szerzeményez.
Képi dokumentumok
A videokazetta állományt már egyáltalán nem gyarapítjuk. A statisztikai adatokat megvizsgálva bebizonyosodott, hogy egyre inkább csökken a kereslet irántuk, így elkezdtük ezen állományrész tervszerű apasztását, melyet idén is kívánunk folytatni. A meglévő anyagban sok a
színvonalas, értékes film, melyeket mindenképpen megőrzünk, illetve a DVD-n nem megjelentek maradnak állományunkban.
A DVD filmeket kölcsönzési joggal vásároljuk, minden korosztálynak rendelünk filmeket. A
legkisebbeknek klasszikus és új mese- és rajzfilmeket vásárolunk. A fiatalok a kikapcsolódáshoz keresnek filmeket, de folyamatosan van igény a kötelező olvasmányok filmadaptációira
is. A felnőtteknek szórakoztató vígjátékokat, családi mozikat, ismeretterjesztő filmeket vásárolunk, de beszerzünk értékes művészfilmeket, játékfilmeket – elsősorban a díjazott alkotások
köréből.
Diafilmet három fiókkönyvtárnak (Kartács u., Petőfi Emlékkönyvtár, Józsa) és a Központi
Könyvtár gyermekrészlegének vásároltunk. A filmek között elsősorban a legkisebbeknek szóló mesék találhatók, de néhány ismeretterjesztő diát is beszereztünk.
Elektronikus dokumentumok
CD-ROM-ot, DVD-ROM-ot, multimédiás kiadványt nem, vagy csak nagyon indokolt esetben
vásárolunk. Ezen állományunkra is igaz, hogy megkezdtük a tervszerű apasztásukat, melyet
több szempont is indokolt. Egyrészt jelentős része már elavult, mivel már a mai operációs
rendszerekkel nem kompatibilisek, másrészt pedig az internet elterjedésével megszűnt a kereslet az ilyen jellegű tájékozódásra.
Lehetőségünk nyílt kedvezményes áron előfizetni az Új Jogtár és az Új Jogtár+ online változatára. Mindkét adatbázist 2-2 könyvtárunkban is használhatják, így a Központi Könyvtár Olvasótermében, a Benedek Elek Fiókkönyvtárban, valamint a Józsai és Újkerti Fiókkönyvtárinkban is elérhetővé vált, ezzel is segítve a tájékoztató munkát. Sajnos 2015 végén az adatbázisok árát megemelték, könyvtárunk költségvetése csak az Új Jogtár+ előfizetését tette lehetővé, így 2016-tól a korábbi évekhez hasonlóan ismét csak két egységünkben lesz elérhető.
Az Országgyűlési Könyvtár ingyenes Pressdok sajtófigyelő on-line változatát valamennyi
fiókkönyvtárunk számára elérhetővé tettük, a Központi Könyvtárban a Pressdok és a Hundok adatbázis egyaránt hozzáférhető.
Egyéb dokumentumok
Egyéb dokumentumok között az aprónyomtatványokat, képeslapokat, fotókat tartjuk nyilván,
melyek többsége kötelespéldányként érkezett könyvtárunkba.
A korábbi évek során sikerült nagyon jó kapcsolatot kiépíteni a Crystal Aukciós házzal és a
Bihar Antikváriummal is, így ennek köszönhetően elővásárlási joggal élhetünk több helyi vonatkozású régi dokumentumra. Emellett a tavalyi évhez hasonlóan részt vettünk két könyv-
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aukción is, ahol további értékes és védett dokumentumokkal tudtuk gyarapítani a Helyismereti Gyűjtemény és Fotótár állományát.
Folyóiratok
Osztályunk koordinálja a fiókkönyvtárak, a Központi Könyvtár és a könyvtárpontok folyóirat
beszerzéseit, az ezzel kapcsolatos reklamációkat, és igyekszünk maximálisan kielégíteni az
olvasók igényeit a megadott beszerzési keret határain belül. Az idei év során 288 féle sajtóterméket szereztünk be 661 példányban, melyek kiegészültek részben NKA támogatásból érkező
ingyenes lapokkal, részben az olvasóink által előfizetett lapokkal.
Apasztás
A dokumentumállomány tervszerű apasztása, azaz a rongálódott/elhasználódott dokumentumok selejtezése mellett a fölöslegessé vált és avult dokumentumok állományból történő kivonása is folyamatos feladatunk. Ezeket a dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok alapján
értékesítjük olvasónk körében.

Az állományból törölt dokumentumok száma - 2015

Könyvtár
Központi Könyvtár
(1)Kartács u.
(2)István út
(4)Csapókert
(5)Újkert
(9)Homokkert
(10)Józsa
(11)Nyugdíjas H.
(13)Benedek
(14)Libakert
(15)Petőfi
(17)Tócóskert
(21)József A.t
Kismacs
Lencz-telep
Nagymacs
Nagysándor-telep
Tégláskert

Könvy,
folyóirat

kartogr. kotta

hangdok. képdok.

egyéb (apróny., képeslap, fotó)

elektr.dok.

Összesen
(db)

2068
403
337
0
2532
698
492
0
307
690
868
426
804
1
0
1
0
1

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

109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

410
0
0
0
0
0
1
0
0
0
690
1
0
0
0
0
0
0

8
1
68
0
0
0
10
0
444
0
113
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

2596
404
405
0
2532
698
503
1
751
690
1671
427
804
1
0
1
0
1

Összesen KSzR
nélkül:

9628

0

109

1100

644

1

0

11485

KSZR – megyei ellátás

70

0

0

0

0

0

0

70

Összesen KSzRrel:

9698

0

0

0

0

0

0

11555

Könyvtárunk folyamatosan végzi a dokumentumok tervszerű apasztását, az elhasználódott, az
avult és fölöslegessé vált dokumentumok kivonását az állományból. A gyarapítás és apasztás
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egyensúlyát a fiókkönyvtárak esetében megtartottuk (gyarapodás: 8.726 db, apasztás: 8.886
db). A Központi Könyvtár vonatkozásában az adatok összehasonlításánál figyelembe kell
vennünk a Helyismereti Gyűjtemény és Fotótár megőrző funkcióját, az aprónyomtatványok
gyarapodását (ezek apasztásra nem kerülnek), bekötött folyóirataink megőrzését, valamint a
könyvtár ODR kereteiben felvállalt feladatait is, amelyek szintén a gyarapodás irányába tolják
el az egyensúlyt. A könyvtárpontok és a KSzR vonatkozásában egyelőre szintén nem hangsúlyos az apasztási tevékenység, hiszen az új szolgáltatási rendszer elején tartunk, s dokumentumaink még nem használódtak el.
A fenti szempontok figyelembe vétele mellett az átgondolt és tervszerű gyarapítást 2015-ben
nagyobb arányban megkezdtük, egyes állományrészek már leválogatásra kerültek (pl. külső
raktár, elavult AV-dokumentumok), melyek állományból történő tényleges kivonását 2016-ra
ütemeztük.
Gondozás, ellenőrzés – védelem
Általánosan tapasztalható tendencia, hogy az olvasóink kevésbé használják helyben a dokumentumainkat, szívesebben kölcsönzik akár csak korlátozottan, azaz rövid időre is. Fiókkönyvtáraink folyamatosan válogatják a kézikönyvtári állományukat, s helyezik át az arra alkalmas dokumentumokat a kölcsönözhető részlegekbe.
Az olvasók könyvválasztását segíti a szabadpolcos térben kialakított állományelrendezés. A
központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban egyaránt feliratokkal, tematikus kiemelésekkel,
új témacsoportok kialakításával, a könyvek gerincén színes matricákkal, jelzetekkel igyekszünk áttekinthetőbbé tenni a dokumentumok elhelyezését.
Fiókkönyvtáraink többsége nem rendelkezik raktározási lehetőséggel, gyűjteményüket úgy
kell szervezni, gondozni, hogy azok szabadpolcon, az olvasók rendelkezésére álljanak. Központi Könyvtárunk alagsorában korszerű, gazdaságosan megtervezett raktár található 3.517
polcfolyóméterrel, ahol kb. 115.000 dokumentum elhelyezésére van lehetőség. A raktár jelenleg telítődött, az avult és fölös példányok leválogatását, selejtezését megkezdtük az olvasószolgálat munkatársaival egyeztetve.
Állományvédelem
Régi könyvek
Állományvédelmi szempontból különösen fontosnak tartjuk régi könyvállományunkat, melyből 2015-ben 734 darabot digitalizáltunk. A könyvek digitalizálása egy speciális szkenner segítségével történik, amely amellett, hogy óvja a dokumentumok gerincét, nem teszi ki azokat
nagy fényhatásnak, mivel a digitalizáció két nagy felbontású fényképezőgéppel történik.
2015-ben a Nemzeti Kulturális Alap nem írt ki pályázatot a muzeális értékű védett dokumentumok állományvédelemére. Saját költségvetésünk ennek finanszírozását nem tette lehetővé,
pedig néhány dokumentum esetében indokolt lenne a munka elvégeztetése.
Köttetés
A központi könyvtár és a fiókkönyvtárak könyveinek javítása, ragasztása folyamatosan történik. Munkatársaink maguk javítják az egyszerűen ragasztható, helyrehozható hibákat. A kötészeti szakértelmet igénylő javításokat a központi kötészet látja el. A központi könyvtár folyóiratait köttetjük a magazinok, magazin jellegű újságok és egyes napilapok kivételével. 2015ben 1.512 dokumentum javítására, kötésére került sor.
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Egyéb dokumentumok állományvédelme, javítása
Hangkazettán meglévő hangoskönyveink javítását évek óta külső segítséggel, egy látássérült
olvasónk önkéntes munkájával oldjuk meg. A CD-lemezek, DVD-ék polírozására is lehetőségünk van, az enyhén karcos korongokat ezután még tudjuk használni, kölcsönözni.
A dokumentumok őrzése
Központi Könyvtárunk ellenőrző kapuval rendelkezik, a mágneses csíkok beragasztása a beszerzett dokumentumokba állományba vételkor történik.
Muzeális értékű dokumentumaink védelme külön szabályozott. A példányokat zárt szekrényben őrizzük, látogatóink kizárólag kutatási célból és igazgatói engedéllyel férhetnek hozzá.
Állományellenőrzés
A 3/1975. (VIII.17.) KM-OM. sz. rendelet alapján 2015-ben három fiókkönyvtárban, a Józsai
Könyvtárban, a Petőfi Emlékkönyvtárban és a Tócoskerti Könyvtárban történt állományellenőrzés. Ezek jó eredménnyel zárultak, a hiány mindenhol a jogszabály által megengedett alatt
volt.
Az állományellenőrzések során összesen 67.077 dokumentum ellenőrzésére került sor. Mindhárom egységünkben teljes körű, fordulónapi, időszaki jellegű ellenőrzést tartottunk. A jegyzőkönyveket az előírásoknak megfelelően elkészítettük.
Feldolgozás, állományfeltárás
Városi ellátás
Az újonnan érkező dokumentumok formai és tartalmi feltárása folyamatos feladata az osztálynak, mely a HunTéka integrált könyvtári rendszer segítségével történik, ezáltal az OPAC modulban is visszakereshetővé válnak.
A fiókkönyvtárak raktári (cédula) katalógusát változatlanul építjük, folyamatosan karbantartjuk a gyarapodás és apasztás átvezetésével. A teljes körű gépesítésig ez a katalógus jelenti
az állományellenőrzés alapját. A nagyobb fiókkönyvtárak az olvasók színvonalasabb tájékoztatásához külön katalógusokat építenek cédula és/vagy elektronikus formátumban (pl. Debreceni Szemle tartalomjegyzéke, Déri Múzeum évkönyveinek tartalomjegyzéke, Irodalomkutatások bibliográfiája, Helyismereti katalógus, stb.).
Megyei ellátás
2015 szeptemberétől osztályunk látja el a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer számára
újonnan vásárolt valamennyi dokumentum tartalmi és formai feltárását is. Emellett kiemelt
feladtunk még az ősszel összevont KSZR katalógus folyamatos javítása, egységesítése, a duplum szűrésből kimaradt, de azonos rekordok példányadatainak átemelése a megfelelőhöz, illetve a konverzió során hibás leírásúnak minősült rekordok felszabadítása és láthatóvá tétele
az OPAC modulban.
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (%)
Az új beszerzések adatainak rögzítése mellett folyamatosan dolgozunk a még hátralévő rekordjaink retrospektív adatbevitelén is. Az idei év kiemelt feladata volt a Józsai fiókkönyvtár
elektronikus katalógusból hiányzó szakos állományának felvitele, melynek keretében 5.712
példányadatot vittünk be.
Jelenleg a teljes feldolgozottsághoz a fiókkönyvtárak hangzó dokumentumai, valamint a központi könyvtár diaállománya hiányzik. Dokumentumállományunk elektronikus katalógusban
történt feldolgozottsága 99%-os.
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Válogatás a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
2015. évi rendezvényeiből
Benedek Elek fiókkönyvtár
•

Csátth Attila karikaturista – megemlékezés

•

Mentálcsavar Klub Országos Találkozója

•

Simonyi Napok : Gorzsás János: A Monarchia útja az első világháborúba

•

H. Kliment Kata: Fények és árnyékok : könyvbemutató

•

86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok
Oláh János a Magyar Napló főszerkesztőjének előadása
Bemutatkozik Máténé Orosz Margit
Dalmi Sándor: Lenyomat az utókornak : könyvbemutató

•

Keresztúri Mária: Egy korty irodalom : könyvbemutató

•

Döbrentey Ildikó és Levente Péter interaktív foglalkozása

•

DeBook író-olvasó találkozó

•

Dr. Keczán Mariann: A debreceni kollégium szerepe a költői kultusz kialakulásában
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•

Mentálcsavar Klub Országos Találkozója

•

Pákozdy Ferenc emlékműsor (Filep Tibor, Erdélyi Márta)

•

Halottak Napi Hárfaének

•

Szabó Magda prózamondó verseny

•

Földes Károly könyvbemutató

•

Elmondom hát mindenkinek! - a Méliusz Juhász Péter Könyvtár IX. Diákkonferenciája: Felfedezem a nagyvilágot : természettudományos szekció

Csapókerti fiókkönyvtár
•

Könyvtárbemutató, Húsvéti hagyományőrző foglalkozás iskolásoknak

•

Költészet napja – előadások nyugdíjasoknak (Áprily Lajos költőről, József Attila életéről)

•

Anyák napja – Jánosi úti óvodások előadása nyugdíjasoknak

•

Magyar nyelv napja – nyelvi vetélkedő iskolásoknak

•

Csillagszekér – Sőrés Rozka népmesei előadása óvodásoknak
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Homokkerti fiókkönyvtár
•

Anyák napi kézműves– kézműves foglalkozás gyerekeknek

•

Gyereknap a könyvtárban

•

Ákom-Bákom bábcsoport – népmese napi bábelőadás

•

Sőrés Rozka – interaktív előadás gyerekeknek

•

Magyar Nyelv Napja

•

Mikulás készítés – kézműves foglalkozás gyerekeknek

István úti fiókkönyvtár
•

Itt a farsang áll a bál – foglalkozássorozat óvodásoknak

•

„Vigyázz rá, most nagyon ravasz – tavasz” tavaszváró foglalkozás

•

„Anya kezét fogni jó” – anyák napi rajzpályázat gyerekeknek

•

„Milyenek az elefántok?” – kézműves foglalkozás
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•

Őszi népszoká-

sok

óvodásoknak
•

Diónap

•

Téli népszokások – foglalkozás óvodásoknak

Józsai fiókkönyvtár
•

Miniatűr virágok, virágos bélyegek – kiállítás

•

„Lassan farsang közeleg, fény kergeti a telet” – farsangi délelőtt

•

„Mesés gyermeknapi délelőtt” – gyermeknapi programok

•

„Egy pöttyös nap” - író-olvasó találkozó Maros Krisztinával
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–

foglalkozás

•

„A pletykás asszony és a többiek”- magyar népmese napi bábkiállítás

•

Városrészi szüreti nap

•

Elmondom hát mindenkinek! - a Méliusz Juhász Péter Könyvtár IX. Diákkonferenciája

•

"Advent, advent egy kis gyertya ég" – adventi program

•

„Józsán élni jó” - adventi programsorozat Józsán

József Attila - telepi fiókkönyvtár
•

„Posztméhek és a Mocsári teknősök védelme” - Koczka András a Madártani Egyesület debreceni vezetőjének előadása

•

Hadak útja - Jónás Péter ősmagyarsággal foglalkozó előadása felsősöknek

•

Stop! Közlekedj okosan! - közlekedési ismeretek tanítása

•

„Egy fiatal munkái”- Kecse József informatikus könyvtáros tárlata

•

„Szüreti és diónap”
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•

„Három borostyánlevél” – adventi műsor

Kartács utcai fiókkönyvtár
•

Papírszínházas foglalkozás - Hamupipőke

•

NYITNIKÉK - Versillusztrációs Pályázat

•

KINCSKERESŐ - Könyvtári Levelezős Játé

•

"Batyu mesék" – foglalkozás Sőrés Rozkával

•

A Magyar Nyelv Napja - papírszínházas foglalkozás

Központi Könyvtár
•

Zsarátfénynél – Kádár Nagy Lajos Holló László-díjas festőművész kiállítása

•

Hepi Börszdéj – Ferenczik Adrienn könyvének bemutatója

•

Öt kontinens dalai – Jánosi Nikolett tervezőgrafikus kiállítása

•

Internet Fiesta – fotók, húsvéti ünnepek, retró mozgó-képek az interneten; Eszperantóul öt kontinensen; Angol nyelvtanulás közösségi oldalakon

•

Nyakas Éva koncertje – Varga Magda emlékére

•

Bábeliáda – fordítói csoportjáték
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•

Equus – Kövesi Eszter lovas fotói

•

17. Simonyi Napok programjai – Mesék és dalok huszárokról, vitézségről; Mini hadi
túra

•

30 éves a debreceni trolibusz – közlekedés technikai kiállítás

•

Camino Steve, egy álom nyomában

•

Irodalom jól s olcsón! – bemutatkozik az Irodalmi Kávéház Magazin

•

Városfoglaló – játék a Helyismereti Gyűjtemény és Fotótárban

•

Velünk élő nemzetiségek – előadás sorozat (örmények, németek, görögök, bolgárok,
ruszinok)

•

Hungarikumok – A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior alkotócsoportjának kiállítása

•

IX. Diákkonferencia – „Információból tudás”
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•

Adventi daloló – Joób Árpád vezetésével

Libakerti fiókkönyvtár
•

„Kultúrák sokszínűsége” – kultúra napi foglalkozás

•

Gyermeknapi rendezvény – DMK-val és az Óvódával közös családi nap

•

Elmondom hát mindenkinek! - a Méliusz Juhász Péter Könyvtár IX.
Diákkonferenciája

•

Az én hősöm – népmese napi akadályverseny

•

Szénási Miklós – az újságírás rejtelmeiről szóló előadása felsősöknek

•

Nógrádi Gergő – iró-olvasó találkozó általános iskolásokkal

Nyugdíjasok
könyvtár

Háza fiók-

•

„Ki mit tud” vetélkedő az idősekkel

•

„Szökik a kenyér Jankótól” – a Kuckó művésztanya előadása
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•

Debrecen nevezetességeinek megismerése - városi
séta gyerekeknek

•

„Miniatűr vi-

rágok” - kiállítás
•

„ A három borostyánlevél” – a Kuckó művésztanya előadása

•

Gondolatok írásról olvasásról - Dr. Papné dr. Angyal Ágnes előadása

Petőfi Emlékkönyvtár
•

„Irodalom és Filmművészet” – kamara kiállítás a magyar kultúra napján

•

„1 KÉP – 1 VERS” - magyar költészet napi versíró pályázat

•

Kertész Erzsi író-olvasó találkozó - Ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok rendezvény

•

Őszi Könyvtári Napok
Vakrandi – Zsákbamacska kölcsönzés
„Krízishelyzetek az ember életében, az újrakezdés lehetőségei”– Gesztelyi Tamás
Sőrés Rozka: Batyu mesék

•

„Mátyás király juhásza” - Urbán István és Urbánné Lantos Éva népmese napi bábelőadása

•

Elmondom hát mindenkinek! - a Méliusz Juhász Péter Könyvtár IX. Diákkonferenciája

•

„A három borostyánlevél” - Kuckó Művésztanya előadása, karácsonyváró adventi
délelőtt
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Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtár
•

Mesélj nekem… Furfangos emberekről - Játékos mesefeldolgozás alsó tagozatosoknak a „Mesélj nekem” könyvsorozat alapján

•

„Feltámadt a Jézus, mondják az írások…"- Húsvéti népszokások alsó tagozatosoknak

•

A magyar kultúra napja: Magyar mondák a Honfoglalás korából – gyermekfoglalkozások alsósoknak

•

Biztonságosabb Internet Nap - előadás felső tagozatosoknak

•

Gyermeknap: Batyu mesék – Sőrés Rozka meséi kicsiknek, nagyoknak

•

Országos Könyvtári Napok: Helka és Ciprián - Nyulász Péter előadása

•

„Tegnap harangoztak...” - A Kuckó Művésztanya adventi műsora kisiskolásoknak

Újkerti Könyvtár
9

•

Klubfoglalkozások – Kismama, Ezoterikus és Boldogság klubfoglalkozások

•

Irodalmi Kávéház – beszélhetés irodalmár tanárokkal, írókkal, költőkkel

•

„Regélő régió” – Költészet napja alkalmából, látássérültek vers-, mese- és prózamondó versenye

•

„Szavamat adom” – közéleti irodalmi délután

•

Múlt és jelen – Tenki Dezső grafikusművész kiállítása

•

Miniatűr virágok – virágos bélyegek Magyar Posta bélyegkiállítása

•

Tran/zit’ 89 – A Goethe intézet vándorkiállítása

•

A másik Debrecen – Seres Géza fotóművész kiállítása

•

A szabadságharc emlékhelyei – helytörténeti esték Papp József előadásában

•

Mély-szimbológia Egyiptomtól napjainkig - Incze László építészmérnök, szimbólumkutató előadás sorozata

•

Szakmai nap – fogyatékkal élők részére, kiállítások, szakmai bemutatók, érzékenyítő
tréningek, kutyás bemutatók, irodalmi és zenés műsorok

•

Kötődés-elengedés – Biblioterápiás csoportfoglalkozás
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Együttműködés az iskolai közösség szolgálat megszervezésében

1.

Intézmény neve
„Abigél” Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, AMI Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakkö-

2.
3.
4.
5.

Ady Endre Gimnázium
Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes

6.
7.
8.
9.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Debreceni Szakképzési Centrum Povolny Ferenc Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
Debrecen Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnázium
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
Debreceni Vegyipari Szakközépiskola
Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola
Diószegi Sámuel Szakközép- és Szakiskola
EURO Szakiskola és Szakközépiskola. Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
Eötvös József Gimnázium és Kollégium
Fazekas Mihály Gimnázium
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és AMI
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola
Mikszáth Kálmán Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola
Sirius Informatika és Gazdasági Szakközépiskola
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
Tóth Árpád Gimnázium

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

zépiskola és Kollégium

Pedagógiai Szakszolg.
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Együttműködési megállapodások
1.

Név
Alföld Alapítvány

2.

Alföld Kamera Debrecen Kft.

3.
4.

Alföld Gyermekszínpad Főnix Diákszínpad
Alliance Francaise Debreceni Kulturális Egyesület
American Corner
(Amerikai kuckó)
British Council

5.
6.
7.
8.
9.

Goethe Intézet
Debreceni Kőr Dáma Egyesület
Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

10.

15

Debrecen Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Debrecen Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Debrecen Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Debrecen Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Debreceni Művelődési Központ

16.

Debreceni Német Kulturális Fórum

17.

Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Debreceni Egyetem Informatika Kar

11.
12.
13.
14.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Debreceni Egyetem
Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár
Déri Múzeum
EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési
Központ Nonprofit Kft.
Életfa Segítő Szolgálat Egyesület
Életfa Önkéntes Központ
Fehér Bot Alapítvány
Gábor József Kulturális Alapítvány
Gróf Wass Albert Társaság
Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért
Alapítvány
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Tevékenység (együttműködés célja)
közösségi programok szervezése,
térítésmentes kiadványok ajándékozása
kulturális, hagyományőrző programok lebonyolítása
kulturális rendezvények, színielőadások
kulturális és közművelődési tevékenységek
kulturális programok lebonyolítása
nyelvtanulás, az Egyesült Királyság, Nagy
Britannia kultúrájának megismerése
nyelvtanulás, a német kultúra megismerése
rendezvényszervezés
bolgár nemzetiségi, kulturális rendezvények
szervezése, lebonyolítása
görög nemzetiségi, kulturális rendezvények
szervezése, lebonyolítása
német nemzetiségi, kulturális rendezvények
szervezése, lebonyolítása
örmény nemzetiségi, kulturális rendezvények szervezése
roma nemzetiségi, kulturális rendezvények
szervezése
ruszin nemzetiségi, kulturális rendezvények
szervezése, lebonyolítása
könyvtári szolgáltatások, kulturális, hagyományőrző programok, oktatás, továbbképzés szervezése, lebonyolítása
együttműködés kulturális és közművelődési
tevékenységek megvalósításában
együttműködés programok megvalósításában
felsőfokú könyvtáros képzés szakmai gyakorlata
együttműködés programok megvalósításában
könyvtárközi kölcsönzések
együttműködés Debrecen turisztikai vonzerejének fokozása érdekében
közös szakmai rendezvények, képzések
önkéntesek fogadása, küldése
könyvtári szolgáltatás igénybevétele, rendezvények szervezése
Kulturális programok szervezése
olvasókörök szervezése
kulturális programok, előadások, foglalkozások lebonyolítása, díjtalan terembérlet

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület
Közgyűjteményi és Közművelődési
Dolgozók Szakszervezete
Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete
Lépéselőny Közhasznú Egyesület

40.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola,
Középiskola és Szakiskola
Magyar Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Népművelők Egyesülete
Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület
(MOKKA)
Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú Bihar megyei
Levéltára
MATARKA Egyesület

41.

MODEM

42.
43.

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Intézet (NIIFI)
Nemzeti Művelődési Intézet (NMI)

44.

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

34.
35.
36.
37.
38.
39.

45.

Őrláng Közlekedési Közhasznú Polgárőr Egyesület

46.
47.

Pergő Egyesület
Pitypang Közösségi Zöld Hulladék Gyűjtő Kör

48.

Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola
Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola
Talentum Baptista Általános Iskola
(Kismacsi Közösségi Ház)
Debreceni Művelődési Központ
Kismacsi Könyvtár Pont
Kerekestelepi Református Egyházközösség
Lencztelepi Könyvtár Pont
Debreceni Művelődési Központ
Nagymacsi Könyvtár Pont
Városi Szociális Szolgálat Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és
Demens Idősek Klubja
Nagysándor Telepi Könyvtár Pont
Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség

49.
50.
51.
52
53.
54.
55.

56.
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szakmai fórum
kulturális rendezvények szervezése
szakmai érdekképviselet
alkalmanként ingyenesen teremhasználat
az Agora Információs és Kereskedelmi Kiadvány terjesztése
könyvtári szolgáltatás igénybevétele
díjtalan teremhasználat, együttműködés
állománygyarapításban
szakmai fórum
adománygyűjtés
szakmai fórum
közös könyvtári adatbázis építése
könyvtári szolgáltatások segítése, lehetőség
ifjú helytörténeti kutatók bemutatkozására
együttműködés adatbázis építésben, képzések
rendezvények, együttműködés a Diákkonferencia rendezésében
pályázatok, együttműködések
kulturális rendezvények, kulturális közcélú
foglalkoztatás
regisztrált tehetségpont, részvétel a Géniusz
programban
Könyvtári épület és rendezvényeinek, helyszíni biztosítása
hagyományőrző rendezvények szervezése
kertészeti bemutató foglalkozások
(ökokert)
könyvtári szolgáltatás igénybevétele
felnőttképzés, tanulási partnerség
könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat
könyvtári szolgáltatás igénybevétele
könyvtári szolgáltatások helyszíne
könyvtári szolgáltatások helyszíne
könyvtári szolgáltatások helyszíne
könyvtári szolgáltatások helyszíne

könyvtári szolgáltatások helyszíne

Tégláskerti Könyvtár Pont
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A lélek tükrei. In: Haon, 2015. 01. 14. http://www.haon.hu/a-lelek-tukrei/2739816
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Hogyan fér meg a hagyomány és a digitális trendek világa Debrecenben? In: Dehir,
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Akik szenvedélyükből, az olvasásból élnek – beszélgetés Szirák Péter irodalomtörténésszel. In: Kulter, 1015. 03.04. http://kulter.hu/2015/03/akik-szenvedelyukbol-azolvasasbol-elnek/
20. Épüljetek lelki házzá – Mozaikok Debrecen katolikus múltjából. In: dnyem.hu 2014.
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24. Fiatal debreceni művész munkái láthatók a Méliuszban In: Dehir, 2015. 03. 13.
http://www.dehir.hu/kultura/fiatal-debreceni-muvesz-munkai-lathatok-ameliuszban/2015/03/13/
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http://www.dehir.hu/kultura/versekkel-kepekkel-vetitessel-emlekeznek-bertok-lajosra/2015/04/28/
Szabadság, emberek! In: vagy.hu, 2015. 04. 28. http://www.vagy.hu/tartalom/cikk/9400_szabadsag_emberek
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A 26 éve történt eseményről beszélgetnek a Benedekben. In: Dehir, 2015.09.02.
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77. Multikulti a debreceni Méliuszban. In: Cívishír, 2015. 09. 08. - http://www.civishir.hu/uccu-neki/multikulti-a-debreceni-meliuszban/0908133234
78. Velünk élő nemzetiségek hete a Méliusz könyvtárban. In: vagy.hu 2015. 09. 10.
-http://www.vagy.hu/tartalom/cikk/10798_velunk_elo_nemzetisegek_hete_a_meliusz_konyvtarban
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és tájak a Méliusz könyvtárban. In: Haon, 2015.10.28.
http://www.haon.hu/viragok-es-tajak-a-meliusz-konyvtarban/2965894
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http://www.dehir.hu/debrecen/tudjak-mire-szamithatnak-a-debreceniek-pentek-13-an/2015/11/12/
99. Kiállításra készül a 73 éves debreceni grafikus In: Dehir, 2015.11.15.
http://www.dehir.hu/kultura/kiallitasra-keszul-a-73-eves-debrecenigrafikus/2015/11/15/
100. A mesemondás ifjú krémje vizitált a Benedek-könyvtárban In: Haon, 2015. 11. 16.
http://www.haon.hu/a-mesemondas-ifju-kremje-vizitalt-a-benedekkonyvtarban/2955558
101. Folytatódik a kultúrtörténeti kalandozások sorozata. In: Dehir, 2015. 11. 16.
http://www.dehir.hu/kultura/folytatodik-a-kulturtorteneti-kalandozasoksorozata/2015/11/16/
102. Ilyen volt Debrecen a 18. század végén – ahogy a mai grafikus látja. In: Dehir, 2015.
november 16. - http://www.dehir.hu/kultura/ilyen-volt-debrecen-a-18-szazad-vegenahogy-a-mai-grafikus-latja/2015/11/16/
103. Válogatott grafikák tára nyílt meg Debrecenben. In: Haon, 2015.11.17.
http://www.haon.hu/valogatott-grafikak-tara-nyilt-meg-debrecenben/2956284
104. Micsoda rajzok Debrecenről! In: Haon, 2015.11.18.
http://www.haon.hu/micsoda-rajzok-debrecenrol/2957023
105. A helyőrségi zenekar rajzfilmzenékkel lepte meg a gyerekeket. In: Haon, 2015.11.18.
http://www.haon.hu/a-helyorsegi-zenekar-rajzfilmzenekkel-lepte-meg-agyerekeket/2956716
106. Első világháborús könyvet mutatnak be a Benedekben In: Dehir, 2015.11.19.
http://www.dehir.hu/kultura/elso-vilaghaborus-konyvet-mutatnak-be-abenedekben/2015/11/19/
107. Bemutatkozik a Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótár In: Dehir, 2015. 11. 23. http://www.dehir.hu/kultura/bemutatkozik-a-helytorteneti-gyujtemeny-esfototar/2015/11/23/
108. „Elmondom
hát
mindenkinek!”
In:
Józsanet,
2015.
11.
24.
http://www.jozsanet.hu/site.php?data[function_id]=7&data[id]=3642
109. Eszperantó Könyv Napja. In: Debrecen a bulteno, 2015. 11. 28. - http://bulteno.net84.net/news.php?item.125.1
110. Diákkonferenciát rendeztek a Méliusz Könyvtárban. In: Dehir 2015. 11. 30. http://www.dehir.hu/debrecen/diakkonferenciat-rendeztek-a-meliuszkonyvtarban/2015/11/30/
93.
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111. Keramikus

iparművész alkotásait láthatjuk a Méliuszban. In: Dehir, 2015. 11.30. http://www.dehir.hu/kultura/keramikus-iparmuvesz-alkotasait-lathatjuk-a-meliuszban/2015/11/30/
112. Végéhez érkezik a kultúrtörténeti kalandozások sorozata. In: Dehir, 2015. 12. 01.
http://www.dehir.hu/kultura/vegehez-erkezik-a-kulturtorteneti-kalandozasok-sorozata/2015/12/01/
113. Rajzok Debrecenről. In: Haon, 2015.12.01.
http://www.naplo.hu/helyi/2015/11/30/rajzok-debrecenrol.naplo
114. Azokra emlékeznek, akik nincsenek már köztünk. In: Dehir, 2015. 12. 8. http://www.dehir.hu/kultura/azokra-emlekeznek-akik-nincsenek-markoztunk/2015/12/08/
115. Két csillag közt. In: Haon, 2015. december 10. - http://www.haon.hu/tag/ket-csillag-kozt
116. Művész apára, s fiára emlékeztek Debrecenben. In: HajduPress, 2015. 12.10.
http://www.hajdupress.hu/cikk/muvesz-apara-s-fiara-emlekeztek-debrecenben
117. Kiss Tamásra és Kobzos Kiss Tamásra emlékeztek. In: ttre.hu, 2015. 12. 15. http://ttre.hu/hirek/keruleti/kiss-tamasra-es-kobzos-kiss-tamasra-emlekeztek
118. Mesemondó könyvtárosok a Fórumban. Fórum Magazin 2015.01., 6. p.,7. évf.,64. sz
119. Gyerekjáték a nyelvtanulás! HB Napló 2015. 01. 24.,72. évf., 20. sz.,11. p. (Kids
Club, angol nyelvi foglalkozás)
120. Tíz esztendeje nincs már közöttünk az író HB Napló 2015. 02. 05., 72. évf., 30. sz., 7.
p. (Tar Sándorra emlékeztek)
121. Emlékestet szerveznek HB Napló. 2015. 02. 05. 8. p., 72. évf., 30. sz. (Görömbei András irodalomtörténészre emlékeznek)
122. A professzorra emlékeztek HB Napló 2015. 02. 06., 72. évf., 30. sz.,1. p. (Görömbei
András irodalomtörténészre emlékeztek)
123. Természet, fotókon. HB Napló. 2015. 02. 06. 5. p.(Fotó: Rogovics-Fehér Lajos fotókiállítása „Apropó! És megszólal a természet” címmel)
124. Paplakban tért vissza a fény. HB Napló 2015. 02. 07., 72. évf., 32. sz.,6. p.
(Kolozsváry Katalin festőművész kiállítása)
125. Törvényi finomhangolás. HB Napló 2015. 02. 19., 72. évf., 42. sz., 6. p.
(Önkormányzati tulajdonba kerülhetnek a megyei könyvtárak és múzeumok
épületei)
126. A szép szó hatalma. HB Napló 2015. 03. 04., 72. évf., 53. sz., 1. p. (Fotó: a Méliusz
Gyermekkönyvtárából.)
127. Mozaikok Debrecen katolikus múltjából. Hajdú-bihari Napló 2015. 03. 07., 72. évf.,
56. sz., 6. p. ("Épüljetek lelki házzá..."- Mozaikok Debrecen katolikus múltjából c.
kiállításról, fotóval.)
128. Tavaszt sejtető vonalak. HB Napló 2015. 03. 13., 72. évf., 61. sz., 8. p. (Fotó: Tamus
István festőművész kiállítása a Benedek Elek Könyvtárban)
129. Népek dalai képekben. HB Napló. 2015. 03. 27. 6. p., 72. évf., 73. szám. (Fotó: Jánosi
Nikolett képzőművész első önálló kiállítása)
130. Ékes sorokkal a méltó életért. HB Napló. 2015. 04. 01. 1. p. (Fotó: Úton vagyunk…
című pályázat díjkiosztója, a Méltóság mezeje program irodalmi seregszemléje)
131. Fátyol-képek, szellemi erőtérben. HB Napló. 2015. 04. 01. 1. p. (Fotó: Fátyol Zoltán
kiállítása a Benedek Galériában)
132. Kölcseys est és „CAF villamos”. HB Napló. 2015. 04. 10. 1. p. (XIII. Debreceni
Költészeti Fesztivál, Kovács András Ferenc)
133. Szavaltak, mesét mondtak. HB Napló. 2015. 04. 11. 1. p.
134. Koncerttel emlékeztek az operaénekesre. HB Napló. 2015. 04. 14. 8. p. (Fotó: Varga
Magda emlékére)
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135. „Anya

kezét fogi jó” – pályázat gyerekeknek. HB Napló. 2015. 04. 14. 8. p. (Az István
úti és a Tócóskerti Könyvtár anyák napi vers- rajz és fotópályázata)
136. Két város fotóművészei. HB Napló. 2015. 04. 15. 8. p. (Debrecen-Nagyvárad
fotókiállítás)
137. Plakátokon a történelem. HB Napló. 2015. 04. 21. 8. p. (Vencsellei István
fotókiállítása a Benedek Elek Könyvtárban)
138. A huszár ló nélkül nem létezhet. HB Napló. 2015. 05. 13. 1. p., 72. évf., 111. szám. (A
17. Simonyi Napok Kövesi Eszter Equus című tárlatával nyílt meg.)
139. Hazaszeretet és a haza ihlette meg a diákokat. HB Napló. 2015. 05. 15. 5. p. (A költészet napja alkalmából Hajdúbagoson vers-és prózamondó verseny, a Méliusz szervezésében)
140. „Regélő régió…”, költészet napi rendezvény az Újkerti Könyvtárban. In: Hajdúsági
Sorstársak, 2015. 05. 31. 5. p.
141. Évadzáró a fotósok körében. HB Napló. 2015. 06. 05. 5. p. (Debreceni Új Fotóműhely kiállítása az Újkerti Könyvtárban)
142. Vallomások az utókornak. HB Napló. 2015. 06. 12. 7. p. (Dalmi Sándor „Lenyomat az
utókornak” című könyvének bemutatója a Benedek Elek Könyvtárban)
143. Merjük teljesíteni álmainkat! HB Napló. 2015. 06. 16. 5. p. (Csutka István „Camino
Steve – egy álom nyomában” című könyvének bemutatója)
144. „Hűsítő” tárlatélmény. HB Napló. 2015. 06. 17. 7. p. (Fotó: Szabó Ildikó kiállítása a
Benedek Könyvtárban)
145. Trolitörténelem a Méliuszban. HB Napló. 2015. 07. 03. 1. p. (Kiállítás a trolibusz-közlekedés elindulásának 30. évfordulója alkalmából)
146. Látványtükrökbe nézhettünk. HB Napló. 2015. 07. 20. 7. p. (Oláh Ildikó amatőr festő
kiállítása a Benedek Könyvtárban)
147. Vászonra, lapokra száradt emlékezet. HB Napló. 2015. 09. 03. 11. p. (Bánszki Tamás
emlékkiállítás)
148. A mészárlás emlékezete. HB Napló. 2015. 09. 18. 6. p. (fotó). (Az örmény genocídium 100. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás.)
149. Nagysándor-napok. HB Napló. 2015. 10. 13. 11. p. (fotó). („Tele(pi)llanatok” helytörténeti kiállítás a Nagysándor-telepen)
150. A művészetek bölcsőjéből. HB Napló. 2015. 11. 04. 1., 7. p. (A hortobágyi Káplár
Miklós Nemzetközi Alkotótábor képeiből nyílt kiállítás.)
151. Örmény ősiség, eltáncolva. HB Napló. 2015. 11. 11. 5. p. (Az „Örmény legenda” című előadásról)
152. „Két csillag közt”. HB Napló. 2015. 12. 11. 1. p. (fotó). (Kiss Tamás költőre és Kobzos Kiss Tamás előadóművészre emlékeztek)
153. Plakátokon a történelem. In: Hajdú-Bihari Napló, 2015. 04. 20. - 10. p.
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