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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 

2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ   

 

 

A vezetői összefoglaló lényege a 2017. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek 

bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2017. évi 

szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések 

rövid szöveges bemutatására. 

 

A 2017-es évet eddigi munkánk elismeréseként A magyar kultúra napján az emberi 

erőforrások minisztere által 2017-2021 közti időszakra adományozott Minősített 

Könyvtár cím átvételével kezdtük, mely munkatársaink közös eredménye, könyvtárunk 

közös sikere és öröme. 

 

  

A szakpolitikai célokkal összhangban - 2017-ben 

 

A 2017-es évvel könyvtárunkban lezárult az az ötéves ciklus, amelynek keretében 

intézményünk történetében fontos, meghatározó, „sorsdöntő” változások történtek. 

Történelmi esélyt kaptunk arra, hogy ez alatt az öt év alatt bizonyítsuk, hogy a megyében 

az állami feladataink tekintetében, Miskolc megyei jogú városában a nyilvános 

közkönyvtári, városi feladataink tekintetében jó színvonalú, minőségi könyvtári 

szolgáltatások biztosítására vagyunk képesek a lakosság számára.  

 

A törvényalkotó intézkedésének köszönhetően az elmúlt öt évben a 2013-as évi 

összevonással a városban és a megyében közös intézményi szervezetben, 2017-ig az ország 

egyik legnagyobb megyei hatókörű városi könyvtáraként láttuk el feladatainkat. A közös 

szervezetbe kerülés lehetőséget nyújtott az egységes, központosított, minőségi szakmai 

színvonalat biztosító működéshez, valamint a korábban egymás mellett működő megyei 

könyvtár és városi könyvtár munkatársai szakmai tudásának, erejének nem csupán 

egyszerű összeadásához, hanem a gyakorlatban és átvitt értelemben véve is azok 

megsokszorozásához. Az ötéves ciklussal ugyanakkor az igazgató vezetői megbízása is 

lejárt, a következő ciklusra szóló kinevezés 2017. október 12-től érvényes. 

 

A 2013-2017 közötti öt évben az összevont intézmény működési kereteit egységesítettük, a 

folyamatosan növekvő feladatokkal kapcsolatos változásokat a szervezeti keretekbe 

beépítettük. A használói komfortot biztosító „egykapus” szolgáltatás bevezetésével, a 

katalógusok összevonásával az volt a célunk, hogy a miskolci és a megyei lakosság azonos 

feltételekkel, a városban egyetlen beiratkozással vehesse igénybe szolgáltatásainkat 

(korábban a miskolciak minden könyvtárba külön-külön beiratkoztak).  

 

Az állami és a fenntartói támogatásoknak köszönhetően a ciklus folyamán stabilizálódott a 

101 fős munkatársi létszám, melyet a közfoglalkoztatási igényekkel kiegészítve, 

költséghatékony működésre törekedve sikerült megtartani. 
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Az ötéves ciklus mennyiségi és minőségi eredményeinek, munkatársaink folyamatos 

feszített tempójának köszönhető hogy 2017. január 22-én, A magyar kultúra napján 

könyvtárunk átvehette az emberi erőforrások minisztere által intézményünknek 

adományozott „Minősített Könyvtár” kitüntető címet, mely a 2017-2021 közötti időszakra 

szól. Országos szakmai presztízsünk azonban nem a kitüntető címnek köszönhetően, 

hanem az elvégzett ötéves munka eredményeként növekedett. 

A cím a következő ciklusban arra kötelez bennünket, hogy a közös sikerrel járó közös 

felelősségünket a minőségi szolgáltatások további erősítésének, javításának szolgálatába 

állítsuk. Ez már a 2017-es évben azzal járt, hogy Stratégiai tervünket rövidebb ciklusra 

bontva módosítottuk, a MIT tevékenységét folytattuk.  

 

A 2017. évi szakpolitikai célokat kiemelten szem előtt tartva, tevékenységünkbe 

beillesztve valósítottuk meg az alábbiak szerint. 

A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének 
érdekében láttuk el a Kulturális törvényben meghatározott alapfeladatainkat (1997. évi 

CXL. törvény 55., 65., 66. §-ai szerint). Könyvtári szolgáltató tevékenységünket a megye, 

a város és országos feladataink tekintetében a lehető legjobb minőségi színvonalra 

törekedve láttuk el.  

Ingyenes könyvtári alapszolgáltatásainkkal biztosítottuk a kulturális alapjogokhoz, a 

kulturális javakhoz, a művelődéshez, önműveléshez, a tanuláshoz és információszerzéshez 

való elemi szintű hozzáférést a hatókörünkbe tartozó állampolgárok számára. A 

mennyiségi adatok is jelzik feladataink nagyságrendjét, hiszen az ország településszám és 

lakosságszám tekintetében (utóbbi esetén Pest megyét nem számolva) legnagyobb 

megyéjében, 358 településen 660.549 megyei lakos számára biztosítjuk a könyvtári 

ellátást, illetve segítjük a megye nyilvános könyvtárainak szakmai működését. 

 

Ennek megvalósítása során könyvtárhasználóink a Kult. tv. 56. § (1) bek. szerint 

jogosultak az alábbi ingyenes szolgáltatásaink igénybevételére: a könyvtárlátogatásra, a 

könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használatára, az állományfeltáró 

eszközök használatára, valamint a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól szóló 

információkhoz való hozzáférésre. 

 

Tevékenységeink során 2017-ben térben és időben egyenlő esélyű hozzáférést 

biztosítottunk az állampolgárok számára az általunk szolgáltatott kulturális javakhoz, 

szellemi értékekhez a szolgálandó célközönség igényeinek figyelembe vételével. 

Folyamatosan fejlesztettük, gazdagítottuk 24 órás szolgáltatásaink körét és tartalmát, 

bővítve a kulturális javak helyi vagy távoli elérésének lehetőségeit.  

 

A város és a megye területén kulturális tevékenységeinket, szerepünket tovább erősítettük, 

könyvtári programjainkkal hozzájárultunk az életminőség javításához, a helyi és közösségi 

identitás erősítéséhez. A kistelepüléseken és a megyei jogú városban élők számára az 

életminőség javításához járultak hozzá azok a fejlesztéseink, a részben NKA-támogatással, 

részben KSZR forrásokból támogatott könyvtári felújítások, amelyek mindenhol növelték a 

könyvtári szolgáltatások iránti igényeket. 

 

A kisebbségek és nemzetiségek számára nyújtott speciális szolgáltatásaink között kiemelt 

helyen szerepeltek a gyűjteménnyel, a képzésekkel és programokkal kapcsolatos 

intézkedések.  
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Ezek keretében Miskolcon a nemzetiségi gyűjteményünket 2017 folyamán a központi 

épületből átköltöztettük a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár épületébe, hogy a hasonló 

szolgáltatások közös fedél alatt, egymást erősítve valósulhassanak meg. 

 

A megyében élő roma lakosság számára az NKA miniszteri keretének támogatásával 

három pillérre épülő, a fiatalok tehetséggondozását támogató projektet valósítottunk meg. 

Ennek lehetőségéért köszönettel tartozunk a Közgyűjteményi Főosztály vezetőjének és 

munkatársainak, akik a projekt tervezéséhez szakmai segítséget nyújtottak.  

 

A kulturális intézmények között a könyvtárak korhatár nélkül, valamennyi generáció 

számára nyújtanak kulturális szolgáltatásokat, intézményünkben is jellemző volt a 

különböző generációk megszólítása, az életkori sajátosságoknak megfelelő könyvtári 

gyűjtemény, szolgáltatások és programok biztosítása. Ezt a célt és feladatot folyamatosan 

szem előtt tartva biztosítjuk szolgáltatásainkat. 

 

A magyar nyelv és kultúra elsősorban írott dokumentumainak gyűjtése, megőrzése és 

közvetítése 2017-ben is kiemelt feladatunk volt, melynek keretében országos 

eseményekhez (Arany-emlékév, Költészet napja, Ünnepi könyvhét, Országos Könyvtári 

Napok stb.) is kapcsolódtunk, gyarapítottuk helytörténeti és muzeális dokumentumaink 

körét, folytattuk digitalizálási tevékenységünket, melyben a helyismereti dokumentumok 

mindenkor előnyben részesülnek. 

A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a 

társadalompolitikai célok elérése érdekében részt vettünk azokban az országos 

projektekben, amelyek a közgyűjtemények és közművelődési intézmények 

együttműködésében valósultak meg. 2017-ben ilyen volt a Cselekvő közösségek 

projektben, a Közösségek hete rendezvénysorozataiban (EFOP 1.3.1) való részvételünk, 

valamint Az én könyvtáram projektben való közreműködésünk (EFOP 3.3.3). Ebben a 

projektben közreműködő munkatársaink, szaktanácsadóink a megye területéről összesen 

30 jó gyakorlat begyűjtésében közreműködtek. 

Megyénkben arra törekedtünk, hogy nyilvános könyvtárainkban, könyvtári, információs és 

közösségi szolgáltató helyeinken feladataink ellátásával segítsük a könyvtárak szakmai-

módszertani fejlesztését. A folyamatos jelenlét mellett ezeken a településeken könyvtáros 

munkatársaink számára szakmai napokat szerveztünk, közös országos akciókban vettünk 

részt (MKE 49. vándorgyűlése, Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta, KönyvtárMozi, 

Roma projekt, könyvtárosok megyei találkozója, könyvtáros szakmai napok, 

Gyermekkönyvtáros Műhely stb.).  

A könyvtárak növekvő szerepvállalása a Digitális Jólét Programban szakpolitikai 

céllal összhangban, a megyében és a városban szervezett, az információs írástudást 

fejlesztő képzéseinkkel támogattuk az ezen a területen hátránnyal indulókat, lehetőséget 

nyújtva felzárkózásukra. A digitális írástudás fejlesztésében fontosnak tartottuk a hátrányos 

helyzetűek, fogyatékkal élők kultúrából való részesedését, emberi méltóságának 

megőrzését, életminőségének javítását. 

Roma fiatalok számára olyan három mintaprojektet dolgoztunk ki és valósítottunk meg, 

amelyekkel hozzájárultunk nem formális képzésük, tanulásuk, művelődésük segítéséhez, a 

„tanulni tanulás” elsajátításához, a tehetségek felkutatásához (biblioterápia, szövegértés 

fejlesztése, tanulási szándék erősítése, tehetségek motiválása). 
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Digitalizálási tevékenységeinkkel szélesítettük kulturális javainkhoz, különösen a helyi 

értékeinkhez való hozzáférés lehetőségeit.  

A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése érdekében tartottuk a kapcsolatot 

határon túli partnerkönyvtárainkkal. 2017-ben kiemelt szerepet kapott tevékenységünkben 

az a nemzetközi projekt, amelynek keretében három nagy közép-európai közkönyvtár 

(ostravai cseh, kassai szlovák és miskolci magyar) együttműködésével, az Erasmus+ 

interregionális pályázatban vettünk részt. Az 50 év feletti könyvtárhasználók számára 

kidolgozásra került programokkal közvetítettük a magyar kultúra terjesztésében kialakított 

saját jó gyakorlatainkat, külföldi tapasztalatainkat hasznosítottuk tevékenységünkben.  

A szakpolitikai célokkal összhangban megvalósított tevékenységünket az év közben 

módosult stratégiai tervvel összehangolva valósítottuk meg. 

 

Kiemelt projektek: 

 

2017-ben, a terveknek megfelelően, ám azt jóval meghaladó mértékben, több nagy, kiemelt 

terület összehangolt megvalósításával járó tevékenységeket, feladatokat láttak el 

munkatársaink a folyamatos napi működés, üzemelés, a szolgáltatások mellett.  

 

1. A diósgyőri Petőfi Sándor Könyvtár megújulása 

 

A 2013-2017 közötti ötéves ciklus kiemelt eredményének, infrastrukturális beruházásának 

tekintjük, hogy a fenntartó megyei jogú város támogatásával a diósgyőri 

fiókkönyvtárunkban teljes körű külső és belső épület-, valamint könyvtárszakmai bútor- és 

eszközfelújítás valósult meg.  

 

A Diósgyőri vár közelében található Petőfi Sándor Könyvtár korábban műemlék, jelenleg 

helyi védelem alatt álló épülete 1758-ban, késő barokk stílusban épült, melybe a könyvtár 

1977-ben költözött.  Negyven év alatt a jobb sorsot érdemlő épületben nem történt 

állagmegóvási vagy felújítási tevékenység, ezért a Diósgyőr városközpont integrált 

rehabilitációja (TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002)  projekt keretében a fenntartó 

támogatásával megvalósult energiahatékonysági megújulás az egész épületet érintette. A 

közel 40 millió Forintos épületmegújulás mellett a belső teljes bútorcserét és felújítást az 

NKA pályázata 3,5 mFt-os forrással támogatta. A könyvtár saját erőből, önkormányzati 

képviselők támogatásával, kiegészítő forrásokkal is hozzájárult ahhoz, hogy a teljes 

megújulás könyvtárszakmai szempontból is megvalósuljon (összesen mintegy 8 mFt-os 

értékben). A márciustól szeptemberig tartó rapid projektben az eredetileg 120 naposra 

tervezett épületfelújítást követően munkatársaink erőfeszítésének köszönhető, hogy a 

határidőket sikerült betartani.  

 

A február végi kiköltözést követően a könyvtár 2017. március 6-tól szeptember 11-ig 

működtette könyvtári szolgáltatásait a nemrég megújult és átadott új miskolci 

tömegközlekedési csomópont Bagolyvár nevű épületében, az MVK Zrt. vezetésének 

támogatásával. Bár a helyszínen biztosított épületrészek kiválóak (a földszinti 

folyóiratolvasó, az emeleti kölcsönző tér és az alagsori raktár) voltak, ám jóval kisebb 

alapterületet biztosítottak, de a diósgyőri használók gyorsan átszoktak az új helyszínre, a 

megfelelő kommunikációnak és sajtómegjelenéseknek köszönhetően.  

 

A márciustól szeptemberig tartó csökkentett szolgáltatásokkal való működés a 2017-es 

statisztikai adatokban és mutatószámokban negatív értékként megjelenik. A szeptember 
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29-i könyvtárátadó óta azonban a megújult, 400 m2-es könyvtárban a forgalom 

megnövekedett, nem csak a diósgyőriek, hanem a város lakóinak érdeklődését és tetszését 

is elnyerte. Az átadást a hagyományosan kétnapos Petőfi-napokkal kötöttük egybe, melyet 

rendre szeptember végén szoktunk megtartani.  

A könyvtár 1973-ban vette föl a költő Petőfi Sándor nevét, a könyvtárátadón is hangsúlyt 

kapott az a tény, hogy éppen 170 évvel ezelőtt, 1847 júliusában járt a költő Diósgyőrben és 

Hámorban, hazafelé menet megállt a Diósgyőri várnál. Ennek a kirándulásnak, a „bájos 

völgy” látványának hatására született meg a költő Alkony című verse Diósgyőrben, 1847. 

július 8-án és megörökítette élményeit a szerző az Úti levelek című művének X. részében 

is. 

Ez a nagy projekt hatalmas erőfeszítést igényelt munkatársainktól, mely a kiköltözésen és 

visszaköltözésen túl (mely mintegy 40 ezer kötet könyv kétszeri megmozgatását jelentette) 

további feladatokat is érintett, mert a napi szolgálat mellett megvalósított, a projektből 

kimaradt belső felújításokban is közreműködtek kollégáink. Ez részben a belső nyílászárók 

(kommunális helyiségek ajtói) festését, a parketta házilag megvalósult felújítását is magába 

foglalta. A projekt kivitelezésében két igazgatóhelyettesünk és gondnokunk nem csak 

irányító, koordináló szerepet vállalt, hanem példát mutatva, a fizikai munkákból is kivette 

részét. A Petőfi Könyvtár minden munkatársa, valamint a teljes intézmény férfi 

munkatársai komoly és folyamatos erőfeszítéseket tettek azért, hogy a projekt határidőben 

megvalósuljon. A szolgáltatások emellett történő zavartalan biztosításához, a használók 

folyamatos kiszolgálásához a könyvtár valamennyi munkatársa hozzájárult, helyettesítve a 

projektekben résztvevőket is. 

 

2. A József Attila Könyvtár villamos hálózatának felújítása, részleges festése 

 

A József Attila Könyvtárban 2017-ben jelentős minőségi változást eredményezett a 

megvalósult infrastrukturális beruházás, melyet a kollégáink saját munkájukkal is 

kiegészítettek. A könyvtár lapos tetős épülete beázás miatt a fenntartó megyei jogú város 

támogatásával 2014-ben új szigetelést kapott, ám ekkor a belső felújítási munkálatok nem 

valósultak meg. Időközben az épület villamos hálózata, mely az 1971-es átadás óta nem 

változott, életveszélyessé vált, ezért 2017-ben fenntartói támogatással került sor annak 

megújítására, valamint az ezzel együtt járó festési munkálatok részben támogatott, részben 

önerőből kiegészített megvalósítására.   

Április 7. és június 30. között a fenntartó megbízásából az épület teljes elektromos 

hálózatát felújították. Új vezetékek és villamos berendezések:  lámpatestek, kapcsolók, 

dugaszoló aljzatok, kapcsolószekrények kerültek beszerelésre.  Megtörtént a villámvédelmi 

rendszer kiépítése is: felfogó és földelő rendszer, villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, 

érintési- és lépésfeszültség elleni védelem. Új riasztó és tűzjelzéssel kapcsolatos 

berendezések kerültek felszerelésre. Az épület rendelkezik érintésvédelmi, erősáramú 

berendezések és villámvédelmi érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyvvel. A felújítás idejére 

a könyvtár nem zárt be, a munkálatok közben a szolgáltatásaink zavartalanul működtek. 

Megújult a szellőztető és klímaberendezés működése is. 

Az augusztusi nagy esőzések után ismét beázott a könyvtár bejárati fala az előtér két 

ablaka között. Szeptember 11-én emiatt falat bontottak itt és az alagsori női mosdóban is, 

mivel ebben a helyiségben szintén volt korábban beázás. Mindkét helyen kicserélték az 

esővíz elvezető cső egy korrodált szakaszát, amely a beázási problémát feltehetően okozta. 

Október 31. és november 6. között a csöveket körbeszigetelték, majd begipszkartonozták. 

Az előtér és az alagsori mosdók több éve pergő vakolatát leverték és bevakolták a 

megbontott falrészeket is. A fenntartó támogatásával a Miskolci Közintézményműködtető 

Központ munkatársai kifestették a könyvtár előterét, valamint az alagsorban található női 

és férfi mosdót is. A munkálatokhoz kollégáink további, saját kezűleg elvégzett festésekkel 
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járultak hozzá: szeptember 25-26. között a kiállításoknál használt posztamenseket két 

kolléganő lefestette, október 16-18. között egy kolléga a kiállító térben lévő 

könnyűszerkezetes falakat festette le. 

 

3. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. vándorgyűlésének megszervezése 

 

„Az élet minősége – Könyvtárosok a társadalom szolgálatában” szlogennel 2017. július 5-

7. között megszervezett MKE 49. vándorgyűlésével könyvtárunk és városunk negyedik 

alkalommal vált házigazdájává a könyvtárosok találkozójának. A vándorgyűlésen közel 

800 könyvtáros szakember mellett 33 szakmai kiállító is részt vett. 

 

A vándorgyűlés szervezése olyan összetett és összehangolt tevékenységet igényelt, 

amelyben a könyvtárosok legnagyobb magyar szakmai szervezete, az MKE, annak helyi, 

Borsod megyei szervezete, valamint a két legnagyobb miskolci könyvtár, az egyetemi és 

intézményünk vett részt. 

 

Kiemelt támogatóink voltak a szervezésben az NKA, fenntartónk, Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, a Miskolci Egyetem és számos helyi cég, vállalkozás. A 

vállalkozói szektorból említést érdemel a helyi székhelyű Szinva Net Zrt., mely 

könyvtárunk más tevékenységeit is szponzorálja (webináriumi közvetítések). 

 

A vándorgyűlés megszervezése a nulladik naptól számítva összesen négy napos, a 

hagyományokhoz hűen szigorú menetrendet diktált. A szervezést 2017 januárjában 

elkezdtük a helyi szervezőkkel és az MKE Elnökségével való egyeztetéssel. A 13 

szekciónak könyvtárunk egy helyszínen nem tudott megfelelő tereket biztosítani, ezért az 

egyetemi könyvtárral való együttműködés kezdettől szerepelt terveink között, mert a 

rendezvény egyben tartása, valamint a megfelelő helyiségek biztosítása szempontjából 

mind a plenáris, kisplenáris és szekcióülések számára megfelelő helyszínekre találtunk az 

egyetem főépületében.  

 

A kötetlen programok biztosítása során a város nevezetességeivel, a városban található 

fontos gyűjteményeinkkel, az utolsó napi kirándulásokkal a megye kulturális és turisztikai 

látványosságaival ismertettük meg az országból érkezett könyvtáros kollégáinkat. 

 

A vándorgyűlésről készült elégedettségmérés eredményei összességében pozitív 

visszajelzéseket igazoltak. Az egyetemi könyvtár munkatársaival együtt kollégáink 

mindent megtettek azért, hogy a hozzánk érkező vendégek jól érezzék magukat. 

 

4. „Égigérő mesefa” – „Te is lehetsz győztes!” – tehetségkutató és tehetséggondozó 

projektek a megyében élő roma fiatalokért 

 

A 2017-es esztendőben az NKA miniszteri keretéből nyújtott forrás biztosított támogatást a 

megyénkben élő roma fiatalok három mintaprojektjének megvalósításához. A három 

mintaprojekt az óvodás kortól a pályaválasztási korú tizenévesekig szólította meg a 

kistelepülésen élő roma fiatalokat. 

 

A pályaválasztás előtt álló fiatalok számára az egyik mintaprojektben olyan 

rendezvénysorozatot állítottak össze munkatársaink, ahová sikeres roma felnőtteket hívtak 

vendégül, hogy saját, személyes példájukkal, sorshelyzetükkel, elért eredményeikkel 

motiválják a résztvevőket. A „Lehetsz menő úgy is, hogy tanulsz!” mottójú előadáson 

Horváth József rákkutató mutatott példát a fiataloknak. Nagy sikert aratott Csóka Nándor 

ökölvívó, aki sporttevékenysége bemutatásával a kitartó, fegyelmezett magatartásra 
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ösztönzött, valamint Gulyás Klára antropológus és Horváth Kristóf, slammer, színész, 

előadóművész is nagy hatással volt a tinikre.  

A fiatalok a miskolci kistérség településeiről érkeztek a találkozókra (Arnót, Berzék, 

Gesztely, Köröm, Onga, Sajóhidvég), összesen mintegy 160 roma fiatalt sikerült ezzel a 

projekttel megszólítani. 

 

Az óvodáskorúaknak és kisiskolásoknak a második projekt keretében szervezett 

biblioterápiás kiscsoportos foglalkozások nyújtottak olvasási és meseélményeket. A 27 

foglalkozás során az encsi, ózdi és tiszaújvárosi járás 9 településén (Arló, Ároktő, 

Baktakék, Csenyéte, Csernely, Farkaslyuk, Felsővadász, Fulókércs, Nagycsécs) 3-3 

alkalommal találkoztak a gyerekekkel könyvtáros és biblioterapeuta szakemberek. 

Összesen a tervezett 270 főhöz képest 350 kisgyermeket vontunk be ebbe a 

mintaprojektbe. 

 

A harmadik projekt a tehetségkutatással kezdődött, melynek során hat helyszínen 

kisiskolások részvételével Ki mit tud?-ot szerveztek kollégáink, zene, tánc és ének 

kategóriában. Az elődöntők győztesei (78 általános iskolás) könyvtárunkban a miskolci 

döntőben mérték össze tudásukat, melynek során neves személyekből álló zsűri hozott 

döntést arról, hogy kik voltak a legtehetségesebbek. Harminc nyertes júliusban ingyenes, 

ötnapos táborban vett részt könyvtárunk szervezésében, Füzérradványban. A gazdag 

kulturális és könyvtári program mellett a hat könyvtáros személyes kapcsolatot alakított ki 

a gyerekekkel, mely kölcsönös élményekkel járt a résztvevők számára. Az elődöntőkben 

összesen 200 általános iskolás roma diák vett részt hat helyszínen a megyében, a résztvevő 

településeken (Berzék, Boldogkőváralja, Encs, Hidvégardó, Ózd, Szendrőlád). 

 

A teljes projektben törekedtek kollégáink arra, hogy a megye teljes területéről 

válogassanak résztvevő kistelepüléseket, minél több gyermeket és fiatalt megszólítva. A 

három mintaprojektbe összesen 710 roma fiatalt vontunk be, ezen felül az ingyenes 

táborban 30 iskolás vehetett részt. 

 

5. Erasmus+ projekt az 50 év felettiek képzéséért  

 

Könyvtárunk 2016 óta vesz részt a kassai Jan Bocatius Könyvtár által benyújtott 

nemzetközi pályázatban konzorciumi tagként, az ostravai Morva-Sziléziai 

Tudományos Könyvtárral együtt. 2017-ben ennek keretében több mobilitási tevékenységre 

és három menedzsment-találkozóra került sor, melyeknek három ízben volt könyvtárunk a 

házigazdája Miskolcon. 

 

A projekt az 50 év felettiek képzésének jó gyakorlatait valósítja meg mindhárom 

helyszínen, Kassán, Ostravában és Miskolcon. A három könyvtár munkatársai a mobilitási 

hetek folyamán részletesen megismerkedtek egymás munkájával, a hasonló, közös 

feladatokkal és az egymástól eltérő különbségekkel is. A találkozók lehetővé teszik 

egymás jó gyakorlatainak átvételét, az ötletek cseréjét, az innovatív gondolkodás 

támogatását.  

 

2017. január 23-27. között Miskolcon került sor a mobilitási hét megrendezésére, ahol a 

házigazda munkatársai mutatták be saját jó gyakorlataikat, a megvalósult, folyamatban 

lévő és induló képzéseket. Május 23-24-én Ostrava adott helyszínt (Moravskoslezká 

vědecká knihovna - Prokešovo náměstí 1802/9. 70200 Ostrava) a kétnapos menedzsment-

találkozónak, melyen a könyvtár igazgatója és gazdasági igazgatóhelyettese vett részt. 

Ezen, a jó gyakorlatok mellett, a könyvtárral való megismerkedés is fontos szerepet 

játszott.  
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Június 26-án a kassai és miskolci menedzsment egynapos találkozót tartott Miskolcon, 

mely elsősorban az első ciklus pénzügyi kereteinek zárásához, a költségek egyeztetéséhez 

kapcsolódott.  

 

December 14-15-én Miskolcon találkozott mindhárom könyvtár menedzsmentje, melynek 

során többek között a következő évi terveket, a következő ciklus ütemezését egyeztettük. 

Megismerkedtünk az ostravai új könyvtárigazgatóval, megállapítottuk, hogy a cseh, 

szlovák és magyar könyvtári rendszerben sok azonos vagy hasonló szakterület közel 

egyformán működik, de vannak olyan könyvtárpolitikai területek, amelyek eltérőek. A 

gyakorlati megvalósítás terén nagyon sok hasonló tevékenység sikeres mindhárom 

könyvtárban. 

 

6. Uniós pályázati lehetőségek 

 

A 2020-ig tartó pályázati ciklusban könyvtárunk kiemelten fontosnak tartja, hogy a 

lehetőségekkel élve benyújtsuk pályázatainkat, részt vegyünk a projektek 

megvalósításában. A 2016 végén benyújtásra került EFOP 3.3.2 pályázatot követően az 

EFOP 3.7.3 pályázatra is beadtuk projektünket, ám sajnos ez a 2017-es értékelés szerint 

nem részesült támogatásban.  

 

Nagy várakozás előzte meg az áprilisban benyújtott EFOP 4.1.8 pályázatot, melynek 

keretében könyvtárbuszra és informatikai eszközökre (számítógépek, szerver, könyvtári 

bútorok) pályáztunk, mely első körben nem került támogatásra. Az informatikai rendszer 

hibája miatt benyújtott kifogásunkat azonban az emberi erőforrások minisztere befogadta, 

ennek köszönhetően könyvtárunk 2017 végén összesen 95 764 282 Ft támogatásban 

részesült a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 

tekintetében. A pályázati források felhasználására 2018-2019 között kerül sor.  

 

2017 végén pályázatot nyújtottunk be a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú 

projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program 

Pontok fejlesztésé”-re. A korábban intézményünk telephelyein működő e-Magyarország 

pontok mindegyike csatlakozott a pályázathoz, melynek 2018 elején várható az eredménye.  

 

7. A gyűjtemény gazdagítása 

 

A gyűjtemény természetes éves gyarapodása mellett kiemelt fontosságúnak tartjuk azokat a 

helyi vonatkozású, helytörténeti gyűjtőkörbe illő, részben a kulturális javak körébe tartozó 

muzeális dokumentumoknak a beszerzését, amelyek hozzájárulnak unikumaink 

gazdagításához. 

 

A 2017-es évben sikerült két részletre bontva ajánlatot tenni egy ismert helyi gyűjtő 

örökösénél arra a régi miskolci képeslapokat tartalmazó gyűjteményre, amelynek első 

részletének fizetését követően a tulajdonunkba került május 11-én, Miskolc város napján 

közel ezer darab régi képeslap. A második részlet fizetésével 2018 április végéig kapjuk 

meg a gyűjtemény másik részét, amellyel teljessé válik az anyag.  

A muzeális dokumentumok körében említést érdemel egy miskolci látképet ábrázoló 

metszet aukción történő megvásárlása, valamint 18 darab helyismereti vonatkozású 

muzeális könyv beszerzése, melyek között tulajdonunkba került a „Második Rákóczi 

Ferencz szózata 1707-dik évből, 1849”-ből, Czwittinger Dávid Specimen hungariae 
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literatae… 1711-es kiadása, Comenius „linguae Latinae reserata aurea…” 1729-es kiadása 

és több könyvritkaság a 19. század elejéről. 

Unikumként tartjuk számon azt a kéziratos monográfiát, amelyet a szerző elhunyt özvegye 

ajándékozott könyvtárunknak. A Mezőcsát és a járás történetét feldolgozó dokumentum 

szerzője, Kiss László, sokáig a Mezőcsáti járási majd városi könyvtár igazgatója volt. A 

kéziratból összesen 3 példány készült, amelyből egyet könyvtárunk kapott ajándékba, 

archiválási céllal. 

 

Folytatódó és új projektek 

 

Az előző fejezetben tárgyalt kiemelt projektek körében is szerepeltek olyanok, amelyek a 

következő egy-két évben folytatódnak, ám azok nagyságrendje, forrásigénye, 

költségvonzata jelentősen meghaladja azokat a kereteket, amelyek a folytatódó projektek 

részben megjelennek. 

 

8. Segédkönyvtáros OKJ-s képzés 

 

Könyvtárunk oktatási tevékenysége hatvan éves múltra tekint vissza. A megyében élő 

könyvtárosok számára 1957 óta szervezünk alap-, közép és felsőfokú szakmai képzéseket. 

A rendszerváltozást követően a könyvtári és könyvtáros asszisztens képzést a 

segédkönyvtáros OKJ-s képzés követte, amelynek az új felnőttképzési törvény szerinti 

engedélyét 2016-ban kaptuk meg.  

 

A minden évben újrainduló képzést 2017-ben a külső szakértők előzetes véleményét, 

értékelését figyelembe véve, a képzés minőségi Kézikönyvének augusztusi átdolgozását 

követően, idén a formális oktatási rendszerhez igazítva, szeptember 6-án, 9 h-kor 

indítottuk. A jelentkezők, érdeklődők száma évek óta töretlen képzésünk iránt, idén több 

mint harminc fővel indult a tanfolyam. Oktatóink az intézmény munkatársai, akik 

folyamatos önképzéssel és egyéb képzésekkel törekednek a naprakész ismeretek 

megszerzésére. A tanfolyam- és az intézmény vezetője november 8-án a vizsgaelnököknek 

és vizsgabizottsági tagoknak szóló képzésen vett részt, amelyen tanúsítványt szereztek. 

December 1-jén a tanfolyam- és az intézmény vezetője, valamint a képzési adminisztrátor 

az OSZK Könyvtári Intézetében képzőhelyi értekezleten vett részt, ahol a képzés 

ellenőrzésével és a jegyzői feladatokkal járó ismereteket osztották meg a résztvevőkkel.  

 

9. Alapfokú képzés könyvtárosoknak 

 

A megye kistelepülésein dolgozó könyvtárosok képzését egyéni és kiscsoportos keretekben 

2013 óta feladataink között folyamatosan ellátjuk. A segédkönyvtáros képzés mellett igény 

mutatkozott egy rövidebb időtartamú, intenzív alapfokú tanfolyam megvalósítására, 

amelyet szervezett keretekben idén kétnapos tanfolyam keretében valósítottunk meg. A 

november 7-én és 14-én központi épületünk oktatótermében szervezett tanfolyamon 

összesen 28 fő vett részt a megyéből. Oktatásukban az intézmény több munkatársa vett 

részt, érintve a legfontosabb könyvtárszakmai ismereteket: a törvényi és jogszabályi 

működés pilléreit, a kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés és adminisztráció feladatait, az 

állománygondozás és példányadatozás, raktározás, helyismereti dokumentumok, e-

könyvtár, adatbázis- és katalógushasználat, megyei portál, statisztika, KönyvtárMozi 

programmal kapcsolatos tudnivalókat és egyéb technikai kérdéseket. A következő évtől 

kihelyezett alapfokú tanfolyamok szervezését is tervezzük a tanfolyam befejezését követő 

elégedettség- és igényfelmérés alapján. Ez a képzésünk 2017-ben újszerű formában, a 

korábbiakhoz képest szervezettebben valósult meg.  
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10. KönyvtárMozi projekt 

 

A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert sikeres támogatásnak köszönhetően 2017-ben a 

korábban indult KönyvtárMozi projekt megvalósításához kiegészítő forrásokat kaptunk, 

amely a vetítésekhez kapcsolódó, különböző típusú kiegészítő előadások és foglalkozások 

szervezését tette lehetővé a csatlakozott kistelepüléseken. A két országos konferencián 

résztvevő munkatársaink jó gyakorlatokról, mintaprojektekről is hallhattak. 

Könyvtárunk a pályázatban elnyert támogatásnak köszönhetően az eddig csatlakozott 

KönyvtárMozi-s kistelepüléseken biblioterápiás, könyvtárhasználati foglalkozásokat és 

ismeretterjesztő előadásokat valósított meg a vetítésekhez kapcsolódóan. 

 

11. Szakmai napok szervezése  

  

2017 elején már január 10-re összehívtuk a miskolci kistérség könyvtárosait, hogy 

számukra szakmai információs napot tartsunk. Ez a kistérség már 2006 óta részt vesz 

könyvtári ellátásunkban, a korábbi mozgókönyvtári ellátás keretében. Az aktuális 

kérdések, a tervek egyeztetése mellett fontosnak tartjuk a kistelepüléseken dolgozó 

könyvtárosokkal a közös, személyes kapcsolattartást, a csoportos találkozást, mert ez 

lehetőséget nyújt egymás munkájának és a jó gyakorlatoknak a közvetítésére is. 

 

Március 1-jén könyvtárunkban Közgyűjteményi trendek és fejlesztési lehetőségek az 

aktuális EFOP, GINOP és TOP pályázatok tükrében címmel regionális szakmai 

workshopot szerveztünk a Qulto munkatársainak közreműködésével, melyre a szomszédos 

megyék (Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg) munkatársait is meghívtuk. 

 

A KSZR-ben velünk együttműködő városi könyvtárak számára március 20-án, 9-14 óra 

között szerveztünk intézményünkben szakmai napot, hogy értékeljük az előző évi 

eredményeket és egyeztessük a 2017-re tervezett feladatokat, megosszuk velük a 

legfrissebb információkat.  

 

Március 25-én került sor az Országos Könyvtári Napok keretében elindult „Nagy könyves 

beavatás” záró rendezvényére Budapesten, erre az alkalomra külön kisbuszt rendeltünk a 

projektben résztvevő diákoknak, akiket a projekt felelőse, fiatal munkatársunk kísért el. A 

projektben a miskolci csapatok közül egy elhozta a 4. helyezést, ami visszaigazolta, hogy 

nem volt hiábavaló a féléves aktív részvétel a beavatási játékban. 

 

Március 29-31. között KönyvtárMozi konferencián és igazgatói értekezleten vett részt az 

intézmény vezetője és két munkatársa Tatabányán. Két munkatársunk vett részt azon a 

háromnapos minőség tréningen, amelyet Lajosmizsén szeptember 12-14. között tartottak. 

 

Kihelyezett értekezlet szerveztünk Encsre, a Városi Könyvtárba, szeptember 26-án 9,30-

tól, hogy találkozzunk a leghátrányosabb Encsi járás KSZR-es kistelepüléseinek 

polgármestereivel és könyvtárosaival, melyen a házigazdákkal együtt az igazgató, a 

megyei hálózati igazgatóhelyettes és a Területellátási csoport területi referense vett részt.  

 

A hagyományokhoz hűen idén is megszerveztük a 12. B-A-Z. megyei könyvtáros 

találkozót, október 12-én Ózdon, ahová mintegy 120 kollégánk jött el a megyéből. Itt 

köszöntöttük jubiláló és nyugdíjba vonuló könyvtárosainkat, itt került sor a 2015-ben 

alapított megyei Pro Bibliotheca díj átadására, a hosszú évtizedek óta kiváló munkát ellátó 

könyvtáros kolléga számára. Idén a díjat a léhi könyvtár munkatársa, Regdon Lászlóné 

kapta.  
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Október 16-án két munkatársunk vett részt a hagyományos ODR-konferencián, 

Tatabányán, Benke Adrienn és Szarvas Beatrix egy-egy előadásban mutatta be a több mint 

tízezer kérést teljesítő könyvtárunk könyvtárközi kölcsönzési tevékenységét. 

 

Október 26-27. között a Heves megyei Demjénben a KönyvtárMozi projekt munkatársai, 

Tumikné Csurák Ágnes és Petrigán György a megyei hálózati igazgatóhelyettessel és az 

igazgatóval együtt vett részt a szakmai napon, konferencián és igazgatói értekezleten. 

 

A Tiszaújvárosi járásban működő kistelepülések számára a Hamvas Béla Városi Könyvtár 

szervezésében került sor a KSZR szakmai nap megszervezésére, december 5-én, 14 h-tól. 

Ez az alkalom is jó lehetőséget nyújtott a polgármesterekkel és könyvtárosokkal való 

találkozásra, az év értékelésére, a jó gyakorlatok ismertetésére. 

 

A 2017-es évet két szakmai nappal zártuk decemberben, a nyilvános könyvtáraknak szóló 

rendezvény december 4-én 10 órától kezdődött, melyen az EMMI Közgyűjteményi 

Főosztályának könyvtári referense, Rostás Norbert is részt vett. A KönyvtárMozi záró 

projekt megszervezésére december 11-én, 8-15 óra között került sor. 

 

A mennyiségileg is számos és gazdag szakmai napok mellett munkatársaink több országos 

tanácskozáson, konferencián és továbbképzésen is részt vettek, melyek hozzájárultak 

ismereteik bővítéséhez, frissítéséhez.  

 

12. Könyvtári programok, rendezvények 

 

Webinárium 

 

2016-ban a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum munkatársaival közösen 

indítottuk el a Jövő könyvtára felé… című webináriumi sorozatot, amelynek folytatása 

2017-ben is sikeres volt. Év végéig összesen 14 webináriumon való részvételre és online 

közvetítésre került sor, havonta egy alkalommal, felváltva a két könyvtárban. A 2017-es 

utolsó vendégünk december 8-án, 11 órától Mészöly Tamás Wikipédia-szerkesztő volt, aki 

olyan „wiki-s” kulisszatitkokba avatta be a helyi és távoli résztvevőket, amelyet bár nem 

csak a szerkesztők ismerhetnek és használhatnak, mégsem közismertek.  

 

A webináriumok szervezésében az OSZK munkatársa, ötletgazdája, Drótos László is részt 

vesz, akinek javaslatára 2017-ben elkészült a webinárium anyagainak videókönyve. A 

videókönyv készítését a könyvtárak közti háromoldalú együttműködés keretében a PTE 

Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársa, Ambrus Attila József vállalta 

(http://mekosztaly.oszk.hu/limbo/egyeb/jovo/videokonyv/).  

 

A videókönyvnek köszönhetően a webináriumi felvétel és a vetítés diasora közös felületen 

vált elérhetővé. A sorozat célja kezdettől az, hogy megossza azokat a legújabb ismereteket 

a szakmával, amelyek a könyvtárosok formális és nem formális képzésében, önfejlesztő 

tanulásában a legújabb információtechnológiai lehetőségeket követve hasznosíthatóak. 

 

A sorozat folytatását a következő évben is tervezzük. 

 

 

Visszatérő könyvtári programok 

 

http://mekosztaly.oszk.hu/limbo/egyeb/jovo/videokonyv/
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Könyvtárainkban, a városban és a megyében, folyamatosan szervezett könyvtári 

programok mellett minden évben visszatérő és új programokat egyaránt rendezünk. 

A Magyar kultúra napjára valamennyi könyvtárunk készül, idén a megkapott Minősített 

Könyvtár cím lett a „nóvum”, a ráadás a programok mellé. 

A Költészet napját hagyományosan Lillafüreden tartjuk, mert itt írta József Attila a magyar 

szerelmes líra gyöngyszemét, az Ódá-t. 2017-ben munkatársaink innovatív ötlete nyomán 

itt és ekkor avattuk föl a VersVonal fantázianevű telefonfülkét, amelyben (Örkény István 

ötletadó novellája alapján) helyi művészek előadásában (a telefon vers-vonalat ad) híres 

költőink versei hallhatóak. 

Az Internetfiesta programjaihoz könyvtáraink március 20-24. között kapcsolódtak. Miskolc 

város napjához kapcsolódott május 11-én a Szabó Magda Kossuth-díjas író születésének 

100. évfordulója tiszteletére, Piros Ildikó Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész által bemutatott Abigél titkai – Töredékek Szabó Magda írónő 

életművéből című önálló estje. A város napját ünnepelte az hétvégi, egésznapos szombati 

programunk is, amelyet harmadik alkalommal rendeztünk a családok számára május 13-án, 

Könyvtári Majális néven, a központi épület előtti téren és a könyvtárban. 

 

Újdonságnak számított az a Kaffka-nap (Könyves Park – Park utca 8. címmel), melyet 

május 12-én szerveztek munkatársaink a könyvtár előtti téren. A hagyományossá vált 

Móra-napra május 17-én került sor, melyre minden évben meghívjuk Móra Ferenc 

dédunokáját, Vészits Andrea író, forgatókönyvíró, dramaturg személyében.  

 

A 88. Ünnepi könyvhétre és 16. Gyermekkönyvnapokra 2017-ben június 7-10. között 

került sor, melynek díszvendége a Miskolcon helyi szerzőként tisztelt Serfőző Simon, 

Kossuth-díjas író volt. A négynapos gazdag programkínálat zárása az a könyvaukció volt, 

melyre az elmúlt ciklusban minden évben sor került. A könyvaukciót idén Kégl Ildikó 

újságíró moderálta, vezette. 

 

Az MKE 49. vándorgyűlésének megszervezésére július 5-7. között került sor, a 

hagyományossá vált Szentpéteri kapuban zajló Péter-Pál-napokat könyvtárunk idén június 

17-én szervezte meg.  

 

A Múzeumok éjszakája programsorozathoz minden évben kapcsolódunk, idén ötödik 

alkalommal is, június 24-én a Doleschall-kúria épületében működő két könyvtárunk volt a 

helyszíne a népszerű programnak, melynek fontos része muzeális könyvtárunk 

népszerűsítése. 

 

A tehetségkutató Ki mit tud? után a roma tábor Füzérradványban július 24-28. között került 

megszervezésre Füzérradványban, a Hahó könyvtársak olvasótáborunk 

Balatonmáriafürdőn augusztus 8-15. között valósult meg. 

 

A Petőfi Könyvtár átadója és a Petőfi-napok szeptember 29-30-án került sorra, melyet 

követett az Országos Könyvtári Napok egyhetes programsorozata, melyben minden 

könyvtárunk minden nap részt vett, a közös „Csak tiszta forrásból!” szlogenhez kapcsolódó 

programokkal, október 2-8. között.   

 

Hagyományos rendezvényünk az 1956 tiszteletére ötödik alkalommal szervezett 

versmondó verseny, amelyre középiskolások nevezhetnek. Idén október 19-én 13 órakor 

került sor a megmérettetésre a Szabó Lőrinc Könyvtárban. 

 

Az idei Tompa-nap a költő születésének 200. évfordulójához kapcsolódott a Tompa 

Mihály Könyvtárban szeptember 22-én.  
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Az Arany emlékév keretében szervezett Arany 200 szavalóverseny területi döntőjét az 

OSZK-val együttműködésben november 13-án tartottuk központi épületünkben, melyre 

általános és középiskolás diákok neveztek Észak-Magyarországról és a Felvidékről. Az 

Arany emlékévre számos más, saját programot is szerveztek könyvtáraink. 

 

A tizenegyedik alkalommal megszervezett Gyermekkönyvtáros műhely programjait 

munkatársaink november 27-én, 10-13 óra között valósították meg, a megye és a város 

területéről érkezett iskolai és gyermekkönyvtáros kollégák részvételével. 

 

A visszatérő és új programok mellett minden könyvtárunk folyamatosan, napi szinten 

szervezi könyvtári rendezvényeit, amelynek mutatószámai is igazolják, hogy 

tevékenységünkben ez a feladat folyamatosan fontos szerepet kap. 

  

13. Könyvtárátadók, megújult és leendő könyvtárak a megyében 

 

2017-ben is fontosnak tartottuk, hogy a kistelepüléseken működő könyvtári szolgáltató 

helyeink megújuljanak.  Ezt részben az NKA pályázatának, részben a KSZR forrásainak 

keretéből valósítottuk meg.  

Új könyvtárakat avattunk a következő kistelepüléseken és időpontokban: Csincse, május 

19., Karos, május 26., Szentistván, május 27., Szegi,  július 21., Kovácsvágás, szeptember 

16., Nekézseny, október 13., Cserépfalu - Cserépfalvi emlékszoba:  november 11.,  Oszlár, 

november 18., Prügy,  november 30. 

 

2017-ben a KSZR-hez 7 település jelezte csatlakozási szándékát, velük október 15-ig 

megkötöttük az ellátási szerződést: Abaújszántó, Boldva, Erdőbénye, Halmaj, Homrogd, 

Taktabáj, Tiszapalkonya. 

 

14. Erősségek, gyengeségek, következtetések 

 

A megújult Stratégiai tervünkben is szereplő helyzetelemzésben, a SWOT-analízis az 

erősségeink között tartalmazza szolgáltatási tevékenységünk pozitívumait (minőségi 

szemlélet, nyitvatartási idő, szakmai együttműködés, versenyképes szolgáltatásoknak 

alárendelt gazdag és különleges gyűjtemények), a vezetői elkötelezettséget, a sokoldalú 

partnerkapcsolatokat, a pályázati aktivitást, a képzések sokszínűségét.  

Gyengeségeink között a fizikai, pénzügyi (főként beruházási) források hiányosságaival 

kapcsolatos korszerűtlen, amortizálódott eszközök, épületek és belső berendezések 

szerepelnek. Tevékenységi körünkben gyengeségünk a mindenre kiterjedő 

teljesítménymérés folyamatos megvalósítása, a humán erőforrás területén az önértékelés, 

értékelés részleges hiánya. 

2017-ben nagyot léptünk előre azzal, hogy sikerült egy fiókkönyvtárunkat teljes körűen 

megújítani, az ebben szerzett jó tapasztalatunk arra ösztönöz bennünket, hogy ezt a munkát 

folytatnunk kell a következő években is. Lépésről lépésre meg kell újítanunk a még elavult 

környezetben, eszközökkel, berendezésekkel működő könyvtárainkat. Erre részben nyertes 

pályázataink nyújtanak fedezetet, részben más forrásokat bevonva, tervezetten ütemezünk, 

valósítunk meg.  

A MIT tevékenysége garancia arra, hogy a működésünkben jelentkező gyengeségeket 

felismerjük, azokat folyamatosan javítsuk, korrigáljuk. 

Veszélyt jelenthet a humán erőforrás területén már érzékelhető szakemberhiány, az 

utánpótlás hiánya, kockázattal jár a közfoglalkoztatás megszűnése esetén a személyzet 

biztosítása a kistelepüléseken.  
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Az állami támogatás növekedése, az uniós és NKA pályázatok, a fenntartó támogató 

hozzájárulása olyan lehetőségeket nyit meg számunkra, amelyekkel élni szeretnénk. A 

költséghatékony működést a jövőben is szigorúan betartva tervezzük és folytatjuk a 

könyvtárainkban a megújulást Miskolcon és a megyében egyaránt. 

 

 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:  

 

A 2017. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításainak ismertetése. 

 

Alapdokumentumok változásai: 

 

2017-ben az intézmény alapdokumentumai közül megújításra került az Alapító okirat, 

valamint a SZMSZ és a mellékletét képező Könyvtárhasználati szabályzat a nyitvatartási 

idő váltzoása, valamint a Gyűjtőköri szabályzat módosulása miatt. Változott a Stratégiai 

tervünk, mely a 2017-2020 közötti ciklusra szól. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Alapító okiratának módosításával az 

egységes szerkezetű alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. 

június 14-i ülésén a 109/2017. (VI.14.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

Az Alapító okirat módosításával a szerv alapító okirata 2017. július 21-től a 425417-

3/2017. okiratszámú módosító okirattal hatályos, mellyel egyidejűleg a költségvetési szerv 

2016. június 29. napján KUO. 310.545-1/2016. sz. határozatával kiadott okiratát az alapító 

szerv visszavonta. 

 

Az SZMSZ Miskolc Megyei Jogú Város Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 

Sport Bizottsága 27/2017. (VI.08.) határozatával hagyta jóvá, mely 2017. június 9-től 

hatályos. Egyidejűleg hatályát vesztette a 2015. szeptember 3-án életbe lépett SZMSZ. 

 

Stratégiai tervünk 2017-2021 közötti időszakra szóló módosítását Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. szeptember 21-én a 154/2017. (IX.21.) 

határozatával hagyta jóvá. 

 

A MMJV Önkormányzat Közgyűlésének KKTIS Bizottsága a könyvtár 

Könyvtárhasználati és Gyűjtőköri szabályzatát 39/2017. (XI.27.) határozatával, az SZMSZ 

mellékleteként jóváhagyta. 

 

Szervezeti átalakítások, személyi változások 

 

Az intézmény vezetője a szervezeti ábra szerint közvetlenül hozzátartozó 

Rendezvényszervező és PR csoport élén 2017. június 1-től csoportvezetői feladatok 

ellátásával Duró Tímea tájékoztató könyvtárost bízta meg. 

 

Az intézmény a korábban tervezett belső ellenőrzési feladatok ellátására a fenntartó MMJV 

Belső Ellenőrzési Osztályával kötött megállapodást, melynek keretében november 1-től 

látják el a tevékenységet. 

 

Az intézmény vezetője a fenntartó hozzájárulásával részt vesz a 120 órás, négy modulos 

Minőségirányítás a könyvtárban elnevezésű tanfolyamon. 2017-ben az intézmény vezetője 

a KSZR Munkabizottság tagja lett. 
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Az intézményben november 27-én a fenntartási időszak zárását követő TIOP ellenőrzésre 

került sor a konzorciumi partnerek jelenlétében.  

 

 

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.) 

 

  

  

  

2016. 

tény 
2017. terv 

2017. évi 

tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

101 101 101 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 7 7 7 

Könyvtári szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 63 63 61 

átszámítva teljes munkaidőre 62 62 60 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 10 10 11 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
10 10 11 

Egyéb felsőfokú 
összesen  3 3 3 

átszámítva teljes munkaidőre  3 3 3 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 83 83 82 

átszámítva teljes munkaidőre  82 82 81 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 1 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  18 18 19 

átszámítva teljes munkaidőre 18 18 19 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 19 19 20 

átszámítva teljes munkaidőre  19 19 20 

Összes létszám:  101 101 101 

Önkéntesek száma  1 2 2 

Közfoglalkoztatottak száma    13 15 10 
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III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:  

 

 

1. Nyitvatartás 

 (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások) 

  

 

Mutatók 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 
2017. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  
50,5 50,5 50,5 0 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  
280 280 286 +2,14 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  
6 6 12 +100 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 12,5 12,5 12,5 0 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
10 10 10 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 11 12 10 -9,09 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
0 0 0 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 0 0 

 

2017-től a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár szombati napokon is nyitva tart 10-16 

óráig, ezért 2016-hoz képest 6 órával nőtt a heti és hétvégi nyitvatartási órák száma. 

 

Összefoglaló adatok a 2017. évi könyvtárhasználatról 

 

A könyvtár beiratkozott olvasóinak száma a 2016. évi 28.312 főről 28.685 főre 

emelkedett. A személyes használatok száma a 318.355 alkalomról 294.839-re csökkent. 

Ennek oka a hálózat második legforgalmasabb könyvtárának, a Petőfi Sándor Könyvtárnak 

a felújítása volt. A felújítási munkálatok ideje alatt a könyvtár működése ugyan nem 

szünetelt, de a könyvtári szolgáltatásokat biztosító helyiségben kisebb könyvállomány állt 

a használók rendelkezésére, illetve a helyiség gyermekcsoportok fogadására, rendezvények 

lebonyolítására nem volt alkalmas. 

 

A könyvtárat aktívan használók száma 23.209 főre emelkedett. A kölcsönzött 

dokumentumok száma a 2016. évi 399.601 darabról 390.546-ra csökkent, melynek oka 

szintén a Petőfi Sándor Könyvtár felújítása volt. 

A távhasználatok száma 2017-ben is tovább nőtt, a tavalyi 1.282.430-ról 1.301.707-re.  

 

Központi épület 

 

A tájékoztató szolgálat és olvasótermi szolgáltatás egylégterű, kétszintes épületünkben 

nem különül el egymástól. Nincs zárt olvasóterem, de biztosított az a csendesebb tér, ahol 

a kézikönyvtári, illetve a nem kölcsönözhető dokumentumok helyben használhatók. 

A napi információ- és dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével, 

elektronikus katalógus, online adatbázisok, internetes források használatával történik 

minden olvasói térben – részben az általános, szabadpolcos övezetben, részben a 
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szakrészlegekben. 2017-ben folyamatosan biztosítottuk olvasóink számára adatbázisaink 

használatát (pl. EBSCOhost, ADT, Opten, EISZ stb.)  

 

A könyvtár szolgáltatásairól, programjairól kéthetente rendszeresen küldtük olvasóinknak 

az elektronikus könyvtári híradót, mely a teljes hálózat (a központ és a fiókkönyvtárak) 

információit tartalmazta. 

 

Weblapunkat naponta – alkalmanként többször is – frissítettük, folyamatosan tettük 

hozzáférhetővé honlapunkon az információkat, könyv- és programajánlókat. 

 

Folytatódott a MATARKA-adatbázis építésében több éve vállalt 

feladatok végzése, a folyóiratok tartalomjegyzékének rögzítése. 

 

A Corvina-rendszer használata a központi épületben és a 

fiókhálózatban is teljesen egységessé vált. Egy kölcsönzőhelyként működik valamennyi 

könyvtár, melyet a könyvtárhasználati szabályzat módosítása tett lehetővé. Ennek 

értelmében bármely könyvtárban azonos feltételekkel vehetik igénybe az olvasók a 

könyvtári szolgáltatásokat. Egy helyen beiratkozva, az olvasójegy mindenhol érvényes. A 

tájékoztató munkát nagymértékben segíti az, hogy a katalógusból megállapítható az egyes 

példányok státusza függetlenül attól, hogy mely könyvtárban kölcsönözték ki, és az is, 

hol áll rendelkezésre szabad, átkérhető példány. Az egypontos beiratkozás, többpontos 

használat mellett a heti rendszerességű szállítási körúttal azt is sikerült megvalósítanunk, 

hogy a könyvtárhasználó – a város bármely pontján él – a hozzá legközelebb eső 

könyvtárban jusson hozzá az igényelt dokumentumhoz. Ez a szolgáltatás egyben lehetővé 

teszi az összehangolt, minél szélesebb körű és az igényeket maximálisan figyelembe vevő 

racionális állománygyarapítást is. 

Az egységes rendszer keretein belül biztosítjuk a 24 órás online elérést, hosszabbítást, 

előjegyzést, az egyre bővülő digitális tartalmakhoz való hozzáférést. 

 

Továbbra is sikeres az „Ajándék a múltból” elnevezésű térítéses szolgáltatásunk, 

melynek keretében régi folyóiratokból készítünk egyedi összeállítást, igény szerint, ünnepi 

alkalmakra, nevezetes évfordulókra. 

 

A földszinti Tájolóban, mely egyben a közhasznú információszolgáltatás helyszíne is, 

több gépen biztosítottuk az internet használatát. Ugyanitt kapott helyet az ún. Böngészde 

is, ahol a nagy forgalmú, többnyire idősebbek által keresett lektűrök 

között lehet böngészni. 

 

A Nagy könyves beavatás című olvasásnépszerűsítő játékban résztvevők számára 

kialakított Tinisarok 2017-ben is nagy népszerűségnek örvendett. A gyűjteményt szívesen 

használják nemcsak a játék résztvevői, hanem fiatal olvasóink szélesebb köre is. 

 

Folyamatosan biztosítottuk az egész épületben saját laptop használatával is az internet 

elérést a Wifi hálózatunkon keresztül. 

 

A könyvtár továbbra is nyitott a csoportok fogadására nemcsak a Gyermekkönyvtárban, 

hanem a felnőtt olvasószolgálatban is. 

 

2017-ben 27-re bővült az iskola közösségi szolgálati együttműködések száma. 

Emelkedett az iskolai közösségi szolgálatot teljesítők száma is, a 2016. évi 211 főről 222 

főre. 
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A használók képzése 2017-ben is folytatódott, a digitális kompetenciafejlesztés, az 

internet- és számítógép-kezelői tanfolyamokkal. A tájékoztató szolgálat munkatársai igény 

szerint részt vettek a kistelepülésekre szervezett használóképzésekben is. 

 

2017-ben folytatódott a tervszerű állományapasztás is, melynek keretében azoknak a 

dokumentumoknak a kivonása történt meg, melyek a mai napig nem kerültek be az 

adatbázisba, nincs bennük vonalkód, évek óta nem voltak olvasó kezében. Ebben a 

munkában az olvasószolgálat csaknem valamennyi munkatársa részt vett. E mellett a 

természetes elhasználódás miatti törlés is folyamatosan történt nemcsak a központban, 

hanem a fiókkönyvtárakban is. A szolgáltatások bővítését, ugyanakkor az állomány 

megőrzését segítette a digitalizálási tevékenység is, melynek eredményeként a megyei 

napilap, az Észak-Magyarország egyre több évfolyama érhető el elektronikus formában, 

helyben használattal. A tájékoztató terekben folyamatosan rendeztünk kiállításokat részben 

külsősök, részben saját kollégák összeállításában. A tájékoztató szolgálat munkatársai a 

konferenciák és könyvtári programok szervezéséből is kivették a részüket. 

 

Gyermekkönyvtár 
 

A Gyermekkönyvtár 2017-ben is kiegyensúlyozott információ- és 

dokumentumszolgáltatást nyújtott felhasználói számára. Ennek érdekében 

állományalakítását (gyarapítás, elavult és elhasználódott dokumentumok kivonása stb.) 

tervszerűen végezte, és alapvető feladatának tekintette a gyermekek olvasásra, 

könyvtárhasználatra motiválását, a könyvekhez, a könyvtárhoz való kötődés 

kialakítását, valamint a szabadidő értelmes, hasznos, és kulturált eltöltését biztosító 

programok szervezését.  

A Gyermekkönyvtár munkatársai az év során rendszeresen tartottak óvodás és iskolai 

csoportok számára különböző könyv- és könyvtárhasználati, kézműves, tematikus és 

egyéb rendhagyó és ismeretterjesztő könyvtári órákat. 

Népszerűek voltak az aktuális ünnepekhez kapcsolódó szombati családi kézműves 

játszóházak, valamint a minden hónap utolsó keddjén megtartott ún. Kézműves kedd 

klubfoglalkozások is. 

A Gyermekkönyvtár a jövő felhasználóinak biztosítása érdekében havonkénti 

rendszerességgel működtette Babusgató klubját. 

Az év során megrendezésre kerülő író-olvasó találkozók, koncertek, báb- és 

ismeretterjesztő előadások, drámapedagógiai foglalkozások mind a közösségi élményt adó 

olvasásnépszerűsítést szolgálták. 

A Gyermekkönyvtárba látogatók a magyar gyermekirodalom legjelentősebb képviselőivel 

– Balázs Ágnessel, Berg Judittal, Bosnyák Viktóriával, Finy Petrával, Leiner 

Laurával, Vig Balázzsal – ismerkedhettek meg az év során. Ezek a találkozók nagyon sok 

gyermek és szülő számára nyújtottak feledhetetlen élményeket. 

Igényes zenei élményt és interaktivitást nyújtott a gyermekek számára a Kolompos és a 

Katáng együttes, az Aranykapu Bábszínház és a Kisötlet gyermekszínpad előadásai és 

koncertjei. 



21 

 

A Gyermekkönyvtár Legkedvesebb Arany János-költeményem címmel megyei szintű 

rajzpályázatot hirdetett az általános iskolák 3–8. osztályos tanulói részére. A felhívásra 

több mint négyszáz pályamű érkezett a megye negyvenhat oktatási intézményéből. 

A legszebb, legkreatívabb rajzok készítői a magyar költészet napján vették át díjaikat, 

emléklapjaikat. A kiállítást Dr. Kiss János, Miskolc Megyei Jogú Város Alpolgármestere 

nyitotta meg.  

A Gyermekkönyvtár munkatársai aktívan hozzájárultak a 2017 februárjában a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében meghirdetett Hahó, könyvtár(s)ak! című 

háromfordulós megyei szintű olvasásnépszerűsítő játék, valamint az egyhetes 

balatonmáriafürdői nyereménytábor sikeréhez. 

A részleg munkatársai tevékenyen részt vettek a III. Könyvtári Majális megrendezésében 

is. Koncertek, rendhagyó író-olvasó találkozók, bábelőadás, kézműves játszóház és játékos 

családi vetélkedő is szerepelt a város kulturális életét gazdagító sikeres szabadtéri 

programban. 

A Gyermekkönyvtár Szünidei mozaik címmel egyhetes, élvezetes programokat nyújtó 

nyári napközis tábort szervezett az általános iskolák alsó tagozatosai számára. 

A Gyermekkönyvtár ebben az évben is aktívan részt vett az Országos Könyvtári Napok 

zárórendezvényének, a Könyves Vasárnapnak a megszervezésében és lebonyolításában. 

Vetélkedő, játszóház, játékbemutató, ünnepélyes koronázás várta e napon a könyvtárba 

szép számmal érkező családokat. Az Olvasók királya olvasásnépszerűsítő levelezős játék 

egyre népszerűbb a gyermekek körében, hiszen ebben az évben több mint 180 tanuló 

kapcsolódott be a város és a megye jó néhány általános iskolájából. 

A Gyermekkönyvtár 2017 novemberében szakmai napot szervezett a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Gyermekkönyvtáros Műhely, valamint a gyermekekkel foglalkozó 

szakemberek számára.  

A részleg munkatársai nagy hangsúlyt fordítottak a gyermekek egyéni foglalkoztatására, 

valamint a fogyatékkal élő gyermekek könyvtári ellátására is. 

Rendszeres látogatói voltak a könyvtárnak az Éltes Mátyás Általános Iskola, valamint a 

Tüskevár Általános Iskola fogyatékkal élő tanulói. 

A Gyermekkönyvtár munkatársai az év során konstruktívan együttműködtek a 

Területellátási csoport munkatársaival különböző programok szervezésében, kézműves 

foglalkozások tartásában, és mesemondóversenyek értékelésében. 

A részleg munkatársai részt vettek különböző városi és megyei vetélkedők zsűrijében is. 

Többek között az Éltes Mátyás Általános Iskolában és a miskolci Görög Katolikus 

Általános Iskola megyei mesemondó és versmondó versenyén, valamint a Felsőzsolcai 

Városi Könyvtár és a sajószentpéteri Lévay József Városi Könyvtár magyar népmese napja 

rendezvényén.  

Az intézményben az Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesítő középiskolás diákok (222 fő) 

munkáját a részleg dolgozói koordinálták. 
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Helyismereti Gyűjtemény 
 

Gyarapítás 

 

A Gyűjtemény dokumentumait a Corvina-rendszer gyarapító moduljának használatával, 

könyvesbolti vásárlással és nyomdai kötelespéldányból szerezzük be. Ebben az évben is 

sikerrel vettünk részt több antikvár aukción és vásároltunk magánszemélytől is. A 

dezideráta-jegyzékünket frissítjük, megjelöljük a beszerzés forrását és a gyarapítást végző 

munkatárs beszerzi a kért példányokat. 

A Helyismereti részleg 2017-ben 11 alkalommal kapott a Gyűjteményszervezési osztálytól 

dokumentumokat, összesen 248 darabot. Ennek túlnyomó része (235 db) könyv volt. Ezen 

kívül 3 db DVD-vel, 5 db CD-vel és 5 db térképpel gyarapodtunk. 

 

Az ún. Régi könyvek tárába 6 db dokumentum érkezett, közülük a legrégebbi darab egy 

1793-ban megjelent mű: Wieland, Christoph Martin : Sókratés Mainomenos az az A' 

Szinopei Diogenesz' dialogusai című. 

 

Könyvtárunk megvásárolta az ismert helyi gyűjtő, Barna György képeslapgyűjteményét, 

ennek első része az év során bekerült a gyűjteménybe. Digitalizálásuk megkezdődött. 

 

Feltárás 

  

A kurrens (országos és megyei) periodika feltárása során 3573 cikket rögzítettünk, az 

analitikus feltárás során pedig 98 db tanulmányt. Mindhárom munkatársunk részt vett a 

katalógus indexének javításában. 

A kötelespéldányként beérkező csomagokat átvettük, a dokumentumokat a megfelelő 

helyre irányítottuk (periodika, könyv, aprónyomtatvány stb.), a gyűjteményben maradókat 

leltárba vettük és rendszereztük. Továbbra is gondot jelent, hogy egyes nyomdák nem 

tesznek eleget kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségüknek.  

 

Szolgáltatások 

 

Elkészítettük az „Évfordulók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2018” c. összeállítást a 

honlapra, a Miskolcra vonatkozó részt a Lévay József Muzeális Könyvtárban dolgozó 

kollégák közreműködésével. 

Könyvtárközi kölcsönzésre, születésnapi újságokról és napi olvasó igényre is – a 

digitalizált mikrofilmekről és megyei napilapról – sokszor szolgáltattunk másolatot. 

 

Kiállítások, rendezvények 

 

Kamarakiállításokat rendeztünk Kalocsay Kálmán, Csoma József történész, heraldikus, 

Laborfalvi Róza színésznő, Csabai Kálmán festőművész, Szalóczy Bertalan ref. lelkész, 

Tompa Mihály költő, Kordos László irodalomtörténész, könyvtáros, Péczeli József költő 

évfordulói alkalmából. 

A Vándorgyűlés alkalmából Alkotó könyvtárosok címmel rendeztünk kiállítást a Miskolci 

Egyetemen. Munkatársunk előadást tartott a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének 

szekcióprogramján. 

 

 

 



23 

 

 

Zenemű- és Médiatár 

 

A Zenemű- és Médiatár munkatársai a beszerzési keretnek köszönhetően folytatták a 

zenei dokumentumok állománybővítését. Elsősorban nyomtatott kottákat vásároltak, de 

beszereztek CD-ket, DVD-ket és hangoskönyveket is. A CD-k iránti szerény érdeklődés 

miatt főként a keresett művek beszerzésére törekedtek. A szórakoztató filmek és a 

hangoskönyvek rendkívül népszerűek, ezért ezeknek a dokumentumoknak a beszerzésére 

kiemelten figyeltek.  

A hazai piacon kapható zenei és zenei vonatkozású szakirodalmat a gyűjtőkörüknek 

megfelelően gyarapították. A folyóiratokból 9 magyar nyelvű zenei szaklap beszerzésére 

volt lehetőség.  

A mindennapi szolgáltatással párhuzamosan folytatták a zenei ismeretterjesztő előadások 

szervezését. Kiemelt érdeklődéssel követték és támogatták a művelődni vágyó idősebb 

korosztály által szervezet klubok programjait. A központi könyvtár előadótermében 

havonta egyszer a Bócz Sándor Operabarátok Klubjának összejöveteléhez nyújtottak 

segítséget. A rendkívül népszerű Zenetörténeti előadások című sorozatunkat is tovább 

folytatták. A két ismeretterjesztő előadás keretében a zenét szerető közönség összesen 17 

előadást hallgathatott meg.  

A Miskolci Szimfonikus Zenekar a könyvtárral kötött együttműködés keretében 

hangszereket ajándékozott a Zenei részlegnek. A zenészek által már nem használt 

hangszerekkel: a hegedűvel, a hárfával, az oboával, a kürttel és a trombitával a látogatók 

szívesen ismerkednek. 

 

Fiókkönyvtárak 

 

A hálózat könyvtárai a város több pontján minden látogató számára biztosítják az ingyenes 

könyvtárhasználatot az alapszolgáltatások körében, az egyes dokumentumok és a 

szükséges információk elérését állományaikból. 

A közhasznú információk szolgáltatásával segítik a mindennapi életben szükséges 

ügyintézést, tájékozódást. 

A fiókkönyvtárak közül vannak, melyek speciális gyűjteményükkel, feladataikkal teszik 

teljessé a város lakóinak könyvtári ellátását. 

 

A Doleschall-kúria épülete két speciális gyűjteménynek biztosít helyet: idegen nyelvű, 

nemzetiségi és muzeális könyvtári dokumentumoknak. A József Attila Könyvtár a 

képzőművészeti profilú gyűjteményét fejleszti, a Tompa Mihály Könyvtár a DVD 

gyűjteményt bővíti, a Petőfi Sándor Könyvtár diósgyőri helytörténeti anyagával a 

városrész lokálpatriotizmusát erősíti. A Szabó Lőrinc Könyvtár letéti hangoskönyvtári 

gyűjteményében a vakok és gyengénlátók számára biztosítjuk a szolgáltatást.  

 

Könyvtárainkban, kiemelt feladatként kezeljük a szervezett gyermekfoglalkozásokat, 

melyre tematikus ajánlataink alapján jelentkezhettek csoportok.  

A programok, a feldolgozott témák sokfélék: mesék, könyvtárbemutatók, 

néphagyományok, kötelező olvasmányok, vetélkedők. Különösen kedveltek a 

kézműveskedéssel egybekötött foglalkozások. Ezen alkalmakkor egyszerű anyagok 

felhasználásával, sokféle technikával szebbnél-szebb apró díszeket, játékokat készíthetnek 

a gyerekek. 
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Idegennyelvi könyvtár 

 

A Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 2013 áprilisában nyílt meg új profillal. A város 

egyetlen idegen nyelvi könyvtáraként kell magas színvonalú szolgáltatással és igényesen 

gyarapított állománnyal biztosítania a könyvtár valós és potenciális használói számára a 

nyelvtanulást, formális és  nem formális nyelvi képzést segítő nyelvészeti 

dokumentumokat, idegen nyelvű szép- és szakirodalmat. A nyelvtanulást segítő 

dokumentumok szolgáltatása mellett 2017-ben 3 nyelvi klubbot működtetett. 

A nemzetiségi gyűjtemény eddig több helyen tárolt dokumentumai az idegennyelvi 

könyvtár gyűjteményében, egy helyen érhetőek el. 

 

Muzeális gyűjtemény 

 

A Lévay József Muzeális Könyvtár értékes gyűjteményével részt vett a tudományos 

kutatómunkában, a közoktatás és felsőoktatás ilyen irányú tevékenységeinek 

támogatásában. A muzeális gyűjteményt kutatók, iskolás csoportok, és természetesen a 

különleges gyűjtemény iránt érdeklődők látogatják. Az év folyamán kiemelt jelentőséggel 

bírt, hogy a könyvtár folytatta a közreműködést a Lévay József Centenáriumi 

Emlékprogram (2015-2018) munkájában. Havi rendszerességgel ismeretterjesztő 

előadássorozatot szervezett, építette a Lévay-adattárat a hagyaték rekordjainak 

javításával és digitalizálással. NKA támogatást nyertünk a dr. Porkoláb Tibor egyetemi 

docens sajtó alá rendezésében, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadásában 

megjelenő Lévay-szövegkiadásra. 

 

József Attila Könyvtár 

 

A József Attila könyvtár kiemelt feladatának tartja az esélyegyenlőség biztosítását, a 

hátrányos helyzetűek és fogyatékossággal élők könyvtári ellátásának biztosítását.  A 

kollégák, továbbra is változatlanul jó viszonyt ápolnak a városrészben élő nyugdíjas 

korosztállyal. A Szépkorúak Barátság Klubja rendszeresen tartotta összejöveteleit a 

könyvtárban. A Magyar Rákellenes Liga miskolci csoportja a rendezvényei számára több 

alkalommal is a József Attila Könyvtárat választotta.  

2017-ben is nagy igény volt a könyvet házhoz szolgáltatásra. A Szépkorúak Háza és az 

Őszi Napsugár Otthon lakói számára fontos esemény a könyvtárosok hetenkénti 

látogatása.  

A megyei kórházban működő gyermek rehabilitációs osztályát is rendszeresen látogatták 

a gyermekkönyvtáros kollégák. Meseposztó, papírszínház, kézműveskedés, dramatikus 

játék segítségével igyekeztek változatosságot vinni a kórházban töltött időbe. 17 

foglalkozást tartottak összesen a tavalyi évben. 

 

Diósgyőri helyismereti gyűjtemény 

 

A Petőfi Sándor Könyvtárat Diósgyőr történelmi múltja, hagyományai és a lokálpatrióták 

elvárásai, igényei predesztinálták egy helyismereti gyűjtemény kialakítására. A szép- és 

szakirodalmi művek mellett különleges értéket képvisel a helyi vonatkozású 

fotógyűjtemény 800 darabja, a több mint 1400 dia, és emellett az újságcikk-kivágatok 

gyűjteménye. A fotók, diák digitalizált formában állnak helyben a használók 

rendelkezésére. 
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A könyvtár meghatározó eseménye volt a 2017. évi felújítás, melynek keretében Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Településfejlesztési Operatív Program „Diósgyőr 

városközpont integrált rehabilitációja” című projektjéhez kapcsolódóan 2017. március-

augusztus között az épület energiahatékony és klímatudatos fejlesztését valósította meg. A 

felújítási munkálatokat megelőzően a könyvtár a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 

Bagolyvár nevű végállomásának épületébe költözött. A könyvtárhasználók visszajelzése 

alapján jó döntésnek bizonyult, hogy a könyvtár az ideiglenes bezárás helyett ‒ bár 

csökkentett szolgáltatási kínálattal ‒ a lakosság rendelkezésére állt 4000 kötetes válogatott 

állománnyal, a legújabb beszerzésekkel és a földszinti váróteremben a folyóiratok 

megszokott választékával. Rendezvények, gyermekfoglalkozások megtartására ugyan nem 

volt mód, de a kölcsönzés, helyben olvasás feltételei adottak voltak.  

 

A könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, önkormányzati képviselői 

támogatásokból és saját költségvetése terhére közel nyolcmillió forintot költött az épület 

belső megújítására, berendezésére. A fejlesztéssel a könyvtári bútorzat, a könyvespolcok 

és kiegészítő bútorzat cseréje történt meg. A polcok cseréjével esztétikusabb, átláthatóbb 

könyvtári terek váltak elérhetővé a könyvtár használói számára. 

 

A Petőfi Sándor Könyvtár Miskolc Diósgyőr városrészének meghatározó és 

nélkülözhetetlen kulturális intézménye, ezért az épület külső és belső megújulása fontos és 

pozitív eredmény, melyet a megnyitást követően a használóktól kapott pozitív 

visszajelzések, a megnövekedett használat, a gyermekfoglalkozások, az ifjúsági és felnőtt 

lakosság részére szervezett programok látogatottsági adatai is igazolnak. 

 

Tompa Mihály Könyvtár 

 

A könyvtár Martin-kertváros meghatározó kulturális intézménye. Különgyűjteménye 

fejlesztése mellett 2017-ben nagy hangsúlyt kapott a környékbeli nevelési-oktatási 

intézményekkel való együttműködés rendezvények, gyermekfoglalkozások formájában. A 

könyvtár közösségi térként több civil szervezettel, nyugdíjasklubbal működik együtt. 

2017-től találkozóhelyet ad a Moly könyves közösség találkozóinak a könyvtárban.  

  

A Kaffka Margit Könyvtár és a Móra Ferenc Könyvtár  

 

A városrészek meghatározó közösségi tereiként az alapszolgáltatások mellett több 

klubtevékenységnek adnak helyet és biztosítják a rendszeres találkozási alkalmakat. A 

Kaffka Könyvtár 2017-ben indította Könyves Park című rendezvényét, mellyel a 

Közösségek Hete nevű projekthez csatlakozott. A rendezvény célja, a társadalmi aktivitás 

növelése, a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális 

intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, az együttműködés kultúrájának 

magasabb szintre emelése volt. 

A Móra Ferenc Könyvtár 2017-ben is nagy sikerrel rendezte meg a hagyományos Móra 

Ferenc Emléknapot. 

 

Gyermekkönyvtárak a városi hálózatban 

 

A gyermekkönyvtárak tevékenységének célja a – bármilyen képességű és helyzetű – 

gyermekek olvasás és információs kultúrájának minél magasabb szintre emelése, a 

könyv és könyvtárhasználat elsajátíttatása, az információszerzés modern eszközeinek 

megismertetése, az önálló ismeretszerzéshez szükséges kompetenciák kialakítása. A célok 

megvalósításához a gyermekekkel való egyéni és csoportos foglalkozások, rendezvények 

egyaránt hozzájárultak. 
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A fiókkönyvtári gyermekrészlegek 2017-ben is sok ismeret- és élményszerző, valamint 

szabadidős programnak adtak helyet. A közösségi élményszerzést és a kulturális értékek 

közvetítését szolgálták az ünnepekhez (húsvét, gyermeknap, karácsony) kapcsolódó 

programok. 

 

Kiemelt feladatként kezeltük a szervezett gyermekfoglalkozásokat, melyre tematikus 

ajánlataink alapján jelentkezhettek csoportok. A programok, a feldolgozott témák sokfélék: 

mesék, könyvtárbemutatók, néphagyományok, vetélkedők voltak.  

 

Könyvtáraink folyamatosan jó kapcsolatot építenek nemcsak a környező iskolákkal, 

óvodákkal, hanem a tőlünk távol eső városrészek iskoláival is, akik szívesen látogatták 

programjainkat. 

 

A csoportos foglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektettünk az egyéni, ill. családos 

foglalkozásokra, a hátránnyal küzdő gyermekek színvonalas szabadidős 

tevékenységének biztosítására. 

 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználata, dokumentumok házhozszállítása 

 

Az érvényes regisztrációval rendelkező fogyatékkal élő olvasók száma 2017-ben nem 

változott számottevően. A 380 fő fogyatékossággal élő olvasó 18.116 db dokumentumot 

kölcsönözött a könyvtárakból. Rendelkezésre állnak felolvasó szoftverrel ellátott gépek, a 

központban indukciós hurok.  

Akadálymentesen a központi épület és két fiókkönyvtár használható, további két fiók 

pedig részben felel meg ezen elvárásnak. A honlap akadálymentes formában is elérhető. 

A könyvtár külön letétet és szolgáltatást biztosít a vakok és gyengénlátók számára a 

Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének székházában, 

együttműködés keretében. A hangkazettán, CD-n rögzített magyar- és világirodalmi, 

szépirodalmi és szórakoztató művek kölcsönzésén kívül speciális szoftverek, felolvasó 

programmal ellátott számítógépek állnak rendelkezésre. 

Ezen kívül egy letéti állomány került elhelyezésre az Észak-magyarországi 

Látásrehabilitációs Központban is. A központi könyvtárban is jelentős a 

hangoskönyvek állománya, melyet az elmúlt évben is bővítettünk.  

 

A József Attila Könyvtár környezetében sok az idős ember, az ő ellátásuk a szociális 

gondozó hálózattal együttműködve valósul meg. Két nyugdíjas otthonba (Szépkorúak Háza 

és az Őszi Napsugár Otthon) az eddigi havi egy alkalom helyett 2016-tól már heti 

rendszerességgel viszik házhoz a könyveket munkatársaink. A Szentpéteri kapuban 

található József Attila fiókkönyvtár gyermek-könyvtárosa kéthetente tart foglalkozást a 

megyei kórház gyermek rehabilitációs osztályán a felépülő, gyógyuló gyermekek 

számára.  

 

A szociális gondozószolgálattal együttműködési megállapodás keretében a város egyik 

távol eső pontjára, Felsőhámorba szállítunk könyveket havi rendszerességgel, a nyugdíjas 

lakosság ellátása érdekében. Igény szerint, alkalomszerűen otthonukhoz kötött idősek 

számára is kivisszük a kért dokumentumokat. 
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése  

 

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a 

vonatkozó táblázat kövesse. 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   

 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 

2016 óta a rendelkezésre álló NGM állásfoglalás alapján intézményünk is összehangolja az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott 

részletező nyilvántartásokat a szakmai nyilvántartások rendjével. Ennek következtében a 

szakmai nyilvántartásokban is a bekerülési értéket az Áhsz.15.§-a és 16.§-a alapján kell 

meghatározni. A szakmai nyilvántartásokban, leltárkönyvekben a korábbi, évtizedekre 

visszamenő gyakorlat a dokumentumok bruttó értékét rögzítette, a 2016-os beszámolóban 

már a nettó értékekkel számoltunk. 

 

Az összehasonlítás miatt a 2017-es beszámolónkban is feltüntettük a nettó összegeket (1. 

táblázat). 

 

Előző években csak a központi és fiókkönyvtárak gyermekkönyvtári részlegébe –  

teremkódra szűrve – bekerült dokumentumokat vettük figyelembe, azonban a KSZR 

települések is jelentős mennyiségű gyermekirodalommal gyarapítják könyvtáraikat, ezért a 

2017-es tényadat már ezeket a számokat is tartalmazza. (1. táblázat *) 

 

Az éves gyarapodás darabszámában csökkenés figyelhető meg, ami annak köszönhető, 

hogy 2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatásán keresztül 2266 db 

dokumentumot – többnyire könyvet – kaptunk az előző évi 5529 db-hoz képest. A 

támogatás szétosztását a KELLO bonyolította le; a kínált dokumentumok listájából 

jeleztük az igényünket és kaphattuk meg a kiválasztott könyveket a lehetőség szerinti 

példányszámban. Az NKA könyvtámogatási keretre elsősorban szép- és gyermekirodalmi 

műveket tudtunk beszerezni. A szakirodalmi kínálatban az ETO szerinti 3, 7, 8-as 

főosztályok témái és a szépirodalom domináltak.    

A 2017-es Márai program keretében igényelt könyveket pedig a KELLO csak 2018-ban 

szállítja könyvtárunknak. 

 

A leltárba vett ajándék-dokumentumok magánszemélyek és különböző intézmények 

felajánlásából kerültek állományunkba. Ezek a könyvek a központi könyvtár, a 

fiókkönyvtárak és a KSZR könyvtárainak az állományában is megjelentek. 

 

Ajándékkönyveink gyarapodásához hozzájárult még a NKA Könyvkiadás Kollégiumának 

2017-es nyílt pályázati felhívása, amely a könyvkiadási tevékenység 2017. évi 

fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására íródott. Hazai 

székhelyű kiadók esetében a Kollégium olyan kiadványokat támogat, amelyekre az 

Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Irodájától a kiadvány ISBN és/vagy 

ISSN száma kikérhető. Külföldi székhelyű kiadóknál pedig olyanokat támogat, amelyekre 

az ISBN és/vagy ISSN szám saját országuk ügynökségétől kikérhető.  A támogatás fejében 

a támogatottnak a támogatási szerződésben meghatározott 20 könyvtárba kötelező 

eljuttatni – a könyvek megjelenésekor – a támogatott kiadványokból 1-1 példányt. 
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Könyvtárunk napi rendszerességgel kapott – és kap – ezekből a könyvekből, amelyekről az 

ún. Könyvtári igazolást kellett a kiadóknak visszaküldenünk. 

 

Az egyéb, nem hagyományos dokumentumtípusokat többnyire helyi kereskedőknél – pl. 

Makro Book Kft., Mónos Film Bt., Smart Contact Bt., Rózsavölgyi, Pedro Kft – és más 

terjesztőknél – pl. a Líra Könyv Zrt.-nél szereztük be. 

 

2017-ben nagyobb hangsúlyt fektettünk ezeknek a dokumentumoknak a beszerzésére az 

előző évekhez képest. 

E-könyvből 443 db, cd-ből és hangoskönyvből 539 db, kottából 234 db valamint dvd-ből 

694 db került a központi- és fiókkönyvtárak állományába. 

 

A nemzetiségi dokumentumok beszerzésével és gyűjtésével kapcsolatban intézményünk 

elsősorban és alapvetően a Nemzeti Kulturális Alap pályázati lehetőségeire és az Országos 

Idegennyelvű Könyvtár segítségével lebonyolított támogatási keretre alapozott. A 

gyűjtemény a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárunkban külön részlegben várja az 

olvasókat. 

 

A raktári állományunk retrospektív feldolgozásánál pedig szem előtt tartjuk, és külön 

kezeljük a helyi kisebbségek irodalmát, ezzel is gyarapítva nemzetiségi gyűjteményünk 

állományát. 

 

A gyűjtemény természetes éves gyarapodása mellett kiemelt fontosságúnak tartjuk azokat a 

helyi vonatkozású, helytörténeti gyűjtőkörbe illő, részben a kulturális javak körébe tartozó 

muzeális dokumentumoknak a beszerzését, amelyek hozzájárulnak unikumaink 

gazdagításához. 

Több mint 1.500.000 Ft értékben antikvár dokumentumok beszerzésére kerülhetett sor 

megyei és más székhelyű antikváriumok kínálatából a Lévay József Muzeális Könyvtár 

600.000 Ft, a központi könyvtárban a Régi könyvek tára 960.000 Ft értékű állománnyal 

gyarapodott. Az antikváriumi árveréseket egész évben figyelemmel kísértük és értékes 

könyvekre, kéziratokra, régi képeslapokra, plakátokra tettünk szert. 

 

Többek között a központi és a Lévay József Muzeális könyvtár részére beszereztük az 

alábbi műveket: 

 

Szirmay Antal : Notitia politica, historica, topographica incliti comitatus Ugochiensis, 

1805 

   

Második Rákóczi Ferencz szózata 1707-dik évből, 1849 Láczai Szabó József : Diadalmi 

pompa, vagy is Az igaz ker. hazafinak okos diadalmi örvendezése, mellyet à 16. 17. 18. 

octóberben 1813. Lipsia alatt történt ... győzedelem inneplésére …, 1814 

 

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro 

anno domini, M.D.CCC.XXXI. ab erectae sede episcopalis anno undecimo, 1831 (Eperjesi 

Görög Katolikus Egyházmegye névtára, könyvritkaság) 

 

Wályi István : Római imperatorok tüköre, melly Julius tsászártól fogva, az mostani 

példassan uralkodó II. Josef tsászárig meg-mutattya CCXVIII. imperatoroknak, még pedig 

személy szerint mindenkinek a' tyrannusokkal együtt [...] uralkodásának kezdetét, életét 

[…], 1778 (könyvritkaság) 
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Komenský, Jan Amos : Joh: Amos Comenii Janua linguae Latinae reserata aurea, sive 

seminarium linguae Latinae et scientiarum omnium …, 1729 (könyvritkaság) 

 

Fáy András : A' két Báthorÿ : históriai szomorú játék öt felvonásban, 1827 (könyvritkaság) 

 

Wieland, Christoph Martin : Sókratés Mainomenos az az A' Szinopei Diogenesz' 

dialogusai, 1793 (könyvritkaság) 

 

Czvittinger, David : Davidis Czvittingeri nob. Hung. Specimen Hungariae literatae, 

virorum eruditione clarorum natione Hungarorum, Dalmatarum, Croatarum, Slavorum, 

atque Transylvanorum, vitas, scripta, elogia et censuras ordine alphabetico exhibens, 1711 

(életrajzok, könyvritkaság) 

 

Colardeau, Charles Pierre : Erzékény [Érzékeny] levelek, 1785 (könyvritkaság) 

 

Említést érdemel két kép, melyet szintén a Lévay József Muzeális Könyvtárunk vásárolt 

árverésen:   

 

Miskolcz város látképe 1870 körül. Készítette : Zureich Károly 

 

Tompa Mihály [költő, 1817-1868] félalakos kőnyomatos portréja Lévay Józsefnek [költő 

műfordító; 1825-1918] szóló autográf dedikációjával       

 

A 2017-es évben sikerült két részletre bontva ajánlatot tenni egy ismert helyi gyűjtő 

örökösénél arra a régi miskolci képeslapokat tartalmazó gyűjteményre, amelynek első 

részletének fizetését követően a tulajdonunkba került május 11-én, Miskolc város napján 

közel ezer darab régi képeslap. A második részlet fizetésével 2018 április végéig kapjuk 

meg a gyűjtemény másik részét, amellyel teljessé válik az anyag. 

 

Unikumként tartjuk számon azt a kéziratos monográfiát, amelyet a szerző elhunyt özvegye 

ajándékozott könyvtárunknak. A Mezőcsát és a járás történetét feldolgozó dokumentum 

szerzője, Kiss László sokáig a mezőcsáti járási majd városi könyvtár igazgatója volt. A 

kéziratból összesen 3 példány készült, amelyből egyet könyvtárunk kapott ajándékba, 

archiválási céllal. 

 

A kötelespéldányok beszolgáltatásával kapcsolatban folytattuk az előző években kialakult 

gyarapítást: egy kollégánk szisztematikusan megkeresett minden elérhető, nem szolgáltató 

nyomdát és vissza-visszatérve begyűjtötte a nyomdaköteles példányokat. 

 

A keretek megoszlása 2017-ben is kiegyensúlyozottan történt, ami az időben (január vége) 

lefolytatott közbeszerzésnek volt köszönhető. Ez biztosította a folyamatos 

dokumentumrendelést, feldolgozást és az olvasókhoz való eljuttatást. 

 

A magyar nyelvű könyvekre ismét a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötöttünk 

szerződést. Ez a szállító tudja könyvtárunknak teljeskörűen biztosítani az ún. könyvtári 

szolgáltatást (külső szerelés, könyvcédula, cédulatasak) a legnagyobb kedvezmény (38%) 

mellett. 

Az idegen nyelvű könyvekre a Líra Könyv Zrt. pályázott és nyertes szállítóként rajtuk 

keresztül szereztük be a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárunk számára az igényelt 

könyveket. 
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Az összes beszerzett dokumentumunk 45.875 db volt, ebből 28.639 db a gyermek- és 

szépirodalom 15.745 db pedig a tényirodalom. 

 

Erre az összetételre hatással volt a kistelepülések gyermek- és szépirodalmi művek iránti 

nagyobb igénye. 

A leltárba vett szakirodalmi művek többsége a Megyei és Városi könyvtárban került 

állományba. 

 

Folyóirat-rendelés és nyilvántartás adatai 

 

A folyóiratokkal foglalkozó két munkatárs alapfeladata a Megyei és Városi Könyvtár, 

valamint a KSZR települések folyóirat igényeinek összegyűjtése, nyilvántartása, szoros 

együttműködésben a központi könyvtár olvasószolgálati, a fiókok, valamint a megyei 

ellátás munkatársainak közreműködésével. A megnövekedett feladatok és a helyettesítés 

megoldása érdekében ezeket a feladatokat két, az osztályon dolgozó munkatárs végzi. 

 

Napi szinten a kollégák végezték a könyvtár folyóiratszámainak a SER modulban történő 

érkeztetését, az esetleges reklamációk intézését. Igény szerinti pótrendeléseket vettek fel, 

és bonyolítottak le, a hiányzó lapszámokat pótolták. 

 

Részt vettek a folyóiratigényekre kiírt közbeszerzési eljárás összeállításában, a két nyertes 

pályázóval napi kapcsolatban voltak, kezelték a számlákat. 

 

A digitalizált lapok címeinek és a helyismereti folyóiratok retrospektív feldolgozását 

végezték a CAT modulban, az újonnan kialakított, általunk megfogalmazott folyóirat 

katalogizálási házi-szabályzat előírásainak megfelelően. 

 

Az év folyamán 351 könyvtári egység folyóirat leltározását végezték el. 

 

A folyóiratok előfizetése 2017. év végén kiírt és sikeres eredménnyel zárult közbeszerzési 

eljárás keretén belül történt. 

 

A folyóiratpiac sajátosságait figyelembe véve a kiírás négy szegmensre lett bontva: 

 

1. rész: Regionális helyi lapok 

2. rész: Idegen nyelvű folyóiratok 

3. rész: Országos terjesztésű napi- és hetilapok 

4. rész: Országos terjesztésű havilapok, folyóiratok 

 

A Magyar Posta a 2., 3., 4. részre tett érvényes ajánlatot.  A regionális terjesztésű helyi 

lapok szállítását pedig az Inform Média Lapkiadó Kft. nyerte. 

Mind a Magyar Postával, mind az Inform Média Lapkiadó Kft.-vel kötött szerződés 

lehetővé tette a pótrendelést további példányokra és új címekre, ami nélkülözhetetlen a 

több száz igényhely gördülékeny és kívánság szerinti ellátása érdekében. 

 

Apasztás 

 

2017-ben folyamatosan történt törlés az állományból 38.422 darab dokumentum 

kivonására került sor, ami igen jelentős növekedés az előző évekhez képest. Ehhez 

nagyban hozzájárult a Petőfi Sándor Könyvtár felújítása miatt történt erőteljes selejtezés és 

a Központi könyvtár zárt raktárának rendezésekor leválogatott és törlésre jelölt 

dokumentumok nagy mennyisége. A törlési jegyzékeken feltüntettük az 1997. évi CXL. 
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törvény 60/B. § (4) bekezdésére hivatkozva az utolsó példányokat ellenőrző kollégák 

aláírását. Ez a folyamatábra és folyamatleírás módosításával együtt valósult meg. 

 

 A tervszerű állományapasztás címén törlésre került dokumentumok a 3/1975. (VIII.17.) 

KM-PM együttes rendelet 17. § értelmében az előző évhez hasonlóan fölöspéldányként 

kerültek felajánlásra az Országos Széchényi Könyvtárnak. A megmaradt példányok a 

fizikailag elhasználódottakkal együtt további hasznosításra kerültek. 

 

Egyéb feladatok 

 

A dokumentumok könyvtári használatra való alkalmassá tételében; adott esetben a külső és 

belső szerelésben, cédulanyomtatásban, listázásban, dobozolásban a szerelőink munkáját 

kettő közfoglalkoztatott segítette. Egy-egy kollégánk a könyvtár tudományos 

munkacsoportjának illetve a Minőségirányítási Tanácsnak a tagja. Egy kolléga pedig a 

segédkönyvtáros képzést kezdte el 2017-ben. 

Az osztály alkalmazottai a gyűjteményszervezési feladatokon kívül az alábbiakkal voltak 

az év folyamán megbízva: 

 a katalogizáló modul és gyarapító modul oktatása a könyvtárunkban és kistérségi 

könyvtárakban alkalmazott kollégáknak (KSZR alapfokú tanfolyam); 

 a KSZR településekről behozott könyvek retrospektív katalogizálása és 

példányadatozása; 

 az Országos Könyvtári Napokon, MKE Vándorgyűlésen és Ünnepi Könyvhéten való 

részvétel, szolgálat; 

 Az Erasmus+ keretében a mobilitási héten az osztály munkájáról tartott előadás a 

vendégek számára; 

 árverések folyamatos figyelése, muzeális értékű dokumentumok vásárlása; 

 különböző szakmai- és egyéb rendezvényeken való részvétel; 

 szombati és alkalmanként hétköznapi műszakokban az olvasószolgálati feladatok 

ellátása; 

 

A Minőségközpontú Irányítási Rendszerben az osztály munkájára vonatkozó 

folyamatábrákat és folyamatleírásokat minden kolléga figyelemmel kíséri és alkalmazza. 

 

Kiemelt feladatként elkészítettük az új Gyűjtőköri és Gyűjteményszervezési Szabályzatot, 

melynek fenntartó általi jóváhagyása megtörtént. 

 

 

1. táblázat 

 

 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 

Változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 
Gyarapításra fordított összeg (bruttó 

Ft) 

(net.) 93.915.238  

(br.) 99.946.793 

(net.) 90.000.000 

(br.) 95.842.000 

(net.) 114.806.832 

(br.) 122.090.068 
+22,1 

- ebből folyóirat (br. Ft) 
(net.) 23.603.391 

(br.) 24.783.561 

(net.) 23.689.414 

(br.) 24.873.885 

(net.) 25.235.120 

(br.) 26.525.805 
+7,0 

- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 

(net.) 6.071.785 

(br.) 7.711.167 

(net.) 6.100.000 

(br.) 7.747.000 

(net.) 7.013.156 

(br.) 8.906.708 
+15,5 

Kötelespéldányként kapott és 553 554 1024 +85,1 
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nyilvántartásba vett dokumentumok 

száma (db) 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 

bekerült dokumentumok száma (db) 
3.485 3.500 *10.129 +190,6 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
316 317 294 -6,9 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
615 620 660 +7,3 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
361 362 390 +8,0 

A könyvtári állomány éves 

gyarapodása összesen 
49.950 46.880 45.875 -8,1 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma 
19.860 22.100 38.422 +93,4 

 

 

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 

A Gyűjteményszervezési osztályra katalogizálás céljából beérkező dokumentumok 

elektronikus feldolgozását a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer CAT moduljában 

ütemesen és folyamatosan, nagy gondossággal, az adatbázis egészét szem előtt tartva, azt 

rendszeresen gondozva, javítva végeztük. 

 

A konverzióval az adatbázisba került eltérő adat-megjelenítések és hibák javítása továbbra 

is nagy feladatot ró minden katalogizálóra. Az indexben szereplő besorolási adatok 

egységesítése, az azonos leírások alól a példányok egy leírás alá történő összemásolása, a 

fölöslegessé vált leírások törlése folyamatosan feladata volt a katalogizálóknak. Ez a 

munka lassította a munkavégzést, ugyanakkor nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a katalógus 

minőségi, pontos találatokat adjon a keresőkérdésekre, megfelelően tudja szolgálni az 

olvasókat. 

 

Könyvtárunk az országos lelőhely-katalógus, a Magyar Országos Közös Katalógus 

(MOKKA) egyik rekordfelküldő könyvtára, a katalogizálási házi-szabályzatunk a 

MOKKA mindenkori szabályaival összhangban áll. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtárnak jelenleg 870.658 dokumentum címe kereshető vissza az országos 

jelentőségű nyilvántartási felületen. A MOKKÁ-ból napi rendszerességgel érkező 

visszajelzés alapján a jelzett formai hibás rekordokat folyamatosan javítottuk. 

 

A muzeális értékű, az 1850 előtti különböző dokumentumtípusba tartozó értékeink 

feltárásában és nyilvántartásában munkatársunk, a helyismereti kolléganőkkel 

együttműködve vett részt, katalogizálta az ilyen típusú dokumentumokat. 

 

2016 óta kisértékű tárgyi eszközként is nyilvántartjuk a muzeális értékű 

dokumentumainkat, ezért ezt a számlákon és az adatbázis példányszintű megjegyzésében is 

jeleztük. 

 

A kollégák továbbra is végezték a kölcsönzőpultból kapott dokumentumok 

gyorskatalogizálását és az olvasószolgálati dokumentumok átirányítását. 
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A raktári állomány retrospektív feldolgozása a tavalyi évben is a szabad munkaerő- és 

munkaidő-kapacitás függvényében az újaktól a régiek felé haladva történt. Az 

olvasószolgálat átnézte és selejtezésre leválogatta a Cc-s mérettartományt ezért annak a 

feltárását a kollégák befejezték.  A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága a központi és 

a fiókkönyvtárakban 95%-os. 

 

Könyvtárunk állománya 2017-ben – a főkönyv alapján – 1.008.682 darab dokumentumra 

növekedett. 

 

2. táblázat 

 

 

Mutatók 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. 

évi tény 

Változás 

%-ban 

előző évhez 

képest 
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
825.427 830.000 870.658 +5,4 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 

betöltött tételek száma 
355.512 360.000 370.389 +4,1 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 

rekordok száma 
5.482 6000 3575 -34,7 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 
0,07 0,07 0,07 0,0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 

1,00 1,00 1,00 0,0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

92 93 95 +3,2 

 

 

 

2.3 Állományvédelem 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 

2017-ben pályázati forrás hiányában nem tudtuk folytatni a könyvtár muzeális 

dokumentumaink állagmegóvását, restaurálását. 

Muzeális dokumentumainkba minden esetben RFID-kódot teszünk, ez azon felül, hogy a 

következő revízió során jelentős segítséget nyújt majd, lopás elleni védelemként is szolgál. 

Kötészeti tevékenységünk keretében folyamatosan végezzük a megőrzésre szánt, de 

elhasználódott dokumentumok javítását, kötését. Ennek keretében összesen 751 db 

dokumentum állagmegóvó kötésére került sor.  

 

Kötészeti munkatársaink folyamatosan újabb ötleteket valósítanak meg annak érdekében, 

hogy termékeik piacképes szolgáltatásként megjelenhessenek a turisztikai termékek között, 

a Miskolc Bolt kínálatában. 
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Mutatók 
2016. évi 

tény 

2017.évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás vagy 

egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

527 600 751 +42,5 

Muzeális dokumentumok száma 36153 36300 36454 +0,83 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 
215 217 215 0 

Az állományvédelmi célból digitalizált 

és a konvertált dokumentumok száma 
11795 13000 15736 +33,41 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 
78557 78000 80375 +2,31 

A könyvtári dokumentumok állagának 

védelmét szolgáló gépek száma 
3 3 3 0 

 

 

 

2.4 Tudományos kutatás 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (kutatónapok megítélésének 

kritériumai, ellenőrzése) 

 

A könyvtárban a különböző kiadványokhoz, előadásokhoz szükséges tudományos 

kutatásokat a kollégák átlagosan heti 2 órában, munkaidejükben végezték. A kutatások egy 

része a Lévay József Centenáriumi Emlékprogramhoz kapcsolódott: Lévay József 

könyvtára, hagyatéka; Lévay József emlékbeszédei és emlékódái tudományos forráskiadás, 

Szigethy Mihály miskolci nyomdász működése; valamint Jókai Mór és Miskolc 

kapcsolatának kutatása és kézirat elkészítése. 

Emelkedett a könyvtár munkatársai által tartott előadások száma: cseh és szlovák 

könyvtárosoknak 19 előadás került megtartásra Erasmus+ program keretében egy 

mobilitási hét alkalmával. A munkatársak több előadást tartottak különböző 

konferenciákon, szakmai napokon is, pl. MKE 49. Vándorgyűlése, „Az én könyvtáram” 

projektismertető szakmai nap, KönyvtárMozi szakmai nap, Germekkönyvtáros Műhely 

szakmai nap stb. 
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Mutatók 
2016. évi 

tény 

2017.évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 
Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év)   
420 420 416 -0,95 

Tudományos kutatások száma 5 5 4 -20,00 

A könyvtár összes publikációinak 

száma és ebből a könyvtár 

szakemberei által készített, nyomatott 

vagy elektronikus formában megjelent 

publikációk száma 

90 

 

62 

95 

 

65 

74 

 

55 

-17,77 

 

-11,29 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 0 0 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 

publikációk száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott kiadványok 

száma 
4 4 3 -25 

A könyvtár szakemberei által tartott 

előadások száma 
14 28 35 +150 

A könyvtár szakemberei által elvégzett 

szakértői tevékenységek száma 
8 10 8 0 

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  
5 5 5 0 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

204 220 964 +372,54 

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való részvételének 

száma 

90 100 352 +291,11 

A képzésben, továbbképzésen részt 

vett dolgozók száma 
8 8 8 0 

 

 

 

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  

 

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás  

 

Intézményünk megyei regionális feladatkörű könyvtárként 1998-ig teljes körűen volt 

jogosult a kötelespéldányként beszolgáltatott sajtótermékek egy-egy példányára. A jelenleg 

hatályos, a Kormánynak a 60/1998. (III. 27.) a sajtótermékek kötelespéldányainak 

szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló rendelete alapján könyvtárunk csupán a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei székhelyű nyomdák által előállított, a helyi vonatkozású 

sajtótermékekből a kiadók terhére ingyen rendelkezésre bocsátott, hibátlan minőségű 

nyomdai termékek birtoklására jogosult. Amennyiben a nyomda nem teljesítené ezt a 

kötelezettségét, a kiadó felelőssége a példányokat a megyei könyvtár rendelkezésére 

bocsátani. 

 

2017-ben összesen 434 db könyv, 38 darab könyvtári egységnyi folyóirat került egyedi 

leltárba, valamint 389 darab apró-nyomtatvány, 27 darab plakát, 130 db kotta és 6 db 

elektronikus dokumentum került csoportos leltári nyilvántartásba. Az előző évekhez képest 

ebben az évben több kötelespéldányt sikerült állományba vennünk. 

 

Intézményünk a megküldött kötelespéldányokat folyamatosan, a „kötelespéldány” 

gyarapítási módban nyilvántartásba vette, feltárta, és a nyilvános könyvtári ellátás 
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rendszerében hozzáférhetővé tette. A nem folyóirat kötelespéldányként megküldött 

dokumentumtípusok példányszinten jelzést kapnak, így egy halmazban összekereshetőek 

az elektronikus katalógusban. A dokumentumokba „kötelespéldány” feliratú pecsét került. 

 

Azokról a kötelespéldányként megküldött dokumentumokról, amelyek más könyvtár 

illetékességét is érintik, értesítést küldtünk az érdekelt könyvtárnak. 

 

A kötelespéldányok beszolgáltatásának ebben a rendszerében részesülő könyvtárként 

ellenőrző szerepet tölt be az Intézmény. A jelenleg érvényben lévő Korm. rendeletben 

előírt szankciók nem inspirálják eléggé a nyomdákat és a kiadókat a rendelet betartására, 

nagyon nehéz a helyi előállítású, általában döntően helyi témájú vagy helyi szerző által 

jegyzett dokumentumokra kötelespéldányként szert tenni. 

 

A viszonylagos rendszerességgel kötelespéldányt szolgáltató nyomdák 2017-ben a 

következők voltak: a Borsodi Nyomda, a Gazdász Elasztik Kft., a kazincbarcikai Litoplan 

Kft., a Miskolci Egyetem Soksz., a mezőkövesdi Pető Nyomda, a szikszói Ervik 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,  a Sárospataki Nyomda Kft., a Bíbor Kiadó 

Könyvkereskedelmi és Szolgáltató Bt., a Sprint Nyomdaipari Kft., Rb-Bindex Kft. Ezek 

mellett még sok olyan helyi nyomda tevékenységéről van tudomásunk, amelyek nem 

küldenek az előállított helyi vonatkozású sajtótermékeikből a gyűjteményünk számára 

kötelespéldányt. Jelentős munkakapacitást igényel ennek a tevékenységnek a figyelése, a 

megjelenések nyilvántartása, a kapcsolatfelvétel kísérlete, a beszerzés. 

 

A kötelespéldányokat tartalmazó szállítmányokat a Helyismereti gyűjtemény kapta kézhez, 

de sajnálatos, hogy szállítólevél ritkán kísérte a dokumentumokat. 

 

A Helyismeretben válogatták szét a kollégák a gyűjteményben őrzött különböző 

dokumentumtípusokat (aprónyomtatványokat, plakátokat, értesítőket stb.) és a könyveket, 

folyóiratokat. A könyvek a válogatás és irányítás után folyamatosan kerültek a 

Gyűjteményszervezési osztályra állománybavételre és katalogizálásra, mint ahogyan a 

folyóiratok példányszámai is, de azok csak évente egyszer. Az egyéb 

dokumentumtípusokat a Helyismeret munkatársai vették csoportos leltárba. 

 

 

3.2 ODR tevékenység  

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ODR-tagkönyvtárként látja el az 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer által előírt szolgáltató könyvtári tevékenységet. 

A könyvtár szolgáltatási politikájában kiemelt szerepe van a könyvtárközi kölcsönzésnek. 

Mint küldő és kérő könyvtár veszünk részt az Országos Dokumentum-ellátási 

Rendszerben. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a megye könyvtáraiból érkező könyvtárközi kérések 

teljesítésére. A kérések száma folyamatosan emelkedik. 

Arra törekszünk, hogy a könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en keresztül történjen. Sajnos, 

kevés a megyében működő kiskönyvtárak között azoknak a köre, akik regisztráltak az 

ODR-rendszerbe. 

A szolgáltatásfejlesztés érdekében részt veszünk országos konferencián, szakmai 

megbeszéléseken. 
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2017-es ODR-es statisztikai adatok: 

Beérkezett kérések száma: 12871 

Küldött kérések: 1147 

Adott dokumentumok száma: 

eredeti: 12210 

másolat: 52 

elektronikus: 323 

Kapott dokumentumok száma: 

eredeti: 1070 

másolat: 7 

elektronikus: 20 

 

A magas számok ellenére a könyvtár ODR-keretének támogatása kevesebb, mint felére 

csökkent, mert a könyvtárközi kérések zöme a kistelepülésekről érkezett, az ott dolgozó 

személyzet hagyományos (e-mail-es, telefonos vagy papír alapú) kérést indított, nem az 

ODR elektronikus felületén teljesültek a kérések. Ez mindenképpen hátrányosan érintette 

intézményünket, a teljesített mutatószámok nincsenek arányban a támogatással. 

 

3.3 Területi ellátó munka  

– szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös fejlesztések, dokumentum- és 

információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő támogatás felhasználása. 

(szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 

 

A Megyei és Városi Könyvtár alapfeladatait megyei könyvtárként, illetve megyei hatókörű 

városi könyvtárként a Kult. tv. 66. §-a szerint látja el, megalapítása óta végez szakmai 

módszertani munkát. Ennek okán folyamatos kapcsolattartásra törekszik a megyében 

működő könyvtárakkal, könyvtárosokkal, gyakorlati módon segítve azok mindennapi 

munkáját. Ez a feladatellátás 2013 óta két nagy, jól elkülöníthető tevékenységben 

mutatkozik meg: a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretein belül végzett munkában 

és a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárakkal való együttműködésben. 

A szakmai együttműködés egyik legfontosabb területe a Corvina integrált könyvtári 

rendszer közös használata, biztosítva ezzel a minőségi szakmai szolgáltatást, a 

szolgáltatásfejlesztés lehetőségét. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a 

Corvina rendszer használatához (2010-ben az uniós pályázatnak köszönhetően) csatlakozó 

partnereinek – kilenc városi, egy szakkönyvtár, valamint több középiskolai könyvtár 

számára – öt évig ingyenességet biztosított. Az ingyenesség a modulok és a megyei 

könyvtár szervereinek használatára, a rendszer működtetésével kapcsolatos gyakorlati 

segítségre, tanácsadásra terjedt ki. Maga a térítésmentesség a pályázati idő lejárta után, 

2015. június 30-án megszűnt. Partnereink számára a könyvtári gyűjtemény nagyságától 

függően ugyanezeket a szolgáltatásokat nagyon kedvező, méltányos áron továbbra is 

fenntartjuk. Azon települési könyvtáraknak, amelyeknek az állományadatai a könyvtárunk 

saját adatbázisában kerülnek megjelenítésre, az ingyenesség továbbra is fennáll. A 

folyamatos feldolgozásnak köszönhetően egyre több település könyvtári szolgáltató 

helyének könyvállománya érhető el, kerül be a könyvtári rendszerbe.  

A megyében található könyvtárak együttműködése olyan szakmai kapcsolatokra épül, 

amelyben a helyi sajátosságok figyelembevétele mellett a szolgáltatások fejlesztésére, a 

különböző szinten elérhető források költséghatékony, gazdaságos felhasználására helyezi a 

hangsúlyt. Így a 2013. év elejével érvénybe lépett jogszabályi környezet csak megerősítette 
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azt a tendenciát, mely megyénkben az összehangolt könyvtári ellátás irányában már 

korábban elindult. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jogszabályi és pénzügyi 

hátterének változása nyomán jelentős és eredményes lépéseket tettünk a jellemzően 

kistelepüléses megye lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye jellemzően aprófalvas, s a városok között is sok az 

alacsony lélekszámmal, viszonylag szűk szolgáltatási kínálattal rendelkező település. Ezért 

kiemelt jelentőséggel bírnak a szakmai együttműködések mind a technikai feltételek 

megteremtése, mind a személyi állomány szakmai ismereteinek bővítése, mind a 

fenntartókkal kialakított kapcsolatok ápolása terén.  

 

A könyvtári ellátás helyzete megyénkben 2017-ben 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a települések szerkezete, nagysága, infrastruktúrája 

alapvetően határozta meg a lakosság számára nyújtandó könyvtári ellátást.  

A nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő könyvtárak száma évről évre folyamatosan 

csökken, melyet a törvényi szabályozás is elősegít. Ezzel párhuzamosan egyre több 

könyvtárat fenntartó település döntött úgy, hogy csatlakozik a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerhez, s ebben az ellátási formában kívánja a település lakossága részére a kötelező 

könyvtári ellátást biztosítani. 2017-ben 318 volt a KSZR-hez csatlakozott települések 

száma. 

A települési könyvtárak, a települési könyvtári, információs és közösségi helyek, valamint 

a két könyvtárbusz mellett megyénkben jelen vannak a szak- és felsőoktatási könyvtárak, 

és a speciális intézmények (börtön, bíróság) által fenntartott könyvtárak is. 

A Miskolci Egyetem Könyvtára mellett 2017-ben egy nyilvános szak és két egyházi 

könyvtár szolgálta a tudományos kutatás, a felsőoktatásban résztvevők igényeit. Bár 

önállóan nem szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén, de meg kell említenünk a 

sárospataki Comenius Campus Könyvtárat, mely az egri Eszterházy Károly egyetem Tittel 

Pál Könyvtárának szervezeti egységeként biztosítja a hallgatók számára a szolgáltatásokat. 

A Miskolci Törvényszék Könyvtára, annak szolgáltató helyei mellett speciális célcsoport 

igényeit elégíti ki a Miskolcon működő, B.-A.-Z. Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

Könyvtára, valamint a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Könyvtára. 

Nyilvános könyvtárak megoszlása a megyében 2017 decemberében, az újabb, év végi 

KSZR csatlakozók nélkül: 
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2017-re tovább nőtt, 314-ről 318-ra emelkedett a szolgáltatást megrendelő települések 

száma, 2017 végén pedig további 7 település csatlakozott a KSZR-hez. 2018-tól 325 

települést lát el a megyei és városi könyvtár. Ennek következtében 1 várossal 

(Abaújszántó) és 6 községi könyvtárral (Boldva, Erdőbénye, Halmaj, Homrogd, Taktabáj 

és Tiszapalkonya) csökkent a megye nyilvános könyvtárainak száma.  

A táblázatban is szereplő 9 községi könyvtár között még találhatók potenciális KSZR 

csatlakozók, elsősorban Rakaca, ahol valójában nem működik a könyvtár, de a szakértői 

javaslat és az általunk kezdeményezett többszöri egyeztetés ellenére sem sikerült a 

csatlakozást elérni. Harsány pedig jelezte, hogy a szakértői vizsgálat hatására gondolkodik 

a csatlakozás lehetőségéről. 

A kistelepülési ellátásba szolgáltatás-megosztási szerződés alapján bevonásra került, jobb 

szolgáltató képességgel, megfelelő személyi állománnyal, felkészült és elkötelezett 

könyvtárosokkal rendelkező városi könyvtárak továbbra is ellátták feladatukat, számukban 

változás nem történt (továbbra is 8). A megyei és városi könyvtár, valamint a városi 

könyvtárak által a kistelepülések irányába kiépített közvetlen kapcsolatok eredményesebbé 

tették a különböző könyvtárszakmai programok megvalósítását, a pályázatokon való 

részvétel eredményességét. 

Könyvtári ellátás formája 
Könyvtárak 

száma 

Nyilvános jegyzéken lévő 

községi könyvtárak 

községi könyvtári feladatok 

ellátása 
7 

községi és iskolai könyvtári 

feladatok ellátása 
2 

Nyilvános jegyzéken lévő községi könyvtárak ÖSSZESEN 9 

Nyilvános jegyzéken szereplő 

városi könyvtárak  

városi könyvtári feladatok 

ellátása 
22 

városi és iskolai könyvtári 

feladatok ellátása 
1 

Nyilvános jegyzéken szereplő városi könyvtárak ÖSSZESEN 23 

Nyilvános jegyzéken szereplő 

szak- és felsőoktatási 

könyvtárak 

Nyilvános jegyzéken szereplő 

szakkönyvtár 

3 

 

Nyilvános jegyzéken szereplő 

felsőoktatási könyvtár 
1 

Nyilvános jegyzéken szereplő szak- és felsőoktatási 

könyvtárak ÖSSZESEN 
4 

Nyilvános jegyzéken szereplő megyei könyvtár 1 

Nyilvános jegyzéken szereplő egyesületi könyvtár 1 

Nyilvános jegyzéken szereplő ÖSSZES könyvtár 38 
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A Nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak szakmai-módszertani 

központjaként elláttuk közvetítő, koordináló és tanácsadó szerepünket a mindennapi 

munkát érintő könyvtárközi kölcsönzésben, a kötelespéldány szolgáltatásban, a statisztikai 

adatszolgáltatásban. Szakmai konferenciákat, szakmai napokat szerveztünk, közös 

pályázatokat bonyolítottunk le. Kiemelt szakmai nap volt az ÓMI városi könyvtárral 

közösen, pályázati forrásból megvalósult ózdi program a megye könyvtárosainak 

részvételével. Ez egyben alkalmat adott a hagyományos megyei találkozó megszervezésére 

is. A másik, a nyilvános könyvtárak számára szervezett szakmai napon az EMMI 

Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztályának könyvtári referense, és 

„Az én könyvtáram” projektfelelőse is tartott előadást. Ez alkalommal ismét felhívtuk a 

figyelmet arra, hogy a nyilvános könyvtárak tevékenységében hogy kell megjelennie a 

jogszabályokban elvárt minőségi követelményeknek, a minőségirányítás elemeinek. 

Kértük továbbá, hogy a minőségirányításhoz kapcsolódó tevékenységükről tájékoztassák a 

megyei hatókörű városi könyvtárat, illetve felajánlottuk, hogy szükség esetén ehhez a 

munkához segítséget is nyújtunk.  

Számos esetben nyújtottunk segítséget, adtunk tanácsot alapdokumentumok elkészítéséhez, 

a szakértői vizsgálatok során feltárt hiányosságok, problémák megoldásához. A megye 

területén az OSZK felkérésére összegyűjtöttük a könyvtári területen igényelt kulturális 

foglalkoztatottak létszámát, és javaslatot tettünk e foglalkoztatási formához kapcsolódó 

technikai eszközözök – számítógépek és nyomtatók – kiosztására. 

A könyvtárközi kölcsönzés, mint szolgáltatás, kiemelkedő jelentősége abban áll, hogy 

megteremti, megvalósítja azt az esélyegyenlőségre, teljes körű szolgáltatásra vonatkozó 

törekvést, mely szerint bármely földrajzi pontján lépjen is be az olvasó a könyvtári 

rendszerbe, a könyvtárak sokaságának dokumentumállománya elérhetővé válik számára. 

2017-ben a könyvtárközi dokumentumkérések 69%-a a megyéből érkezett. Kiemelkedően 

nagyszámú kérést teljesített könyvtárunk a KSZR-es települések közül Hejce (315 db), 

Hidasnémeti (152 db) és Gelej (107db), a nyilvános könyvtárak közül pedig Szerencs (124 

db) számára.  

A célunk, hogy egyenlő esélyt biztosítsunk ahhoz, hogy az olvasó a megye minden 

településen hozzájusson bármely dokumentumhoz, és a kistelepülésekre kihelyezett 

dokumentumok minél nagyobb részét használjuk, forgassuk a könyvtárhasználók 

elégedettsége érdekében, egyre jobban teljesül.  

Az elmúlt évben is különösen nagy hangsúlyt fektettünk az országos és a települési, helyi 

illetékességű szakmai információk, újdonságok egymás közötti megismertetésére, 

megosztására, a jogszabályi változások, különféle pályázati lehetőségek közzétételére. Az 

információ jellegének megfelelően elsősorban az elektronikus levelezést illetve a 

www.bazkonyvtar.hu felületét használtuk/használjuk, melynek tartalmát folyamatosan 

frissítjük, aktualizáljuk. 

Folytatódott a szakmai kapcsolattartást elősegítő periodika, a Könyvtári Mappa kiadása 

2017-ben is két számmal. A korábbi évhez hasonlóan az első szám az Ünnepi Könyvhétre, 

a második szám az év végén látott napvilágot. 

A Megyei és Városi Könyvtárban 2017 szeptemberében indult segédkönyvtáros képzésen 

29 hallgató vesz részt. Miskolc és Borsod megyén kívül 3 fő Heves megyéből jár hozzánk. 

Tanulmányaik 2018 júniusában, a Könyvtári Intézet által szervezett vizsgával zárulnak. 

http://www.bazkonyvtar.hu/
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A KSZR települések könyvtárainak munkatársai gyakran cserélődtek, szakképzettség 

nélkül, közfoglalkoztatás keretében végezték munkájukat. A megfelelő szolgáltatás 

biztosítása érdekében az alapvető ismeretek átadására számukra 2017 őszén 2x1 napos 

alapfokú képzést szerveztünk, melyen 28-an vettek részt. Ezt a képzési formát folytatni 

kívánjuk 2018-ban is, több turnusban, illetve igény szerint a megye más településére 

kihelyezve.  

18. alkalommal került sor az Internet Fiestára 2017. március 22. és 29. között a magyar 

könyvtárakban az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával.  

Az idei programsorozat célja a közösségi oldalak és egyéb kapcsolattartási formák 

bemutatása volt. A könyvtárak megosztották az érdeklődőkkel az online kulturális 

tartalmakat, felhívták a figyelmet a web nyújtotta lehetőségekre. Miközben a távoli 

világokat közelebb hozták a felhasználókhoz, országunk, településünk szépségeit, 

érdekességeit is megmutattuk a világnak. 

A programok során a könyvtárak megismertették az érdeklődőkkel gyűjteményeiket, 

elektronikus adatbázisaikat, e-gyűjteményeiket, az egyre szélesebb körben használt 

ingyenes applikációkat. Felhívták a figyelmet a helyi, megyei napilapok, folyóiratok 

digitális elérhetőségére, s a helytörténeti oldalakon barangolva egy-egy városban virtuális 

sétát is tettek.  

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 52 település 58 intézménye 223 programmal várta 

az érdeklődő közönséget. 

A 88. Ünnepi Könyvhét és a 16. Gyermekkönyvnapok ideje alatt változatos irodalmi, 

történelmi, zenei programokkal várták az olvasókat Borsod-Abaúj-Zemplén megye kisebb 

és nagyobb településein egyaránt. Mindenki találhatott érdeklődésének megfelelőt a színes 

kínálatból.  

 

Bodrogolasziban és Tolcsván „Todó beszólt” a gyerekeknek. Mindkét helyszínen Vig 

Balázzsal találkozhattak az iskolások, akinek főhőse, Todó már korábban elmesélte, hogy 

az óvodában nem könnyű az élet. Most újból kitálalt, ezúttal a suliról. Az előadáson, 

nemcsak a gyerekek, hanem a tanító nénik is szerepet kaptak. Vidáman telt a délelőtt, a 

rendezvény végén nagy volt a tolongás az autogrammért.  

 

Június 7-én Edelénybe látogatott Berg Judit, a Rumini sorozat írója, aki 27 kötetével az 

egyik legsikeresebb gyerekkönyvszerző. A helyi „rajongói klub” körében rendkívül 

népszerűek hősei, melyek meglehetősen vagány figurák, s velük a kis olvasók is rengeteg 

kalandot élhetnek át.  

Fábián Janka írónő történelmi családregényeivel lopta be magát az olvasók szívébe. Június 

9-én a Városi Könyvtárban tartott közönségtalálkozón elmondta, hogy a gazdasági válság 

miatt kezdett írni, és hogy bármennyire is rajong a történelemért, leginkább saját korában 

szeret élni. Szerinte a történelmi regényeknek egyfajta missziója van: hogy szórakoztatva 

tanítsanak.  

 

Felsőzsolcán Endrei Judit Korhatártalanul - 50 után is aktívan című könyvét mutatták be, 

melyből a szerző két kulcsszót emelt ki: a változást és a változtatást. Elmondta, hogy 

lehetünk éppen a korunk által magabiztosabbak, hitelesebbek, életrevalóbbak.  
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R. Kelényi Angelika, Terézanyu-díjas írónő önmagát „történetgyárosnak” nevezi. 

Különösen a hölgyolvasók körében kedveltek a történelmi háttérrel rendelkező regényei, 

melyben a szereplők nagy része valós, a főszereplő azonban kitalált karakter. Kalandos, 

izgalmas, és vérfagyasztó történeteiről beszélgetett érdeklődő és lelkes közönségével 

Kazincbarcikán és a berentei könyvtárban június 9-én.  

 

Harsányban, az Általános Iskola Könyvtárában a Líra zeneiskola diákjainak és tanárainak 

műsorán a zene és a költészet világába vezették el az érdeklődőket. 

 

Ózdon június 2-án mutatta be új kötetét Harsányiné Kecskés Nikoletta. A Greta May 

művésznév mögött rejtőző fiatal ózdi alkotó izgalmas, fordulatokkal teli krimiregényt írt 

„Egy gyilkos naplója” címmel. A szerző saját életéről, korábbi köteteiről és az írás 

folyamatáról is mesélt hallgatóságának. 

Dr. Molnár Tamás alezredes, az Ózdi Rendőrkapitányság Hivatalvezetője 2017-ben 

Nimród Irodalom-díjas lett. „Parázsló alkonyat” című novellás kötetét június 4-én mutatták 

be a városi könyvtárban. A kötet előszavát Bodrogi Gyula színművész írta: „… Ha ezt a 

könyvet olvasod, olyan vadászember lesz az ismerősöd, aki él-hal a vadászatért, az erdőért, 

a fehér, fagyos télért, a csodaszínes őszért és mindenért, amit a természetről mívesen le 

lehet írni. Izgalmas, pontos, szép.” Meglepetésként a szerző gyermekei, Boglárka és Máté 

olvastak fel egy-egy részletet a műből. 

Június 9-én az Árpád Vezér úti Fiókkönyvtárban az ózdi születésű írónő, Kálnay Adél 

találkozott a gyerekekkel. Mesélt nekik az eddig megjelent könyveiről, és arról, hogyan 

születtek meg ezek a történetek. Bemutatta az „Embermesék, tündérmesék” címet viselő 

legutóbbi meseregényét is, amely egyszerre szól a szülőkhöz, illetve a gyerekekhez. 

A Petőfi téri részleg vendége Maros Edit, a „Hűvösvölgyi suli” című kamaszoknak szóló 

könyvsorozat szerzője volt. Műveiben a tinik nyelvén, az őket érintő témákat dolgozza fel. 

Írásainak sikerét  bizonyítja, hogy a sorozatnak hét kötete jelent meg. Maros Edit sok 

információt osztott meg hallgatóságával történeteinek hátteréről, azok főszereplőiről, és 

felelevenítette saját kamaszkori élményeit is. A diákok érdeklődve hallgatták az előadást, 

az írónő pedig szívesen válaszolt a feltett kérdésekre. 

 

Sajószögeden Sipos Gergő dedikálta Szent Domonkos kertje című kötetét. A találkozón - 

akár csak a történelmi krimiben - szó esett gyilkosságokról, árulásról és összeesküvésekről, 

hiszen ezeken keresztül vezet az ösvény Szent Domonkos kertjébe, amely titkait csak az 

arra érdemesek előtt tárja fel.  

 

A 88. Ünnepi Könyvhét sárospataki vendége Dragomán György volt. A találkozó 

alkalmával az olvasók megismerkedhettek az íróval, a hétköznapi emberrel, Szabó T. Anna 

költő férjével – vagyis egy sokoldalú, érdekes személyiséggel.  

 

Vadnán hagyományőrző programokkal várták a közönséget, június 10-én az Agyagbanda 

lépett fel. A moldvai népzenét játszó együttes a hagyományos dallamok mellett előadott 

közismert nótákat is, hiszen számukra nagyon fontos, hogy a fiatalabb korosztály is 

megismerje és megszeresse népünk hagyományait és a népzenét.  

 

Június 10-én Zubogyon nyílt ki a Babszem Jankó Gyermekszínház meseládája. A 

Legényfogó című előadásukon ott volt a település apraja-nagyja. A gyerekek nagy 

lelkesedéssel fogadták az interaktív műsort. S míg a humoros történeten kacagtak, a darab 

egyes szereplőjének bőrébe bújtak vagy a színpadi események részévé váltak, régi magyar 

népdalokat és mondókákat is megismerhettek.  
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A könyvhét az „írók” és az olvasók ünnepe, s egyben lehetőség arra is, hogy a magyar 

kultúra értékeit a legkisebb településre is eljuttassuk. Azt reméljük, hogy minél többen és 

egyre gyakrabban fogadják el meghívásunkat, hogy „találkozzunk a könyvtárban!” 

 

 „Csak tiszta forrásból...”- könyvtárak összefogása a társadalomért  

 

Könyvtárunk a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális 

Alap Közgyűjtemények Kollégiumához az Országos Könyvtári Napok megyei 

rendezvénysorozatának finanszírozására. Az előzetes munkában évről évre több könyvtár 

vesz részt. 2017-ben is így volt. A közös gondolkodás 2.000.000 Ft támogatást 

eredményezett a résztvevő intézmények számára. 

A támogatásból a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár mellett további 17 

település könyvtára részesült. A nyilvános könyvtárak mellett a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott településeket is igyekeztünk bevonni az országos 

sorozatba, melynek eredményeképp Borsod-Abaúj-Zemplén megye 340 településén, 423 

helyszínen változatos programokkal vártuk a környezetünkben élőket. Az 

eseménysorozathoz megyénk 746 rendezvénnyel járult hozzá. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ebben az évben is meghirdetett egy 

megyei szintű játékot. Borsod-Abaúj-Zemplén megye felső tagozatos diákjai helyismereti, 

történelmi, irodalmi ismereteiket csillogtathatták meg a Múltnak kútja - borsodi barangolás 

című online vetélkedőn. A feladványok megoldásához szükség volt kis részben irodalmi 

ismeretekre, nagyrészt kíváncsiságra, lelkesedésre, egy megfelelő, segítséget nyújtó 

könyvre vagy az internet használatára. A diákok vállalkozó kedvét mutatja, hogy 52 db 

olyan megoldást kaptunk, amely maximális pontszámú lett vagy csupán 1-1 hibás választ 

tartalmazott. Ezért a legtöbb pontszámot elért első 29 játékost jutalmaztuk meg, illetve azt 

a könyvtárat, amelynek a legtöbb olvasója küldött be maximális pontszámú feladványt. 

 

Edelényben az „egészség-forrást nyitották ki”. Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus 

arról beszélt, miért merjünk és miért érdemes bátran élni. Tóth Sándor lelkész, 

pszichológus az idegrendszer és a hormonok működését ismertette, illetve hogy ezek 

milyen módon befolyásolják személyiségünket. A legnépszerűbb program Pál Feri atya 

előadása volt, melyen 180 ember hallgatta meg, hogyan lehetünk egyszerre szabadok és 

elégedettek az életben. Közvetlen stílusát, izgalmas előadását a közönség vastapssal 

köszönte meg. 

 

Encsen a Városi Könyvtár néphagyományaink ápolását, bemutatását tűzte ki célul. 

Gyűjtést szerveztek olvasóik körében. A felajánlott szövött terítőket, falvédőket, koma- és 

vőfély kendőket a Népi szőtteseink című kiállításon mutatták be a közösségnek, mely nagy 

sikert aratott. A diákok Encs-Abaújdevecserre látogattak el. A tavaly felavatott Emlékházat 

a helyiek adományaiból rendezték be eredeti bútorokkal, szőttesekkel. Az épületben egy a 

népi életet bemutató fotókiállítás is megtekinthető. A diákoknak Molnárné Juhász Éva, a 

helyi önkormányzat képviselő asszonya tartott érdekes tárlatvezetést.  

 

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtárban az érdeklődők Milli és 

Rémi rém izgalmas történeteibe pillanthattak be. Megismerték a mesekönyv születésének 

háttérmunkáját. Találkoztak Tajthy Krisztinával és Boda Lídiával a könyv szerzőivel, 

Merényi Dániel Príma-díjas grafikussal, akinek a rajzai teszik még izgalmasabbá a két 

főhős – egy kislány és egy denevér – történetét. A fiatal miskolci szerzők célja, hogy 

Miskolc és környékét kicsit másképp, gyerekszemmel – gyerekek számára is izgalmasan 

mutassák be. Az olvasás és mesélés örök értékei mellett fontos, hogy a gyerekek 
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megszeressék és megismerjék a környezetüket. Az idősebb korosztály dr. Pankucsi Márta 

jogász, szociológus Keserédes életünk – élmények és értelmezések című előadását 

hallhatta. A rendezvényt követően kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt, ahol a rég nem 

látott ismerősök is üdvözölhették egymással. 

  

Ózdon a Kerek Perec Egylet egy izgalmas palóc történetet állított színpadra, s a néptánc és 

a népi hangszerek segítségével elrepítették a kicsiket a népmesék világába. A legkisebbek 

is nagy élvezettel szerepeltek a mesében. Interaktív könyvbemutatón vettek részt a 

kisiskolások, ahol a Ringató-mesék szerzője, Gáll Viktória Emese volt a vendég. A 

családias hangulatú könyvbemutatón a szerző néhány dalt is elénekelt, sőt – a gyerekek 

nagy örömére – elvitte magával Rozi nevű kutyáját, melyről egyik főszereplőjét, Borsit 

mintázta.  

 

Számtalan eseménnyel és neves előadókkal, írókkal, gyermekelőadásokkal és 

olvasásnépszerűsítő játékokkal vártuk a látogatókat. A statisztikai számadatok és a 

visszajelzések azt mutatják, hogy ismét sikerült népszerű, érdeklődésre számot tartó 

rendezvényeket szerveznünk. Olyanokat, melyek valamilyen módon kötődtek a „tiszta 

forráshoz”, a legszélesebb körben értelmezve azt. 

A programok számokban: 

 
program intézmény település 

Borsod-Abaúj-Zemplén 746  423  340 

Résztvevők száma korcsoportonként: 

 
14 év alattiak 14 - 18 18 - 50 50 felettiek összes 

Borsod-Abaúj-Zemplén 8583 fő 2584 fő 10736 fő 5381 fő 27284 fő 

 

2017-ben is megrendeztük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok 12. szakmai 

napját, Ózdon. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és az ÓMI Városi 

Könyvtár együttműködve szervezte meg az egynapos szakmai továbbképzést 2017. 

október 9-én olvasásnépszerűsítés témakörben. A szakmai napon olyan módszereket, 

eszközöket mutattunk meg a kollégáknak, melyek segítségükre lehetnek az olvasás 

népszerűsítésében, megszerettetésében, fejlesztésében. 

 

A délelőttöt Ramháb Mária KönyvtárMozis előadása indította, majd Komló-Szabó Ágnes 

az „E'mese vár élményalapú olvasásnépszerűsítő programsorozatát ismertette. A délelőtti 

ózdi sétát – melynek keretében a város kulturális intézményeivel ismerkedtünk – majd az 

ebédet követően Dr. Kádár Annamária a mese fontosságáról, jelentőségéről tartott nagyon 

színvonalas előadást „Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban” címmel.  

A találkozón több, mint 100 kolléga vett részt a megye településeiről. Ez alkalommal sor 

került a harmadik Pro Bibliotheca díj – melyet a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár alapított – átadására is, melyet 2017-ben Regdon Lászlóné léhi könyvtáros 

vehetett át. 

 

Az országos szakmai programok mellett a megye több települését, települési könyvtárát 

sikerült bevonnunk a Gyermekkönyvtár és a KSZR munkacsoport által, „Hahó, 

Könyvtár(s)ak!” címmel közösen meghirdetett olvasásnépszerűsítő levelezős játékba. A 

játék népszerűsítésében az iskolai és a települési könyvtárakra támaszkodtunk, így a 2016-
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ban részt vett 17 település 29 csapatával szemben 2017-ben már 25 település 47 csapata 

nevezett a megmérettetésre. A több hónapon át tartó játék ez alkalommal is balatoni 

táborozással zárult, ahol 44 gyermek vett részt, 6 felnőtt kísérővel.  

 

Az olvasásnépszerűsítő játékba bekapcsolódott települések és csapatok száma  

2017-ben 

 

 

Sorszám Település Csapatszám 
1. Aggtelek 2 

2. Alsódobsza 3 

3. Ároktő 2 

4. Baktakék 1 

5. Berente 1 

6. Boldogkőváralja 1 

7. Dédestapolcsány 1 

8. Emőd 1 

9. Felsőzsolca 1 

10. Gesztely 4 

11. Györgytarló 1 

12. Hernádkak 1 

13. Hernádnémeti 1 

14. Kazincbarcika 2 

15. Kurityán 1 

16. Miskolc 4 

17. Múcsony 3 

18. Ózd 4 

19. Rudabánya 1 

20. Sátoraljaújhely 2 

21. Serényfalva 1 

22. Szentistván 1 

23. Szerencs 5 

24. Telkibánya 1 

25. Vajdácska 2 

 

 

 

2017-ben is nagy hangsúlyt fektettünk a könyvtárak tájékoztatása mellett arra, hogy a 

változó, könyvtárakat érintő jogszabályokról a fenntartókat is értesítsük. Valamennyi 

könyvtárat fenntartó önkormányzatot és intézményt megkerestünk tájékoztató levelünkkel 

a statisztikai adatközlés miatt, de több esetben telefonon is adtunk tájékoztatást a kulturális 

normatíva lehívásával kapcsolatban is. 

Bár a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak érdekeltségnövelő 

támogatásának igénylésében a jogszabály változása miatt már nincs közvetítő szerepünk, 

alakulását azonban figyelemmel kísérjük. A megyébe érkező támogatás összege ismét 

emelkedett, csaknem 4 millió forinttal haladta meg a 2016-os évit. Több olyan település is 

kapott támogatást 2017-ben – Boldva, Halmaj, Taktabáj és Tiszapalkonya –, mely 2018-tól 

már csatlakozik a KSZR-hez. 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében érdekeltségnövelő támogatásban részesült 

települések, melyek 2016-ban vagy 2017-ben támogatást kaptak: 

 

 

Település neve Könyvtár neve 

2014. évi 

támogatás 

(eFt) 

2015. évi 

támogatás 

(eFt) 

2016. 

évi 

támogat

ás (eFt) 

2017. évi 

támogatás 

(eFt) 

1. Alsózsolca 
Közösségi Ház és 

Könyvtár 
148 135 182 291,530 

2. Boldva Községi Könyvtár 33 111  68,483 

3. Borsodnádasd 

Borsodnádasdi 

Közösségi Ház és 

Könyvtár 

50 70  127,101 

4. Cigánd 

Nagy Dezső 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

130 414 236  

5. Edelény 

Művelődési Központ, 

Könyvtár és 

Szekrényessy Árpád 

Múzeum 

572 910 1 080 1069,541 

6. Emőd 
Városi Művelődési Ház 

és Könyvtár 
91 70 16 176,887 

7. Encs 
Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár 
106 240 26 68,378 

8. Felsőzsolca 

Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet 

és Városi Könyvtár 

107 117 376 406,011 

9. Gönc Városi Könyvtár 26 109 119 238,110 

11. Halmaj 

Halmaji Kastély Óvoda 

Petőfi Sándor 

Közösségi Ház és 

Könyvtár 

174 199 206 223,743 

12. Harsány    17  

13. Ináncs 
Közművelődési 

Központ és Könyvtár 
 46 70 100,299 

14. Kazincbarcika 
Egressy Béni Városi 

Könyvtár 
2 083 1 740 456 2565,308 

15. Mályi Móra Ferenc Közösségi 137 154 213 263,289 
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Ház és Könyvtár 

16. Mezőcsát 

ÁMK Kiss József 

Közösségi Ház és 

Könyvtár 

246 469 529 527,629 

17. Mezőkeresztes 
Tahy Olga Városi 

Könyvár 
282 433 546 544,590 

18. Mezőkövesd 

Mezőkövesdi 

KÖZKINCS-TÁR 

Nonprofit Kft. Városi 

Könyvtára 

1 480 2 191 1 841 2292,169 

19. Nyékládháza 

Furmann Imre 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

 177  60,145 

20. Ózd 

Ózdi Művelődési 

Intézmények Városi 

Könyvtár 

1 309 1 818  267,838 

21. Putnok 

Humán Szolgáltató 

Központ Városi 

Könyvtára 

77  64 396,514 

22. Rudabánya 

Gvadányi József 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

67 65 75  

23. Sajókeresztúr 

Művelődési Ház, 

Községi és Iskolai 

Könyvtár 

100 139 166 194,065 

24. Sajószentpéter 

Sajószentpéteri 

Kulturális és 

Sportközpont, Városi 

Könyvtár  

  110 94,014 

25. Sajószöged 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 
110 135 136 156,756 

26. Sajóvámos Községi Könyvtár 44 79 536  

27. Sárospatak 
A Művelődés Háza és 

Könyvtára 
482 617 607 736,416 

28. Sátoraljaújhely Városi Könyvtár 401 458 679 828,101 

29. Szendrő 
Közművelődési 

Központ és Könyvtár 
 190  89,250 

30. Szerencs 

Szerencsi Általános 

Művelődési Központ, 

Könyvtár 

999 460 40 123,152 

31. Szirmabesenyő Községi Könyvtár 48 75 119 133,603 
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32. Taktabáj 

Községi 

Közművelődési 

Könyvtár 

33 98 48 100,529 

33. Tiszalúc  Nagyközségi könyvtár    148,038 

34. Tiszapalkonya 
Széchenyi István ÁMK 

Könyvtár 
78 76 108 125,580 

35. Tiszaújváros 

Derkovits Kulturális 

Központ Hamvas Béla 

Városi Könyvtár 

2 009 1 983 1 702 1617,269 

36. Tokaj Városi Könyvtár 395 584 759 1070,410 

ÖSSZESEN: 11 963 14 540 11 062 

 

15 104,748 

 

 

 

Miskolc 2017-ben 2 344 828 Ft támogatásban részesült. 

 

 

 

3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 

 – rövid összefoglaló, hiszen a KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban 

történik 

 

Az intézmény kiemelt feladata Borsod-Abaúj-Zemplén megye kistelepülési könyvtári 

ellátásának megszervezése és az ellátás folyamatos biztosítása az 1997. évi CXL. törvény 

és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.)  EMMI 

rendelet és a mindenkori Költségvetési törvény előírásainak megfelelően.  

A rendeletben megfogalmazottak maradéktalan betartása mellett a helyi 

szolgáltatásszervezés során törekedtünk a megye helyi sajátosságainak (településszerkezet, 

demográfia, hátrányos helyzet) és a helyi igényeknek a figyelembevételére, az elvárásokkal 

és előírásokkal való összehangolására.  A 2013-ban kialakított munkamódszerek, a 

közvetlen kistelepülési ellátás, a szolgáltatás-megosztási szerződés alapján a nagyobb 

városi könyvtárak bevonása, valamint a könyvtárbusz alkalmazása két kistérségben 

zökkenőmentesen működik, minden résztvevő nagy tapasztalatra tett szert. Továbbra is 

fontos alapelvként tartottuk szem előtt a gazdaságos és hatékony üzemeltetés kritériumát.  

A tevékenységeink során folyamatos volt az együttműködés – a szolgáltatóhelyekkel és 

fenntartóikkal, valamint a közreműködő városi könyvtárakkal –, a szolgáltatás-szervezés, a 

tanácsadás, az értékelés, a szakmai, informatikai gyakorlati segítségnyújtás terén, valamint 

rendszeresek és ütemezettek voltak a helyszíni látogatások. 

 

2013-tól, a KSZR indulásától kezdve egy olyan nagy, folyamatosan bővülő (2018-tól 325 

kistelepülést érintő) rendszert sikerült kialakítani, és működtetni, amelyben többféle 

módszerrel dolgozunk. Jellemző, hogy: 

 

 a megye területi és lélekszám szerinti nagysága, a földrajzi távolságok, a rossz 

úthálózat miatt a nagyobb városokat bevontuk a szolgáltatások szerződés szerinti 

biztosításába;  
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 az ellátott településszám egyharmadában minden területre, munkafolyamatra 

kiterjedő ellátást biztosítottunk közvetlenül az intézményből,  

 mindezeken belül a szolgáltatások igénybevételének kétféle lehetősége valósult 

meg a helyi igények, a lakosságszám és az önkormányzat teherbíró képessége 

alapján: letéti vagy könyvtárbuszos szolgáltatás.  

 

A KSZR szolgáltatásait igénybe vevő települések többsége, 82%-a törekszik helyben 

szolgáltató helyet fenntartani, és 2018-tól már csak a települések 18%-ában van 

könyvtárbuszos ellátás. Ez az arányváltozás (80-20-ról) a további csatlakozó 

településeknek köszönhető, nem a busszal ellátottak csökkenésének, bár van olyan 

település, ahol a fenntartó szándéka az, hogy szolgáltatóhelyet alakít ki a busz helyett. 

 

A Terület-ellátási csoport létszáma szeptembertől egy fővel bővült, olyan kollégával, aki 

gyermekkönyvtárosként dolgozott korábban, és ezt a tapasztalatát a gyermekfoglalkozások 

módszertani segítőjeként is tudja kamatoztatni a települési ellátás mellett. Év végén újra 

gondoltuk a területi elosztást, így 2018. január 1-jétől e szerint végzik munkájukat a 

csoport tagjai. A terület-ellátási csoportot a vezetőn kívül 10 fő, valamint fele 

munkaidőben rendszergazdai feladatokat ellátó – elsősorban az informatikai, technikai 

hátteret biztosító – kolléga alkotja. 

A szolgáltatás-megosztási szerződések alapján bevont városi könyvtárak esetében nem 

történt változás, továbbra is 8 a partnerek száma. 

 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásait 2017-ben további 4 önkormányzat 

(Megyaszó, Rudabánya, Sajólád, Sajóvámos) rendelte meg, így a települések 95%-a (318 

település a KSZR-re jogosult, potenciális 334-ből) vette igénybe. A csatlakozott 

települések letéti helyként igényelték a megyei és városi könyvtár szolgáltatását, törekedve 

arra, hogy legyen helyben könyvtári gyűjtemény, közösségi színtér, szerveződjenek 

közösségi programok. Továbbra is nyitottak vagyunk a változtatásra, hogy a települések 

lehetőségük és egyéni igényeik függvényében válasszák meg a szolgáltatás formáját. 

 

 

Az ellátás megoszlása 2017-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: 

 

 

Könyvtárak 

Könyvtárak 

száma (db) 

2016 

Könyvtárak 

száma (db) 

2017 

Lakosságszám 

összesen 

2017. január 1. 

Könyvtárellátási 

Szolgáltató 

helyek 

megyei könyvtár KSZR 

szolgáltató helyeinek száma 

összesen 

0 - 500 lakosú településen 

154 143 35067  

 ebből könyvtárbusszal 

ellátott település 
47 46 7892  

megyei könyvtár KSZR 

szolgáltató helyeinek száma 

összesen 

501 - 1000 lakosú 

településen 

73 79 55836  
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 ebből könyvtárbusszal 

ellátott település 
9 10 7133  

megyei könyvtár KSZR 

szolgáltató helyeinek száma 

összesen 

1001 - 1500 lakosú 

településen 

43 41 48727  

 
ebből könyvtárbusszal 

ellátott település 
1 1 1051  

megyei könyvtár KSZR 

szolgáltató helyeinek száma 

összesen 

1501 - 5000 lakosú 

településen 

44 55 122789  

 ebből könyvtárbusszal 

ellátott település 
0 0 0 

Összesen  314 318 262419  

Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi 

önkormányzattal kötött megállapodás alapján 
   

A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári 

feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek 

száma  

35 31 39502  

 

A táblázatban helyenként jelentős eltérés mutatkozik a lakosságszám szerinti település 

megoszlásban, melynek oka, hogy a 2017-es népességi adatokat a Belügyminisztérium 

nyilvántartásából vettük, nem a KSH adatait használtuk fel, mint a korábbi években. 

Sajnos elég jelentős az eltérés, és csaknem valamennyi esetben magasabb a BM szerinti 

lakosságszám a KSH-énál. A továbbiakban is a BM nyilvántartását fogjuk használni. 

 

A KSZR működtetésére rendelkezésre álló állami támogatás jelentős részét használtuk fel 

a településeken igénybe vehető szolgáltatások minőségének fejlesztésére, és jelentősebb 

beruházásokra is sor került.  

Valamennyi település kiegyensúlyozott dokumentum-ellátása mellett arra törekedtünk, 

hogy fejlesszük a könyvtári, információs és közösségi terek informatikai ellátottságát, 

eszközparkját, illetve néhány kiválasztott település esetében újítsuk meg a működés 

körülményeit.  

 

Gyűjteményfejlesztés 

 

2017-ben is jelentős összeget, 72.713.468 Ft-ot fordítottunk könyvtári dokumentumok 

beszerzésére. Ez az összeg 5 millió Ft-tal haladja meg az elmúlt évi összeget (67.728.802), 

és a teljes KSZR költségvetés 29,4%-át teszi ki, a korábbi 28-hoz képest. 

A különböző dokumentumtípusok közül elsősorban könyveket vásároltunk, illetve nagy 

hangsúlyt fektettünk a folyóirat előfizetésekre. Mind a könyvek, mind a folyóiratok 

beszerzésére közbeszerzési eljárás keretében került sor. 

Könyv, DVD, CD, térkép vásárlására 2017-ben nettó 52.345.167 Ft-ot, míg folyóirat 

előfizetésre az előző évinél csaknem 2 millió Ft-tal többet, összesen 20.368.301 Ft-ot 

fordítottunk. A teljes, 29.423 darabos, folyóirat nélküli dokumentum-beszerzésből 28.878 

db könyv, 244 db DVD, 293 db CD, 2 db térkép, 6 db kotta volt. 

 

2017-ben 292 településnek, összesen 208 féle folyóiratot fizettünk elő. Ez összesen 2.199 

darab periodikát jelentett. A KSZR településekre járó folyóirat előfizetések évről évre 

növekedtek. Míg 2014-ben közel 13 millió Ft értékben, 2015-ben közel 17 millió Ft 
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értékben, 2016-ban 18.504.121,- Ft értékben rendeltünk folyóiratokat, addig 2017-ben ez 

az érték 20.368.301,- Ft volt. Jelentősen megemelkedett az előfizetett példányszám is (a 

2014. évi 1232-ről 2017-ben 2199-re), egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik mind a 

szolgáltató helyet működtető, mind a könyvtárbuszos ellátást megrendelő települések 

részéről a periodika iránt. 

 

A tavalyi évben is jellemző volt, hogy a kiszállítások ütemezését részben a negyedéves 

beosztás, részben az egyedi kérések előtérbe helyezése határozta meg. 

 

Az egyes, konkrét dokumentumra vonatkozó igény könyvtárközi kölcsönzéssel való 

kielégítése további lehetőség a könyvtári szolgáltatás minőségi javítására, az olvasói 

elégedettség növelésére. Ebben a 2014-ben bevezetett „Válaszküldemény” szolgáltatásnak 

továbbra is jelentős szerepe van.  

 

2017-ben is folytatódott a kistelepülések saját állományának elektronikus feltárása, 

melyben egyes városi könyvtárak ebben az évben is kiugróan teljesítettek. A 

példányadatozást megelőzően minden esetben átválogattuk az állományt és 

kezdeményeztük az elhasználódott vagy tartalmilag elavult példányok kivonását. 

2017-ben a korábbi évhez képest jóval több, 87.646 (2016-ban 54.637) példány került 

feldolgozásra a kollégák által a KSZR keretében. (2016-ban összesen 98.397 db-bal 

gyarapodott az elektronikus katalógus példányainak száma, de ebből 43761 konverzióval 

került be). A szolgáltató központ, a közreműködő városi könyvtárak és a helyi 

könyvtárosok közreműködésével 2017. év végéig összesen 445.927 db példányt 

rögzítettünk és tettük a címet visszakereshetővé a Megyei és Városi Könyvtár Corvina 

katalógusában. 

 

Információs szolgáltatás 

 

2017-ben is működtettük, folyamatosan aktualizáltuk a Megyei Tudástár portált. Az 

olvasók és a könyvtárosok mindig találnak új információkat a www.bazkonyvtar.hu 

oldalon. A tartalmakat frissítjük, újakat teszünk elérhetővé, a kollégák munkájához pedig 

számos letölthető nyomtatvány mintát biztosítunk. Ebben a munkában a csoportot segítő 

PR- és médiaszakember munkatárs is részt vesz, aki könyvtáros-informatikus 

munkatársakkal együttműködve azon dolgozik, hogy a területellátás és a kommunikációs 

lehetőségek jelenkori elvárásaihoz közelítse a weblap struktúráját, tartalmát. Nemcsak a 

portálon, de a helyi médiában is rendre hírt adunk, sajtóközleményeket készítünk a 

települési szolgáltatóhelyek megújulásáról, az átadó ünnepségekről. 

A 2015-ben útjára indult Könyvtári Mappa, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

könyvtárosok lapja a megye könyvtárszakmai periodikáinak komoly hagyományát 

folytatja. Célja, hogy szakmai segítséget nyújtson, gyakorlati szempontból tájékoztassa a 

könyvtárosokat, a kiskönyvtárakban dolgozókat a szakma legfontosabb változásairól, a 

KSZR által elérhető lehetőségekről, illetve, hogy a megye könyvtárai és könyvtárosai 

maguk is beszámolhassanak saját eredményeikről, tapasztalataikról. E folyóirat 2017-ben 

is 2 számmal jelent meg. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szolgáltató feladatának része a szerződött 

települések könyvtárhasználóinak képzése, a könyvtárhasználat, számítógép és internet 

használat tanítása. A jelentkezők megismerkedhetnek az internet használatához is 

nélkülözhetetlen szövegszerkesztés (elektronikus levelezés), érdeklődés esetén a 

táblázatkezelés alapjaival, valamint könyvtárunk gépi katalógusának és elektronikus 

adatbázisainak a használatával. Az internet- és számítógéphasználat kiegészül olyan 

speciális szolgáltatásokkal, mint az e-közigazgatással kapcsolatos segítségnyújtás, mely 

http://www.bazkonyvtar.hu/
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megkönnyíti a lakosok adatszolgáltatási és információszerzési tevékenységét is. A 

közvetlen kiemelt célcsoport a hátrányos helyzetűek: fogyatékkal élők, alacsony 

iskolázottságú lakosok, romák, álláskeresők és az életkorukból adódóan hátrányos helyzetű 

emberek (65+). 

 

2017-ben 62 tanfolyamon 355 érdeklődő vehetett részt az általunk szervezett képzéseken, a 

tanfolyamonkénti átlag 5,6 fő. Ez a létszám ideális az alapinformációk átadására, az egyéni 

foglalkozásra. A 10 óra tartamú oktatás 210 alkalmat vett igénybe, ez 3,38 foglalkozás 

képzésenként. 

Sokan gondolhatják, hogy a világháló nélkül is teljes életet élnek, és a számítógép kezelése 

nem nekik való kihívás. Mi folyamatosan azért dolgozunk, hogy megmutassuk, internettel 

a világ megismerhető, a számítógép használata pedig egy kis segítséggel könnyen 

megtanulható. Mindig hangsúlyozzuk, hogy az általános tanfolyamokra előzetes ismeretek 

nélkül is bátran lehet jelentkezni. A csoportok megfelelő tempóban, gyakori ismétléssel, az 

egyes lépések jegyzetelésével dolgozzák fel és gyakorolják be az új ismereteket. 

A tanfolyamok többségén helyi szakemberek oktattak, csak néhány alkalommal volt 

szükség arra, hogy saját kollégáink végezzék ezt a feladatot. 

Nem jelentett akadályt a tanfolyamok szervezésében, ha a szolgáltató helyek nem 

rendelkeztek megfelelő technikai háttérrel. Szükség esetén laptopokat (15 db), projektort (2 

db), vetítővásznat, wifi routert, oktatóanyagot tudtunk kihelyezni.  

 

Megnehezíti a képzések szervezését az alkalmazkodás a mezőgazdasági idénymunkákhoz, 

illetve alkalmazkodás a természeti körülményekhez (korai sötétedés, hideg), ugyanakkor, 

ha lassan is, de az elmúlt öt év tudatosította a könyvtárhasználókban a lehetőséget a 

képzéseken való részvételre. Azt tapasztaltuk, hogy egy jó hangulatú képzés után a 

résztvevő maga lett a legjobb reklám. A foglalkozásoknak köszönhetően gyakran nőtt a 

könyvtár látogatottsága is.  

A használóképzés terén azonban a fejlődésnek gátja a GINOP-6.1.2 „Digitális szakadék 

csökkentése” című projekt célkitűzése, mely azonos a könyvtáréval, és csaknem ugyanaz a 

célközönség is (kivéve a 60+).  A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort betöltött 

65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban (pl. észak-magyarországi) magyarországi lakóhellyel 

rendelkező személyeknek a képzése támogatható, akik jelenleg nem állnak 

tanulói/hallgatói jogviszonyban, és jelen képzési programmal párhuzamosan nem vesznek 

részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre 

irányuló informatikai képzésben. Előnyt élveznek azon személyek, akik elvégezték az 

általános iskola nyolc osztályát, és legfeljebb alapfokú rész-szakképesítésben szereztek 

bizonyítványt. 

 

További akadályt pedig a következő pályázat, a Digitális Jólét Program jelent 2018-ban, 

mivel a Digitális Jólét Pontok infrastruktúra-fejlesztésének feltétele a DJP-hez kötődő 

tanfolyamok szervezése.  

 

Közösségi szolgáltatások 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kistelepüléseken egyre nagyobb az igény 

a komplex szolgáltatásokat biztosító közösségi színterekre. Erre a legalkalmasabb helyszín 

a könyvtár, s a helyi kollégák feladata – többek között – a kulturális élményszerzés 

támogatása, a kulturális értékek közvetítése. Ehhez nyújtottunk segítséget 2017-ben is. Az 

év folyamán folyamatosan igyekeztünk minél több információt szerezni arról, hogy a 

kistelepülésen milyen rendezvényeket szeretnének megvalósítani. Rendszeresen bővítjük 

műsorajánlónkat, melyet közzéteszünk a megyei portálon, illetve e-mailben is elküldjük a 

szolgáltató helyek számára. Változatos, minden korosztály érdeklődésére számot tartó 
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maradandó irodalmi, zenei élményt nyújtó előadásokat kínálunk. Célunk ezzel az, hogy a 

magyar irodalom jeles képviselőivel való személyes találkozás lehetősége még több 

emberben felkeltse az olvasás és a kultúra iránti igényt.  A település kéréseit figyelembe 

véve évente több alkalommal ajánlunk olvasáskultúra fejlesztő-, illetve kulturális, 

közművelődési, közösségi rendezvényt, továbbá segítséget nyújtunk a programok 

megszervezésében.  

2017. január 1. és december 31. közötti időszakban 426 db gyermekeknek, továbbá 322 

db felnőtteknek szóló, összesen 748 rendezvényt szerveztünk meg 298 településen 

41.900.745 Ft értékben. A rendezvények száma csaknem azonos a 2016-ossal, de az 

arányok kicsit megváltoztak a gyermekrendezvények javára. (2016-ban gyermekeknek 381 

db, felnőtteknek 365 db, összesen 746 programot szerveztünk.) 

 

A KSZR támogatásból szervezett rendezvények számát jelentősen kiegészítette azoknak a 

programoknak az összessége, melyet a kollégák térítés nélkül tartottak. Ezek száma 

összesen 1408 (2016-ban 1267) alkalom volt. 2017-ben a szolgáltatóhelyeken szervezett 

programok száma így összesen 2156 (2016-ban 2013) volt. 

 

Évek óta a programigények jellemzően a településeken már megszokott időponthoz – 

kultúra napja, gyereknap, advent, stb. – kötődnek.  

A Kávészünet zenekar, Sudár Annamária, a Zenebona Társulat műsoraikban a magyar 

költők verseivel ismertették meg a közönséget igényes, zenei formában. A klasszikusok 

feldolgozása minden alkalommal magával ragadta a hallgatóságot. 

A megye több településén láttuk vendégül író-olvasó találkozón a mai magyar irodalom 

képviselőit: Dragomán Györgyöt, Fábián Jankát, Nyulász Pétert, R. Kelényi Angelikát, 

Szomolai Tibort, Telegdi Ágnest, Víg Balázst. 

2017-ben is nagy népszerűségnek örvendtek a közös ünnepek, melyek tovább erősítették a 

települési hagyományokat és a közösséghez tartozás érzését. Az adventi időszakban még a 

legkisebb településen is igyekeztek szebbé, meghittebbé tenni a közösség napjait. Jászer 

Beáta és Novák Zoltán, Karády István, Koncz Károly György előadóművészek ünnepi 

műsorai sokak szívébe csempésztek örömöt.  

A felnőttek számára ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk. Hívtunk lélekgyógyászt, 

egészség-trénert, orvost, biztonságpolitikai szakembert, akik az aktuális témakör 

megbeszélése után a helyi kérdésekre, az egyedi problémákra is választ adtak. Több 

községbe látogatott el Fekete Ágnes, dr. Nógrádi György, Pál Feri atya, dr. Papp Lajos.  

Számos országos és helyi szintű egyesület, alapítvány tevékenykedik évek óta Abaúj és 

Zemplén természeti és kulturális értékeinek feltárásán és megőrzésén. A helyi közösségek 

tárgyi, szellemi örökségének ápolását könyvtárunk is fontos feladatának tekinti. Több 

kistelepülésen tartottak előadást az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület és a 

Bükki Nemzeti Park munkatársai természeti és kulturális értékeinkről, a környezetvédelem 

fontosságáról, lehetőségeiről.  

Az ismeretterjesztő programok esetén a szakmai jártasság és gyakorlat döntött, míg az 

irodalmi műsorok kiválasztásakor lehetőség szerint a nemzeti kultúra értékeit, és a magas 

színvonalú szórakozást nyújtó programokat ajánlottuk. Igyekeztünk megkeresni azokat a 

helyi előadókat, akik az irodalmi, tudományos vagy zenei programokon be tudták mutatni 

kultúránk sokszínűségét. 

 

A tapasztalatok szerint még a legkisebb településen is fontosnak tartják a lakosság, 

kiemelten a gyermekek kulturális élményhez juttatását. Az óvodások és kisiskolások 

körében tavaly is népszerűek voltak a bábelőadások, melyek több korosztály részére 

nyújtottak élményeket, továbbá az interaktív műsorok, ahol – nemcsak hallgatói, hanem – 

aktív résztvevői lehettek az előadásnak.  
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A népmesekincset ismertette meg a gyerekekkel Csernik Szende, Écsi Gyöngyi és Kováts 

Marcell. A pantomimjáték különleges világába röpítették el a kicsinyeket a Dvorák & 

Patka Színház művészei. Több település gyermekeit varázsolták el a Babszem Jankó 

Gyermekszínház, a Bárka Színpad, a Galiba Társulat, a Kisötlet Gyermekszínpad, az 

Aranykapu-, a Csodamalom-, a Kalamajka- és a Tekergő Bábszínház művészei. Több 

pozitív visszajelzést kaptunk, melyben megköszönték a színvonalas programot. 

Az olvasásnépszerűsítő és interaktív foglalkozások is nagyon kedveltek voltak, főleg a 

gyermekek körében. A színészek, drámapedagógusok által életre keltett meseszereplők, a 

történetek szokásostól eltérő feldolgozása a kicsik fantáziáját mindig megmozgatta. 

Különösen aktívan vettek részt azokon a komplex foglalkozásokon, ahol pl. a mese 

dramatizálását kézműves foglalkozás követte, hiszen az általuk elképzelt figurát nem csak 

„életre kelthették”, hanem haza is vihették.  

A népzenei programokat, koncerteket és a hangszerbemutatókat mind a gyermek-, mind a 

felnőtt lakosság várta és szívesen fogadta. Több településre hívták meg a Kiss Kata 

Zenekart. Az általuk kidolgozott „A Zene Benned Van!” című  interaktív, élményalapú 

oktatási programjukban egyedi módszerrel, a kortárs- és a népzene fúzióján keresztül 

ismertették meg a gyerekekkel az autentikus magyar népdalkincset. Az Agyagbanda, a 

Csender együttes, a Számadó zenekar hagyományőrző előadásaikkal számtalan vidám 

pillanatot szereztek a közönségnek.  

Az idősebb és a fiatalabb korosztály érdeklődését egyaránt felkeltették az irodalmi 

délutánok, szerzői estek, melyek főszereplői helyi előadók (8kor Színház, Gömörország 

Kulturális Egyesület, Versbarátok Köre), illetve országosan ismert művészek voltak 

(Kenéz Ferenc, Nemcsák Károly, Sudár Annamária). 

 

A programok népszerűsítésében is segítséget nyújtottunk. A Megyei Tudástár portálon 

letölthető, egységes biankó plakát található. Azoknak a kollégáknak, akiknek nem áll 

rendelkezésére megfelelő technikai háttér – esetleg informatikai tudás – elkészítettük, majd 

elektronikus vagy postai úton juttattuk el a plakátot, szórólapot.  

A könyvtár facebook oldalán megosztottuk a programokat ezzel is nagyobb nyilvánosságot 

biztosítva az előadásoknak. Nem titkolt célunk ezzel az volt, hogy minél több oldalról 

mutassuk be a könyvtár adta lehetőségeket; hiszen az olvasáskultúra fejlesztése mellett a 

tanulásban és a szabadidő aktív eltöltésében is hasznos segítséget nyújthatunk.  

A rendezvényeken, könyvtárátadó programokon készült fotók felkerültek a Megyei 

Tudástár portálra, a www.bazkonyvtar.hu médiatár menüjébe. Közvetlen elérhetősége: 

http://mediatar.rfmlib.hu/photo/?t=Albums/album_52656e64657a76c3a96e79656b206120

6d656779c3a962656e#Albums/album_52656e64657a76c3a96e79656b2061206d656779c3

a962656e. Ezzel nem csupán dokumentációs feladatot látunk el, hanem népszerűsítjük is a 

kistelepülések szolgáltatóhelyeit.  

A bőséges kínálatból a 2017-es év folyamán 266 előadóval kötöttünk szerződést, s 

közösségi programok szervezésére nettó 41.900.745 Ft-ot fordítottunk. 

 

Sikeresnek mondható a KönyvtárMozi projekt megyei megvalósítása, melyben az indulást 

követően 17 település vett részt. 2016 végére 24-re emelkedett a projektben részt vevő 

könyvtárak száma. A további csatlakozásokat követően, 2017 végére 41 lett a 

könyvtármozis szolgáltatóhelyek száma a megyében. 2017-ben a 243 vetítésen 3675-en 

vettek részt (a 2015-16-os 105 vetítéssel és 1591 jelenlévővel szemben). A korcsoport 

szerinti megoszlás: 2443 gyerek, 911 felnőtt és 321 idős. 

Ehhez a jelentős növekedéshez nagymértékben hozzájárult az NKA KönyvtárMozis 

pályázatának támogatása is. 

 

 

 

http://mediatar.rfmlib.hu/photo/?t=Albums/album_52656e64657a76c3a96e79656b2061206d656779c3a962656e#Albums/album_52656e64657a76c3a96e79656b2061206d656779c3a962656e
http://mediatar.rfmlib.hu/photo/?t=Albums/album_52656e64657a76c3a96e79656b2061206d656779c3a962656e#Albums/album_52656e64657a76c3a96e79656b2061206d656779c3a962656e
http://mediatar.rfmlib.hu/photo/?t=Albums/album_52656e64657a76c3a96e79656b2061206d656779c3a962656e#Albums/album_52656e64657a76c3a96e79656b2061206d656779c3a962656e
http://www.bazkonyvtar.hu/
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Könyvtárhasználat 

 

A könyvtári szolgáltató helyeken térítési díj nélküli a beiratkozás, az olvasók ingyenesen 

vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait, mely után az intézmény – a beiratkozáshoz 

szükséges költségekre való vetítéssel – fizeti meg az ÁFÁ-t. A megyében 17,2%-ra (a 

korábbi 15, majd 17%-ról) emelkedett a lakosság körében a regisztrált használók aránya. 

 Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a megújított, megszépült kistelepülési könyvtárakat 

jóval többen keresik fel, mint a rossz körülmények között működő, lelakott, „elhanyagolt” 

régieket. A korszerűsített terekben megélénkül a közösségi élet, nő az érdeklődés a 

könyvtári szolgáltatások iránt. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a szolgáltatóhelyek 

fejlesztésére azokon a településeken, ahol a fenntartó önkormányzat is partner ebben. 2017 

végéig 46 KSZR-es szolgáltató helyünk újult meg, melyből egy átadása már idén januárra 

esett. További 9 település nyert 2017-ben az NKA pályázatán, melyek korszerűsítése 2018-

ban valósul meg. Ez az eredmény kiemelkedő a korábbi évekhez képest (3-5), de a megye 

318 (2018-tól 325) szerződött kistelepülését tekintve még mindig nem elegendő ahhoz, 

hogy ez a tendencia széles körben tovább erősödjön, a fejlesztés üteme gyorsabb legyen. A 

megyék településszámának rendkívül eltérő volta miatt ez a legmagasabb 

településszámmal rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű B.-A.-Z. megyei térségek 

hátrányát nem képes csökkenteni. 

  

A hagyományos szakmai szolgáltatások (kölcsönzés, helyben használat) mellett a 

megyében nagy az igény a könyvtárközi kölcsönzésre, amit a mutatószámok is igazolnak. 

Ebben fontos szerepe van a korábban bevezetett ingyenes postai „Válaszboríték” 

szolgáltatásnak, amely enyhíti a vidéken élők terheit, ösztönzi a kéréseket. A megye 87 

szolgáltatóhelye élt a lehetőséggel, és küldött közvetlenül kérést a II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtárba és használta így annak állományát.  

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren belül figyelemre méltó a kistelepülések 

könyvtárainak egymás közötti dokumentumkérése is, mely évről-évre növekvő tendenciát 

mutat.  A kezdetekkor, 2013-ban 154 db könyvtárközi kérés volt ebben a körben, 2017-ben 

pedig ez a szám 358 db-ra emelkedett. A legtöbbet kérő könyvtárak a következők voltak: 

Ároktő, Aszaló, Borsodgeszt, Szentistván, Tibolddaróc. A legtöbbet küldő pedig Hejce, 

Léh és Bükkábrány voltak. Ebben a szolgáltatásban 61 szolgáltatóhely vett részt, a korábbi 

év 45 településéhez képest. Közülük 35-en kértek, 49-en pedig küldtek könyveket. Ez a 

tevékenység is a megyei hatókörű városi könyvtár koordinálásával történik. 

 

Jelentős igény mutatkozik az internethasználat iránt, amely meghatározza a szolgáltató 

helyek fejlesztésének irányát is. Sajnos az internetelérés sávszélessége a megyében nem 

mindenhol felel meg az elvárt minimumnak, amely az elektronikus szolgáltatások 

bevezetésének is akadálya bizonyos térségekben, településeken. Több, már bevezetett gépi 

kölcsönzés esetén kaptunk akadozó szolgáltatást az internet gyenge minősége miatt. 

 

Szakmai képzés, továbbképzés 

 

Az ellátási körzetekben szervezett szakmai napokon jelen voltunk minden olyan 

információval, amelyre a szolgáltatásban résztvevőknek szükségük lehet. Minden 

alkalommal felhívtuk a figyelmet a központi szolgáltatásokra, a II. Rákóczi Ferenc Megyei 

és Városi Könyvtár honlapjára, az elérhető információkra, adatbázisokra. 

Tájékoztatókat tartottunk a közreműködő városi könyvtárak által a térségükben szervezett 

szakmai napokon nemcsak a szolgáltatóhelyeken dolgozó kollégák, hanem polgármesterek 

számára is. Encsen, Tiszaújvárosban és Ózdon vettünk részt a partnerek által szervezett 

szakmai programokon.  
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A közvetlenül ellátott települési könyvtárakban dolgozó kollégák munkáját személyes 

tanácsadás mellett szakmai programok szervezésével támogattuk.  

Megszerveztük 2017-ben is a könyvtárosok megyei találkozóját, melyen nagyon hasznos 

szakmai előadások is elhangoztak Ramháb Máriától, Komló-Szabó Ágnestől és Dr. Kádár 

Annamáriától. 

Novemberben pedig újabb szakmai napot szerveztünk a nyilvános könyvtárak 

részvételével, melyen a megye nyilvános könyvtári ellátásának helyzetét vázolta fel Rostás 

Norbert, az EMMI könyvtári referense, az elmúlt évek szakértői vizsgálatainak tükrében, 

majd Farkas Ferenc, a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek "Az én 

könyvtáram" EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 könyvtári projektfelelőse adott 

tájékoztatást a pályázatról. Ezt követően a statisztikai adatszolgáltatás, a minőségügy, 

illetve a következő évi feladatok kerültek napirendre. A program második felében a KSZR-

ben közreműködő városi könyvtárakkal beszéltük meg a tapasztalatokat és a ránk váró 

feladatokat. 

 

A kistelepüléseken dolgozó munkatársak információellátása és az elvárható minőségű 

szolgáltatás biztosítása érdekében új típusú továbbképzést szerveztünk 2017-ben. A két 

napos alapképzésen áttekintettük a könyvtári munka valamennyi folyamatát, kiemelve 

azokat a gyakorlati tudnivalókat, melyeket naponta gyakorolniuk kell könyvtárukban. Ezen 

az alapképzésen 28 kolléga vett részt, akik közül többen válaszolták az elégedettségmérés 

kapcsán, hogy szívesen végeznék el a segédkönyvtáros tanfolyamot is. A kedvező 

fogadtatásra tekintettel 2018-ban is folytatjuk ezt a továbbképzési formát, lehetőség szerint 

nemcsak miskolci, hanem más megyei helyszínen is. 

Kollégáink folyamatosan rendelkezésre álltak a Corvina integrált könyvtári rendszer 

használatával kapcsolatos kérdésekben. 

A 2017/18. évi segédkönyvtáros képzésben 6 KSZR kistelepülésen dolgozó munkatárs 

vesz részt. 

 

Eszközbeszerzés 

 

Az eszközbeszerzés terén két prioritásra fordítunk kiemelt figyelmet. Egyik a közösségi 

hely megújítása, másik pedig az informatikai fejlesztés. Mindkettő a működési feltételek 

javítását szolgálja, mely elengedhetetlen a szolgáltatások minőségének javításához, a 

használatok növekedéséhez. Több településen a fenntartó együttműködésének 

köszönhetően, a pályázati lehetőségeket kihasználva újítottuk meg a tereket. A 

kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése céljából kiírt NKA 

pályázati támogatásból 2017-ben 5 településen – Cserépváralján, Hernádvécsén, 

Nekézsenyben, Sajólászlófalván és Szegiben fejeződött be a szolgáltatóhely megújítása, és 

további 9 település nyújtott be sikeres pályázatot. A KSZR állami forrására támaszkodva 

Csincse, Karos, Kovácsvágás, Oszlár, Prügy és Szentistván község könyvtára kapott új 

bútorokat, berendezéseket. Ezen kívül számos kisebb értékű bútorbeszerzésre került sor; 

elsősorban könyvespolcokra, folyóiratállványokra, asztalokra, székekre, 

számítógépasztalokra volt szükség a könyvtárakban. 

 

A számítástechnikai, illetve elektronikai eszközöket illetően 2017-ben 80 db asztali 

munkaállomás, 3 db laptop, 30 db multifunkciós nyomtató, továbbá projektorok, 

fényképezőgépek, szoftverek stb. kerültek beszerzésre.  

 

A szolgáltatóhelyek a 2013-ban elvégzett felmérés alapján jelenős informatikai fejlesztésre 

szorultak, ezért a kidolgozott öt éves fejlesztési tervben alapvető célként azt fogalmaztuk 

meg, hogy minden szolgáltatóhelyen minimum 2 számítógép és egy multifunkciós eszköz 

elhelyezésére kerüljön sor. 
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A 2017-ben beszerzett eszközökkel a 2013-ban meghatározott célt (számítógépek és 

multifunkciós eszközök tekintetében) gyakorlatilag sikerült teljesíteni. A letéti ellátást kérő 

könyvtárak száma 2017-ben 261 db volt, a KSZR rendszerben pedig (az elmúlt öt évben) 

beszerzésre került 529 számítógép (asztali munkaállomás és laptop) és 243 db 

multifunkciós eszköz.  

 

 

3.5  Nemzetiségi könyvtári ellátás  

    (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 

 

A nemzetiségi kultúra egyik legfontosabb forrása az anyanyelven íródott és kiadott könyv, 

dokumentum. Ez egyrészt a befogadó ország nemzetiségi szerzői által kiadott alkotásokat, 

másrészt az anyaországi irodalom legfontosabbnak ítélt műveihez való hozzáférést jelenti. 

A nemzetiségi dokumentumokat legjobban a könyvtárak őrizhetik meg feltárt, 

rendszerezett formában. A nemzetiségi könyvellátás, a könyvtárak és a nemzetiségi kultúra 

ezért szorosan összekapcsolódik, fontos megőrző szerepet tölt be. Az 1997. évi kulturális 

törvény a megyei hatókörű városi könyvtárak számára megyei szinten előírja a 

nemzetiségekhez tartozó lakosok könyvtári ellátásának szervezését, végzését (66. § c) 

pont). Megyénkben és a megyei jogú városban is élnek nemzetiségek, ezért nemcsak a 

szórványosan, kis számban előforduló nemzetiségek (Miskolcon bolgár, görög, lengyel, 

német, örmény, roma, ruszin, szlovák és ukrán nemzetiségi önkormányzat működik, a 

megyében ezek 1 román önkormányzattal bővülnek), hanem a nagyobb arányú német, 

roma és szlovák nemzetiség ellátása is kiemelt feladat. 

 

Megyénkben – létszámát tekintve – a leginkább jelentőséggel bíró nemzetiség a német, 

roma, ruszin és a szlovák. Az etnikai kisebbségek közül a legnagyobb számban, s egyben 

a leghátrányosabb helyzetben jelenlévő népcsoport a roma, mely nagyságrenddel előzi 

meg a másik hármat. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a megyében 58376-an roma, 

4210-en német, 2306-an szlovák és 1457-en ruszin nemzetiséghez tartozónak vallották 

magukat. A nemzetiségi önkormányzatok száma azonban nem követi a lakosságszám 

arányát. A megye 165 településén működik roma önkormányzat, 19 településen ruszin, 12 

településen német és 9 településen szlovák. (In: Magyarország közigazgatási 

helynévkönyve, 2016. január 1.) 

A nemzetiségi könyvtári ellátás során is e négy csoportra kell kiemelt figyelmet 

fordítanunk. 

A Nemzetiségi gyűjteményünk állományának bővítésére az Országos Idegennyelvű 

Könyvtártól évenkénti rendszerességgel 140 ezer Forint vissza nem térítendő pályázati 

támogatást kapunk dokumentumok beszerzésére. Ebből a keretből valósulhat meg a roma 

gyűjtemény bővítése is.  

A nemzetiségi dokumentumok beszerzésével és gyűjtésével kapcsolatban intézményünk 

elsősorban a saját költségvetésére és az Országos Idegennyelvű Könyvtár segítségével 

lebonyolított támogatási keretre alapozott.  

2017-ben a nemzetiségi gyűjteményünkbe 130 ezer Ft különböző nemzetiségekhez, 

valamint 10 ezer Ft a roma nemzetiséghez köthető irodalom beszerzésére nyílt lehetőség az 

OIK közreműködésével.  

Összesen 660 db új nemzetiségi dokumentum került 2017-ben a gyűjteményünkbe, 45 

darabbal több az előző évinél. 
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A raktári állományunk retrospektív feldolgozásánál szem előtt tartjuk, és külön kezeljük a 

helyi kisebbségek irodalmát, ezzel is gyarapítva nemzetiségi gyűjteményünk állományát, 

feltártságát. 

Teljes állományunkban összesen 9692 db nemzetiségi dokumentum áll a különböző 

nemzetiségek rendelkezésére anyanyelvükön. Bár a kistelepülésekről nem érkezett új igény 

nemzetiségi dokumentumokra, a könyvtárközi kölcsönzés révén a teljes nemzetiségi 

gyűjteményünk az igénylők rendelkezésére áll. 

3.6 Statisztikai adatszolgáltatás:  

(saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?) 

 

A statisztikai adatszolgáltatást az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program kötelező 

adatszolgáltatásairól szóló, 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján végezzük. A 1442-

es, Jelentés a könyvtárak tevékenységéről elnevezésű módosított adatlapot az ágazati 

minisztérium, az EMMI kulturális statisztikai rendszerében, kizárólag elektronikusan, 

online módon töltjük ki és megyei szinten is koordináljuk az adatszolgáltatást 

(http://kultstat.emmi.gov.hu).  

Az adatok beszolgáltatása a rendelet alapján valamennyi könyvtárat működtető intézmény, 

testület (települési, munkahelyi, felsőoktatási és szakkönyvtárak) számára kötelező. A 

nyilvános könyvtárak közvetlenül töltik fel adataikat a KULTSTAT felületére, a KSZR 

szolgáltatóhelyek tekintetében ez részben a szolgáltatásban közreműködő városi 

könyvtárak, részben a területi referensek feladata. Az adatok ellenőrzését könyvtárunk 

Terület-ellátási csoportja végzi. A beszolgáltatott statisztikai adatok értékelése minden 

évben jó alapot nyújt a munkánk összehasonlító elemzéséhez, a szükséges intézkedési 

irányok kijelöléséhez, megtételéhez. 

 

2016-ra vonatkozóan elkészült a megye könyvtárainak és szolgáltatóhelyeinek összesített 

statisztikai elemzése, mely az adattáblák mellett rövid összefoglalót is tartalmaz. Ez 

elérhető a portálon: http://www.bazkonyvtar.hu/hu/page/statisztika-0 

 

 

4. Mutatók  

 

4.1 Könyvtárhasználat  

 

 

Könyvtárhasználat (KSZR 

nélkül) 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 
Beiratkozott olvasók száma (fő) 28312 28500 28685 +1,31 

A tárgyévben a könyvtárat 

aktívan használók száma (fő) 
22829 22900 23209 +1,66 

A könyvtári látogatások száma 

(db)   
 318255 320000 294839 -7,38 

Ebből csoportok (db) 521 530 484 -7,1 

 

A könyvtárlátogatások csökkenése egyik legnagyobb fiókkönyvtárunk fél évig tartó felújítása 

miatt következett be, ez alatt az idő alatt a diósgyőri Petőfi Sándor Könyvtár csökkentett 

állományból (4000 kötet) kölcsönzött dokumentumokat, csoportos foglalkozások szervezésére 

a befogadó helyszínt biztosító Bagolyvár épülete nem biztosított lehetőséget. 

 

http://kultstat.emmi.gov.hu/
http://www.bazkonyvtar.hu/hu/page/statisztika-0
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4.2 Dokumentumforgalom 

 

 

Könyvtárhasználat (KSZR 

nélkül) 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 
Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
399601 401000 390546 -2,26 

E-dokumentumok kölcsönzése (db) 0 0 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 596721 600000 618322 +3,61 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 
10738 11000 12585 +17,20 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
2459 2000 1097 -55,38 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
10 10 11 +10 

 

A kölcsönzött dokumentumok számának csökkenése is a legnagyobb forgalmú fiókkönyvtár 

felújítás miatti fél éves kiesésével függ össze. 

 

4.3 Olvasói számítógépek  

 

 

Olvasói számítógépek száma 

helyben használatra 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Katalógus 7 7 7 0 

Olvasói munkaállomás 88 88 88 0 

 

 

4.4 Online szolgáltatások  

 

 

 

Online 

szolgáltatások 

2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 1282430 1300000 1301707 +1,50 

A könyvtár honlapja 

(teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el 

3 3 3 0 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága 

(alkalom/hónap 

átlagosan) 

65 67 68 +4,61 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének 

száma összesen 

780 804 816 +4,61 

A könyvtárban 

használható 

adatbázisok száma 

8 8 8 0 

A Web 2.0 interaktív 

könyvtári 
14 14 14 0 
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szolgáltatások száma 

(db) 

A Web 2.0 interaktív 

könyvtári 

szolgáltatásokat 

igénybe vevő 

használók száma (fő) 

5921 6000 6240 +5,38 

A könyvtári OPAC 

használatának 

gyakorisága 

(használat/év) 

(kattintás az OPAC-

ra) 

673640 674000 688671 +2,23 

Tárgyévben a 

könyvtár által nyílt 

hozzáférésű 

publikációként 

elérhetővé tett 

dokumentumok száma 

(db) 

3 3 3 0 

 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

 

 

Szolgáltatások száma 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 
Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 

8 8 8 0 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 
11 11 11 0 

 

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok  

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához 

viszonyított arány (%) 

 

 

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség: 66 182 fő), a megye 

lakosságához viszonyított aránya 9,6%. 

 

A nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 2016. és 2017. évi tényleges valamint 

2018. évi tervezett gyarapodását a könyvtár összes dokumentumainak gyarapodásához 

viszonyítva (százalékosan) az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

 

 

Dokumentumok 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Könyvek 
         1,2% 

       610 db 

         1,3% 

       615 db 

         1,5% 

       655 db 

+7,3% 
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folyóiratok 
          1,0% 

           4 db 

          1,0% 

           4 db 

          1,1% 

           4 db 

       

      0% 

Elektronikus dokumentumok 
             0%        

           1 db 

            0%    

           1 db 

             0% 

           1 db 

       

      0% 

Összesen 
         1,2% 

       615 db 

         1,3% 

       620 db 

          1,4% 

       660 db 
  +7,3% 

 

 

 

 

4.7 Használói képzések száma  

 

 

 

Kompetenciaképzés 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 
A könyvtár által szervezett 

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzések száma  

234 240 259 +10,68 

A könyvtár által szervezett 

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzéseken résztvevők 

száma 

5603 5800 6772 +20,86 

A könyvtár által szervezett 

digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó nem 

formális képzések száma  

169 175 127 -24,85 

A könyvtár által szervezett 

digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó nem 

formális képzéseken 

résztvevők száma 

1537 1630 892 -41,96 

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

1 1 1 0 

A könyvtár által szervezett 

akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken 

résztvevők száma 

27 27 29 +7,40 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  

96 100 110 +14,58 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati 
2095 2150 1816 -13,31 



62 

 

foglalkozásokon 

résztvevők száma 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket, 

romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, 

toleranciára nevelő és 

multikulturális programok 

száma 

102 110 113 +10,78 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket, 

romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, 

toleranciára nevelő és 

multikulturális 

programokon résztvevők 

száma 

1427 1500 1752 +22,77 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő 

programok száma 

2 2 18 +800 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő 

programokon résztvevők 

száma 

149 160 360 +111,6 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok 

száma 

18 20 36 

 

+100 

 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

189 200 513 +171,42 

A könyvtár által a 

nyugdíjas korosztály 

számára szervezett 

programok, képzések 

száma  

265 270 277 +4,52 

A könyvtár által a 

nyugdíjas korosztály 

számára szervezett 

programokon, képzéseken 

résztvevők száma 

4392 4450 4797 +9,22 

Összes képzés száma 887 918 941 +6,08 

A képzésen résztvevők 

száma összesen 
15419 15917 16931 +9,8 

A könyvtároktatást, 

képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató 

2 2 2 0 
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kiadványainak száma 

 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

 

 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 

Változás %-

ban az előző 

évhez képest 
A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és 

országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvények száma 

összesen  

1680 1700 1571 -6,48 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és 

országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

44832 45000 50433 +12,49 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások száma  

83 85 97 +16,86 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások 

látogatóinak száma 

16163 16400 18308 +13,27 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  

336 340 444 +32,14 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

8913 9000 10079 +13,08 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvények száma  

2013 2030 2056 +2,13 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

61414 61600 65058 +5,93 

Egyéb rendezvények 

száma 
427 430 451 +5,62 
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Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 
5796 5900 6745 +16,37 

 

Rendezvények 2017-ben a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi 

épületében 

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2017-ben tartott rendezvényei között 

kiemelt szerepet kaptak a Tompa Mihály születésének 200. évfordulójához, illetve 

Arany János születésének 200. évfordulójához kapcsolódó előadások és kiállítások. 

 

A magyar kultúra napját Imolay dr. Lenkey István magángyűjtő, művelődéstörténész 

Költők Keleméren – Tompa Mihály és barátai című előadásával ünnepelte a könyvtár. 

Bevezetőt mondott és az előadót bemutatta: Zsuponyóné Ujváry Mária, a putnoki Gömöri 

Múzeum és Holló László Galéria vezetője. 

 

Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére „Emléke sír a lanton még” címmel 

koncertet láthattak, hallhattak az érdeklődők. Az ünnepi műsor keretében a Három 

évszázad melodrámái Arany János balladáira című cd tartalmát mutatták be. 

 

Áprilisban Arany János és Tompa Mihály legendás barátságáról A két 200 éve született 

költő – Arany János és Tompa Mihály címmel Imolay dr. Lenkey István 

művelődéstörténész tartott előadást. 

 

Az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Magyartanárok Egyesülete és a Magyar 

Olvasástársaság által, Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére hirdetett „Te 

aranyok Aranya!” Arany János-szavalóverseny területi döntőjét november elején 

rendezte meg a könyvtár. A november 25-ei országos döntőben a területi döntőről delegált 

Tóth Norbert Márk (Zrínyi Ilona Gimnázium) I. helyezést, Rontó Zoltán József (Rákóczi 

Julianna Általános Iskola, Sajóhídvég) III. helyezést ért el korcsoportjában.  

 

Könyvbemutatók 

 

A 2017-es év az előző évekhez hasonlóan bővelkedett könyvbemutatókban. 

  

Januárban Aich Péter Hadszíntérjelentések című kötetével nyitottuk az évet. A könyvből 

részleteket olvasott fel Balázs István előadóművész. Ezt követte Balassa Zoltán vetített 

képes előadással színesített könyvbemutatója. Kötetének címe: Kassa – történelmi 

városkalauz. 

 

Kégl Ildikó Tárgyiasult gondolatok című kötetében a helyi értékeket alkotó – Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében élő vagy innen elszármazott – mesterekről, művészekről 

kaphattunk mélyebb betekintést. A könyvet és a szerzőt bemutatta: B. Tóth Erika 

rádióriporter. 

 

Februárban vendégül láttuk Szántó István újságírót, az Észak-Magyarország című napilap 

főszerkesztő-helyettesét. Kollégája munkásságát Kiss László, az Észak-Magyarország 

főszerkesztője mutatta be. Szántó István könyveiből részleteket olvasott fel: Petri Nóra és 

Balázs István.  

 

A málenkij robotra elhurcolt Dr. Király Levente visszaemlékezéseit tartalmazó kötetet 

Visszaemlékezés 1945–1948 címmel bemutatta és a kéziratot gondozó Dr. Vuné Király 
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Ildikóval, a szerző lányával és Király Leventével, a szerző fiával beszélgetett Némethi 

Lajos, a Herendi 2004 Kiadó vezetője. 

 

A 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok könyvtári rendezvényeinek sorát a 

központi épületben Vladimír Rott: A sors ellenében I. – Szenvedésből vigasz című 

kötetének bemutatója nyitotta. A szerzővel Mezey Katalin Kossuth- és József Attila-díjas 

író, költő, műfordító beszélgetett. 

 

Sok érdeklődőt vonzott a könyvtárba Hajnal József: Mákdobáló című regényének 

bemutatója. A szerzővel B. Tóth Erika, az MTVA rádióriportere beszélgetett. A regényből 

Vajda Éva és Lukács Gábor színművész olvasott fel részleteket. 

 

A zenekedvelők sem maradtak program nélkül a könyvhét ideje alatt a könyvtárban. A 

Kiss Kata Zenekar Magyarból jeles című kiadványának bemutatójában a miskolci Jókai 

Mór és a bekecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói közreműködtek. 

 

A könyvhét alatt a városban élő írók, költők közül Csorba Piroskát látta vendégül 

könyvtárunk. Legújabb kötetéről, az Arany Miskolcról Filip Gabriella könyvtáros 

beszélgetett a szerzővel. A kötetből Szegedi Dezső Jászai-díjas színművész olvasott fel 

részleteket.  

 

A könyvhetet követően a központi épületben Borsody László – A géniusz című könyvéről 

tartott előadást a szerző, Máday Norbert. Ehhez kapcsolódva a Magyar Szablyavívó 

Iskola Miskolc tevékenységét Matusz-Kalász Dávid mutatta be. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről Martinkó Károly ny. alezredes 

Hittel, szívvel és fegyverrel című kötetének bemutatójával emlékeztünk meg. 

 

A könyvbemutatók sorát az évben Nagy Bendegúz kerekesszékes világjáró most 

megjelenő könyvének bemutatójával zártuk. A teltházas eseményen a szerzővel Jenei 

László író, szerkesztő beszélgetett, távol-keleti hangszerjátékkal Varga-Andrási Gábor 

szórakoztatta a vendégeket. 

 

A Magyar Alkotók Internetes Társulásával való több éves együttműködésünket a 2017-

es évben három könyvbemutató is bizonyította. Januárban a Hejőcsabán élt Szegő András: 

Egyszer hazatérek című kötetének bemutatójára került sor. A visszaemlékezéseket 

tartalmazó, a MAIT kiadásában megjelent, a Gulág-pályázat által támogatott kötetet 

Mihályi Molnár László kassai történelemtanár és Bari Gábor diósgyőri költő mutatta be. 

Szeptemberben Newton tévedése – Az ufók elismerésének gátja címmel Majoros 

Zsuzsanna könyvbemutatóján vehettek részt az érdeklődők. Decemberben a Harang 

csendül című MAIT-pályázat díjkiosztójának adott otthont könyvtárunk, illetve 

bemutatták a Földről nézve című kötetet is. 

 

Irodalmi előadások, ismeretterjesztő előadások 

 

Februárban Bacsó András borász, a Tokaj Oremus Pincészet ügyvezető igazgatója 

előadását hallgathatták meg az érdeklődők a Tokaj-hegyaljai borvidék múltjáról, jelenéről 

és jövőjéről. A délután kötetlen beszélgetéssel és borkóstolóval zárult.  

 

Singlár Zsolt, az MVK Zrt. vezérigazgatója több ízben ellátogatott már könyvtárunkba, 

2017-ben Természetesen zöld – Miskolc közösségi közlekedése és a környezetvédelem 

című előadásával várta a könyvtár olvasóit. 
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A vegyszermentes élelmiszerekről és az egészséges táplálkozásról tudhattak meg új 

információkat a látogatók Lenkey Pétertől, az ÉMFF (Észak-Magyarország Flórája 

Faunája) Alapítvány szakmai vezetőjétől. 

 

Sok érdeklődőt vonzott Finta Éva beregszászi születésű, Sárospatakon élő költő, főiskolai 

tanár előadása a ma már kevesek által ismert Sáfáry László kárpátaljai költő életéről, 

munkásságáról. Sáfáry László műveit Lukács Gábor színművész tolmácsolásában 

hallhattuk. 

 

A költészet napjához kapcsolódott Megyénk az irodalomban – Költészet napi meghívó 

című előadás. Vendégünk a miskolci születésű Jánosi Zoltán József Attila-díjas író, 

irodalomtörténész volt. Jánosi Zoltán műveit Vajda Éva, a Miskolci Nemzeti Színház 

művésze adta elő.  

 

Decemberben Kór-képek címmel Dr. Felszeghi Sára orvos, egyetemi docens kutatási 

eredményeit hallgathattuk meg a betegségről, mint poétikai eszközről a magyar 

irodalomban. 

 

Önálló estek 

 

A könyvtár vendége volt május 11-én Piros Ildikó Kossuth-díjas színművész. Abigél titkai 

című pódiumműsorában töredékeket hallhatott, láthatott a népes közönség Szabó Magda 

életművéből. 

Önálló est keretében köszönthettük az évben már másodszor Jónás Zoltán 

irodalomtörténészt.  

Az ének megmarad című irodalmi műsorában a Hetek költőnemzedék – Ágh István, Bella 

István, Buda Ferenc, Kalász László, Ratkó József, Raffai Sarolta, Serfőző Simon – verseit 

adta elő, a műsorban Kövecses Nikolett és Majoros Roland énekkel és gitárjátékkal 

közreműködött. 

 

Előadássorozatok 

 

A központi épületben folytatódtak a korábbi években is futó előadássorozatok, 

foglalkozások. 

Havonta több alkalommal vehettek részt az érdeklődők bibilioterápiás foglalkozásainkon, 

ahol minden alkalommal aktuális témákról beszélgettek a résztvevők Bereiné Vasas 

Andrea könyvtáros, biblioterapeuta vezetésével. 

Állandó rendezvényeink között említhetjük Reisinger János irodalomtörténész előadásait. 

A 2017-es év első félévében a reformáció 500. évfordulója tiszteletére Luther és a 

reformáció címmel hallgathattunk meg előadásokat. Az őszi sorozat témája: Pál apostol 

nyomában, A kereszténység terjedése Pál apostol missziós útjain, különös tekintettel mai 

tanulságaira. 

Folytatódtak a Miskolcon megjelenő irodalmi lappal, a Műúttal közösen szervezett – A 

Műút a könyvtárba vezet című – pódiumbeszélgetések. Vendégeink voltak: Szvoren 

Edina írónő, Deres Kornélia költő, szerkesztő, kritikus, Péter Orsolya író és Virág 

Gábor (Aaron Blumm) Sinkó- és Sziveri-díjas író, az újvidéki Fórum Könyvkiadó 
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igazgató-főszerkesztője. Beszélgetőtársuk minden alkalommal Jenei László író, a Műút 

szerkesztője volt. 

A Beszélgessünk… – filozófusokkal a könyvtárban című sorozatot – dr. Mezei István 

tudományos kutató kezdeményezésére – a Keresztény Értelmiségiek Miskolci 

Csoportjával közösen szervezte a könyvtár. Az előadásokat a Miskolci Egyetem 

Filozófiai Intézetének oktatói – Gáspár Csaba László, Makai Péter – tartották, majd a 

választott témát közösen beszélték meg a hallgatósággal. 

Az év második felétől Versek vonzásában címmel találkozhattunk újra a Miskolci 

Egyetem Filozófiai Intézetének oktatóival. Ebben a sorozatban miskolci szerzők 

alkotásairól beszélgethettek az érdeklődők kötetlenül. A beszélgetések témái voltak: 

Fecske Csaba József Attila-díjas költő alkotásai, Csorba Piroska Szabó Lőrinc-díjas költő 

versei, Vass Tibor József Attila-díjas költő versei, Üveges Tamás költő versei. 

 

Országos rendezvények 

 

2017-ben is számos programmal csatlakoztunk az országos rendezvényekhez. 

A márciusi Internet Fiesta programjai az utazás témaköre köré szerveződtek, ennek 

megfelelően könyvtárunk is változatos rendezvényeket kínált az olvasóknak. Előadást 

hallgathattunk Üszögh Lajostól, a MIVÍZ (Miskolci Vízmű) Kft. külkapcsolati 

tanácsadójától Cseppben a tenger? vagy Jarvis őrnagy a vízről (Miért pazaroljuk azt, 

amiben szűkölködünk?) címmel a víz világnapja alkalmából. 

A kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra címmel Baráz Csaba, a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság munkatársa tartott előadást a természeti és a kulturális örökség védelméről. 

Kollégáink vetített képes előadásokat szerveztek nagy érdeklődésre számot tartó témákban: 

Facebook-oldalak és weboldalak magyar utazási bloggerektől, utazásszervezés, 

szállásfoglalás az interneten, tájékozódás szállásokról, éttermekről, látnivalókról, 

turistautak tervezése, turistatérképek a neten, virtuális séták az internet segítségével 

hazánkban és a világ körül.  

Az Országos Könyvtári Napok 2017. évi témái között szerepelt az élet forrása, a víz, 

tudásforrások, illetve a népi hagyományok, múltunk forrásai, melyeknek jegyében több 

előadást és könyvbemutatót szerveztünk. 

Nagy érdeklődés övezte Ötvös Anna Kassán élő történész-könyvtáros Lola könyve - 

Kassától Márai Sándorig című könyvének bemutatóját, vendégünk volt Gazda József 

Kovásznáról, akivel legutóbb megjelent könyvéről beszélgetett Hajnal József szerkesztő, 

rádióriporter. 

Az életető forrásunk, a víz témában Üszögh Lajos, a Mivíz Kft. külkapcsolati 

tanácsadójának előadását hallgathattuk meg, zárásként közös koccintásra invitáltuk a 

hallgatóságot, természetesen tiszta forrásvízzel. 

Az első évben is nagy sikerű Nagy Könyves Beavatás olvasásnépszerűsítő játékba három 

– 14 és 21 év közötti fiatalokból álló – csapattal nevezett intézményünk, a Könyvválasztó 

Ünnepséget az Országos Könyvtári Napok keretében tartottuk. 
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Kiállítások 

 

A 2017. év a kiállításokat tekintve is Arany János születésének 200. évfordulójának, 

illetve Tompa Mihály születésének 200. évfordulójának jegyében telt. Az első félévben 

Arany János 200 címmel rendeztünk kiállítást a földszinten a szerző műveiből, míg a 

második félévben ugyanerre a tematikára alapozva Tompa Mihály műveit helyeztük el a 

vitrinekben. 

Januárban, a magyar kultúra napja tiszteletére Jegyes könyvek, jeles olvasók címmel 

rendeztünk kiállítást Imolay dr. Lenkey István – a putnoki Holló László Galériának 

adományozott – ex libris gyűjteményéből. A kiállítást Vasné dr. Tóth Kornélia, az 

Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa nyitotta meg. 

Az első emeleti olvasótérben biztosítottunk helyet Poczok Gábor amatőr képzőművész, 

volt kohász alkotásaiból rendezett kiállításnak Fújt a gyár címmel. A kiállítást Horváth 

Jánosné Kecskeméti Ildikó Parasznya polgármestere nyitotta meg. A megnyitó műsorában 

közreműködött Némethi Lajos író és Fecske Csaba József Attila-díjas költő. 

Sok látogatót vonzott szeptemberben Vladimir Rott, magyar származású kanadai mérnök 

A sors ellenében című könyvének fotódokumentációjából rendezett kiállítás. A tárlatot 

Mezey Katalin Kossuth-díjas író, költő nyitotta meg. 

Novemberben Tóth Sándor Alex csontképei érkeztek Kovácsvágásról az első emeleti 

olvasótérbe. A kiállítást Sándor Endre, Kovácsvágás polgármestere nyitotta meg. A 

megnyitó műsorában a Kovácsvágási Népdalkör és Tóth Lajos kétszeres Vass Lajos- és 

Arany Páva-nagydíjas népzenész közreműködött. 

Decemberben az első emeleten Dél-Borsod kincseit csodálhattuk meg a Dél-Borsodi 

Képzőművészeti és Népművészeti Egyesület alkotóinak köszönhetően. A kiállítást 

Konczné Tegzes Erika Mezőnagymihály alpolgármestere nyitotta meg. A műsorban 

Boncsér Gábor népzenész és a Mezőnagymihály Hagyományőrző Népdalkör 

közreműködött. 

Kiállító alkotók: Antal Simonné hímző; Borsos István szobrász; Feketéné Földi Mária 

hímző; Gácsi Gergő kovács; Kis István fotós; Kovács Ildikó textilszobrász; Korpás 

Lajosné festő; Lakatos József szobrász; Lengyel László kovács; Molnár Papp Ilona 

szárazvirágkötő; Nagy István festő; Novák József festő, szobrász; Pap István fotós; 

Szikszai Róbert grafikus; Urbán Pálné matyóbaba-készítő; Üveges Sándorné hímző; Vass 

J. Zsóka festő 

Az évet Ötvösné Pozsa Mária nyugdíjas óvónő szentistváni matyó motívumokkal díszített 

üvegeiből rendezett kiállítással zártuk. 

 

Rendezvények a fiókkönyvtárakban 

 

2017-ben a rendezvények széles kínálatával igyekeztünk minél több olvasót, érdeklődőt 

megszólítani. Célunk továbbra is az olvasásnépszerűsítés és a szabadidő hasznos 

eltöltésének biztosítása volt. Igyekeztünk látogatóink, olvasóink igényeit figyelembe venni 

és olyan közösségi hellyé, családbarát könyvtárrá válni, ahol a legkisebbektől a 

kisiskolásokon át a kamaszokon keresztül a szülőkig, nagyszülőkig mindenki jól érzi 

magát és talál magának tartalmas kikapcsolódást nyújtó elfoglaltságot. 
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A Tompa Mihály Könyvtár és a József Attila Könyvtár rendszeresen helyt adott, a helyi 

nyugdíjas klub foglalkozásainak. A Kaffka Margit Könyvtárban minden hónapban nagy 

érdeklődés kísérte, a Gyógyulat Önképző Kör foglalkozásait, ahol alternatív 

gyógymódokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. A Szabó Lőrinc Idegennyelvi 

Könyvtárban a már működő angol, és német nyelvi klub mellett, útjára indult a nagy 

sikernek örvendő orosz nyelvi klub.  

 

A megújult Petőfi Sándor Könyvtár október 2-án nyitotta meg kapuit, az érdeklődők előtt. 

A földszinten a felnőtt olvasókat várják, az emeleten pedig egy „mesebirodalom” várja a 

gyermek olvasókat.  

 

Az évek óta tartó hagyományoknak megfelelően minden fiókkönyvtárban rendszeresen 

készítettünk évfordulókhoz kapcsolódóan kiállításokat könyvajánlóval, amelyek felhívják 

az olvasók figyelmét, és az állományból kiemelten ajánlott könyvek kölcsönzésére 

ösztönzik. 

 

2017-ben is számos programmal csatlakoztunk az országos rendezvényekhez, márciusban 

az Internet Fiesta, májusban a Közösségek Hete, októberben az Országos Könyvtári 

Napok rendezvénysorozatához. 

 

A Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár és a Lévay József Muzeális Könyvtár évek óta 

részt vesz a Múzeumok Éjszakája programsorozatban, mely 2017-ben is nagy sikerrel 

került megrendezésre.  Továbbra is nagy érdeklődés övezte, és többen részt vettek az 

éjszakai tárlatvezetéssel egybekötött könyvtárlátogatáson. Kicsik és nagyok kézműves 

foglalkozáson is részt vehettek, miközben hallgatták a könyvtár udvarán zajló koncerteket.  

 

A hagyományos Móra-, Tompa-, és Petőfi napokat nagy érdeklődés kísérte. 2017-ben a 

Petőfi nap különleges volt, hiszen ekkor láthatta újra a nagyközönség a megújult Petőfi 

Sándor Könyvtárat.  

 

Számos nagy sikerű kiállítást rendeztünk könyvtárainkban. A Lévay József Muzeális 

Könyvtár gyűjteményében található 17-19. századi nyelvkönyvekből Régmúlt idők 

nyelvkönyvei címmel 2 havonta nyílt tárlat.  

A Kaffka Margit könyvtár „kirakatában” számtalanszor csodálhatták meg Nagy Bendegúz 

fotóit, az olvasók, arra közlekedők, és természetesen a környéken lakók.  

A Szabó Lőrinc Könyvtárban júniusban a Csomasz Tóth Kálmán Művészeti Iskola 

képzőművészeti tagozatos diákjainak évzáró kiállítását láthatták a megjelentek. 

A Tompa Mihály Könyvtárban megemlékeztek Tompa Mihály születésének 200 éves 

évfordulójára, ekkor kiállítást is rendeztek a költő életéről, életműveiből. 

Októberben, Laura Lee Wambach babái a Miskolci Játékmúzeumból című kiállítást 

láthatták a látogatók a József Attila Könyvtárban.  

 

Író-olvasó találkozón vendégünk volt többek között: Fábián Janka, Papp M. Bori, 

Cselenyák Imre, Trux Béla.  

 

A „Változó időnk” - Könyvtárak az 50 év felettiek oktatásáért című Erasmus+ program 

keretében több klub szerveződött 2017-ben az 50 év feletti könyvtárhasználók részére heti 

vagy havi rendszerességgel. A Várak, városok, műemlékek a Kárpát-medencében (Petőfi 

Sándor Könyvtár), A Gyógyulat Önképzőkör (Kaffka Margit Könyvtár), az Utazók klubja 

(Tompa Mihály Könyvtár), a Foltvarrók Klubja, a Nyugdíjasklub, a Távnagyi klub (Szabó 

Lőrinc Könyvtár) nagy népszerűségnek örvend. Az érdeklődés és részvétel folyamatos. 
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Törekedtünk arra, hogy a jól bevált programok, sorozatok mellett mindig újabb és újabb 

színes ötleteket valósítsunk meg, hogy ezáltal is bővítsük olvasóink táborát, új 

könyvtárhasználókat nyerjünk meg. Folyamatosan nyomon követtük az olvasóink igényeit, 

kéréseit. Programjainkat minél sokoldalúbban szeretnénk eljutatni az érdeklődőkhöz. 

(szórólap, plakát, hírlevél, Facebook). 

 

Összesített adatok 

 

A központi könyvtár és a városi hálózat gyermekkönyvtáraiban 2017-ben összesen 853 

foglalkozás és rendezvény valósult meg 22280 fő részvételével. A gyermekek számára 

szervezett programok nagy része különböző foglalkozástípusok (587 alkalom) révén 

valósult meg 11190 fő részvételével: könyvtárismertetés és könyvtárhasználat (181 

alkalommal 3482 fő résztvevővel), kézműves foglalkozások (122 alkalommal 2427 fő 

résztvevővel), tematikus foglalkozások (190 alkalommal 4123 fő résztvevővel), baba-

mama klubfoglalkozások (94 alkalommal 1158 fő részvételével). 

A gyermekkönyvtárak rendezvényein (266 alkalom): író-olvasók találkozók, koncertek, 

bábelőadások, kiállítások, játszóházak, ismeretterjesztő előadások, kirándulások stb. 11090 

fő vett részt.   

 

A felnőttek részére szervezett 718 rendezvényen és programon 2017-ben 28153 fő vett 

részt. 

 

A könyvtár 1571 rendezvénye és az azokon részt vevő 50433 fő 285 munkanappal 

számolva átlagban napi 6 rendezvényt jelentett 177 résztvevővel a központi épületben és 

a városi hálózat könyvtáraiban. 

 

 

4.9 Használói elégedettségmérés 

 

 

 

Használói elégedettség 

mérések 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 
A használói elégedettség-

mérések száma 
1 1 4 +300 

A használói elégedettség-

mérések során a válaszadó 

használók száma 

385 400 884 +129,61 

 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások  

 

 

Települési könyvtárak 

számára nyújtott 

szolgáltatások 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Műhelynapok száma 5 6 7 +40 

Résztvevő települési könyvtárak 

számaránya – KSZR nélkül (%) 
66%  53% -19,7% 

A megyei hatókörű városi 

könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési 

0 0 0 0 



71 

 

könyvtárak száma 

 

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség  

 

 

Közösségi 

szolgálat/önkéntesség 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
211 220 222 +5,21 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

26 28 27 +3,84 

A könyvtárban dolgozó 

önkéntesek száma  
1 2 2 +100 

 

 

4.12 Partnerség  

 

Intézményünk hagyományosan jó kapcsolatokkal rendelkezik a helyi alapfokú oktatási 

intézményekkel, az óvodákkal, általános és a középiskolákkal, valamint a helyi 

felsőoktatási intézménnyel is. 2017-ben hetente több alkalommal és helyszínen vettek 

részt az általános iskolások és óvodások foglalkozásainkon. A közoktatási intézmények 

folyamatosan együttműködő partnereink voltak pályázatok megvalósításában is. 

 

Kiemelt partnereink a város közgyűjteményei, kulturális és turisztikai intézményei, 

akikkel rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a programok egyeztetésében a fenntartó által 

szervezett vezetői értekezletek keretében.  

 

Jó volt az együttműködésünk a Miskolci Egyetemmel, szolgáltatásainkat kiajánlottuk több 

karnak és tanszéknek, közösen szerveztük meg az MKE 49. vándorgyűlését Miskolcon. A 

Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum közgyűjteményével közösen indított 

projektünk 2017-ben is folytatódott a „Jövő könyvtára felé…” címmel megvalósított 

webináriumi sorozattal, amelyet személyes jelenléttel és online közvetítéssel is elérhetővé 

tettünk közös munkatársaink és a könyvtárbarátok számára. A sorozat megvalósításában 

mindkét intézményben Drótos László, az OSZK munkatársa, szakmai kollégánk 

közreműködött. 

 

Együttműködő partnereink voltak 2017-ben a megye területén a kistelepülési ellátásban 

résztvevő önkormányzatok (318), azok vezetői, a szolgáltatás-megosztási szerződést 

kötött városi könyvtárak, a közbeszerzési tevékenység keretében szerződött 

partnereink. 

 

Rendszeres kapcsolatban álltunk a fenntartó város vezetőivel, közvetlen volt a 

kapcsolatunk a kultúráért felelős alpolgármesterrel, a Humán és Gazdálkodási 

Főosztály vezetőivel és munkatársaival, a Miskolc Holding Zrt. Közbeszerzési 

csoportjával és Informatikai Osztályával.  
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Munkakapcsolatban álltunk irányító szervünkkel, az EMMI Közgyűjteményi 

Főosztályának vezetőjével és könyvtári területért felelős munkatársaival.  

 

Közvetlen kapcsolatot építettünk az országos szakmai, érdekképviseleti szervekkel és 

tudományos szervezetekkel, munkatársaink részt vettek azok munkájában (lenti táblázat). 

 

Intézményünk működéséhez szerződések alapján üzleti kapcsolatban álltunk a 

legkülönbözőbb beszállító partnereinkkel, akik közvetve hozzájárulnak működésünkhöz. 

 

Kapcsolatot építettünk a nonprofit szféra civil és egyházi szervezeteivel, egyesületekkel, 

alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel, akikkel közös pályázatokban, programokban 

veszünk részt, biztosítjuk tagságuk számára szolgáltatásainkat, kulturális eseményeinket, 

rendezvényeinket. 2017 folyamán 15 új együttműködési megállapodást kötöttünk. 

  

 A helyi és országos közszolgálati sajtó és média munkatársai 2017-ben is rendszeresen 

felkeresték intézményeinket és közvetítettek szolgáltatásainkról. A város programajánló 

portáljaival rendszeres kapcsolatban álltunk, folyamatosan feltöltöttük rendezvényeinket. 

A helyi televízió Programpont műsorában rendszeresen ajánlották a könyvtári 

eseményeket, az OKN előtt több napon keresztül sugározták az aktuális reklámspotot. 

Sajtómegjelenéseink száma a 2016-os 833 db-ról 2017-ben 870 darabszámra emelkedett. 

 

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő 

partnerek száma 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Civil szervezetek 12 13 13 +9,23 

Határon túli könyvtárak 5 5 5 0 

Vállalkozók 0 0 0 0 

Oktatási intézmények                         27 30 29 +7,4 

A kistelepülési önkormányzattal 

kötött megállapodások száma 
314 318 318 +1,27 

Egyéb 0 0 0 0 

Összesen 358 366 365 +1,95 

 

 

Munkatársaink szervezeti tagságai: 

 

Testület neve Tagság minősége Képviselő neve 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Honismereti Szövetség 
titkár Dr. Székelyné Forintos Judit 

Informatikai és Könyvtári Szövetség 

Megyei könyvtári tagozat 
tagozatvezető 

 

Dr. Prokai Margit 

 

Könyvtári Akkreditációs 

Szakbizottság 
tag Dr. Prokai Margit 
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KKDSZ Megyei könyvtári 

szervezete 
elnök Miklós Katalin 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
egyéni tagok  

szervezeti tag 

19 munkatársunk tag 

MKE Borsod Megyei Szervezete 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Borsod Megyei Szervezete 

elnök 

tag 

Gulyás Lászlóné 

17 munkatársunk tag 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Gyermekkönyvtáros Szekció 
vezetőségi tag Miklós Katalin 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Helyismereti Könyvtárosok 

Szervezete 

tag Dr. Székelyné Forintos Judit 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Olvasószolgálati Szekció 
elnökségi tag Bokrosné Stramszky Piroska 

Magyar Tudományos Akadémia 

Köztestülete 
tag Dr. Prokai Margit 

Miskolci Települési Értéktár 

Bizottság 
tag Dr. Prokai Margit 

Országos Honismereti Szövetség 

Elnöksége 
elnökségi tag Dr. Székelyné Forintos Judit 

KSZR Munkabizottság tag Dr. Prokai Margit 

 

Könyvtárunk szervezeti tagságai: 

 

Testület neve Tagság minősége 

Hungarnet Egyesület tag 

Informatikai és Könyvtári Szövetség tag 

MKE Borsod Megyei Szervezete tag 

 

 

4.13 Digitalizálás  

 

Rendelkezik-e a könyvtár digitalizálási stratégiával? Melyek a főbb célkitűzések? 

Stratégiai környezethez (pl. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás 

 

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia szellemének megfelelően elsősorban 

használóközpontú digitalizálásra törekszünk, de az állományvédelmi szempontokat is szem 

előtt tartjuk, tekintettel arra, hogy pályázati forrás hiányában nem tudjuk restauráltatni, ill. 

tisztíttatni régi könyveinket. A könyvtár meglévő digitalizálási stratégiájának átdolgozása 

2017-ben elkezdődött, véglegesítésére 2018 első negyedévében kerül sor. 

 

Az állományunkban lévő több száz ex libris-t digitalizáltuk, ezek egyelőre – a szerzői jogi 

törvény vonatkozó paragrafusai miatt – csak intézményünk központi épületében 

elérhetőek. 

 

A 2017-ben megvásárlásra került képeslapgyűjtemény digitalizálása is megkezdődött. 

 

Milyen digitalizáló eszközökkel rendelkezik? 

 

Eszköz neve, típusa Darabszám 

Zeutschel OS 12000 A/2-es szkenner 

 
1 

OpticBook 3600C A/4-es könyvszkenner 1 
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Hol teszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat) 

 

Digitalizált állományunkat honlapunkon, zárt hálózatunkon, a MaNDA, a Hungaricana és 

az Europeana adatbázisaiban tesszük közzé. A folyamatos frissítéseknek köszönhetően 

egyre több digitalizált tartalom jut el a használókhoz. 

 

Milyen online szolgáltatások vannak? 

 

Könyvtárunkban az alábbi digitalizált tartalmak érhetőek el online szolgáltatás keretében: 

 

Észak-Magyarország (napilap) 1945-2005-ig kiadói engedéllyel képként digitalizálva 

hozzáférhető a http://mediatar.rfmlib.hu/photo/ Borsod-Miskolci Digitális Könyvtárban. 

 

A könyvtár gyűjteményében található plakátgyűjtemény képként digitalizálva hozzáférhető 

a http://mediatar.rfmlib.hu/photo/ Borsod-Miskolci Digitális Könyvtárban. 

 

A könyvtár gyűjteményében található aprónyomtatványok közül a gyászjelentések és 

esküvői meghívók képként digitalizálva hozzáférhető a http://mediatar.rfmlib.hu/photo/ 

Borsod-Miskolci Digitális Könyvtárban. 

 

 

Milyen célok alapján digitalizál? (%) 

 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 70 

Állományvédelem 10 

Elektronikus dokumentumküldés 10 

Reprográfia 10 

 

 

 

Digitalizálás 

 
2016. évi tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Digitális objektumok száma 0 0 0 0 

Teljes dokumentumok száma 27950 30840 31991 +14,45 

Könyv  688 690 690 +0,29 

Folyóirat 10583 13000 13938 +31,70 

Hanganyag 0 0 0 0 

Audiovizuális dokumentum 113 150 211 +86,72 

Kép 933 950 933 0 

Egyéb 15633 16050 16219 +3,74 

Összesen  27950 30840 31991 +14,45 

Online elérhető 27537 30390 31480 +14,31 

Helyben használatra elérhető 413 450 511 +23,72 
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Milyen online elérhető adatbázisok vannak (cél, használói adatok)?  

 

Az adatbázisok biztosítják a széleskörű hozzáférést azokhoz a digitális tartalmakhoz, 

melyekhez (kevés kivételtől eltekintve) csak intézményünkben férhet hozzá a használó. A 

tudásmegosztás fontos elemei, melyek leginkább a 14 év feletti használókat érdeklik. 

 

Az Akadémiai Kiadó 9 magyar és 38 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a 

több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 

 

Az Akadémiai Kiadó elektronikus gyűjteménye évről-évre folyamatosan bővülő 

tartalommal biztosít magyar nyelvű alapműveket jogtisztán, a digitális anyagok minden 

előnyét felkínálva. A szolgáltatás a friss tartalmak mellett számos olyan nélkülözhetetlen 

referenciamunkát tesz ismét elérhetővé, amelyek nyomtatásban már nem vagy csak igen 

nehezen hozzáférhetőek. A MeRSZ egy strukturált, kereshető adatbázis, mely minden 

platformon egységes megjelenést nyújt, külön applikáció letöltése nélkül. Az IP-alapú 

azonosítás mellett hazánkban egyedülálló módon nem csak a könyvtár számítógépeiről 

érhető el, hanem Shibboleth-autentikáció révén a https://shibboleth.mersz.org felületen az 

intézményhez kapcsolódó eduID azonosítást követően bármilyen eszközön és bármilyen 

külső helyszínen használható.  

 

Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz és spanyol szótárai mellett 

egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az 

egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az 

Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar 

szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.  

 

Arcanum Digitális Tudománytár: Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai 

közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel 

a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok 

egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és 

gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi 

kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi 

szövegeket is.  

 

Az EBSCO több adatbázis gyűjtő szolgáltatója, angol nyelven több ezer friss és archív 

folyóirat, napilap cikkeit szolgáltatja. Köztük kivonatokat és teljes szövegeket is találunk.  

 

A MATARKA magyar kiadású (ezért elsősorban magyar nyelvű) folyóiratok 

tartalomjegyzékeit dolgozza fel. A gyűjtőkör: agrár-, általános gazdasági, jogi, műszaki, 

nyelvtudomány, társadalomtudományok, természettudományok. A folyóiratok többsége 5-

10 évre visszamenőleg található meg az adatbázisban, de vannak ennél sokkal hosszabb 

időszakra visszanyúló feltárt folyóiratok is.  

 

Megyei Életrajzi Adatbázis: Az adatbázisban a jelenlegi Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyéhez és a történeti vármegyékhez valamilyen módon kötődő személyekről találnak 

szócikkeket. Olyan helyi személyekről, akik itt születtek, itt haltak meg, vagy életük során 

megyénkben tanultak, dolgoztak, alkottak. Az adatmezők indexeltek, így ezekre az 

adatokra gyűjtést is lehet végezni.  

 

Miskolc Helytörténeti Adatbázis: A bibliográfiai adatbázis összeállításának célja a 

helyismereti kutatás igényeinek kiszolgálása volt. Az anyaggyűjtés területe, szempontjai: 

https://shibboleth.mersz.org/
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elsődlegesen a régióban megjelent időszaki kiadványokból a városra vonatkozó, a várossal 

kapcsolatos cikkek kigyűjtése, tekintet nélkül tárgyukra, időkorlát nélkül, illetve 1991-ig, 

az önállóan megjelent művek számbavétele, az országos megjelenésű napilapok és 

folyóiratok vonatkozó cikkeinek regisztrálása. Elsősorban a város gyűjteményeiben 

fellelhető anyagot tártuk föl: a Miskolc Városi Könyvtár Lévay József Muzeális Könyvtár, 

a Herman Ottó Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Levéltár könyv- és folyóirat-állománya képezte az anyaggyűjtés alapját. 

Így a felvett cikk, könyvanalitika, könyv és egyéb dokumentumok többnyire miskolci 

közgyűjteményekben hozzáférhetőek. Az anyaggyűjtés 1991-ben lezárult. Zömében a több 

mint 200-féle időszaki kiadvány analitikus feltárása nyomán állt össze az adatbázis anyaga. 

Az adatbázis jelenleg 21800 bibliográfiai leírást tartalmaz. A tételek sem lelőhelyre 

vonatkozó, sem példányadatokat nem tartalmaznak. Tervezzük az adatbázis bővítését, 

tartalmi javítását, az adatok egységesítését. A gyűjtést az illető intézményben dolgozó 

könyvtárosok végezték, az adatokat a Lévay József Muzeális Könyvtár munkatársai 

rögzítették adatbázisban.  

 

OptiJus: A szolgáltatás az adott napon hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza, és a 

jogszabály hatályos időállapotán túl az azt közvetlenül követő időállapotát. A 

Jogszabálykereső egy vagy több mezőjének kitöltésével lehet keresni az adott napon 

hatályos jogszabályokban. A keresés eredménye lehet egy konkrét jogszabály vagy több 

jogszabály is. A találati listában a jogszabály címére kattintva a jogszabály mai napon 

hatályos szövege olvasható. Időállapotot a dokumentum fejlécében lehet váltani.  

 

Tinta Kiadó Szó-Tudás-Tár: Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező 

szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű 

szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, 

szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhető el. 

 

Typotex Interkönyv: Az edu.interkonyv.hu oldal a www.interkonyv.hu testvéroldala, ahol 

az EISZ-konzorcium keretében előfizető intézmények dolgozói, oktatói, hallgatói ingyen 

érik el az adatbázisban szereplő anyagokat – több mint 500 könyvet, jegyzetet. 

Amennyiben valaki ezen intézmények valamelyikének oktatója, hallgatója, dolgozója, IP-

cím alapú azonosítás vagy eduID-s belépés után férhet hozzá az online adatbázishoz.  

 

 

IV. FEJLESZTÉSEK:  

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  

(szövegesen)  

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületeinek állaga 

 

Az intézmény 7 épülete közül 4 elavult, hosszú idő óta nem korszerűsített épületben 

működnek könyvtáraink. Kivételt képez a Móra Ferenc Könyvtár, a Kaffka Margit 

Könyvtár és a 2017. évben felújított Petőfi Sándor Könyvtár, melyek viszonylag újszerű 

vagy felújított épületben látják el funkciójukat, kivéve a Kaffka Könyvtár lent részletezett, 

elmaradt belső felújítását.  

Az elavult 4 épületben (1 központi és 3 fiók, melyek közül kettő közös épületben, a 

Doleschall-kúriában üzemel) a bútorzat cseréje vagy felújítása is elengedhetetlen volna.  

 

 

 

http://www.interkonyv.hu/
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1) Központi épület (Görgey Artúr u. 11.) 

 

Elavult és korszerűsítést igényelne a szolgáltatási övezetben az I. és II. emeleti 

padlóburkolat, a rendkívül kopott padlószőnyeg tisztítási gondokkal is társul az esztétikai 

kifogás mellett. A földszinti folyosókon a munkaterületekhez, liftekhez vezető 

padlóburkolat nagy terhelésnek kitett felületei több helyen fölszakadtak, 

balesetveszélyesek.  

Az épületek belső berendezése elavult, a bútorzat korszerűsítése csak kisebb pontokon 

történt meg (pl. kölcsönzőpult kialakítása, gyermekkönyvtári bútorok). A fém könyvtári 

állványok elavultak, szocreál stílusuk korszerűtlen, az átadás óta (1972) nem változtak, 

polcaik helyenként balesetveszélyesek. 

A megnövekedett megyei feladat (318 kistelepülés) ellátásához a logisztikai terek 

szűkösek, a személyzet rendelkezésére álló munkaszobák és irodák az 1972-es állapotot 

tükrözik. 

 

2) Lévay József Muzeális Könyvtár  

 

 A nagy értékű, muzeális könyvállomány állagmegőrzését szolgáló, az állandó 

hőmérsékletet és páratartalmat biztosító, 1994-95-ben telepített 10 évre szavatolt 

működésű 9 db klímaberendezés a folyamatos, éjjel-nappali működés következtében 

elavult. Megoldatlan a klímaberendezések működése a muzeális dokumentumokat 

befogadó gyűjteményeinkben. A nem működő, régi klímák cseréje a 22/2005-ös 

NKÖM rendelet előírása szerint nélkülözhetetlen lenne a muzeális gyűjteményekben. 

 A könyvtár helyiségei tisztasági festésre szorulnak. 

 Az épület nem akadálymentes. 

 

3) Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 

 

 Az alsó szinten erősen repedezett falrészek találhatók. 

 Az épület nem akadálymentes. 

 Központi fűtési rendszer felújítása, a kazánok cseréje (szakvélemény alapján) 

szükséges. 

 

4)  Kaffka Margit Könyvtár 

 

 Az épület viszonylag korszerű, a fenntartó segítségével 2014. évben szigetelték a lapos 

épület tetejét, a csatornát kicserélték.  A könyvtár helységei belső tisztasági festésre 

szorulnak. 

 

5)  Tompa Mihály Könyvtár 

 

 Az ÉK-i homlokzaton az ereszcsatorna, valamint a tetőhéjalás rossz állapotú. 

 A nyílászárók állapota rossz.  

 A gyermekkönyvtári rész lábazata megsüllyedt. 

 Az épület bejáratánál a felirat alatt a jobb oldalon az épület süllyedése miatt a fal 

megrepedt, ebből adódó vakolathiba keletkezett. A repedés a belső raktárhelyiségben 

is látható nyomot hagyott. 

 A mellékhelyiségeket az önkormányzat segítségével a 2017. évben felújítottuk.  
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6) József Attila Könyvtár 

 Az intézményben teljes elektromosság felújítása, valamint a vizesblokkok vakolat 

javítása és festése megtörtént a fenntartó támogatásával. 

 Az épület helységei tisztasági festésre szorulnak. 

 

7) Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Településfejlesztési Operatív Program 

keretében a TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002 azonosítószámú, ”Diósgyőr városközpont 

integrált rehabilitációja” című projekthez kapcsolódóan 2017-ben megvalósította a 

könyvtár energiahatékony és klímatudatos fejlesztését (nyílászárók cseréje, fűtési rendszer 

korszerűsítése, villamoshálózat felújítása, akadálymentesítése, tetőzet és homlokzat 

felújítása.) 

 

Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása segítségével, a teljes könyvtári bútorzat 

cseréje is megvalósult, az új korszerű könyvtári ajánlásoknak megfelelően.  

 

Az épületek és berendezési tárgyak állagának megóvása érdekében a karbantartási munkák 

rendszeres elvégzését az anyagi lehetőségekkel összhangban megvalósítjuk. 

 

 

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

 

Részletezése a kiemelt projektekben található az 1. és 2. pontokban, a 6-7. oldalon, a 

Petőfi Sándor Könyvtár és a József Attila Könyvtár felújításának leírásában. 

 

 

3. Jelentősebb eszközbeszerzések  

 

Intézményünk életében meghatározó feladat a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

keretében a kistelepülési könyvtári ellátás biztosítása. 2016-ban 314, 2017-ben már 318 

település csatlakozott a KSZR szolgáltató rendszerhez. Az 5 éves fejlesztési tervben vállalt 

feladatainkat hiánytalanul elvégeztük. A beszerzéseink során a helyi igényeket figyelembe 

véve hatékony szolgáltatási rendszert alakítottunk ki. 

 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi 1 4.435.000  

Számítógép    

ebből olvasói 81 12.404.178  

ebből szerver    

Notebook 3 496.770  

Szoftver 81 776.952  

Videokamera 2 176.506  

Fényképezőgép 57 1.787.463  

DVD lejátszó 7 112.525  

LG Mikro Hi-fi 13 408.824  

TV 40” LCD LED 17 1.197.701  

Diavetítő 19 
314.089 
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Multifunkciós nyomtató 30 1.115.700  

Scanner 1 37.390  

Fejlesztő játékok  853.432  

Hangosító berendezés 4 
 

265.716 
 

Projektor 36 3.227.616  

Vonalkódolvasó 25 556.425  

Router 10 111.000  

egyéb: könyvtári bútor, berendezés, felszerelés  22.166.661  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  50.443.948  

 

 

 

4. Pályázatok, projektek 

 

 Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Szakmai 

továbbképzés az 

Ózdi Művelődési 

Intézmények Városi 

Könyvtárában 

420.000 420.000 NKA 2017.10.01. 2017.10.31. 

KönyvtárMozi 2.624.500 2.624.500 NKA 2016.10.01. 2017.12.31. 

Észak-Magyarország 

1999-2004. közötti 

évfolyamainak 

digitalizálása 

2.030.200 2.030.200 NKA 2017.01.01. 2017.12.31. 

 „Égigérő mesefa” – 

biblioterápiás 

foglalkozás a B.-A.-

Z. megyei 

kistelepülési 

könyvtárakban 

4.000.000 4.000.000 NKA 2017.03.01. 2017.12.31. 

Dr. Porkoláb Tibor: 

Lévay József 

emlékbeszédei és 

emlékódái c. 

kötetének kiadása 

1.133.310 700.000 NKA 2017.09.01. 2018.06.30. 

Összefogás 2017. 

„Csak tiszta 

forrásból…” – 

könyvtárak 

összefogása a 

társadalomért 

2.458.000 2.000.000 NKA 2017.07.01. 2018.06.30. 

Petőfi Sándor 

Fiókkönyvtár 

korszerűsítése 

3.500.000 3.500.000 NKA 2017.07.01. 2018.08.31. 

Könyvtári 

programokkal az 

élhetőbb 

környezetért II. 

 

417.610 400.000 NKA 2017.11.01 2018.08.31. 

Nekünk írták, rólunk 

szól – 
1.001.280 1.001.280 NKA 2017.11.07. 2018.06.30. 
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olvasásnépszerűsítő 

sorozat a 

könyvtárban 

ODR 2017.  1.700.000 EMMI 2017.05.01. 2018.04.30. 

 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

 

Könyvtárak az oktatásnak 

50 felett  

 

 17600 EUR Erasmus+ 2016.11.01. 2018.10.31. 

 

2017-ben pályázati tevékenységünk ismét aktív volt, munkatársaink minden lehetőséget 

megragadtak kiegészítő források szerzése érdekében. Összesen az elnyert forrás ebben az 

évben 18.375.980,- Ft lett, mely célzottan hozzájárult programjaink, kiadványaink, 

beszerzési keretünk növeléséhez. 

   

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a 

megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

Az intézmény vezetése elkötelezett a minőségbiztosítás mellett, ennek érdekében 2013 

végén megalakult a Minőségirányítási Tanács, mely azóta folyamatosan működik.  

Legfontosabb feladata a vezetés munkájának támogatása, a könyvtár működésének és 

szolgáltatásainak minőségi fejlesztése. 

A minőségirányítás terén elért legfontosabb eredmény az volt, hogy 2017. január 22-én az 

intézmény átvehette a Minősített Könyvtár címet. A Minőségirányítási Tanács ezt 

követően is folytatta és folytatja munkáját. Elkészült a MIT stratégiai terve 2017-2020-ig, 

és összeállítottuk a hozzá kacsolódó cselekvési tervet is 2017-re. Ennek megfelelően 

használói és munkatársi elégedettségmérésre került sor, melyeket a KSZR területére is 

kiterjesztettünk. Felmérés készült a szolgáltatóhelyek használói, a könyvtárbusz használói, 

és a fenntartók, mint partnerek körében. A KSZR-ben végzett felmérések kiértékelésére 

2018. elején kerül sor. 

Elkészült a még hiányzó Humánerőforrás stratégia, és döntés született arról, hogy 2018-

ban sor kerül a munkatársak értékelésére is. A munkatársi értékelés, önértékelés 

előkészítése érdekében munkacsoport alakult néhány MIT tagból és további két munkatárs 

részvételével. 

Stratégiai tervünket a fenntartó jóváhagyásával megújítottuk, a rövidebb ciklusra való 

bontás (2017-2020) átláthatóbb és tervezhetőbb időkereteket biztosít, a pályázati 

ciklusokhoz is jobban igazodik. 
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(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió 

megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések 

száma, stb.) 

 

2017-ben összes sajtómegjelenéseink száma: 870 db-ra növekedett, az egyes sajtó- és 

médiatípusok szerinti megoszlása: 

  

 172 nyomtatott 

 516 e-sajtó 

 133 tv 

 49 rádió 

 

A sajtó- és média megjelenések tételes bibliográfiai adatai a Beszámoló végén találhatóak.  

 

A kommunikációra fordított költségek és megoszlásuk:  

 

 

Kommunikáció 

 

2017. évi 

tény 

Kommunikációs költségek (Ft) 348.833 

TV megjelenés (fizetett hirdetés) 6 nap 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetés) 8 sugárzás 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetés) 3 db 

Online hírek (fizetett hirdetés) 7 nap 

Közösségi médiában megjelenő hírek (ingyenes)  798 db 

Hírlevelek (ingyenes) 30 

Egyéb: reklámhordozó felület 51 db 

 

 

6. Elektronikus szolgáltatások  

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)   

 

Szolgáltatás 
2017-ben megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I 
Folyamatos fejlesztés, frissítés, portállal való 

összehangolás, egységesítés, korszerűsítés. 

OPAC I 

Folyamatos frissítés, rekordnövekedés, authority 

és példány adatkarbantartás, egységesítés. 

Verziókövetés, hibabejelentő rendszer 

működtetése. 

Adatbázisok I 
ADT, EBSCO, EISZ és egyéb adatbázisokhoz 

való hozzáférés további biztosítása. 

Referensz szolgáltatás I 

Digitális tartalmak közvetítése, megyei 

összehangolása (Borsod-Miskolci Digitális 

Könyvtár tartalmaiban). Megyei portálszolgáltatás 

a kistelepülési könyvtárak számára. 

Közösségi oldalak  I 
Folyamatos frissítések minden szolgáltató helyen 

és fiókkönyvtárban. 

Hírlevél I Évi 33-35 alkalommal való kiküldés.  

RSS N Elérés biztosítása: www.rfmlib.hu/rss.xml 

Digitalizálás I 

Időszaki kiadványok, aprónyomtatványok, 

képeslapgyűjtemény, ex libris gyűjtemény 

folyamatos digitalizálása. 
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7. Innovatív megoldások, újítások:  

 
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Optikai hálózat - 

forgalommegosztás 

Internet szolgáltatásunk megújítását jelenti a város által bevezetett optikai 

hálózat beélesítése, a forgalom hálózati megosztása, a kapacitás növelése. 

VersVonal telefonfülke 

A 2017. évi Költészet napjára a könyvtár VersVonal névvel egy átalakított 

telefonfülkét avatott fel, amelyben miskolci művészek előadásában klasszikus 

és kortárs versek hallgathatóak meg. A telefonfülke az Ünnepi könyvhéten is 

nagy sikert aratott. Ezt követően a központi könyvtár előtt került 

elhelyezésére. 

Nyelviskola a 

könyvtárban 

2017-ben a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár épületében egy nyelviskola 

kezdte meg működését. Az együttműködés révén a könyvtár nyelvtanulást 

segítő szolgáltatásai és dokumentumai kölcsönösen erősítik egymást.   

Régi miskolci 

képeslapok 

2017-ben könyvtárunk két részletben megvásárolta egy neves miskolci gyűjtő 

örökösétől azt a közel 2000 darabos gyűjteményt, amely Helyismereti 

részlegünk állományát gyarapítja.  

Nemzetközi könyvtári 

együttműködés az 

ERASMUS+ program 

keretében 

A ”Könyvtárak az 50 év felettiek oktatásáért” című, 2016-ban indult 

nemzetközi projektben 2017-ben megkezdődtek az 50 év feletti 

könyvtárhasználók számára szervezett klubfoglalkozások 4 könyvtárban. 

A tapasztalatcsere miskolci mobilitási hét lebonyolítása során valósult meg. 

Alapfokú képzés 

A KSZR településeken dolgozó munkatársak képzése, alapvető és gyakorlati 

ismeretek átadása a képzettséggel nem rendelkezők, közfoglalkoztatottak 

számára. 

KönyvtárMozi 

A KönyvtárMozihoz csatlakozott településeken a vetítésekhez kapcsolódó 

mintaprogramok megvalósítása (gyerekek számára interaktív és meseterápiás 

foglalkozások, a felnőtteknek ismeretterjesztő előadások, beszélgetések) a 

megye kistelepülésein. 

„Égigérő mesefa” 

Mintaprogramok a megye hátrányos helyzetű térségeiben élő roma gyerekek 

felzárkóztatása érdekében – biblioterápiás foglalkozások; tehetségkutató ki 

mit tud - a nyertesek számára táborozás; találkozások sikeres roma 

fiatalokkal. 

Biblioterápia 

2017 első félévében havonta egy-két alkalommal, egyre növekvő résztvevői 

létszámmal (4-9 fő) valósultak meg foglalkozások. A második félévre sikerült 

az időpontot rögzíteni, azóta kéthetente jellemzően 7-12 fő vesz részt egy-egy 

foglalkozáson. Körülbelül egy év alatt sikerült a közönséggel megismertetni 

és megszerettetni a biblioterápiát. 

2016 óta a saját könyvtárunkban a 3 zárt mellett 22 nyílt foglalkozás valósult 

meg, összesen 269 résztvevővel. Ezen kívül biblioterapeuta munkatársunk 20 

foglalkozást vezetett külső helyszíneken a megyében, összesen 254 fő 

részvételével. Ez az innováció 2017-ben vált széles körben népszerűvé 

használóink körében. 

Könyves park – Park 

utca 8. 

2017-ben először szervezték meg a Kaffka Margit Könyvtár munkatársai azt 

az egész napos szabadtéri rendezvényt, mellyel csatlakoztak a Közösségek 

hetéhez. A közösségépítő program a Petneházy bérházak lakótelepi részén 

félezer embert szólított meg a legkisebbektől a legidősebb korosztályig, 

kulturális hagyományt teremtve az itt élők számára. 
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

2017. évi eredeti előirányzat 

 

605.501.912 Ft 

 
A módosított előirányzat 803.632.975 Ft 

Teljesítés 

 

797.129.396 Ft 

 
2017. évi saját bevételi előirányzat 48.322.000 Ft 

Módosított saját bevétel 

 

63.123.643 Ft 

 
Teljesítés 63.123.834 Ft 

Átvett pénzeszközök módosított 

előirányzata államháztartáson belülről  

    

27.361.061 Ft 

 

Teljesítés 

 

27.361.061 Ft 

 
Felhalmozási célú támogatások  

előirányzata államháztartáson belülről  
      3.500.000 Ft 

Teljesítés 

 

3.500.000 Ft 

 

Működési célú visszatérítendő 

támogatás    

előirányzata   

     

 30.000.000 Ft 

 
Teljesítés igénybevétele 30.000.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszköz 

előirányzata  

 

2.160.864 Ft 

 

Teljesítés 

       

 2.160.864 Ft 

 
Önkormányzati támogatás eredeti  

előirányzata     
            557.179.912 Ft  

Módosított előirányzat 

 

656.350.145 Ft 

 

Teljesítés 
656.350.145 Ft 

 

Előző évi maradvány 

   

21.133.492 Ft 

 

Finanszírozási bevételek összesen: 

 

677.483.637 Ft 
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Létszám és bérgazdálkodás 

(változás magyarázat) 

 

A 2017-es évben az engedélyezett létszám 101 fő, ebből a teljes munkaidőre átszámított 

szakmai létszám 81 fő és az egyéb alkalmazott 20 fő. Közfoglalkoztatottak száma 5 fő, ők 

a technikai munkatársaink munkáját segítették részben takarítási és adminisztratív jellegű 

feladatok ellátásában. Kulturális közfoglalkoztatásban 5 fő vett részt intézményünkben. 

Megváltozott munkaképességű dolgozó 2 fő. 

A 2017-es évben minimálbér emelés okozta bérfeszültség kompenzálására Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata külön bérkorrekciót biztosított. 

 

 

 

 

Miskolc, 2018. február 19. 

         …………………………. 

                Dr. Prokai Margit 

                        igazgató 

 

 

 

 

 
Pénzügyi adatok  

(ezer Ft-ra kerekítve) 
2016. évi tény 

 

2017. évi 

terv 

 

2017. évi tény 

eltérés %-

ban 2016-

hoz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 46.926.000  48.322.000 63.124.000 34,52 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz 

köthető bevétel (nem fenntartótól 

származó bevételek) 

 11.261.000 10.922.000  14.983.000 33,05 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 2.111.000 2.000.000 1.727.000 -18,2 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 3.032.920 3.100.000 2.953.000 -2,64 

Támogatás, kiegészítés és átvett 

pénzeszköz 
656.507.000  557.180.000 740.486.000 12,79 

– ebből fenntartói támogatás 123.544.000 118.933.000 218.104.000 76,54 

-ebből maradvány igénybevétele 36.051.000  21.133.000 -41,38 

– ebből visszatérítendő támogatás 30.000.000  30.000.000 - 

– ebből központi költségvetési támogatás  191.200.000 191.200.000 191.200.000 - 

– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) 

támogatás 
243.764.000 247.047.000 247.047.000 1,35 

– ebből pályázati támogatás 31.948.000   33.002.000 3,30 

– a pályázati támogatásból EU-

támogatás 
2.171.000   0  

Egyéb bevétel összesen  51.000   20.000 -60,78 

Bevétel összesen  703.433.000  605.502.000 803.630.000 14,24 

Kiadás 

Személyi juttatás  252.998.000 274.656.000 302.748.000 19,66 

Munkaadókat terhelő összes járulék  71.633.000 63.867.000 75.267.000 5,07 

Dologi kiadás      207.796.000 266.979.000 233.154.000 12,20 

Beruházások  119.873.000  134.686.000 12,36 

Működési célú visszatérítendő kiadások 30.000.000  36.500.000 21,66 

Kiadás összesen  682.300.000 605.502.000 782.355.000 14,66 
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86. Küldj egy könyvet Kárpátaljára!. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. dec. 22., 

URL: http://minap.hu/video/kuldj-egy-konyvet-karpataljara [2017. dec. 30.] 

87. Lévay-könyvbemutató. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. ápr. 25., URL: 

http://minap.hu/video/programpont-20170425 [2017. ápr. 30.] 

88. Lola könyve. – In: Miskolc TV (ProgramPont) 2017. okt. 2., URL: 

http://minap.hu/video/programpont-20171002 [2017. okt. 10.] 
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89. A magyar kultúra napja Miskolcon. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. jan. 23., 

URL: http://minap.hu/video/magyar-kultura-napja-miskolcon [2017. jan. 25.] 

90. Martinkó Károly. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. okt. 18., URL: 

http://minap.hu/video/programpont-20171018 [2017. okt. 22.] 

91. Megjelent Hajnal József első regénye. – In: Miskolc TV, 2017. jún. 9., URL: 

http://minap.hu/video/megjelent-hajnal-jozsef-elso-regenye [2017. jún. 10.] 

92. Megnyílt a könyvtár a Bagolyvárban. – In: Miskolc TV, 2017. márc. 7., URL: 

http://minap.hu/video/megnyilt-konyvtar-bagolyvarban [2017. márc. 12.] 

93. Megújult a könyvtár Cserépváralján. – In: Eleven Televízió (Híradó), 2017. jún. 14. 

94. Megújult a könyvtár Cserépváralján és Szentistvánon. – In: Eleven Televízió 

(hírportál), 2017. jún. 14., URL: 

https://www.web.bvmedia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8310

:megujult-a-koenyvtar-cserepvaraljan-es-szentisvanon&catid=816:tersegi [2017. jún. 

18.] 

95. Megújult a könyvtár Kovácsvágáson. – In: Zemplén TV (Hír7), 2017. szept. 19., URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FL5RAv4w6w&index=10&list=PLuDCCXwKp

qt3y_XB9d0rZgwofDJHmDnTC [2017. szept. 24.] 

96. Megújult a könyvtár Kovácsvágáson. – In: Zemplén TV, 2017. szept. 30., URL: 

http://www.zemplentv.hu/megujult-a-konyvtar-kovacsvagason/ [2017. okt. 6.] 

97. Megújult a Petőfi könyvtár – programok. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. 

szept. 29., URL: http://minap.hu/video/programpont-20170929 [2017. okt. 2.] 

98. Megyénk az irodalomban. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. márc. 29., URL: 

http://minap.hu/video/programpont-20170329 [2017. ápr. 2.] 

99. Miért pazaroljuk a vizet?. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. okt. 6., URL: 

http://minap.hu/video/miert-pazaroljuk-vizet [2017. okt. 10.] 

100. Minősített könyvtár lett a megyei. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. jan. 

25., URL: http://minap.hu/video/minositett-konyvtar-lett-megyei [2017. jan. 30.] 

101. Miskolci Boszorkánykör. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. jan. 18., 

URL: http://minap.hu/video/programpont-20170118 [2017. jan. 25.] 

102. Miskolcon nemcsak egy nap a költészeté. – In: Miskolc TV (Promenád), 2017. 

ápr. 6., URL: http://minap.hu/video/promenad-20170406 [2017. ápr. 10.] 

103. Móra Ferenc-emléknap. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. máj. 16., 

URL: http://minap.hu/video/programpont-20170516 [2017. máj. 18.] 

104. Móra Ferencre emlékeztek. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. máj. 19., 

URL: http://minap.hu/video/mora-ferencre-emlekeztek [2017. máj. 20.] 

105. Móra Ferencre emlékeztek. – In: Miskolc TV (Promenád), 2017. máj. 25, 

URL:  http://minap.hu/video/mora-ferencre-emlekeztek-0 [2017. jún. 10.] 
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106. Múzeumok éjszakája. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. jún. 22., URL: 

http://minap.hu/video/programpont-20170622 [2017. jún. 24.] 

107. A Műút a könyvtárba vezetett – ezúttal Deres Kornélia várta az érdeklődőket. – 

In: Miskolc TV (Promenád), 2017. febr. 23., URL: http://minap.hu/video/promenad-

20170223 [2017. febr. 27.] 

108. Műút – Szvoren Edina. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. febr. 7., URL: 

http://minap.hu/video/programpont-20170207boon.hu [2017. febr. 10.] 

109. Nagy Bendegúz úti beszámolója. – In: Miskolc TV (Krónika), 2017. febr. 4., 

URL: http://minap.hu/video/kronika-20170204 [2017. febr. 10.] 

110. Nagy Bendegúz úti beszámolója. – In: Miskolc TV, 2017. febr. 6., URL: 

http://minap.hu/video/miskolci-naplo-20170206 [2017. febr. 10.] 

111. Nagy Bendegúz, a világjáró. – In: Miskolc TV (Miskolci Napló), 2017. aug. 

14., URL: http://minap.hu/video/miskolci-naplo-20170814 [2017. aug. 22.] 

112. Nem térkép e táj. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. márc. 8., URL: 

http://minap.hu/video/programpont-20170308 [2017. márc. 10.] 

113. OKN. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. szept. 27., URL: 

http://minap.hu/video/miskolc-ma-20170927 [2017. szept. 29.] 

114. OKN. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017.okt. 2., URL: 

http://minap.hu/video/programpont-20171002 [2017. okt. 9.] 

115. Az ország legkreatívabbjai miskolciak. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. 

máj. 22., URL: http://minap.hu/video/az-orszag-legkreativabbjai-miskolciak [2017. 

jún. 10.] 

116. Papp M. Bori könyvbemutatója. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. ápr. 

19., URL: http://minap.hu/video/programpont-20170419 [2017. ápr. 20.] 

117. Papp M. Bori könyvbemutatója. – In: Miskolc TV (Promenád), 2017. ápr. 27., 

URL: http://minap.hu/video/promenad-20170427 [2017. máj. 10.] 

118. Petőfi felújítása. – In: Miskolc TV (Krónika), 2017. febr. 18., URL: 

http://minap.hu/video/kronika-20170218 [2017. febr. 20.] 

119. A Petőfi Sándor Fiókkönyvtár felújítása, bútorok. – In: Miskolc TV (Krónika), 

2017. szept. 2., URL: http://minap.hu/video/kronika-20170902 [2017. szept. 12.] 

120. Szabó Lőrinc születésnapjától a költészet napjáig – év végi visszatekintő. – In: 

Miskolc TV (Promenád), 2017. dec. 20., URL: http://minap.hu/video/promenad-

20171221 [2017. dec. 21.] 

121. Szabó Lőrincet ünnepelték. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. márc. 31., 

URL: http://minap.hu/video/szabo-lorincet-unnepeltek [2017. ápr. 10.] 

122. A „szép könyvetskék” miskolci doktora. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 

2017. nov. 21., URL: http://minap.hu/video/programpont-20171121 [2017. nov. 22.] 
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http://minap.hu/video/miskolci-naplo-20170206


128 

 

123. Szlovák és cseh vendégek. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. jan. 24., 

URL: http://minap.hu/video/miskolc-ma-20170124 [2017. jan. 30.] 

124. Te is lehetsz győztes! – táborozók. – In: Zemplén TV (Hír7), 2017. júl. 28., 

URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZJ3mtLP27I&list=PLuDCCXwKpqt3y_XB9d0r

ZgwofDJHmDnTC&index=1 [2017. júl. 30.] 

125. Télköszöntő mulatság. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. dec. 12., URL: 

http://minap.hu/video/telkoszonto-mulatsag [2017. dec. 18.] 

126. Tompa bicentenárium – emléknap, koszorúzás. – In: Miskolc TV 

(ProgramPont), 2017. szept. 20., URL: http://minap.hu/video/programpont-20170920 

[2017. szept. 22.] 

127. Tompa-emléknap. – In: Miskolc TV (Promenád), 2017. szept. 21., URL: 

http://minap.hu/video/promenad-20170921 [2017. szept. 22.] 

128. Új helyen a Petőfi. – In: Miskolc TV (Promenád), 2017. márc. 9., URL: 

http://minap.hu/video/promenad-20170309  [2017. márc. 10.] 

129. Ünnepi Könyvhét. – In: Miskolc TV (Promenád), 2017. jún. 15., URL: 

http://minap.hu/video/promenad-20170615 [2017. jún. 17.] 

130. Visszaemlékezés kötetbemutató. – In: Miskolc TV (Miskolc Ma), 2017. febr. 

26., URL: http://minap.hu/video/visszaemlekezes-kotetbemutato [2017. febr. 27.] 

131. Visszaemlékezések – könyvbemutató. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. 

febr. 21., URL: http://minap.hu/video/programpont-20170221 [2017. febr. 22.] 

132. Versek vonzásában. – In: Miskolc TV (ProgramPont), 2017. szept. 25., URL: 

http://minap.hu/video/programpont-20170925 [2017. szept. 27.] 

133. Vladimir Rott. – In: Miskolc TV (Promenád), 2017. szept. 21., URL: 

http://minap.hu/video/promenad-20170921 [2017. szept. 22.] 

Rádió 

1. 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok – beharangozó. – In: Európa Rádió 

(Művészbejáró), 2017. máj. 30. 

2. Arany János-életrajz. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 2017. okt. 24. 

3. Cserépfalvi-emlékszoba. – In: Magyar Katolikus Rádió (Heuréka), 2017. nov. 15. 

4. Ex librisek a Rákóczi Könyvtárban. – In: Kossuth Rádió, 2017. márc. 2. 

5. Hahó, könyvtár(s)ak! – döntő. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 2017. máj. 30. 

6. Hahó, könyvtár(s)ak, megjöttünk!. – In: Európa Rádió (Svédasztal magazin), 2017. 

aug. 25. 

7. Hangos programajánló. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 2017. febr. 21. 
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http://minap.hu/video/promenad-20170309
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http://minap.hu/video/promenad-20170615
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8. Ismerj meg és sportoljunk együtt egy egészségesebb életért!. – In: Csillagpont Rádió, 

2017. jan. 31. 

9. Interjú Fekete Dénessel. – In: Szent István Rádió (Megmaradni), 2017. máj. 25. 

10. Játszani jó!. – In: Csillagpont Rádió (Rólunk), 2017. szept. 15. 

11. Jön az Országos Könyvtári Napok. – In: Rádió M (Hírek), 2017. szept. 28. 

12. Kassa-útikönyv, Balassa Zoltán. – In: Kossuth Rádió (Hajnal-táj), 2017. jan. 19., 

URL: http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-duna/?date=2017-01-

19_23:33:00&ch=mr9 [2017. jan. 23.] 

13. Kedvezmények az OKN-en. – In: Rádió M (Hírek), 2017. okt. 3., URL: 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-duna/?date=2017-01-27_07:33:00&ch=mr9 

[2017. okt. 10.] 

14. A költészet napjáról – In: Kossuth Rádió (Művészbejáró), 2017. ápr. 11. 

15. Könyvtárak az 50 felettiekért. – In: Kossuth Rádió (Hajnal-táj), 2017. jan. 27., URL: 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-duna/?date=2017-01-27_07:33:00&ch=mr9 

[2017. jan. 30.] 

16. Könyvtáravató Cserépváralján. – In: Európa Rádió (Svédasztal magazin), 2017. szept. 

11. 

17. Könyvtárfelújítás. – In: Szent István Rádió (Hírmondó), 2017. szept. 29. 

18. Könyvtári Majális. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 2017. máj. 9. 

Ld. még: 

19. Európa Rádió (Svédasztal), 2017. máj. 12. 

20. Könyvtármozi projektzáró. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 2017. dec. 12. 

Ld. még: 

21. Európa Rádió (Svédasztal), 2017. dec. 15. 

22. Könyvtáros vándorgyűlés – kirándulás. – In: Európa Rádió (Svédasztal), 2017. júl. 14. 

23. Közeleg a költészet napja. – In: Európa Rádió (Kontinentális reggeli), 2017. márc. 30. 

24. „Lehetsz menő, úgy is, hogy tanulsz!” A cigány származású rákkutató küldetése. – In: 

Csillagpont Rádió, 2017. szept. 18. 

25. Lévay-előadások. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 2017. okt. 3. 

26. Lévay-kultusz. – In: Szent István Rádió (Kultúrkör magazin), 2017. jún. 23. 

27. Lévay-projekt, a könyv. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 2017. máj. 23. 

28. Megújul, ezért költözik a Petőfi könyvtár!. – In: Európa Rádió (Kontinentális reggeli), 

2017. febr. 15. 

29. Megújult a csincsei könyvtár. – In: Európa Rádió (Közélet, közérdek), 2017. jún. 2. 
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30. Megújult a szentistváni könyvtár. – In: Európa Rádió (Közélet, közérdek), 2017. jún. 

23. 

31. Megújult a Petőfi könyvtár. – In: Rádió M (Hírek), 2017. szept. 29. 

Ld. még: 

32. Rádió M (Hírek), 2017. okt. 2. 

33. Minősített könyvtár, költözik a Petőfi. – In: Európa Rádió (Közélet, közérdek), 2017. 

febr. 17. 

34. Múzeumok éjszakája beharangozó. – In: Európa Rádió (Svédasztal magazin), 2017. 

jún. 23. 

35. Nagy könyves beavatás – miskolci nyertesek. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 

2017. máj. 23. 

36. Nemzetközi könyvtári program 50 pluszosoknak. – In: Csillagpont Rádió, 2017. jan. 

20. 

37. OKN. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 2017. okt. 3. 

38. OKN – Petőfi Sándor Fiókkönyvtár átadója. – In: Európa Rádió (Svédasztal magazin), 

2017. szept. 29. 

39. Petőfi Sándor Fiókkönyvtár felújítása, bútorok. – In: Európa Rádió (Svédasztal 

magazin), 2017. szept. 1. 

40. A Petőfi Sándor Fiókkönyvtár újranyitása. – In: Európa Rádió (Svédasztal), 2017. okt. 

2. 

41. Roma példakép – Horváth József rákkutató. – In: Szent István Rádió (Hírmondó), 

2017. szept. 15. 

42. Roma példakép – Horváth József rákkutató, 1. rész. – In: Szent István Rádió 

(Kapcsolat), 2017. szept. 28. 

43. Roma példakép – Horváth József rákkutató, 2. rész. – In: Szent István Rádió 

(Kapcsolat), 2017. okt. 5. 

44. Roma tehetségkutató. – In: Európa Rádió (Művészbejáró), 2017. júl. 4 

45.  Te is lehetsz győztes. – In: Csillagpont Rádió, 2017. jún. 16. 

Ld. még: 

46. Kossuth Rádió (Jelenlét – Romák és a közélet), 2017. jún. 24., URL: 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-

24_17:06:00&enddate=2017-06-24_17:30:00&ch=mr1 [2017. júl. 1.] 

47. Ünnepi Könyvhét. – In: Európa Rádió (Svédasztal), 2017. jún. 2. 

48. Ünnepi Könyvhét. – In: Európa Rádió (Krónika), 2017. jún. 5. 

49. Ünnepi Könyvhét. – In: Európa Rádió –(Művészbejáró), 2017. jún. 6. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-24_17:06:00&enddate=2017-06-24_17:30:00&ch=mr1
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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 

2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek 

megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására. 

 

A 2017-ben módosított, fenntartó által jóváhagyott Stratégiai tervünk rövidebb ciklusra 

szól, keretei (2017-2020) azonosak az uniós pályázati ciklus idejével, hiszen ezek 

megvalósítását kiemelt feladatként kezeljük.  

 

 

KIEMELT PROJEKTEK: 

 

 2018 folyamán kiemelt feladat az uniós pályázatok elindítása, megvalósítása a 

megkötött vagy folyamatban lévő támogatási szerződéseknek megfelelően.  

 

Az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 

elnevezésű projekt pályázatára benyújtott szakmai tervünk nem részesült 

támogatásban. 

 

Az EFOP-3.3.2-16-2016 A kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 

projekt pályázatára benyújtott kérelmünket az EMMI vezetője 9 863 794,- Ft 

összeggel, 100%-os intenzitással támogatásra érdemesnek ítélte.  

 

Az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztései pályázat keretében könyvtárbuszra és informatikai eszközökre 

(számítógépek, szerver, könyvtári bútorok) nyújtottunk be pályázatot. 2017 végén 

összesen 95 764 282,- Ft támogatásban részesültünk, a támogatási szerződés 

aláírására 2018. január 11-én került sor. Március végéig megkezdődik a 

könyvtárbusz közbeszerzésének kiírása, a mérföldkövekkel összhangban a célul 

tűzött feladatok megvalósítása az év folyamán (informatikai eszközök, bútorok 

beszerzése, könyvtárbusz kivitelezése). 

 

2017 végén pályázatot nyújtottunk be a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 

azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program 

Pontok fejlesztésé”-re. A korábban intézményünk telephelyein működő e-

Magyarország pontok mindegyike csatlakozott a pályázathoz, melynek 2018 elején 

várható az eredménye. Január elején fölvettük a kapcsolatot a projekt észak-

magyarországi regionális mentorával. A pályázat eredményeként a DJP-pontok 

informatikai fejlesztésben részesülnek. 

 

Közreműködünk az EFOP-3.3.3-VEKOP/16 Országos múzeumi és könyvtári 

központi fejlesztés projektben „Az én könyvtáram” program megvalósításában a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár irányításával. Két igazgatóhelyettesünk 

szaktanácsadóként vesz részt a megyei programok, szakmai napok koordinálásában, 
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a szakértői csoportok által kidolgozott mintaprogramok megyei és városi szintű 

megvalósításában. 

 

Közreműködünk az EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek - aktív közösségi 

szerepvállalás projektben a Közösségek Heté-hez kapcsolódó könyvtári programok 

megvalósításával, könyvtáraink népszerűsítésével. 

Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettesek 

Határidő: a pályázati mérföldköveknek, határidőknek megfelelően folyamatos 

 

 A 2016-ban megkezdett Erasmus+ nemzetközi projektben való részvételünk 2018-

ban is folytatódik. Az 50 év felettiek képzéséért megvalósuló projektben mobilitási 

hetek és menedzsment találkozók alkalmával ostravai cseh és kassai szlovák 

kollégáinkkal közös együttműködést, folyamatos szakmai munkát és találkozókat 

szervezünk. A projekt célja az 50 év felettiek képzésének, könyvtárhasználatának 

támogatása, új és jó gyakorlatok bevezetésével.  

A 2018-as évben a tervezett mobilitási hét mellett, melyen 3 szakmai munkatársunk 

vesz részt, két menedzsment találkozóra is sor kerül (2-2 fő részvételével). Az 

előzetes megállapodások alapján a magyarországi találkozó helyszíne a szlovák és 

cseh kollégák kérésére a 2017-es miskolci helyszín után idén Budapest lesz, ahol a 

FSZEK vagy az OSZK megtekintését, bemutatását is célul tűztük. A cseh helyszín 

várhatóan Brno vagy Ostrava lesz, ez még további egyeztetést igényel. 

Felelősök: igazgató, gazdasági és városi hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: egész évben folyamatos 

 

 Központi épületünkben a balesetveszélyessé vált földszinti burkolat, valamint az első 

emeleti szolgáltató tér padlóburkolatának cseréje elengedhetetlen és 

halaszthatatlan feladattá vált, melyhez a fenntartó infrastrukturális beruházási 

támogatását kértük. A mintegy 10 mFt-os forrásigény biztosítása esetén a szokásos 

nyári zárvatartás alatt, annak igény szerinti meghosszabbításával a szükséges 

munkálatok megvalósítását augusztus hónapra tervezzük. 

Felelősök: igazgató, gazdasági és városi igazgatóhelyettes, gondnok 

Határidő: 2018. szeptember 

 

 A fenntartó forrástámogatásának rendelkezésre állása esetén a 2018. évi beruházási 

keret terhére megújítjuk, cseréljük a Lévay József Muzeális Könyvtár 

klímaberendezéseit. Ez a tevékenység a muzeális könyvtári dokumentumok, a 

kulturális javak, állományunk védelme érdekében szintén halaszhatatlan feladat.  

Felelősök: gazdasági és városi igazgatóhelyettes, gondnok 

Határidő: 2018. szeptember 

 

 Pályázatot nyújtunk be egy fiókkönyvtárunk (József Attila Könyvtár vagy Tompa 

Mihály Könyvtár) belső berendezésének megújítására az NKA Közgyűjteményi 

kollégiuma eszközfejlesztési projektjének keretében. 

Felelősök: igazgató, városi hálózati igazgatóhelyettes, fiókkönyvtár-vezető 

Határidő: a pályázat kiírásának megfelelően 

 

 

Stratégiai tervünkben a kiemelt célok között az első cél (bárki számára hozzáférhetővé 

tegyük az információt, függetlenül annak hordozójától, kiemelten kezelve a helyi kulturális 

értékek megőrzését, megismertetését) kulcsfontosságú beavatkozási területei 2018-ban az 

alábbiak lesznek: 
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 A gyűjtemény fejlesztése és a digitalizálási tevékenység megvalósítása területén fontos 

feladat a miskolci gyűjtőtől két részletben megvásárolt képeslapgyűjtemény 

Helyismereti részlegbe és állományunkba való bekerülése, digitalizálása, valamint 

abból reprezentatív kiadvány tervezése, megjelentetési költségeinek megpályázása. 

Felelős: szolgáltatási osztályvezető, PR-csoport 

Határidő: 2018. április 30. 

 

 2018-ban folytatódik a legkésőbb a ciklus végéig (2020-ig) tervezett, a teljes 

gyűjtemény retrospektív feldolgozásának befejezése, mely hozzájárulhat az ODR 

szolgáltatás további fejlődéséhez, a helyi igények szélesebb körű kiszolgálásához, a 

könyvtárközi kölcsönzés növekedéséhez. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 Az ODR szolgáltatások megyei szintű működtetését az online felületen való 

megvalósítással tervezzük, mely a kistelepülések regisztrációjával jár együtt, 

melynek gyakorlati megoldása is 2018-as feladat. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, könyvtárközi kölcsönzésért felelős 

Határidő: 2018. március 31. 

 

 Az országos digitalizálási stratégiához igazodva folytatjuk digitalizálási 

tevékenységeink körét, 2018-ban a Corvina IKR scan modulját teszt üzemmódban 

elindítjuk. 

Felelős: szolgáltatási osztályvezető, informatikai csoportvezető 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 Rekordfeltöltéseink a MOKKA adatbázisába a 2018-as évben is folyamatosan 

teljesülnek, a katalógusrekordok minőségi ellenőrzésével párhuzamosan.  

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 A digitális tartalmak (e-könyv állomány, adatbázisok) bővítése, a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatási lehetőségek kialakítása és állandó népszerűsítése feladataink fontos 

része. Saját készítésű digitális tartalmaink beszolgáltatása a nemzeti könyvtár 

számára az érvényes jogszabálynak megfelelően történik. 

Felelős: szolgáltatási osztályvezető, informatikai csoportvezető 

Határidő: folyamatos  
 
 

Stratégiai tervünk második céljának (technológiai fejlesztéssel bővíteni kívánjuk a 24 órás 

szolgáltatások lehetőségét. A fizikai akadálymentesítéssel, külső és belső korszerűsítéssel 

az intézményhálózat minden tagkönyvtárában akadálymentes igénybe vételt, a 

könyvtárhasználathoz kulturált környezetet szeretnénk biztosítani.) megvalósítása 

érdekében az alábbi feladatokat tervezzük: 

 

 A központi épület padlóburkolatainak cseréje, a muzeális gyűjtemény 

klímaberendezésének felújítása, valamint egy fiókkönyvtár berendezésének 

megújítása (részletezés, határidő és felelősök a kiemelt projektek fejezet alatt). 
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  Szerverpark és informatikai környezet megújítása pályázati forrásokból (EFOP 4.1.8, 

DJP-pályázat, EFOP 3.3.2), melyek részletezése a kiemelt projektek közt található. 

 

 Elektronikus tartalmak folyamatos bővítése, frissítése a honlapon és a megyei 

portálon, valamint közösségi oldalainkon. 

Felelős: szolgáltatási osztályvezető, PR-csoport 

Határidő: folyamatos 

 

 Optikai hálózat beüzemelése a Szabó Lőrinc Idegennyelvű Könyvtárban, gyors és 

korszerű internet elérés biztosítása. 

Felelős: informatikai csoportvezető 

Határidő: 2018. június 30. 
 

Stratégiai tervünk harmadik céljának (Könyvtárunk kiemelt feladata a tanórán kívüli 

oktatás, az informális és nem formális képzés segítése, a programok szervezésével az 

olvasás népszerűsítése, az olvasáskultúra és a digitális írástudás fejlesztése. A cél elérése 

érdekében az országos kezdeményezésekhez való csatlakozás mellett saját programokat is 

szervezünk, a helyi közösségeknek teret, helyet, megjelenést biztosítunk.) megvalósítása 

érdekében az alábbi feladatokat tervezzük: 

 

 Egyéni-, iskolai- és óvodai csoportfoglalkozások keretében már kisgyermekkortól 

segítjük az olvasás népszerűsítését, hozzájárulunk az értő olvasás elsajátításához, 

fejlesztéséhez. A támogatást nyert EFOP-3.3.2 projekt keretében a mérföldkövekkel 

összhangban, az oktatási tanévhez igazodva valósítjuk meg a tervezett 

tevékenységeket, melyben központi épületünk és fiókkönyvtáraink vesznek részt, a 

Lévay és a Petőfi Könyvtár kivételével. 

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes, fiókhálózati osztályvezető, fiókvezetők 

Határidő: folyamatos 
 

 Kisiskolások számára a tanév befejezését követően nyári napközis- és olvasótábort 

szervezünk, az olvasás népszerűsítésével párhuzamosan tehetségkutatást, 

tehetséggondozást végzünk. Az NKA Közgyűjteményi kollégiuma által támogatott, 

nyertes pályázatunk lehetővé teszi a Hahó könyvtársak! olvasótábor megszervezését, 

finanszírozását, melyet idén ötödik alkalommal szervezünk meg.  

Felelős: gyermekkönyvtár vezetője 

Határidő: 2018 nyár 

 

 Az NKA Szépirodalmi kollégiumának támogatásával valósítjuk meg a Nekünk írták, 

rólunk szól című olvasásnépszerűsítő sorozatunk rendezvényeit, melynek célja a 

helyi szerzők és műveik bemutatása. 

Felelős: rendezvényszervező 

Határidő: folyamatos 

 

 Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra kollégiumának támogatásával 

valósítjuk meg a Könyvtári programokkal az élhetőbb környezetért II. pályázatunkat.  

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes, szolgáltatási és fiókhálózati osztályvezető  

Határidő: a folyamatos 

 

 Folytatjuk a megyében élő roma gyermekek és fiatalok számára tervezett három 

mintaprojektre épülő tevékenységek megvalósítását, pályázati források rendelkezésre 

állása esetén („Égigérő mesefa” – biblioterápia, „Te is lehetsz győztes!” – 
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tehetségkutató és -gondozó tábor, „Úgy is lehetsz menő, ha tanulsz” – sikeres roma 

felnőttek bemutatkozása). 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, Területellátási csoport 

Határidő: 2018 vége 

 

 Folytatjuk a gyermekek és felnőttek számára szervezett könyvtári programokat, 

találkozókat, irodalmi-, zenei- és ismeretterjesztő előadásokat, sorozatokat, nemcsak 

saját vagy pályázati forrásból, hanem önkormányzati képviselőkkel kötött 

együttműködések keretében is (Kaffka-nap, Móra-nap, Tompa-napok, Petőfi-napok, 

Péter-Pál-nap).  

Felelős: gazdasági és városi igazgatóhelyettes, fiókvezetők 

Határidő: folyamatos 

  

 2018-ban is csatlakozunk a hagyományos országos kampányokhoz, 

olvasásnépszerűsítő programokhoz, könyves ünnepekhez, kiemelt évfordulós 

eseményekhez (A magyar kultúra napja, Költészet napja, Miskolc város napja, 

Ünnepi könyvhét, 1956, nemzeti és egyházi ünnepek stb.). 2018-tól csatlakozunk a 

Magyar Széppróza Napja országos rendezvénysorozathoz a Magyar Írószövetség 

kezdeményezésére és támogatásával. 

Felelős: megyei és városi hálózati igazgatóhelyettes, fiókhálózati osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 Kiemelt projekt keretében támogatjuk az 50 év felettiek képzését, könyvtárhasználatát, 

melynek elérése érdekében interregionális, határokon átnyúló uniós pályázatban 

veszünk részt (Erasmus+ - részletezése a kiemelt projekteknél). 

 

 Biblioterápiás foglalkozásokat szervezünk Központi épületünkben és a megye 

kistelepülésein, az életminőség javításának támogatása, az olvasás és az irodalom 

népszerűsítése céljából. 

Felelős: biblioterapeuta munkatárs 

Határidő: folyamatos 

 

 Megkezdődik a korszerű, közösségi térként is széleskörű lehetőségeket biztosító 

könyvtárbusz közbeszerzése, mellyel várhatóan 2019-től valósítjuk meg a megye 

legkisebb településein a könyvtári ellátást, a felhasználók képzését, az olvasás 

népszerűsítését (ismeretterjesztés, KönyvtárMozi). 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

Határidő: folyamatos  

 

 

Stratégiai tervünk negyedik célját (A földrajzi hátrányok leküzdése, a város teljes területén 

a könyvtári szolgáltatások biztosítása a lakóhelyhez legközelebbi igénybevétellel.) az 

alábbi feladatokkal támogatjuk:  
 

 A kieső peremkerületek lakóinak, potenciális könyvtárhasználóinak megszólítása, az 

ellátatlan területeken valamilyen szolgáltatási forma megvalósítása folyamatos 

feladatunk 2018-ban is. A területileg kieső peremkerületekben keressük azokat az 

együttműködő partnereket, akik helyet biztosítanak letéti könyvtárak kialakításához 

(Hejőcsaba, Pereces, Tapolca), a későbbiekben nyitottak a kis könyvtárbuszos 

szolgáltatások iránt. 

Felelős: fiókhálózati osztályvezető, fiókvezetők 

Határidő: folyamatos 
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 Az egységes távszolgáltatás, a távoli karbantartás, biztonságos üzemeltetés folyamatos 

rendelkezésre állás feladatait az Informatikai csoport munkatársai és külső 

szolgáltatóink (Mongúz-Corvina, KIFÜ, Miskolc Holding Zrt.) biztosítják. 

Felelős: Informatikai csoportvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 Folytatódik a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum szervezetével közösen 

indított, A jövő könyvtára felé… című webináriumi sorozat, melynek valós és 

virtuális résztvevőivel, érdeklődőivel a legkorszerűbb információtechnológiai 

lehetőségeket ismertetjük meg. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 
 

Stratégiai tervünk ötödik célja érdekében (Könyvtárunk állami feladatának teljesítése 

érdekében Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert működtet együttműködő 

partnerkönyvtárakkal. Célunk az, hogy a megye minden településén biztosított legyen a 

könyvtári szolgáltatás valamely módja. A könyvtárbuszok működtetésével, a 

szolgáltatóhelyek kialakításával, korszerűsítésével segítjük a társadalmi hátrányokkal 

küzdő csoportok kulturális integrációját, a földrajzi korlátok leküzdését, a tanulást, az 

önművelést.) az alábbi feladatokat valósítjuk meg: 
 

 Folyamatos dokumentum-ellátást valósítunk meg a gyarapítási tevékenység 

koordinálásával, valamint a könyvtárközi kölcsönzés biztosításával, egyre szélesedő 

megyei lefedettségben. 2018-ban hét településsel növekszik a kistelepülések száma. 

Közbeszerzés keretében (uniós értékhatárt meghaladva) 80 mFt-ra emeltük a 

könyvek beszerzési keretét a város és a megye teljes területén (325 kistelepülés, 8 

miskolci telephely számára). 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyűjteményszervezési osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 2018-ban a kistelepüléseken a könyvtárfejlesztések, felújítások megvalósítását, 

technikai eszközök megújítását, az eszközbeszerzés koordinálását az igények 

figyelembe vételével összehangolva tervezzük. 

Felelős: megyei és gazdasági igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

 Folytatjuk a kistelepülési könyvtárak állományának gondozását, azok elektronikus 

katalógusban való megjelenítését, a retrospektív feldolgozást. Ebbe a tevékenységbe 

valamennyi szakalkalmazott munkatársunkat, szerződött városi könyvtári 

partnereinket is bevonjuk. 

Felelős: Területellátási csoportvezető, gyűjteményszervezési osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 Új könyvtárbusz beszerzésével, uniós pályázati források támogatásával (EFOP 4.1.8) 

várhatóan 2019-től a kistelepüléseken bővítjük a könyvtári szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségeit a legkisebb településeken. 

Felelős: igazgatóhelyettesek 

Határidő: folyamatos 
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 Olvasásnépszerűsítő programok, gyermek és felnőtt foglalkozások, tehetségkutató és –

gondozó olvasótáborok szervezésével, delegálásával a kistelepüléseken elérhetővé 

tesszük a kulturális alapellátás részeként a könyvtári programokat, erősítjük a 

nemzeti és kulturális identitást. 

Felelős: Területellátási csoport rendezvényszervezői, gyermekkönyvtár vezetője  

Határidő: folyamatos 

 

 A teljes megyei lefedettség eléréséhez (legkésőbb a ciklus végéig terveztük) 2018-ban 

további 9 település csatlakozhat a KSZR keretében ellátórendszerünkhöz. A 

lehetséges csatlakozók megszólítása, tájékoztatása az év feladatai közé tartozik. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, Területellátási csoport 

Határidő: 2018. október 15. 

 

 Szakmai, módszertani segítséget nyújtunk alapdokumentumok, könyvtári témájú 

pályázatok elkészítéséhez, a minőségbiztosítási tevékenységek működtetéséhez a 

megye nyilvános könyvtárai körében. 2018-ban is legalább két szakmai napot 

szervezünk számukra, hogy működésüket támogassuk. 

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

 Koordináljuk a megye területén a kulturális közfoglalkoztatás megvalósítását az 

Országos Széchényi Könyvtárral való együttműködésben. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. január 4. és igény szerint 

 

 A kulturális törvény változását követve, a nyilvános települési könyvtárak 

minisztériumi séma alapján elkészült 2017-es Beszámolóit és 2018-as Munkaterveit 

elektronikusan hozzáférhetővé tesszük. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. február 28. 

 
 

Stratégiai tervünk hatodik célja (Könyvtárunk arra törekszik, hogy széleskörű 

kapcsolatokat építsen és ápoljon a társintézményekkel, civil szervezetekkel, oktatási 

intézményekkel, a médiával. A kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokkal, programokkal 

kívánjuk elérni a könyvtár gyűjteményének és szolgáltatásainak népszerűsítését.) 

érdekében az alábbi feladatokat tervezzük: 
 

 Együttműködő partnerekkel (intézményekkel, civil és egyházi szervezetekkel) 

programokat szervezünk a helyi alkotók, kortárs műhelyek csoportos és egyéni 

bemutatására. 

Felelős: PR csoport vezetője, fiókhálózati osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 Saját könyvtári programokkal, rendezvényekkel kapcsolódunk a város vagy valamely 

városrész, intézmény egy-egy kiemelkedő eseményéhez (város és városrészi napok, 

Péter-Pál nap, Tompa-, Petőfi-, Móra- és Kaffka-napok, Múzeumok éjszakája stb.). 

Felelős: PR csoport vezetője, fiókhálózati osztályvezető, fiókvezetők 

Határidő: folyamatos 
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 A közoktatási intézmények tanulói számára biztosítjuk az iskolai közösségi 

szolgálatot, mely nagymértékben járul hozzá a könyvtár és a szolgáltatások 

megismertetéséhez. 

Felelős: IKSZ-felelős 

Határidő: folyamatos 

 

 A helyi felsőoktatási intézményekkel együttműködési programok keretében közös 

projekteket szervezünk, kiemelt évfordulókhoz kapcsolódunk. A Lévay centenáriumi 

emlékprogram záró rendezvényeinek megszervezésére 2018-ban kerül sor. A projekt 

keretében intézményünk kiadásában jelenik meg dr. Porkoláb Tibor: Lévay József 

emlékbeszédei és emlékódái című kötete, az NKA Könyvkiadási kollégiuma 

támogatásával. 

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018 vége 

 

 Az NKA Szépirodalmi kollégiumának támogatásával valósítjuk meg tudományos 

előadássorozatunkat a Lévay József centenáriumi emlékprogram keretében. 

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 A helyi médiával folyamatos kapcsolatot tartunk, munkatársaikat rendszeresen 

tájékoztatjuk programjainkról, rendezvényeinkről. A nagyobb eseményekről 

sajtótájékoztatót tartunk, sajtóanyagokat állítunk össze, sajtómegjelenéshez 

„cikkeket” küldünk. 

Felelős: igazgató, PR csoport vezetője, tagjai 

Határidő: folyamatos 

 

 A határon belüli és a határon túli (Kassa, Ostrava, Csíkszereda, Székelyudvarhely) 

könyvtárakkal 2018-ban is jó kapcsolatot tartunk fenn, közös projektekben, 

pályázatokban és kampányokban veszünk részt (könyvtáros találkozók szervezése, 

OKN, InternetFiesta, Erasmus+ stb.)  

Felelős: igazgató, helyettesek 

Határidő: folyamatos 

 

 A partnerkapcsolati hálót folyamatosan karbantartjuk, új együttműködő partnereink 

adatait rögzítjük. 

Felelős: titkárság 

Határidő: folyamatos 

 

 Az önkéntesek toborzását fontos feladatnak tartjuk, szórólapokat készítünk és 

honlapunkon is népszerűsítjük az ezzel kapcsolatos felhívást. 

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes, PR csoportvezető 

Határidő: folyamatos 
 
 

Stratégiai tervünk hetedik céljának (Minőségirányítási rendszer fenntartásával törekszünk 

arra, hogy a könyvtárhasználatért, a könyvtárhasználókért folytatott „versenyben” 

szolgáltatásainkkal minél jobb eredményt érjünk el. Ennek érdekében használóink, és 

potenciális látogatóink igényeit, elvárásait időről időre elégedettségméréssel, 

igényvizsgálattal térképezzük fel.) megvalósításáért az alábbi tevékenységeket tervezzük:  
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 A Minőségirányítási Tanács munkájával a kialakított minőségirányítási rendszert 

folyamatosan működtetjük, a Minőségi kézikönyvben leírtakat alkalmazzuk, kiemelt 

hangsúlyt fektetünk a PDCA alkalmazására, a folyamatok ellenőrzésére.  

Felelős: MIR vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 Évente kérdőíves használói igény- és elégedettségmérést végzünk, azokat elemezzük, 

értékeljük, munkánkba, tevékenységeinkbe beépítjük. 

Felelős: MIR vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 Az elégedettségmérést egyéb partnereink körére, a kistelepülési ellátásban velünk 

együttműködőkre, az ellátottakra is kiterjesztjük. 

Felelős: MIR vezető 

Határidő: folyamatos 

  

 A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében 2018-ban is dolgozói elégedettségmérést 

készítünk, a közösségépítéshez kapcsolódó belső programokat szervezünk (tréning, 

találkozók, munkaértekezletek, ünnepségek). 

Felelős: MIR vezető, MIT 

Határidő: 2018 vége 

 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a munkatársak belső és külső képzésére, továbbképzésére, 

az önképzés erősítésére (ösztönözzük és támogatjuk a tanfolyamokon, szakmai 

napokon, konferenciákon való részvételt). 

Felelős: igazgató, MIR vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 A régióban, a megyében és a városban működő könyvtárak szakképzetlen munkatársai 

számára meghirdetjük segédkönyvtáros OKJ-s szakmai képzésünket, 450 órás 

tanfolyam keretében. 

Felelős: igazgatóhelyettesek, tanfolyamvezető 

Határidő: 2018. július 31. 

 

 A minőségi szolgáltatások megvalósításához, folyamatos szinten tartásához, az 

intézmény 2017-es HR stratégiájához elkészítjük a belső értékelések, az önértékelés 

rendjét, a motiváció rendszerét.  

Felelős: MIR vezető, igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK  
A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításainak ismertetése. 

 

2018-ban is szükséges az Alapító okirat és az SZMSZ módosítása az 1997. évi CXL. 

törvény változásainak követése miatt. Egyéb alapdokumentumainkban nem tervezünk 

változtatást.  

 

Egy munkatársunk jogviszonya közös megegyezéssel a dolgozó kérésére január végén 

megszűnik, az álláspályázatok kiírását több ütemre tervezzük az év első felében.  
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Nyugdíjazás miatt várhatóan négy munkatársunk jogviszonya szűnik meg az év folyamán, 

státuszaik feltöltése, a pályázatok kiírása folyamatosan történik. 

A KSZR folyamatos bővülése miatt a fenntartó támogatását kérjük 2018 folyamán az 

EFOP-4.1.8-hoz kapcsolódó intézményi létszámbővítéshez (gépkocsivezetők), a növekvő 

Területellátási megyei feladatok ellátásához. A jelenlegi 101 fős engedélyezett státuszhoz 

3 fős státuszt kérünk kiegészítésként. 

Felelős: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 
 

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.) 

 

  

  

  

2017. tény 2018. terv 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

101 104 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 7 7 

Könyvtári szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 61 62 

 
átszámítva teljes munkaidőre 60 61 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 11 11 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
11 11 

Egyéb felsőfokú 
összesen  3 3 

átszámítva teljes munkaidőre  3 3 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 82 83 

átszámítva teljes munkaidőre  81 82 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  19 

 

21 

átszámítva teljes munkaidőre 19 21 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 20 22 

átszámítva teljes munkaidőre  
20 22 

Összes létszám:  101 104 

Önkéntesek száma  2 3 

Közfoglalkoztatottak száma    10 15 

 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS 
 

1. Nyitvatartás 
 (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

 

 

Mutatók 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  
50,5 50,5 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  
286 286 
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Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás (óra)  
12 12 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 12,5 12,5 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
10 19 

Ebből nyitvatartási napok száma: 10 19 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  
0 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 

 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a 

vonatkozó táblázat kövesse. 

 

Tájékoztatószolgálat 

 

Központ 
 

A tájékoztatószolgálat és olvasótermi szolgáltatás nem választható el egymástól, ez a 

szolgáltatás minden olvasói térben működik. A napi információ- és 

dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével történik: elektronikus 

katalógus, online adatbázisok, internetes források állnak rendelkezésre. Kiemelt feladat a 

könyvtárban és az intézmény weblapján elérhető adatbázisok, digitális tartalmak 

népszerűsítése a használók körében. 

Felelős: szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

A  Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése (GINOP-3.3.1) pályázat keretében DJP Pont 

kialakítása és működtetése közhasznú információszolgáltatással és képzésekkel a 

Tájolóban. 

Felelős: szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: október 1., illetve folyamatos 

 

A könyvtár szolgáltatásairól, programjairól kéthetente küldjük olvasóinknak az 

elektronikus könyvtári híradót, mely a teljes hálózat információit tartalmazza, szükség 

esetén, alkalmanként pedig szórólap formájában is összeállítjuk nyomtatott hírlevelünket. 

Felelős: PR-munkacsoport 

Határidő: folyamatos 

 

A könyvtár weblapján és a megyei portálon a tartalmak frissítése továbbra is napi feladat. 

A könyvajánlók, cikkajánlók készítése, a hírek, információk feltöltése folyamatos. 

Felelős: a feladattal megbízott könyvtáros 

Határidő: folyamatos 

 

Továbbra is sikeres az „Ajándék a múltból” címmel hirdetett szolgáltatás, melyben régi 

folyóiratokból készítünk összeállítást ünnepi alkalmakra, évfordulókra, születésnapokra. 

Felelős: a feladattal megbízott könyvtáros, kötészeti munkatárs 

Határidő: folyamatos 
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A Tájolóban, mely egyben a közhasznú információszolgáltatás helyszíne is, több 

gépen biztosított az internet használata. Ezen a szolgáltató helyen segítünk 

használóinknak adóbevalláskor, az Erzsébet-program regisztrációiban, pályázati 

formanyomtatványok kitöltésében, továbbtanulási lapok beadásában, álláskeresésben. 

Kiemelt feladat a digitális írástudás fejlesztését célzó használói tanfolyamok további 

szervezése, az eddig használt 20 órás tematika átdolgozása. 

Felelős: a feladattal megbízott könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 

 

WIFI-hálózatunkat beiratkozott olvasóink saját laptopjukkal vehetik igénybe a központi 

épületben. A WIFI-hez szükséges azonosító az olvasójegy érvényességi ideje alatt 

használható. 

Felelős: a kölcsönzési adminisztráció munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

A csoportos látogatásra nemcsak a Gyermekkönyvtárban várjuk az érdeklődőket, hanem 

a középiskolások és egyetemisták számára is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait, a 

könyvtárhasználat lehetőségeit, a könyvtári kutatás módszerét. 

Felelős: szolgáltatási osztályvezető, a Gyermekkönyvtár vezetője 

Határidő: folyamatos 

 

Otthonukhoz kötött idősek számára igény szerint vállaljuk a kért dokumentumok 

házhozszállítását. 

Felelős: a feladattal megbízott munkatárs 

Határidő: folyamatos 

 

A szolgáltatások fejlesztését célzó használói elégedettségmérés, igényfelmérés 

lebonyolítása, illetve SWOT-analízisek készítése egy-egy részterületre vonatkozóan. A 

PDCA-szemlélet érvényesítése a szolgáltatási tevékenységekben.  

Felelős: szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

Továbbra is folyamatos a MATARKA-adatbázis építése, a kollégák által vállalt 

folyóiratok tartalomjegyzékének rögzítése. 

Felelős: a feladattal megbízott könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 

 

 

Helyismereti gyűjtemény 

 

Gyarapítás 
 

Tovább folytatjuk a minden dokumentumtípusra kiterjedő gyűjteményszervező- és 

gyarapító munkánkat (vásárlás, kötelespéldány, ajándék). Figyelemmel kísérjük az 

antikváriumi könyvaukciókat, a helyi szerzők, kiadók és nyomdák tevékenységét. 

Felelős: a gyarapítást végző könyvtáros 

Határidő: folyamatos 
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Az Észak-Magyarország c. megyei napilap digitalizált évfolyamainak teljes szövegű 

kereshetővé tétele (OCR). 

Felelős: a feladattal megbízott könyvtáros 

Határidő: folyamatos 

 

Feltárás 
 

Ezen a területen fő feladatunknak tekintjük a folyamatosan zajló kurrens feltárás mellett 

a retrospektív analitikus feltárás befejezését. 

Felelős: a feladattal megbízott könyvtáros 

Határidő: folyamatos 

 

Továbbra is naprakészen végezzük a helyismereti sajtó figyelését és rögzítését az 

adatbázisban. 

Felelős: a feladattal megbízott könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 

 

Munkatársaink részt vesznek a MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek 

kereshető adatbázisának) építésében. 

Felelős: a feladattal megbízott könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 

 

Lehetőség szerint pályázati, annak híján saját forrásból folytatjuk plakáttárunk 

digitalizálását. 

Felelős: a gyűjtemény munkatársai 

Határidő: június 30. 

 

Szolgáltatás 
 

Elkészítjük a 2019. évre vonatkozó évforduló-naptárat, eseménynaptárat. 

Felelős: a feladattal megbízott munkatársak 

Határidő: december 

 

Tovább gyűjtjük a Borsod-Miskolci Digitális Könyvtárba az e-folyóiratokat – 

archiválásukról gondoskodunk –, valamint az e-gyűjteményeket és e-forrásokat, és 

jelezzük a karbantartónak az új URL-címeket. 

Felelős: a gyűjtemény munkatársai  

Határidő: folyamatos 

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a helyismereti dokumentumok elektronikus 

hozzáférhetővé tételével kapcsolatos tevékenységeket. Ennek megvalósításában a 

Helyismereti gyűjtemény munkatársai együttműködnek a Területellátási csoport 

munkatársaival, a megyei helyismereti dokumentumok begyűjtésében és 

közzétételében. 

Felelős: a Helyismereti gyűjtemény és a Területellátási csoport munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Pályázat 
 

Lehetőség szerint az idén is pályázni kívánunk régi, értékes könyveink védelmében az 

NKA-hoz restaurálásra, valamint könyvtisztításra is. A restaurálandó könyvekről 
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készült digitális másolatot a Borsod-Miskolci Digitális Könyvtárban helyezzük el. 

Felelős: Intézményvezetés, a gyűjtemény munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Egyéb 
 

Keressük a pályázati lehetőségeket, hogy gyűjteményünkben teljes körű bútorcserére 

kerülhessen sor, illeszkedve a már kialakított Régi Könyvek Tára stílusához. 

Felelős: a feladattal megbízott munkatársak 

Határidő: folyamatos 

 

Az előcsarnokban nagy kiállítással emlékezünk az 1848/49-es szabadságharc 170. 

évfordulójára és kiemelkedő alakja Görgey Artúr születésének 200. évfordulójára. 

Felelős: a feladattal megbízott munkatársak 

Határidő: március eleje 

 

A gyűjtemény fekvő tárlóiban rendszeresen kamara kiállításokat készítünk. 

 

Februárban az 50 éve elhunyt Vásárhelyi István zoológusról (Jászberény, 1889. május 29 

– Miskolc, 1968. február 17.)  

 

Márciusban a 125 éve született Hegyaljai Kiss Géza református lelkész, költőről (Mád, 

1893. március 21 – Debrecen, 1966. október 26.) 

 

Áprilisi kamarakiállításunk Balázs Győző református lelkész, gimnáziumi tanár, költőről 

(Felsőbánya, 1893. április 14 – Miskolc, 1973. március 13.) 

 

A nyári hónapokban Kazinczy Gábor író, politikusról (Berettő, 1818. július 18 – 

Bánfalva, 1864. április 18.) 

 

Szeptemberben a cigándi Kántor Mihály tanító, néprajzi gyűjtőről (Tiszakarád, 1885. 

január 31 – Cigánd, 1968. szeptember 2.) 

 

Októberben Rákóczi György, I. politikus, erdélyi fejedelem (Szerencs, 1593. június 8 – 

Gyulafehérvár, 1648. október 11.)  

 

Novemberben Novotni Zoltán jogász professzorra emlékezünk (Miskolc, 1931. május 19 

– Miskolc, 1993. november 29.) 

 

Decemberben Déryné Széppataki Róza színésznő (Jászberény, 1793. december 24 – 

Miskolc, 1872. szeptember 29.)  

 

Felelős: a feladattal megbízott munkatársak 

Határidő: folyamatos 

 

Biblioterápia 

 

Munkatársunk biblioterápiás foglalkozásokat tart nemcsak intézményünkben, hanem 

megyeszerte is. 2018-ra mintegy 20 foglalkozást tervez. 
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Zenemű- és Médiatár 

 

Állománygondozás, gyarapítás 
 

A gyűjtőkörünknek megfelelően folytatjuk a zenei dokumentumok gyarapítását. A kották 

beszerzésénél kiemelt figyelmet fordítunk a miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc 

Alapfokú Művészeti Iskolával kötött együttműködési megállapodásban foglaltakra. A 

zenei CD-k, DVD-k vásárlásakor az olvasói igényeket figyelemmel kísérjük. Tovább 

építjük a hangoskönyvek állományát is. A megjelenő zenei szakirodalmi műveket 

lehetőség szerint megrendeljük. 

Felelős: a gyűjtemény munkatársai  

Határidő: folyamatos 

 

Feltárás 
 

A beszerzett zenei dokumentumok formai feltárását a Zeneműtár végzi. A 3. emeleten 

elhelyezett és katalogizált köteles kottákat folyamatosan szereljük; FZO- és Cutter-jelzettel 

látjuk el. A duplum köteles kóruskottákat az OPAC-ban behasonlítjuk és az állományba 

nem vett példányokat beleltároztatjuk, majd katalogizáljuk.  

Felelős: a gyűjtemény munkatársai  

Határidő: folyamatos 

 

Szolgáltatások 
 

Az egyik legfontosabb feladatunk a zenei tájékoztatás, melyet továbbra is igényesen, jó 

szakmai színvonalon és az olvasók megelégedésére kívánjuk végezni. 

Felelős: a gyűjtemény munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Tervezett zenei rendezvényeink 
 

Folytatjuk a „Bócz Sándor Operabarátok Klubja” és a „Zenetörténeti előadások” c. 

közkedvelt sorozatainkat. Előbbiből 10, utóbbiból 8 alkalmat tervezünk.  

Felelős: a gyűjtemény munkatársai  

Határidő: folyamatos 

 

Tervezett kiállítások a Zeneműtárban és az I. emeleti tárlókban 

 

Állandó kiállítás: Hangszerek a Zeneműtárban: a Miskolci Szimfonikus Zenekar 

adománya 

 

Időszaki kiállítás: évfordulós zeneszerzők, előadóművészek: Cseh Tamás, Johannes 

Brahms, Presser Gábor, Kadosa Pál, Kocsár Miklós 

Felelős: a gyűjtemény munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Pályázat 
 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a megjelenő pályázati lehetőségeket. 

Felelős: a gyűjtemény munkatársai 

Határidő: folyamatos 
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Egyéb  
 

A város meghatározó zenei, oktatási és szociális intézményeivel együttműködési 

megállapodást kötünk. 

 

Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola  

 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 

 

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 

 

Gyermekkönyvtár 
 

A Gyermekkönyvtár 2018-ban is törekszik minden korú és helyzetű gyermek számára 

megfelelő színvonalú dokumentum- és információszolgáltatást nyújtani. 

A Gyermekkönyvtár tevékenységének fő célja a használók olvasásra, könyvtárhasználatra 

motiválása, valamint közösségi élményt adó, és az olvasáskultúra fejlesztését támogató 

színvonalas gyermekprogramok szervezése. 

A gyermekolvasók információs kultúrájának megteremtéséhez, a könyv- és 

könyvtárhasználat elsajátíttatásához, valamint az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

hagyományos és digitális kompetenciák kialakításához – egyéni és csoportos 

foglalkozások formájában – is igyekeznek lehetőséget teremteni a gyermekkönyvtár 

munkatársai. 

A Gyermekkönyvtár 2018. évi tervei között szerepel a kultúra- és költészet napi, könyvtári 

majális, könyvheti programok, levelezős játékok (Olvasók királya, Hahó, könyvtár(s)ak!), 

rajzpályázatok, táborok (Hahó, Bogács!, Szünidei mozaik) szombati családi kézműves 

játszóházak, és kézműves kedd klubfoglalkozások megrendezése, megszervezése. 

A Gyermekkönyvtár továbbra is működtetni szeretné havonkénti rendszerességgel 

jelentkező klubját, a Babusgató Klubot. 

A részleg 2018-ban egy új szabadidő eltöltési lehetőséget kínál a kártyajátékok iránt 

érdeklődő gyermekek számára. A Csapd le csacsi klubban minden hónap első péntekjén a 

kártyázás fortélyával és örömével ismerkedhetnek meg a gyermekek és a szüleik egyaránt.  

A Gyermekkönyvtár 2018-ben is tervezi szolgáltató tevékenységét a kistérségekben élő 

gyermekek és szüleik számára is megismerhetővé tenni. 

A Gyermekkönyvtár – ha lehetőség nyílik rá – igyekszik minden olyan pályázaton részt 

venni, amelynek segítségével a szolgáltatások színvonala tovább emelhető és 

korszerűsíthető, valamint különböző rendezvények, programok megszervezhetők és 

megvalósíthatók. 

 

A Gyermekkönyvtár tervezi továbbá a gyermekek könyvtári ellátását végző könyvtárosok 

(Borsod megyei Gyermekkönyvtáros Műhely) szakmai munkáját segítő rendezvények 

lebonyolítását. 

A Gyermekkönyvtár a fentiekben felsorolt tevékenységét és tervezett programjait a városi 

szolgáltató helyek és a megyei ellátás munkatársaival összehangoltan és együttműködve 

igyekszik megvalósítani. 

Felelős: a Gyermekkönyvtár vezetője 

Határidő: folyamatos 
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Városi hálózat 

 

A hálózat könyvtárai a város több pontján minden látogató számára biztosítják az ingyenes 

könyvtárhasználatot az alapszolgáltatások körében, az egyes dokumentumok és a 

szükséges információk elérését állományaikból. 

A közhasznú információk szolgáltatásával segítik a mindennapi életben szükséges 

ügyintézést, tájékozódást. 

A fiókkönyvtárak közül vannak, melyek speciális gyűjteményükkel, feladataikkal teszik 

teljessé a város lakóinak könyvtári ellátását. 

 

Diósgyőri helyismereti gyűjtemény 

 

A Petőfi Sándor Könyvtárat Diósgyőr történelmi múltja, hagyományai és a lokálpatrióták 

elvárásai, igényei predesztinálták egy helyismereti gyűjtemény kialakítására. A szép- és 

szakirodalmi művek mellett különleges értéket képvisel a fotógyűjtemény 800 darabja, a 

több mint 1400 dia. A helyismereti részleg fotóit és diáit az elmúlt években sikerült 

digitalizálni, így az érdeklődők részére elektronikus formában is tudjuk szolgáltatni ezt az 

értékes anyagot. 

2018. kiemelt feladata a felújított könyvtár szolgáltatásainak további népszerűsítése, 

gyermek- és családi programok szervezése. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Idegennyelvi könyvtár 

 

A városi fiókhálózatban kiemelt szerepet kap az idegennyelvi könyvtár, amely szép- és 

szakirodalmi anyagok gyűjtésével, szolgáltatásával, oktató helyek biztosításával támogatja 

az idegen nyelvek elsajátítását, tanulását valamennyi korosztály számára.  

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Az idegen nyelvek tanulása kapcsán érdeklődő csoportoknál az általános 

könyvtárbemutatás mellett külön figyelmet kell fordítani a szótárak, nyelvkönyvek és 

hangdokumentumok, oktatócsomagok sokféleségének bemutatására. Az általános iskolás 

csoportok számára játékos feladatokkal tesszük színesebbé és befogadhatóbbá a 

könyvtárhasználat bemutatását. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Tervezzük könyvtárhasználati órák megtartását iskolások számára, kiegészítve tematikus 

ismeretterjesztő előadásokkal, igény szerint angol nyelven is. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Az olvasóteremben a magyar és idegen nyelvű kézikönyvek bemutatására, szócikkek 

keresésére, idegen nyelvű beszélgetésekre, nyelvórák tartására van lehetőség, melyet 

igénybe is vesznek a középiskolás vagy nyelviskolás csoportok. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 
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Az angol baba-mama klub, a társalgási angol nyelvi klub, az önállóan angolul/németül 

című nyelvű klubok 2018-ban is várják az érdeklődőket. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

A nemzetiségi gyűjtemény dokumentumainak további gyarapítása, együttműködés a helyi 

nemzetiségi önkormányzatokkal programok szervezésében. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Muzeális gyűjtemény 

 

Kiemelt feladat a Lévay József Muzeális Könyvtár értékes gyűjteményének az 

állományvédelme, ennek érdekében eszközök beszerzése. 

Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes, a könyvtár vezetője 

Határidő: folyamatos 

 

A könyvtár részt vesz a tudományos kutatómunkában, a közoktatás és felsőoktatás ilyen 

irányú tevékenységeinek támogatásában. A helyismereti tevékenységet folytató 

munkatársakkal együttműködve végez irodalomkutatást, potenciális kutatási területek 

feltárását, forráskutatást és irodalomajánlást. Együttműködési tevékenységét nagyobb 

mértékben kiterjeszti a helyi tudományos kutatásokat végző oktatási intézményekre és 

szervezetekre.  

A gyűjtemény ismertebbé tétele, népszerűsítése érdekében fontos feladat a csoportos 

könyvtárlátogatások további szervezése.  

 

A 2018-as Lévay József Centenáriumi Emlékprogramban résztvevő intézményként további 

kutatásokat végez (Lévay-hagyaték feldolgozása, Lévay-könyvtára, digitalizálás), illetve 

tudományos és népszerűsítő előadásokat szervez Lévayról, a 19. sz. Miskolcról.  

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Tompa Mihály Könyvtár 

 

A könyvtár Martin-kertváros meghatározó kulturális intézménye. Különgyűjteménye 

fejlesztése mellett 2018-ban nagy hangsúlyt kap a környékbeli nevelési-oktatási 

intézményekkel való együttműködés rendezvények, gyermekfoglalkozások formájában. A 

további együttműködés civil szervezetekkel, nyugdíjas klubbal. 

 

Kaffka Margit Könyvtár és Móra Ferenc Könyvtár  

 

A városrészek meghatározó közösségi tereiként az alapszolgáltatások mellett több 

klubtevékenységnek adnak helyet és biztosítják a rendszeres találkozási alkalmakat. A 

Kaffka Könyvtár 2018-ben folytatja Könyves Park című rendezvényét, mellyel a 

Közösségek Hete nevű projekthez csatlakozik. A rendezvény célja, a társadalmi aktivitás 

növelése, a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális 

intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, az együttműködés kultúrájának 

magasabb szintre emelése volt. 

A Móra Ferenc Könyvtár 2018-ban is megrendezi a hagyományos Móra Ferenc 

Emléknapot. 
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József Attila Könyvtár 

 

A József Attila könyvtár kiemelt feladata az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos 

helyzetűek és fogyatékossággal élők könyvtári ellátásának biztosítása.  A kollégák 

továbbra is változatlanul jó viszonyt ápolnak a városrészben élő nyugdíjas korosztállyal. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Hátrányos helyzetűek, szociális gondozás 

 

A könyvtár külön letétet és szolgáltatást biztosít a vakok és gyengénlátók számára a Vakok 

és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének székházában, 

együttműködés keretében. A hangkazettán, CD-n rögzített magyar- és világirodalmi, 

szépirodalmi és szórakoztató művek kölcsönzésén kívül speciális szoftverek, felolvasó 

programmal ellátott számítógépek állnak rendelkezésre.  

Az állományt folyamatosan gyarapítjuk, a szolgáltatást biztosítjuk. 

Felelős: a letéti könyvtár munkatársa 

Határidő: folyamatos 

 

A József Attila Könyvtár környezetében sok az idős ember, az ő ellátásuk a szociális 

gondozó hálózattal együttműködve valósul meg. Két nyugdíjas otthonba (Szépkorúak háza 

és az Őszi Napsugár Otthon) hetente egy alkalommal házhoz viszik a könyveket 

munkatársaink. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

A Szentpéteri kapui József Attila fiókkönyvtár gyermek-könyvtárosa kéthetente tart 

foglalkozást a megyei kórház gyermek rehabilitációs osztályán a felépülő gyermekek 

számára. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

A Kaffka Margit Könyvtárban egészségmegőrzés témában előadássorozat folytatása. 

Felelős: a könyvtár vezetője, munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

A „Változó időnk” - Könyvtárak az 50 év felettiek oktatásáért című Erasmus+ program 

keretében több klub szerveződött 2017-ben az 50 év feletti könyvtárhasználók részére heti 

vagy havi rendszerességgel. A Várak, városok, műemlékek a Kárpát-medencében (Petőfi 

Sándor Könyvtár), A Gyógyulat Önképzőkör (Kaffka Margit Könyvtár), az Utazók klubja 

(Tompa Mihály Könyvtár), a Foltvarrók Klubja, a Nyugdíjasklub, a Távnagyi klub (Szabó 

Lőrinc Könyvtár) nagy népszerűségnek örvend. Az érdeklődés és részvétel folyamatos. A 

projekt 2018-ban is megvalósítás alatt áll.  

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes, a könyvtárak vezetői 

Határidő: folyamatos 

 

Használóképzés 

 

Minden fiókkönyvtárunkban tervezünk számítógép- és internet-használati tanfolyamokat, 

közérdekű információkeresési tréningeket. Használóink akkor lesznek elégedettek a 

könyvtár munkájával, ha értő használói tudnak lenni, önállóan is el tudnak igazodni, de azt 

is tudják, hogy szükség esetén hol kaphatnak segítséget.  
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2018-ban is minden könyvtárunk segítséget nyújt adóbevalláskor, Erzsébet program 

regisztrációiban, pályázati formanyomtatványok kitöltésében, továbbtanulási lapok 

beadásában, álláskereséskor. 

Kiemelt feladat a városi hálózatban a  Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése (GINOP-

3.3.1) pályázat keretében DJP Pontok kialakítása és működtetése közhasznú 

információszolgáltatással és képzésekkel. 

Felelős: a könyvtárak munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

 

Gyermekkönyvtárak a városi hálózatban 

 

A gyermekrészlegek 2018-ban is sok ismeret- és élményszerző, valamint szabadidős 

programnak adnak helyet.  A közösségi élményszerzést és a kulturális értékek közvetítését 

szolgálják az ünnepekhez (húsvét, gyermeknap, karácsony) kapcsolódó programok.  

Felelős: a gyermekkönyvtárak munkatársai 

Határidő: december 31. 

 

Kiemelt feladatként kezeljük a szervezett gyermekfoglalkozásokat, melyekre tematikus 

ajánlataink alapján jelentkezhetnek csoportok. A programok, a feldolgozott témák 

sokfélék: mesék, könyvtárbemutatók, néphagyományok, vetélkedők.  

Felelős: a gyermekkönyvtárak munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Könyvtáraink folyamatosan jó kapcsolatot építenek nemcsak a környező iskolákkal, 

óvodákkal, hanem a tőlünk távol eső városrészek iskoláival is, akik szívesen látogatják 

programjainkat. A csoportos foglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a 

gyermekrészleg egyéni, ill. családos foglalkoztatásaira, ill. bármilyen hátránnyal küszködő 

gyermekek színvonalas szabadidős tevékenységének biztosítására. 

Felelős: a gyermekkönyvtárak munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Könyvtáraink gyermekrészlegeiben a hagyományos nyomtatott tájékoztató eszközök, 

valamint az internet egyaránt lehetőséget kínálnak mind az egyéni, mind a csoportos 

ismeretszerzésben. A könyvtári foglakozásokon ezen eszközök gyakorlása, valamint a 

tájékoztató apparátus tudatos használatára való nevelés is cél.  

Felelős: a gyermekkönyvtárak munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Egyik legfontosabb feladatunk a könyv szeretetére, az olvasásra nevelés. A családok 

elérésével közös élmények, hasznos, szórakoztató, tartalmas közös időtöltés, észrevétlen 

tanulási alkalmak megvalósítása révén. Szándékunk az olvasó család kialakítása az olvasás 

megalapozása kisgyermek korban, a családban, a Családok Évében. 

Felelős: a gyermekkönyvtárak munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Egyéni-, iskolai- és óvodai csoportfoglalkozások keretében már kisgyermekkortól segítjük 

az olvasás népszerűsítését, hozzájárulunk az értő olvasás elsajátításához, fejlesztéséhez.  

Felelős: gyermekrészleg vezetője, gyermekrészleggel rendelkező fiókkönyvtárak vezetői 

Határidő: folyamatos 
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A TÁMOP-3.2.13-as projekt fenntartási időszakára vonatkozó vállalásokat a nevelési- 

oktatási intézményekkel kötött megállapodások alapján tovább folytatjuk.  

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

Az EFOP-3.3.2-es kiírásra benyújtott „A könyvtárban megtalálod” - a II. Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár a köznevelés eredményességéért című projekt támogatásban 

részesült. A szakmai programban meghatározott tanórán kívüli foglalkozások 

megvalósítása kiemelt feladat 2018-ban. 

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 
 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 

 

A gyűjteményszervezési osztály alapfeladata 2018-ban is mind a városi, mind a megyei 

szintet illetően és minden dokumentumtípus tekintetében a gyűjteményszervezéssel, 

állománygyarapítással és apasztással, állomány-nyilvántartások vezetésével, 

dokumentumok feldolgozásával, könyvtári használatra alkalmassá tételével kapcsolatos 

teendők ellátása.   

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

Elektronikus adatbázis építése és folyamatos gondozása új, gyors-katalogizált, átirányított 

vagy egyéb okból, a részlegekből, fiókokból, illetve a megye településeiről az osztályra 

kerülő dokumentumok feldolgozásával, a Corvina integrált könyvtári rendszerben, a 

katalogizálási és tárgyszavazási házi szabályzatnak megfelelően, összhangban a Magyar 

Országos Közös Katalógus (ODR lelőhely) mindenkori előírásainak és ajánlásainak a 

figyelembevételével.   

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, Gyűjteményszervezési osztály munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

A beszerzést tekintve a saját kollégáinkat következetes, ütemes és az egész évre 

vonatkozóan arányos forrásfelhasználásra kell ösztönöznünk, a közbeszerzésben nyertes 

szállítót pedig a gördülékenység érdekében a lehető leghatékonyabb együttműködésre. 

Mind a könyv, mind a folyóirat dokumentumtípust illetően a beszerzésre fordítandó összeg 

nagysága miatt 2018-ra is közbeszerzési (EU-s) eljárás kiírására kerül sor.   

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, szolgáltatási, speciális gyűjteményi és 

fiókhálózati osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

A beszerzési politika egyeztetése és kialakítása, a különböző beszerzési keretek (ODR, 

saját, területi, pályázati, Márai) érvényességi időn belüli felhasználásának részletes 

ütemezése, a pénzügyi tervezés. Különböző költségkeretekre történő vásárlás 

kezdeményezése, a vásárlások összegeinek figyelemmel kísérése a mindenkori beszerzési 

határidőknek megfelelően. A megrendelés adminisztrációja, a számlák gyors továbbítása. 

Az esetleges reklamációk intézése.   

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a Gyűjteményszervezés munkatársai 

Határidő: folyamatos 
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A beszerzésre fordítható forrás előre látható nagyságának megfelelően bekapcsolódunk a 

közbeszerzéshez kötődő szakmai anyag előkészítésébe, a folyamattal kapcsolatos szakmai 

munkába mind a folyóirat, mind a könyv dokumentumtípus esetén.   

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító és a 

folyóiratos könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 

 

Az igények összegyűjtése részben az ajánlati lista Corvina integrált könyvtári rendszer 

(ACQ) gyarapító moduljába történő betöltésével, részben a kívánságok összegyűjtésével, 

illetve az igény felkeltésével javaslat formájában. A kurrens és retrospektív vásárlás a 

szolgáltatási, a hálózati, a megyei ellátásban dolgozó kollégák szakmai közreműködésével. 

Az online eszközök igénybevételének előtérbe helyezése a vásárlásban.   

Felelős: a gyarapító, tájékoztató, a fiókkönyvtárakban és a megyei ellátásban dolgozó 

könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 

 

A különböző országos pályázatok, támogatások (Márai, NKA, OIK könyvtámogatás) 

lebonyolításának megszervezése; igények összegyűjtése, rendelés határidőre való leadása. 

Kísérőjegyzékekkel kapcsolatos teendők ellátása. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító 

Határidő: folyamatos 

 

A beérkező tételek átvétele, csomagok bontása, számlával való egyeztetése, (esetleges 

reklamációk elindítása), érkeztetése, állományba vétele és irányítása, valamint szerelésre 

vagy katalogizálásra történő továbbítása. 

Felelős: gyarapítási csoportvezető, a feladattal megbízott gyarapító 

Határidő: folyamatos 

 

NKA Könyvkiadás Kollégiuma által kapott ajándékkönyvek fogadása, állományba vétele, 

adatbázisban való megjelenítése és a könyvtári igazolások adminisztrálása és visszaküldése 

a kiadóknak. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott segédkönyvtáros 

Határidő: folyamatos   

 

Főkönyv, Csoportos leltárkönyv, számlák és az elköltött összeg nyilvántartása papír- és 

elektronikus felületen. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, gyarapítási csoportvezető 

Határidő: folyamatos 

 

A Központi (olvasószolgálati) és a Fiókhálózati kollégák által az elektronikus rendszerben 

különböző jogcímeken keletkező törlésre jelölve kóddal ellátott példányok importálása, a 

listák jegyzékké szerkesztése, a törlés folyamatának adminisztrálása. A gépi katalógusban 

nem szereplő tételekről a kézi törlési jegyzék átvétele az olvasószolgálattól. A 

dokumentumok egy helyen való gyűjtése az alagsor kijelölt helyén. A törlés csoportos 

leltárkönyvben és elektronikusan való vezetése. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, gyarapítók, olvasószolgálati kollégák 

Határidő: folyamatos 

 

A kézi törlési jegyzéken szereplő dokumentumok nyilvántartásból való kivezetése az 

egyedi leltárkönyvi és számkönyvi bejegyzésekből. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyűjteményszervező 

Határidő: folyamatos 
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Az osztályon végezzük a felmerülő igények függvényében a dokumentumok átirányítását, 

a kártérítéshez kapcsolódó adminisztrációt. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyűjteményszervező 

Határidő: folyamatos 

 

A könyvtár aktuális folyóirat állományának példányszintű adatainak és az ezekre 

vonatkozó kölcsönzési politikának az országos lelőhelyen való folyamatos beállítása. 

Folyóiratok leltárba vétele a szükséges törlési folyamat elvégzése.   

Felelős: folyóiratos könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 

  

Munkakapacitás és tárolóhely függvényében lehetőség szerint fogadjuk az olvasók által 

felajánlott ajándék-dokumentumokat, biztosítjuk azok elérhetőségét a központi és a 

fiókkönyvtárak számára. A KSZR és a hálózat által feldolgozásra az osztályunkra kerülő 

irányított ajándékokat a szokásos eljárásnak megfelelően állományba vesszük és 

katalogizáljuk.   

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a Gyűjteményszervezés munkatársai 

 

2017-ben is figyelemmel kísérjük a megye nyomdáiban megjelent dokumentumokat. A 

helyismereti részleg könyvtárosaival együtt kapcsolatfelvétellel törekszünk a 60/1998. (III. 

27.), a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 

kormányrendeletben biztosított intézményi jogaink érvényesítésére. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a Gyűjteményszervezés munkatársai, 

helyismeret munkatársai 

  

Igény szerint rendelkezésre állunk a Corvina rendszer gyarapító (ACQ), katalogizáló 

(CAT), folyóirat-kezelő (SER) és katalógus (PAC) moduljának használatával összefüggő 

felhasználói kérdésekkel hozzánk forduló kollégáknak intézményen belül és az egész 

megyére vonatkozóan.   

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a Gyűjteményszervezés munkatársai 
 

1. táblázat 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) 
(net.)114.806.832* 

(br.) 122.090.068 

(net.) 119.467.566 

(br.) 127.000.000 

- ebből folyóirat (br. Ft) 
*25.235.120 

(br.) 26.525.805 

(net.) 25.714.286 

(br.)27.000.000 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(br. Ft) 

*7.013.156 

(br.) 8.906.708 

(net.) 7.086.614 

(br.) 9.000.000 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 
1024 1028 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
**10.129 10.140 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 
294 300 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
660 680 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
390 395 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 45.875 48.000 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma 38.422 39.000 
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2016 óta a rendelkezésre álló NGM állásfoglalás alapján intézményünk is összehangolja az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott 

részletező nyilvántartásokat a szakmai nyilvántartások rendjével. Ennek következtében a 

szakmai nyilvántartásokban is a bekerülési értéket az Áhsz.15. §-a és 16. §-a alapján kell 

meghatározni. A szakmai nyilvántartásokban, leltárkönyvekben a korábbi, évtizedekre 

visszamenő gyakorlat a dokumentumok bruttó értékét rögzítette, a 2016-os beszámolóban 

már a nettó értékekkel számoltunk. 

 

Az összehasonlítás miatt a 2018-as munkatervünkben is feltüntettük a nettó számokat. (1. 

táblázat - *) 

 

Előző években csak a központi és fiókkönyvtárak gyermekkönyvtári részlegébe – 

teremkódra szűrve – bekerült dokumentumokat vettük figyelembe, azonban a KSZR 

települések is jelentős mennyiségű gyermekirodalommal gyarapítják könyvtáraikat, ezért a 

2017-es tény már ezeket a darabszámokat is tartalmazza. (1. táblázat - **) 

 

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 

 

Az egyes dokumentumokról a katalogizáló modul (CAT) segítségével szabványos 

bibliográfiai rekord készítése, ezzel kapcsolatban az adatbázis hibáinak javítása, gondozása 

mind a bibliográfiai, mind az authority rekordokat illetően.   

Felelős: a gyűjteményszervezési osztály katalogizálói 

Határidő: folyamatos 

  

A retrospektív feldolgozás keretében a Központi könyvtár, elektronikus katalógusban még 

nem megjelenített Aa-s és Dd-s méretű raktári dokumentumainak feldolgozása. Az Ee-s 

méretűek feldolgozásának megkezdése. 

Felelős: a gyűjteményszervezési osztály katalogizálói 

Határidő: folyamatos 

  

A könyvtár állományába kerülő kotta és zenei hangfelvételek feldolgozása, cutterezése a 

leltárba vétel előtt.   

Felelős: a Zeneműtárban dolgozó kollégák 

Határidő: folyamatos 

  

A beérkező dokumentumok szerelése (a gerincen raktári jelzet, szükség szerint tasakban 

kölcsönző cédula, tulajdonbélyegző használata az előírás szerinti oldalakon), dobozolása és 

a konkrét részlegre vagy fiókba történő elszállításuk megszervezése átadólistával. 

Felelős: a feladattal megbízott szerelők 

Határidő: folyamatos 

  

A KSZR kistelepüléseinek retrospektív állománya hiányos vagy hiányzó bibliográfiai 

leírásainak megjelenítésével kapcsolatos feladatok kezelése, végzése. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, feladattal megbízott katalogizálók, megyei 

ellátás munkatársai 

Határidő: folyamatos 
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A minőségbiztosítás követelményének megfelelően a Gyűjteményszervezési osztályon 

folyó tevékenységek kidolgozott szabályzatának és folyamatainak alkalmazása. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

A honlapon található előfizetett adatbázisok tartalmának feldolgozása a Corvina 

katalógusban. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, feladattal megbízott katalogizálók 

Határidő: folyamatos 

 

 

2. táblázat 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített 

rekordok száma 
870.658 871.500 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött 

tételek száma 
370.389 380.300 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok 

száma 
3575 3600 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának 

átlagos időtartama órában kifejezve) 
0,07 0,07 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 

(átlagosan) 

1,00 1,00 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus 

katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény 

egészének %-ában) 

95 97 

 

 

 

2.3 Állományvédelem  

 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 

 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás vagy 

egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

751 800 

Muzeális dokumentumok száma 36454 36600 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 
215 217 

Az állományvédelmi célból digitalizált 

és a konvertált dokumentumok száma 
15736 17000 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 
80375 81500 

A könyvtári dokumentumok állagának 

védelmét szolgáló gépek száma 
3 3 
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2.4 Tudományos kutatás  

 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése (kutatónapok megítélésének kritériumai, 

ellenőrzése) 

 

A könyvtárban a különböző kiadványokhoz, előadásokhoz szükséges tudományos 

kutatásokat a kollégák átlagosan heti 2 órában, munkaidőben végzik. A kutatások egy része 

a Lévay József Centenáriumi Emlékprogramhoz kapcsolódik: Lévay József könyvtára, 

hagyatéka, a Kazinczy Önképzőkör Lévay tanársága idején, Lévay József emlékbeszédei 

és emlékódái tudományos forráskiadás, valamint a könyvtár képeslapgyűjteményéből 

szerkesztett kötet kéziratának elkészítése. 

2018-ban a Könyvtári Mappa évi két lapszáma és a Könyvheti Újság mellett NKA 

támogatásból jelenik meg a Lévay József emlékbeszédei és emlékódái című tudományos 

forráskiadás. 

A munkatársak 2018-ban is több konferencián és szakmai napon vesznek részt, illetve 

tartanak előadást. A 2017. évi adatok az MKE Vándorgyűlése és az Erasmus+ mobilitási 

hét miatt emelkedtek, 2018-ban nem várható ilyen mértékű növekedés. 

Nagyobb mértékű növekedést tervezünk a továbbképzések számában, mivel emelkedett a 

segédkönyvtáros tanfolyamon résztvevő munkatársak száma és további képzések 

várhatóak „Az én könyváram” projektben, a kulturális közösségfejlesztés területén, illetve 

a nyertes DJP-pályázat mentorai részére. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)

   
416 416 

Tudományos kutatások száma 4 4 

A könyvtár összes publikációinak száma és 

ebből a könyvtár szakemberei által 

készített, nyomatott vagy elektronikus 

formában megjelent publikációk száma 

74 

 

55 

80 

 

60 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 

publikációk száma 
0 0 

A könyvtár által kiadott kiadványok száma 3 4 

A könyvtár szakemberei által tartott 

előadások száma 
35 30 

A könyvtár szakemberei által elvégzett 

szakértői tevékenységek száma 
8 8 

A könyvtár által szervezett konferenciák 

száma  
5 5 

A könyvtár által szervezett konferenciákon 

résztvevők száma 
964 250 

A könyvtár szakembereinek konferencián 

való részvételének száma 
352 150 

A képzésben, továbbképzésen részt vett 

dolgozók száma 
8 18 
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  

 

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás  

 

A 60/1998. (III. 27.) a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és 

hasznosításáról szóló rendelete alapján intézményünk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

székhelyű nyomdák által előállított, a helyi vonatkozású sajtótermékekből a kiadók terhére 

ingyen rendelkezésre bocsátott, hibátlan minőségű nyomdai termékek birtoklására jogosult. 

 

A Helyismereti gyűjteményben, a Gyűjteményszervezési osztályon dolgozó, illetve e 

gyakorlatban jártas többi kollégával összefogva folyamatos erőfeszítésekre van szükség 

ahhoz, hogy a 60/1998. (III. 27.) a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és 

hasznosításáról szóló Kormányrendelet előírásaira hivatkozva, a kötelespéldányokat az 

intézmény összegyűjtse, a megyében működő helyi nyomdák létét és elérhetőségét számon 

tartsa. Ebben a munkában a területellátásban referensként a megye településeit ismerő 

kollégáknak fontos szerepe van, hiszen a KSZR működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) 

EMMI rendelet 4. § (1). bekezdésének 9. pontja a megyei könyvtár feladatai közé sorolja a 

településre és a megyére vonatkozó helyismereti információk biztosítását, digitalizálását is. 

Felelős: Helyismeretben dolgozó kollégák és a feladattal megbízott könyvtáros, területi 

referensek, gyűjteményszervezési osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

A beérkezett kötelespéldányok rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelően 

állományba vételre, feltárásra, a megfelelő gyarapodási módban megjelenítésre és őrzésre 

kerülnek. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, gyarapítók, folyóiratos könyvtárosok, 

olvasószolgálat 

Határidő: folyamatos 

 

Azokról a kötelespéldányként megküldött dokumentumokról, amelyek más könyvtár 

illetékességét érintik, értesítést küldünk az érdekelt könyvtárnak. Azokat a 

dokumentumokat pedig, amelyek más megye gyűjtési körébe tartoznak, részükre 

továbbküldjük. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, helyismereti kollégák 

Határidő: folyamatos 

 

A megyei kötelespéldányként beérkező helyismereti vonatkozású dokumentumok 

állományvédelmi szempontból és archiválási céllal történő digitalizálása a helyismereti 

munkatársak által szervezetten valósul meg, az intézmény digitalizálási stratégiájával 

összhangban. 

Felelős: szolgáltatási osztályvezető, érintett munkatársak 

Határidő: folyamatos 

 
 

3.2 ODR tevékenység  
 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében bevezetett ingyenes 

„Válaszküldemény” szolgáltatásnak, a rendszeres és közvetlen módszertani tanácsadásnak 

és az ODR szolgáltatások következetes népszerűsítésének köszönhetően folyamatosan 

emelkedik a könyvtárközi kölcsönzések száma. 

Arra törekszünk, hogy mind a személyes kapcsolattartás, mind az elektronikus tájékoztatás 

során továbbra is nagy hangsúlyt fektessünk az ODR, a könyvtárközi kölcsönzés 
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népszerűsítésére, a lehetőségekhez mérten növelve az elektronikusan biztosított 

dokumentumok számát is. 

Felelős: könyvtárközi munkatárs, területi referensek 

Határidő: folyamatos 

 

 

3.3 Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös 

fejlesztések, dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő 

támogatás felhasználása.  

(szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 

 

 

Együttműködések 

 

2018-ban is kiemelt feladatunk, hogy az együttműködésünk – a megye területén működő, 

a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő és a KSZR-es könyvtárak tekintetében 

egyaránt – fejlődjön, egyre több munkaterületen, egyre szélesebb körben valósuljon meg. 

A szakmai ismeretátadás egyik leghasznosabb formája a szakmai napok, műhelynapok 

szervezése. 

2016 végén a nyilvános könyvtárak körében történt felmérés alapján láttuk, melyek azok 

a könyvtárak, akik tervezik a Minősített Könyvtár címre a pályázat beadását (Edelény, 

Gönc, Kazincbarcika, Nyékládháza, Ózd, Sátoraljaújhely, Szikszó), de vannak olyanok 

(további 6 könyvtár), akik pályázat nélkül, de figyelmet kívánnak fordítani a 

minőségügyi tevékenységre, és ehhez kérik a megyei és városi könyvtár segítségét. A 

sikeres tevékenységük támogatására 2018-ban olyan szakmai napot szervezünk (NKA 

támogatásra pályázva), melynek fő témája a minőségirányítás, az ahhoz elengedhetetlen 

dokumentációs és szabályozó rendszer kialakítása és az önértékelés. A szakmai napon túl 

biztosítjuk az egyéni konzultáció lehetőségét is. 

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

2018-tól már 325 településen biztosítjuk KSZR keretében a szolgáltatásokat (köztük 5 

városi könyvtár), de az így nyilvános jegyzéken maradt 9 községi könyvtár között is 

találunk olyat, akit célszerű lenne csatlakoztatni.  Felvesszük a kapcsolatot e települések 

fenntartóival, tájékoztatjuk őket a változtatás lehetőségeiről, a KSZR-ről. 

Amely települések ebben partnerek, azokkal őszig megkötjük az együttműködési 

megállapodást. 

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

Az aktuális könyvtárszakmai kérdésekről a könyvtárosoknak és fenntartóiknak szóló 

szakmai napokat a megyei könyvtárban, illetve a szolgáltató központokban tervezzük 

megrendezni.  

Felelős: igazgató, városi hálózati igazgatóhelyettes, megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos, évi 4 alkalom 

 

A szakmai továbbképzések, a megyei és járási, ellátási körzet szintjén megvalósuló 

szakmai napok, konferenciák mellett a szakmai munka minőségi fejlesztését elősegítő 
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együttműködésekre helyezzük a hangsúlyt. A Corvina integrált rendszer közös 

használatával, valamint a megye települési, szak- és iskolai könyvtárait támogató, 2018-

ban megújuló szerverparkunk üzemeltetésével hozzájárulunk Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye lakosságának minőségi könyvtári ellátásához. A Corvina rendszer használatának 

kiterjesztésével tovább kívánjuk növelni a csatlakozó könyvtárak szolgáltató képességét. 

Tervezzük a Corvina integrált könyvtári rendszer használatához eddig csatlakozott városi 

könyvtárak közösségének igény szerinti további bővítését, valamint lehetőséget 

biztosítunk iskolai könyvtárak csatlakozására is. A Megyei Közös Katalógus használata 

részben a tájékoztatást, részben a könyvtárközi kölcsönzés kiterjesztését segíti elő.  

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes, rendszergazda 

Határidő: folyamatos 

 

A szakmai innovációt, a szolgáltatási terek megújítását támogató pályázatokat figyeljük, 

azok megjelenésére a települési önkormányzatok figyelmét felhívjuk. A projektekbe 

igyekszünk minél több települést bevonni. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, a feladattal megbízott területi referens 

Határidő: folyamatos 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk az országos szakmai rendezvényekre, kiemelten az Internet 

Fiesta és az őszi Országos Könyvtári Napok programsorozatra.  

Minden évben a kiemelt rendezvények sorába tartoznak az Ünnepi Könyvhét programjai, 

melyben továbbra is nagy szerepet szánunk az együttműködéseknek. 2018-ban az Ünnepi 

Könyvhét megyei megnyitóját a hagyományok szerint (minden második évben) más 

településére szervezzük. 2018-ban Mezőcsátra szervezzük a megyei megnyitót. A 

megyében közösen meghívható előadók, vendégek mellett szorgalmazzuk a 

településeken élő művészek, együttesek részvételét, a megye kulturális értékeinek jobb 

megismertetését, s egyúttal a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználását. 

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők 

Határidő: folyamatos, illetve programhoz kapcsolódó 

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár honlapja, a www.rfmlib.hu oldalai és a 

www.bazkonyvtar.hu portál továbbra is az információáramlás és a tájékoztatás fontos 

eszköze marad. A kapcsolattartásban továbbra is támaszkodunk az elektronikus levelezés 

jól bevált gyakorlatára, nem mellőzve a szolgáltatásba bevont városi könyvtárak, 

valamint a területi referensek közvetlen, személyes kapcsolattartását. 

Felelős: igazgató, honlapszerkesztők, megyei PR-munkatárs, területi referensek 

Határidő: folyamatos, illetve programhoz kapcsolódó 

 

2018-ban is folyamatosan végezzük a www.bazkonyvtar.hu weboldal technikai és 

tartalmi megújítását, az adatfrissítéseket, az elavult dokumentumok cseréjét, felmérések 

eredményét. A könyvtárak publikus felületeit megosztjuk. A galériában továbbra is 

közöljük a nagyobb rendezvények, a felújítások, könyvtárátadók fotóit. A felületen 

elérhető a megyei helyismereti, helytörténeti vonatkozású cikkajánló. Arra törekszünk, 

hogy valamennyi szakmapolitikai, jogszabályi változásról hírt adjunk a Megyei Tudástár 

portálon. 

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes, megyei PR-munkatárs, 

rendszergazda, helyismeretben dolgozó kollégák 

Határidő: folyamatos 

 

Továbbvisszük a 2015-ben elindított Könyvtári Mappát, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei könyvtárosok lapját. Az évente két alkalommal, nyomtatott és elektronikus 

formában is megjelenő megyei szintű időszaki kiadvány szerkesztésébe, az írások 

http://www.bazkonyvtar.hu/
http://www.rfmlib.hu/
http://www.bazkonyvtar.hu/
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elkészítésébe bevonjuk a megye könyvtárosait, kapcsolatunkat kiterjesztve a szak- és 

felsőoktatási könyvtárak irányába is. Célunk, hogy széles körben tájékoztassuk a 

kollégákat a megye könyvtárügyének történéseiről, hogy gyakorlati, szakmai segítséget 

nyújtsunk a megyében dolgozó könyvtárosoknak, illetve hogy megjelenési lehetőséget 

biztosítsunk saját tapasztalataiknak, eredményeiknek, gyakorlatuknak. 

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes, feladattal megbízott területi 

referensek, megyei PR-munkatárs 

Határidő: folyamatos 

 

Támogatjuk, és aktív részvételünkkel segítjük az ellátási körzetek szintjén megvalósuló 

szakmai programokat, rendezvényeket, kezdeményezéseket. 

Felelős: igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

Hagyománnyá vált Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az őszi, Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozatához kapcsolódó megyei könyvtáros találkozó, melyet 2018-ban már 13. 

alkalommal tervezünk megrendezni. E program keretében köszöntjük a legalább harminc 

éve könyvtárosként dolgozó kollégákat, a nyugdíjba vonulókat, illetve kihasználva a 

kollégák nagy számban való megjelenését, lehetővé tesszük az aktuális és a mindennapi 

munkában hasznosítható témák közös megbeszélését. 

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. október 

 

A minőségi munka megszervezésében kiemelt szerepe van a könyvtáros személyének, így 

különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a szakmai képzésekre, továbbképzésekre. A 

közalkalmazottként, vagy közfoglalkoztatott státuszban huzamosabb ideje egy település 

könyvtárában foglalkoztatott kolléga szakmai ismereteit elsősorban a segédkönyvtáros 

képzés keretében, míg a kistelepülési könyvtárosokét elsősorban alapfokú képzés 

keretében szeretnénk bővíteni. 2018-ban is elindítjuk az OKJ-s Segédkönyvtáros képzést 

szeptemberi kezdéssel.  

Felelős: igazgató, képzésért felelős munkatárs  

Határidő: 2018. december 

 

Folytatni kívánjuk az elmúlt év gyakorlatát, és több helyszínen a Corvina integrált 

rendszert és moduljai (CIRC, CAT) használatát elősegítő, 1-1 napos továbbképzést 

szervezünk az érdeklődő társkönyvtárak szakemberei számára.  

Felelős: igazgató, megyei és városi hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos, igény szerinti 

 

2018-ban is folytatjuk a 2017-ben elkezdett alapfokú, gyakorlati könyvtárosi ismereteket 

nyújtó tanfolyamok szervezését a központi könyvtárban és igény szerint más helyszíneken 

is a települési könyvtárakban könyvtári végzettség nélkül dolgozó kollégáink, esetenként a 

kulturális közfoglalkoztatottak számára. Ez a fajta képzés elengedhetetlen a 

kistelepüléseken tapasztalt nagymértékű fluktuáció miatt is. 

Felelős: igazgató, megyei és városi hálózati igazgatóhelyettes, olvasószolgálat 

Határidő: folyamatos, igény szerinti 

 

Kiemelt feladatként kezeljük a gyermekkönyvtári, illetve a gyermekek körében végzett 

könyvtári, olvasásnépszerűsítő munkát, a megyében dolgozó gyermekkönyvtárosok, kettős 

funkciójú könyvtárakban dolgozó munkatársak együttműködését. Továbbra is 

támaszkodunk a már hagyománnyal és jó kapcsolatrendszerrel rendelkező 

Gyermekkönyvtáros Műhely munkájára, s további szakemberek bevonásával az idei évben 
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már ötödik alkalommal hirdetjük és szervezzük meg a megyei szintű olvasásnépszerűsítő 

játékunkat, a Hahó könyvtársak! vetélkedőt. Terveink szerint a játék zárásaként, a jó 

eredményt elérő csapatok tagjai 2018-ban is ingyenesen vehetnek részt egy egyhetes 

olvasótáborban, ezúttal Bogácson.  

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes, gyermekkönyvtár vezetője 

Határidő: 2018. július 

 

A szakmai együttműködésre támaszkodva, és annak további erősítése érdekében két 

szaktanácsadó kollégával megyei koordináló szerepet vállalunk a Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek "Az én könyvtáram" című EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 

keretében. 2018-ban két szakmai napot szervezünk könyvtárosok és iskolai könyvtárosok, 

valamint pedagógusok részvételével a pályázat 4 fejlesztési területének – olvasásfejlesztés, 

szövegértés, könyvtárhasználat-információkeresés, és digitális kompetencia – 

megismertetésére, illetve a pályázat sikeres megvalósításának előkészítésére. 

Felelős: igazgató, megyei szaktanácsadók, a megyei- és a városi hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. november 

 

Megyei hatókörű városi könyvtárként a törvényi kötelezettségnek megfelelve – a 66. § n) 

pontja szerint intézményünk elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a 

települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét – bekérjük a települési 

könyvtárak dokumentumait és az elemzést követő megállapításainkat szakmai napon 

megosztjuk a nyilvános könyvtárak képviselőivel. 

Felelős: igazgató, megyei igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. április 1. 

 
 

 3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
– rövid összefoglaló, hiszen a KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik 

 

A kistelepüléseken, túlnyomóan a községekben élő lakosság minőségi könyvtári ellátása 

érdekében 2013-ban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is a tv-i szabályozásnak 

megfelelően átalakult a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. Mind a személyi, mind a 

szervezeti keretek, a munkaszervezési, logisztikai folyamatok kialakításra kerültek, a 

technikai feltételek, a gépjármű flotta rendelkezésre áll. A személyi feltételekben 

bekövetkező változások folyamatos szervezeti módosításokat, fejlesztéseket, 

munkamegosztásban történő átalakításokat követelnek. 2018. január 1-jétől a közreműködő 

városi könyvtárak számában nincs változás (8), a terület-ellátási csoportban a 

decemberihez képest 1 fővel kevesebb, teljes munkaidőre vetítve 9 és fél a munkatársak 

száma. A feladatok és a területek megosztása a hatékony és egyenletes munkavégzést szem 

előtt tartva, ennek megfelelően módosul.  

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, területellátási csoportvezető 

Határidő: folyamatos 

 

Az ellátásnak az alapvető célja változatlan: a kistelepüléseken élők közvetlenül, illetve a 

szolgáltatásokat közvetítő városi könyvtárak közreműködésével a lehető leghatékonyabban 

és gazdaságosan működtetett rendszer segítségével minőségi könyvtári, információs 

szolgáltatásokhoz jussanak.  

Az elmúlt évhez hasonlóan tovább nőtt a KSZR-hez csatlakozó települések száma. 2017. 

végéig újabb 7 település (1 város és 6 község) önkormányzatával kötött megállapodást a II. 
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Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, így 2018-ban már 325 kistelepülés könyvtári, 

információs és közösségi szolgáltatásáról gondoskodunk.  

Az új belépők mindegyike (Abaújszántó, Boldva, Erdőbénye, Halmaj, Homrogd, Taktabáj 

és Tiszapalkonya) a letéti ellátási formát választotta.  

Mindezek alapján 2018-ban már 268 település helyben biztosítja a könyvtári szolgáltató 

helyet, 57 – elsősorban rendkívül alacsony lakosságszámmal rendelkező település – pedig 

a könyvtárbuszos szolgáltatást igényli.  

 

A hatékony és gazdaságosan működtethető ellátás érdekében kötött szolgáltatás megosztási 

szerződéseket csak egy várossal módosítottuk, ahol az ellátandó települések száma 

változik: Tiszaújváros (+1 település, Tiszapalkonya). Így Tiszaújváros esetében növekedett 

a szerződéshez kapcsolódó költségtérítés is. A többi csatlakozott település közvetlenül a 

központból, munkatársaink által kerül ellátásra. 

Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes, megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

  

Hét ellátási körzetben (abaúj-hegyközi, cigándi, mezőcsáti, mezőkövesdi, miskolci, 

szikszói, tokaji) közvetlen hozzánk tartozó, központból történő szolgáltatást nyújt a II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, melyet 5 területi referens végez.  

Munkánk szervezésében továbbra is az 1997. évi CXL. törvény 66. §-ában megfogalmazott 

feladatok maradéktalan végrehajtása a meghatározó. 

A költségvetés átgondolt megtervezésével, s az erre épülő szolgáltatások, fejlesztések 

településnagyság és konkrét települések szerinti meghatározásával biztosítjuk a rendszer 

zavartalan működését. 

Felelős: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes, megyei hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

Uniós forrás segítségével, a sikeres EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázatnak köszönhetően 

fejlesztjük a megyében a könyvtárbuszos ellátást. A pályázat ütemezésének megfelelően 

2018-ban kerül sor a busz megépítésére. A szolgáltatás zökkenőmentes, 2019-es 

bevezetése érdekében a kapcsolódó tervezési és szervezési feladatokat 2018-ban kell 

elvégezni. 

Felelős: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes, megyei hálózati igazgatóhelyettes, 

feladatba bevont területi referensek 

Határidő: 2018. október 31. 

 

A 2017-ben, a meghívásos NKA pályázat támogatásával megvalósított mintaprogramokat 

a jól működő és folyamatosan bővülő KönyvtárMozis településekre a vetítések mellé a 

továbbiakban is igyekszünk megszervezni. Arra törekszünk, hogy a foglalkozásokat, 

ismeretterjesztő előadásokat, biblioterápiás foglalkozásokat minél több helyszínen a helyi 

kollégák végezzék. Ezt a feladatot módszertani segítségnyújtással is szeretnénk támogatni. 

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes, a feladattal megbízott, felelős területi 

referens 

Határidő: folyamatos 

 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésében, munkaszervezésében a 

következő alapelvek érvényesülését tartjuk szem előtt: 

 

 Arra törekszünk, hogy a rendszer továbbra is gazdaságosan és hatékonyan működjön a 

költségek átgondolt, lehetőség szerinti csökkentésével, a beszerzések pontos és 

körültekintő előkészítésével. 
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 Elvárás, hogy a szakmai munkát jól kiépített, következetesen fejlesztett és 

karbantartott informatikai rendszer támogassa, így az informatikai fejlesztésekre 

nagy hangsúlyt fektetünk. Ezért cseréljük le pályázati támogatással 2018-ban a 

szerverparkunkat. 

 A KSZR működtetéséhez szükséges adatokat, információkat naprakészen, jól 

bővíthető és lekérdezhető adatbázisokba szervezzük, melyhez a hozzáférés az 

intézmény igazgatójának, gazdaságvezetőjének és a Területellátási munkacsoport 

valamennyi tagjának biztosított.  

 Az adatok több szempontú lekérdezését, elemzését folyamatosan biztosítani kell. 

 Arra törekszünk, hogy a kistelepülési könyvtári, információs és közösségi helyekkel 

való személyes kapcsolattartás a leghatékonyabban és a legkisebb költséggel 

valósuljon meg. 

 A kistelepülési ellátást koordináló II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a 

szolgáltatások biztosításában közreműködő városi könyvtárak azonos elvek mentén 

szervezik a munkájukat, melynek érdekében szakmai konzultációkat, szakmai 

napokat szervezünk, szabályzatokat dolgozunk ki. 

 A városi könyvtárak részt vesznek a KSZR munkatervének és beszámolójának 

összeállításában, melyhez a statisztikai adatok, valamint a kistelepülések személyes 

megkeresése szolgáltat adatot.  

 Valamennyi, a KSZR működtetésében szerepet vállaló könyvtár azonos rendszert, a 

Corvina integrált rendszert használja a dokumentumok és információk közvetítésére. 

Valamennyi állománymozgást (letéti csere, új tartós letét kihelyezése, állományleltár, 

törlés stb.) csak és kizárólag a Corvina integrált rendszer megfelelő moduljának 

használatával bonyolítunk. 

 A feladatellátásban kulcsszerepe van a Megyei Közös Katalógusnak és a Megyei 

Tudástár Portálnak. 

 A dokumentumok (könyv, folyóirat, hangoskönyv, DVD, digitális dokumentumok 

stb.) gyarapítása, feldolgozása központilag, a megyei és városi könyvtárban történik. 

A dokumentumok szolgáltató helyekre juttatásában, a cserék és letétek gondozásában 

valamennyi szerződött partner részt vesz. 

 A közreműködő városi könyvtárak, szoros kapcsolatot tartva a kistelepülési 

munkatársakkal, igényfelmérést végezve vesznek részt a gyarapítás munkájában, 

melyhez minden könyvtárban egy fő jogosultsággal rendelkezik. 

  

Dokumentumszolgáltatás, gyűjteményszervezés 

 

Arra törekszünk, hogy a dokumentum beszerzésben érvényesüljenek a települési igények. 

Tovább bővítjük azon települések körét, ahová folyóiratokat rendelünk. A települések 

folyóiratigényének összegyűjtésében a városi könyvtárak segítségünkre vannak, a 

megrendelés adminisztrációját a megyei hatókörű városi könyvtár folyóiratos kollégái 

végzik. Az érkeztetés (nyilvántartás), a reklamáció indítása a szolgáltató helyen dolgozó 

könyvtáros feladata. 

2018-ban a beszerzési keretösszeg további emelését tervezzük, nem csak a településszám 

növekedésével arányosan. Könyvekre 65 millió Ft-ot (2017-ben 49 millió Ft), egyéb 

dokumentumtípusra 1 millió forintot, a folyóiratok előfizetésére 24 millió Ft-ot költünk. 

A dokumentumok beszerzését 2018-ban is közbeszerzési eljárás keretében bonyolítjuk 

mind a könyvek, mind a folyóiratok tekintetében. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, gyűjteményszervezési osztályvezető, a területi 

referensek és a közreműködő városi könyvtárak 

Határidő: folyamatos 
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Az egyes ellátási körzetekben felhasználható keretösszegeket előre meghatározzuk, 

felhasználásukról naprakész nyilvántartást vezetünk. Követjük a bolti és elektronikus 

vásárlásokat, figyelemmel kísérve a településekről érkező egyedi, de indokolt igényeket. 

Arra törekszünk, hogy a forrásfelhasználás 2018. december 1-jéig, a számlázással 

kapcsolatos adminisztráció december végéig befejeződjön. 

Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a megyei gyarapítást koordináló munkatárs, 

területi referensek 

Határidő: folyamatos 

 

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a kistelepüléseken korszerű, jól használható 

gyűjtemények legyenek, melyekről elektronikusan is információ nyerhető. Éppen ezért 

nagy hangsúlyt fektetünk a településen lévő saját állomány átválogatására, selejtezésére, 

feltárására a Corvina integrált rendszer katalógusában. 

2018-ban is valamennyi ellátási körzetben, több településen végzünk majd 

állományrendezést, selejtezést, jelzetelést, példányadatozással összekötve az elmúlt évhez 

hasonlóan, terveink szerint 49 településen. Azon településeken, ahol a teljes saját állomány 

példányadatozását, szükség esetén bibliográfiai feltárását is elvégezzük, ott is átválogatjuk 

az állományt, az elavult, fizikailag megrongálódott dokumentumok kivonásra kerülnek. Az 

állomány egészének példányadatozása mellett a dokumentumokba a kölcsönzés 

előkészítéséhez vonalkódot helyezünk, s a könyvek egységes, nyomatatott formában 

történő jelzetelését, szerelését is elvégezzük. Ez elsősorban az NKA felújítási pályázatok 

keretében nyertes és a saját erőből megújuló könyvtárak állományára vonatkozik. 

2018-ban a városi szolgáltató központok közreműködésével együtt közel 90 ezer (2017-

ben 87646 db) dokumentum elektronikus feldolgozását és katalógusban történő 

megjelenítését biztosítjuk. 

Felelős: valamennyi területi referens és együttműködő városi könyvtár 

Határidő: 2018. december 

 

Információs szolgáltatás 

 

A Corvina integrált rendszer használatának kiterjesztésével, a katalógus modul mellett a 

kölcsönzési modul minél több településen történő bevezetésével egy jól menedzselhető és 

korrekt adatokat biztosító rendszer kialakításán dolgozunk. A folyamatos 

példányadatozásnak, valamint a korábbi évek konverziójának köszönhetően 2017 végéig 

445 927 példány adata került be az elektronikus katalógusba. Ennek eredményeként 

2017-ben már 47 településen működött a gépi kölcsönzés, és további 41 helyen tervezzük 

2018-ban annak bevezetését. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, feladattal megbízott területi referensek, 

rendszergazda 

Határidő: folyamatos 

 

A Megyei Tudástár portálon elhelyezett információk, adatok, letölthető nyomtatványok 

folyamatos karbantartásával, aktualizálásával biztosítjuk a közvetlen 

információszolgáltatást nemcsak a használók, hanem a kollégák számára is. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, feladattal megbízott területi referensek, PR-

munkatárs 

Határidő: folyamatos 
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Törekszünk arra, hogy a településekről, a polgármesteri hivataloktól érkező, helyismereti 

információs igényeket a rendelkezésre álló források felhasználásával minél gyorsabban 

megválaszoljuk. Ebben a munkában támaszkodunk a könyvtár szakmai területi 

munkatársaira, elsősorban a Helyismereti gyűjtemény anyagára és könyvtárosaira. 

Felelős: valamennyi területi referens 

Határidő: folyamatos 

 

Kezdeményezzük és szorgalmazzuk, hogy amelyik településnek van honlapja, ott a 

település könyvtárára vonatkozó, a használók számára nélkülözhetetlen információk is 

elhelyezésre kerüljenek. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, valamennyi területi referens 

Határidő: folyamatos 

 

Valamennyi szakmai fórumon és a személyes látogatások során is szorgalmazzuk az 

ODR, a megyei hatókörű városi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételét, a 

könyvtárközi kölcsönzés még intenzívebb kihasználását. Ennek érdekében 

kezdeményezzük a kistelepülések regisztrációját is az ODR adatbázisban. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, valamennyi területi referens, könyvtárközis 

kolléga 

Határidő: folyamatos 

 

 

Közösségi szolgáltatások 

 

Célunk, hogy a településeken élők érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, 

könyvtári rendezvényeket, digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat és egyéb, 

érdeklődésre számot tartó programokat, kiállításokat szervezzünk, melyek támogatják az 

olvasáskultúra, az olvasás, a tanulás fejlesztését, segítik a közösségi élet, a civil 

önszerveződések kialakulását és megerősödését. Mindezt a szolgáltatóhelyek bevonásával 

tesszük, különös tekintettel az országos (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok) és 

térségi szakmai programokra. 

Kiemelt célunk 2018-ban a KönyvtárMozi projekt további folyamatos működtetése és 

fejlesztése, törekedve arra, hogy a vetítésekhez közösségformáló programok, előadások, 

beszélgetések, biblioterápiás foglalkozások társuljanak. 

Általános tendencia, hogy a települések a kultúrára fordított kiadásaikat folyamatosan 

csökkentik. Ennek ismeretében nagyon fontos, hogy a legkisebb – 500 fő lélekszám alatti – 

településekre is szervezzünk programokat, rendezvényeket, mivel sok esetben az ott 

élőknek nincs más lehetőségük kulturális események látogatására. 

A portálon a korábbi évek tapasztalataira is alapozva folyamatosan frissítjük a 

programajánló listát. A program igények és a szervezés lebonyolítása tekintetében 

folyamatos kapcsolatot tartanak a rendezvényszervező kollégák a települési 

önkormányzatokkal, illetve a könyvtárosokkal. A költségkeretek elosztása elsősorban a 

lakosságszámtól függ, de figyelembe vesszük a települések aktivitását is. 

Felelős: programszervező, valamennyi területi referens és együttműködő városi 

könyvtárak 

Határidő: folyamatos 

 

A rendezvényekkel kapcsolatosan 2018-ban is arra törekszünk, hogy egyetlen kistelepülés 

lakója se kerüljön hátrányba az esetlegesen meglévő fenntartói érdektelenség miatt. 

A rendezvények kiajánlása és szervezése során minden esetben a minőségi kultúra 

terjesztése, a maradandó irodalmi, zenei élmény elérése az elsődleges célunk. 
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Tapasztalatunk az, hogy az idősebb korosztály nehezen jut el még a közelben lévő 

városokba is, így számukra egyre több ismeretterjesztő előadást szervezünk úgy, hogy az 

ott megjelenő szakemberek (orvos, gyógyszerész, lélekgyógyász) a kérdéseikre, az egyedi 

problémáikra is választ adhassanak. A nagyon kedvelt író-olvasó találkozók mellett 

irodalmi műsorokat és zenés-irodalmi összeállításokat tervezünk. 

Több településen könyvtárhasználati ismeretek bemutatásával szeretnénk a fiatalabb 

korosztály figyelmét felhívni a könyvtár adta lehetőségekre. Az író-olvasó találkozók, 

bábelőadások, interaktív gyermekműsorok, kézműves és interaktív foglalkozások, 

játszóházak nyújthatnak kellemes kikapcsolódást a kicsik számára. A rendezvények 

számának növelése érdekében – a támogatott rendezvények szervezésén túl – feladatunk 

az, hogy a helyi könyvtárosokat is minél több foglalkozás megtartására ösztönözzük, és a 

megyei hatókörű városi könyvtár, valamint a közreműködő városi könyvtárak munkatársai 

is egyre nagyobb számban tartsanak ingyenes foglalkozásokat. Törekszünk arra, hogy a 

2017-ben pályázati forrásból megvalósult és sikeres meseterápiás foglalkozásokat 2018-

ban is meg tudjuk valósítani az olvasásfejlesztés és közösségteremtés érdekében. 

Rendezvényszervezőink arra törekednek, hogy a költséghatékonyság biztosítása érdekében 

egy-egy kedvelt előadót több helyre, olcsóbban szerződtessenek. 

Felelős: programszervezők, valamennyi területi referens és együttműködő városi könyvtár 

Határidő: folyamatos  

 

A használóképző programok, tanfolyamok, a könyvtárbemutató órák, olvasásnépszerűsítő 

és közösségi rendezvények szervezése a települési könyvtárosok, a városi könyvtárak és a 

megyei hatókörű városi könyvtár területi referenseinek közös feladata. A használóképzés 

szervezését, adminisztrációját a terület-ellátási csoport egyik munkatársa végzi.  

Felelős: a feladattal megbízott munkatárs, valamennyi területi referens és együttműködő 

városi könyvtár 

Határidő: folyamatos 

 

2018-ban is kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy jelentősen javuljon a könyvtári 

szolgáltató helyek működési körülménye, emelkedjenek a szakmai munkát minősítő 

mutatószámok. Ennek érdekében a könyvtári foglalkozások körének bővítésével (nyári, 

szünidei foglalkozások, idősek körében végzett szervezőmunka, a megyei hatókörű városi 

könyvtár és a közreműködő városi könyvtárak munkatársai által megvalósított 

könyvtárhasználati foglalkozások stb.) igyekszünk a településeken élőket minél nagyobb 

számban bevonzani a szolgáltatások igénybe vételére. Az elmúlt évhez hasonlóan 2018-

ban is 1000 fölött tervezzük a program kereten felüli, plusz forrást nem igénylő 

foglalkozások számát, a könyvtáros kollégák közreműködésével. 

Felelős: programszervező, valamennyi területi referens és együttműködő városi könyvtár 

Határidő: folyamatos 

 

Nagy figyelmet fordítunk a digitális kompetencia fejlesztésére, de a konkurens programok, 

pályázatok egyre jobban nehezítik ezt a tevékenységet. A képzések során igyekszünk a 

sokszor párhuzamosan jelentkező eszközigényeket is kielégíteni. 2017-ben 62 alkalommal 

került sor képzésre. Ezt a számot igyekszünk tartani 2018-ban is, de ha lehet, kissé növelni 

is. A számítógép és az internet használat mellett egyéb informatikai eszközökkel is 

szeretnénk megismertetni a résztvevőket.  

Felelős: feladattal megbízott munkatárs, valamennyi területi referens és együttműködő 

városi könyvtár 

Határidő: folyamatos, igény szerinti 

 

A közösségi programok iránt nagy érdeklődés mutatkozik. Népszerű és ezért 2017-ben is 

megszervezzük a fiatal korosztály részére a Hahó, Könyvtársak! című, olvasásnépszerűsítő 
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programunkat, melybe a kistelepüléseken működő iskolákat is igyekszünk minél nagyobb 

számban részvételre ösztönözni. A költségvetés terhére 2018-ban 750 programot 

tervezünk, melyet kiegészítenek a saját, munkaidő terhére megvalósított közösségi 

rendezvények, programok. Az ingyenes, kollégák bevonásával szervezett programokkal 

együtt 2018-ban is szeretnénk meghaladni a 2000 alkalmat. 

Felelős: programszervezők, valamennyi területi referens és együttműködő városi könyvtár 

Határidő: folyamatos 

 

Nagy siker övezte a nyári szünidei foglalkozásainkat, melyeket olyan kistelepüléseken 

szerveztünk, ahol halmozottan hátrányos helyzetűek élnek, ahol a gyermekek nyáron sem 

tudnak elmenni a faluból. 1-1 napra szervezett programjainkat tovább szeretnénk folytatni 

2018-ban is, bevonva a megvalósításba a szolgáltató városi könyvtárak munkatársait is.  

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, valamennyi területi referens 

Határidő: 2018. november 30. 

 

Szakmai képzés, továbbképzés 

 

Az intézményünk által szervezett OKJ-s segédkönyvtáros képzésbe a továbbiakban a 

kistelepüléseken dolgozó azon munkatársakat kívánjuk bevonni, akiknek a munkájára a 

település hosszú távon számít, és ennek érdekében vagy a fenntartó, vagy a könyvtáros 

vállalja annak költségeit. A képzettség hiánya és a nagy fluktuáció miatt 2018-ban 

folytatjuk az elmúlt évben elindított alapfokú, gyakorlati ismereteket átadó, 2x1 napos 

tanfolyamot a településeken könyvtári ismeretek nélkül, rövidtávon, vagy átmenetileg 

foglalkoztatott kollégáink részére. E tanfolyamokat részben a II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtárban, részben kihelyezve, a városi könyvtárakban kívánjuk megvalósítani. Az 

ismeretek átadásába lehetőség szerint bevonjuk a közreműködő városi könyvtárak 

munkatársait is.  

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, a terület-ellátási csoport vezetője, 

tanfolyamfelelős 

Határidő: 2018. szeptember – 2019. június, illetve folyamatos 

 

Nagy hangsúlyt helyezünk a rendszerbe újonnan belépő munkatársak ismereteinek 

megalapozására, éppen ezért a személyes tanácsadásra, módszertani segítségnyújtásra is 

kiemelt figyelmet fordítunk. 

Felelős: valamennyi területi referens és együttműködő városi könyvtár 

Határidő: folyamatos, igény szerinti 

 

2017-ben több könyvtárban szerettük volna elindítani az elektronikus kölcsönzést, mint 

amennyiben sikerült, de a kezdeti lépések után (a képzés ellenére) sokan megtorpantak 

tőle. Ezért még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a modul használatának betanítására, 

az ismeretek átadásának szükség szerinti ismétlésére A megye földrajzi adottságaira 

tekintettel, az eddigi tapasztalatok alapján igyekszünk a képzéseket a saját helyszíneken, 

saját eszközökön is megvalósítani. Minden munkatárs számára biztosítjuk a többszöri 

konzultációs lehetőséget személyesen és online módon egyaránt. 

Felelős: megyei igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

Informatikai és egyéb eszközfejlesztés 

 

Az informatikai és egyéb eszközfejlesztés terén az volt a célunk, hogy 2017 végéig 

valamennyi, általunk ellátott településen minimum 2 db számítógép álljon rendelkezésre a 

megfelelő szoftverekkel együtt. Ennek sikerült eleget tenni, és a 261 letéti  
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szolgáltatóhelyen összesen 529 számítógép áll rendelkezésre. A KSZR-es településszám 

növekedés miatt, és a jól működő helyek további igényeinek kielégítése érdekében 2018-

ban 42 gép vásárlását tervezzük Az informatikai eszközbeszerzéseket a rendelkezésre álló 

források hatékony felhasználása érdekében központosított közbeszerzési eljárás keretében 

bonyolítjuk.  

Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes, feladattal megbízott területi referens, rendszergazda 

Határidő: 2018. június 

 

A könyvtári szolgáltatóhelyek szolgáltató képességének növelése érdekében 2018-ban 23 

nyomtató, 34 projektor és vászon, 52 fényképezőgép, 29 tv, valamint további kis értékű 

számítástechnikai és egyéb elektronikai eszközök beszerzése is indokolt. 

Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes, feladattal megbízott területi referens 

Határidő: 2018. június 

  

További szolgáltatások 

 

2018-ban is folytatjuk az eddigi évekhez hasonlóan a kistelepülési könyvtárak teljes körű 

megújítását, amelyhez elsősorban a Nemzeti Kulturális Alap pályázatát szeretnénk 

felhasználni. 6 település (Abaújszántó, Hejőpapi, Mezőnyárád, Pusztafalu, Tiszacsermely, 

Tiszapalkonya) tervezi benyújtani a pályázatot, amelyhez az előző évekhez hasonlóan 

könyvtárunk szakmai, módszertani támogatást biztosít a településeknek. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, feladattal megbízott munkatárs, valamennyi 

érintett területi referens 

Határidő: 2018. március 31. 

 

A fenntartói támogatás megléte esetén az idén is tervezzük, hogy néhány település 

könyvtárának berendezését megújítjuk. A szakmai berendezési elképzelések után 

látványtervet készítünk, s az árajánlatok függvényében döntünk a fejlesztés 

megvalósításának ütemezéséről. A fejlesztésbe bevonni tervezett települések: Alsóberecki, 

Fancsal, Girincs, Hernádszurdok, Kisrozvágy, Nyíri. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, feladattal megbízott munkatárs, valamennyi 

érintett területi referens 

Határidő: 2018. december 31. 

 

A bútorok, kisebb eszközök beszerzése a tervezett egyedi igények alapján 3 árajánlat 

bekérésével, a megyei hatókörű városi könyvtár gazdasági igazgatóhelyettesének az 

irányításával történik. Május 31-ig valamennyi, beruházáshoz kapcsolódó árajánlatnak 

rendelkezésre kell állnia az év végi beszerzési dömping elkerülése érdekében. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes, feladattal 

megbízott munkatárs, valamennyi érintett területi referens 

Határidő: 2018. május 31. 

 

Az irodaszerek, szakmai és ügyviteli nyomtatványok beszerzése továbbra is a megyei 

hatókörű városi könyvtár feladata. A könyvtárakban végzett munkához szükséges 

irodaszerek listáját kiegészíthetik egyedi, további indokolt igények. Az eszközbeszerzés 

központosítottan történik, figyelemmel az igények optimalizálására. A beszerzést és a 

kiszállítást évente 2 alkalommal végezzük. 

Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes, feladattal megbízott területi referens 

Határidő: 2018. április; november  
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Rendkívül nagy igény mutatkozik a közösségi élet szervezését és a kompetenciafejlesztést 

is elősegítő társasjátékok beszerzése iránt. Ezek beszerzését a települések korosztályi 

megoszlására, hagyományaira való tekintettel 2018-ban is az elmúlt évihez hasonlóan 1 

millió Ft értékben tervezzük. 

Felelős: területi referensek 

Határidő: 2018. november 

 

Elégedettségmérés  

 

A KSZR folyamatos fejlesztése érdekében ismernünk kell a szolgáltatást igénybe vevők 

véleményét. 2017-ben a négy éves tapasztalatra alapozva kérdőíves elégedettségmérést 

végeztünk az eddigi munkával, a szolgáltatásokkal kapcsolatban.  Megkerestük a 

kistelepülési könyvtárosokat és a fenntartókat, de szerettük volna megismerni a helyi 

lakosok, helyi könyvtárhasználók véleményét is. Az eredmények kiértékelésének 

befejezése 2018-ra tolódik. A kiértékelést követően a felmérések összefoglalóit a portálon 

elérhetővé tesszük.  

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, valamennyi érintett területi referens 

Határidő: 2018. április 30. 
 

 

3.5  Nemzetiségi könyvtári ellátás  
(szöveges ismertető, várható feladatok bemutatása) 

 

Az 1997. évi kulturális törvény a megyei könyvtárak számára megyei szinten előírja a 

nemzetiségekhez tartozó lakosok könyvtári ellátásának szervezését, végzését (66. § c) 

pont). Megyénkben és a megyei jogú városban is élnek nemzetiségek, ezért nem csak a 

szórványosan, kis számban előforduló nemzetiségek (Miskolcon bolgár, görög, lengyel, 

német, örmény, roma, ruszin, szlovák és ukrán nemzetiségi önkormányzat működik, a 

megyében ezek 1 román önkormányzattal bővülnek), hanem a nagyobb arányú német, 

roma és szlovák nemzetiség ellátása is kiemelt feladat. Megyénkben – létszámát tekintve – 

a leginkább jelentőséggel bíró nemzetiség a német, roma, ruszin és a szlovák. Az etnikai 

kisebbségek közül a legnagyobb számban, s egyben a leghátrányosabb helyzetben 

jelenlévő népcsoport a roma, mely nagyságrenddel előzi meg a másik hármat. A 2011-es 

népszámlálási adatok szerint a megyében 58376-an roma, 4210-en német, 2306-an 

szlovák és 1457-en ruszin nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. A nemzetiségi 

önkormányzatok száma azonban nem követi a lakosságszám arányát. A megye 165 

településén működik roma önkormányzat, 19 településen ruszin, 12 településen német és 9 

településen szlovák.  

A megyében az elmúlt években többféle felzárkóztató program indult el, intézményünk a 

maga eszközeivel, pályázati források támogatásával folyamatosan hozzájárul ahhoz, hogy 

ezek céljai, erőfeszítései sikeresek legyenek. A rendezvények, foglalkozások, felzárkóztató 

programok mellett figyelmet fordítunk a nemzetiségi állomány folyamatos bővítésére is. 

A nemzetiségek könyvtári ellátásával kapcsolatban a KSZR keretein belül arra kell 

törekednünk, hogy a beszerzett dokumentumok között legyen az adott településen érintett 

és igényelt nemzetiségi irodalom. A könyvtárközi kölcsönzés révén a teljes nemzetiségi 

gyűjteményünk az igénylők rendelkezésére áll. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, területi referensek, a központokban gyarapítók 

Határidő: folyamatos 
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Az intézmény nemzetiségi gyűjteménye állományának bővítésére az Országos 

Idegennyelvű Könyvtártól évenkénti rendszerességgel körülbelül 130-150 ezer Forint 

vissza nem térítendő pályázati támogatást kap dokumentumok beszerzésére. Ez a keret áll 

rendelkezésre a roma gyűjtemény bővítésére is. A pályázati támogatás adminisztrálása, 

dokumentummal történő megtöltése a területellátási csoport és az olvasószolgálat közös 

feladata. 

Felelős: a gyarapítással megbízott munkatárs, gyűjteményszervezési osztályvezető  

Határidő: a pályázatban foglaltak szerint 

 

Fontosnak tartjuk a tudatosan kialakított, gyakorlati szemléletű, konkrét igényeken alapuló 

nemzetiségi állományrész további gondozását, bővítését. A megyei ellátás településeiről 

beszerzési igényként érkező nemzetiségi irodalom Corvinában való megjelenítése, 

megfelelő jelöléssel a visszakereshetőség biztosítása alapvető feladat. 

Felelős: a megyei ellátás munkatársai, gyűjteményszervezési osztályvezető, gyarapítók, 

katalogizálók 

Határidő: folyamatos 

 

 

3.6 Statisztikai adatszolgáltatás  

(saját statisztikai feldolgozást terveznek-e? Milyen formában?) 

 

A statisztikai adatszolgáltatás valamennyi könyvtárat fenntartó önkormányzat kötelező 

feladata, mely a 318, 2018-tól 325 ellátott kistelepülési könyvtárat tekintve leginkább a 

megyei hatókörű városi könyvtárra ró rendkívül nagy feladatot. A kistelepülési statisztikák 

online feltöltése a területi referensek, és a közreműködő városi könyvtárak feladata. 2018-

ban is az év végi szakmai nap keretében megbeszéljük az esetleges változásokat, illetve az 

adatszolgáltatás során tapasztalt problémákat. 

Felelős: igazgató, megyei hálózati igazgatóhelyettes, valamennyi érintett területi referens 

Határidő: 2018. november 30. 

 

A statisztikai adatszolgáltatást az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program kötelező 

adatszolgáltatásairól szóló, 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján végezzük. A 1442-

es, Jelentés a könyvtárak tevékenységéről elnevezésű módosított adatlapot az ágazati 

minisztérium, az EMMI kulturális statisztikai rendszerében, kizárólag elektronikusan, 

online módon töltjük ki és megyei szinten is koordináljuk az adatszolgáltatást 

(http://kultstat.emmi.gov.hu). Az adatok beszolgáltatása a rendelet alapján valamennyi 

könyvtárat működtető intézmény, testület (települési, munkahelyi, felsőoktatási és 

szakkönyvtárak) számára kötelező. A nyilvános könyvtárak közvetlenül töltik fel adataikat 

a KULTSTAT felületére, a KSZR szolgáltatóhelyek tekintetében ez részben a 

szolgáltatásban közreműködő városi könyvtárak, részben a területi referensek feladata. Az 

adatok ellenőrzését könyvtárunk terület-ellátási csoportja végzi. A beszolgáltatott 

statisztikai adatok értékelése minden évben jó alapot nyújt a munkánk összehasonlító 

elemzéséhez, a szükséges intézkedési irányok kijelöléséhez, megtételéhez.  

2017-re vonatkozóan is elkészül a megye könyvtárainak és szolgáltatóhelyeinek összesített 

statisztikai elemzése, mely elérhető lesz a portálon: 

 http://www.bazkonyvtar.hu/hu/page/statisztika-0 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, feladattal megbízott munkatársak, valamennyi 

területi referens 

Határidő: 2018. május 31. 

 

 

http://www.bazkonyvtar.hu/hu/page/statisztika-0
http://kultstat.emmi.gov.hu/
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A 1442-es, Jelentés a könyvtárak tevékenységéről elnevezésű adatlaphoz, valamint a 

KSZR öt éves fejlesztési tervében (a KSZR éves beszámolóiban) szereplő adattáblák 

tartalmához igazodó online adatbekérőt állítottunk össze, mely alapján saját statisztikai 

adatfeldolgozást készítünk. Ezt elektronikus formában tároljuk, és egyedi elemzésekhez 

használjuk fel. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, feladattal megbízott munkatársak, valamennyi 

területi referens 

Határidő: 2018. március 1. 

 

Érdekeltségnövelő támogatás 
 

Az adatszolgáltatás és a forrásfelhasználás rendjére vonatkozó információk a 2017. évi C. 

törvényben jelentek meg. Bár jogszabályi kötelezettségünk már nincs az igénybevétel 

folyamatában, az érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó törvényi szöveget, és a 

támogatás eredményeit táblázatos formában minden évben közzétesszük a Megyei 

Tudástár portálon, a www.bazkonyvtar.hu oldalon. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, feladattal megbízott területi referens 

Határidő: 2018. április 
 

 

3.7 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok 

 

A Kulturális törvény 66. § j) pontja kimondja, hogy a megyei hatókörű városi könyvtár a 

megye egész területére vonatkozóan: „koordinálja a települési könyvtárak minősítésének 

előkészítését”. A rendelkezés a megyei könyvtár koordinálási feladata közé emeli azt a 

tevékenységet is, amellyel figyeli, számon tartja és segíti a települési könyvtárak 

minőségüggyel kapcsolatos tevékenységét, a kezdetektől a Könyvtári Közös Értékelési 

Keretrendszerben meghatározott önértékelés elkészítéséig. E feladattal kapcsolatban a 

megyei hatókörű városi könyvtár kérdőíves felmérést készített arról, hogy a megye 

nyilvános könyvtáraiban a minőségi feladatellátás, a minőségi szemlélet a jelenlegi 

szolgáltatásban mennyire érvényesül. 2018-ban szakmai napot szervezünk e témában. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, feladattal megbízott területi referens 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

Az „Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére” című EMMI Kultúráért Felelős 

Államtitkársága által közzétett dokumentum alapján a minőségbiztosítással kapcsolatos 

elvárások, teendők, a már meglévő jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztására mind a 

KSZR, mind a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak számára nyitottak 

vagyunk egyéni konzultációk tartására igény szerint nemcsak könyvtárunkban, hanem az 

egyes helyszíneken is. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes, városi hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bazkonyvtar.hu/
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4. Mutatók 

 

4.1 Könyvtárhasználat  

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 
Beiratkozott olvasók száma (fő) 28685 28800 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók 

száma (fő) 
23209 23500 

A könyvtári látogatások száma (db)   294839 300000 

Ebből csoportok (db) 484 500 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) 390546 393000 

E-dokumentumok tervkölcsönzése (db) 0 50 

Helyben használt dokumentumok (db) 618322 620000 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 12585 13000 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 1097 1000 

 

4.3 Olvasói számítógépek  

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Katalógus 7 7 

Olvasói munkaállomás 88 88 

 

4.4 Online szolgáltatások  

 

 

Online szolgáltatások 

 
2017. évi tény 2018. évi terv 

Távhasználatok tervszáma 1301707 1350000 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

68 68 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 
8 8 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 
14 14 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

6240 6300 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként 

elérhetővé teendő dokumentumok 

száma (db) 

3 3 
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4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

 

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 
8 8 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 
11 11 

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok  

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához 

viszonyított arány (%) 

A nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 2017. évi tényleges és 2018. évi 

tervezett gyarapodását a könyvtár összes dokumentumainak gyarapodásához viszonyítva 

(százalékosan) az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

 

Dokumentumok 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Könyvek 
1,5% 

655 db 

       1,5% 

     675 db 

folyóiratok 
1,1% 

4 db 

       1,1% 

         4 db 

Elektronikus dokumentumok 
0% 

1 db 

            0%    

           1 db 

Összesen 
1,4% 

660 db 

     1,4% 

   680 db 

 

4.7 Használói képzések száma  

 

 

Kompetenciaképzés 

 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma  

259 270 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

6772 6900 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzések száma  

127 150 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzéseken résztvevők 

száma 

892 1200 
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A könyvtár által szervezendő 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

1 1 

A könyvtár által szervezendő akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 

29 29 

A könyvtár által szervezendő 

könyvtárhasználati foglalkozások 

száma  

110 120 

A könyvtár által szervezendő 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

1816 2000 

A könyvtár által szervezendő hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok száma 

113 115 

A könyvtár által szervezendő hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programokon résztvevők 

száma 

 

1752 

 

1800 

A könyvtár által szervezendő 

nemzetiségi közösségi identitást erősítő 

programok száma 

 

18 

 

20 

A könyvtár által szervezendő 

nemzetiségi közösségi identitást erősítő 

programokon résztvevők száma 

360 400 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

36 40 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

513 550 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezendő szervezett 

programok, képzések száma  

277 280 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezendő programokon, 

képzéseken résztvevők száma 

4797 4850 

Összes képzés tervszáma 941 996 

A képzésen résztvevők tervszáma 

összesen 
16931 17729 

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató 

kiadványainak tervszáma 

2 2 
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4.8 Rendezvény, kiállítás 
A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 

 

2018. évi tervezett programok 

 

Központi épület 
 

Sorozat 

 

Versek vonzásában, a próza bűvöletében  

A korábbi években szervezett Gondolkodjunk a Miskolci Egyetem filozófusaival című 

sorozat folytatása volt 2017 őszén a Versek vonzásában sorozat, melynek keretében helyi 

költők – Fecske Csba, Csorba Piroska, Vass Tibor és Üveges Tamás – művei alapján 

mondták el gondolataikat Gáspár Csaba László és Makai Péter, a Miskolci Egyetem 

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézetének oktatói, a Miskolci Akadémiai 

Bizottság Filozófiai Munkabizottságának tagjai, illetve nekik köszönhetően Irlanda Kristóf, 

a Miskolci Egyetem bölcsészhallgatója is állandó közreműködő lett. Ettől az évtől némileg 

módosult a szemináriumi sorozat tartalma, már nemcsak versek, hanem prózai művek is 

terítékre kerülnek.  

 

A sorozat meghívott előadói 2018-ban 

 

Január 23., kedd 16.30 

Zemlényi Attila Szabó Lőrinc-díjas költő, a Műút folyóirat főszerkesztője 

 

Február 27., kedd 16.30 

Jenei László Szabó Lőrinc-díjas író, a Műút folyóirat szerkesztője 

A szerző műveit felolvassa: Lukács Gábor színművész 

 

Március 27., kedd 16.30 

Barcsai László író, az Orka Csoport tagja 

 

Április 24., kedd 16.30 

Györgyei Géza Szabó Lőrinc-díjas író, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi 

Csoportjának titkára 

A szerző műveit felolvassa: Lukács Gábor színművész 

 

Május 29. kedd 16.30 

Bereti Gábor író, költő 

 

Önálló estek, könyvbemutatók 

 

Magyar kultúra napja 

A rendezvény ideje: január 22. 

A magyar rege- és mondavilág írója, Balogh Béni munkásságát mutatták be a róla szóló 

kötet szerzői, és az író műveiből összeállított Vadócok a Bükkben és a könyvtárban című 

műsort a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium drámatagozatos tanulói adták elő a magyar 

kultúra napján, január 22-én a központi könyvtárban. 
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Magyar széppróza napja 

A rendezvény ideje: február 15.  

A Magyar Írószövetség választmánya kezdeményezésére az idei évtől február 18., Jókai 

Mór író születésnapja a magyar széppróza ünnepe is. A jeles nap bevezetéseként Jókai 

Mórtól Jókai Annáig és tovább címmel Mezey Katalin Kossuth- és József Attila-díjas író, 

költő, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője tart előadást február 

15-én a központi épületben Ezt követően Bálint Márta Kossuth-díjas színművész Jókai 

Anna Én, szegény Sudár Anna című regénye alapján készült pódiumműsorából mutat be 

részleteket.   

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja  

A rendezvény ideje: február 22. 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a szovjet fogolytáborokról tart 

előadást Stark Tamás történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának 

főmunkatársa február 22-én a központi könyvtárban.  Ekkor mutatja be az egykori 

felsőnyárádi tanító, Szoboszlay György Szovjetunióban írt fogolynaplóját lánya és 

unokája, Szoboszlay Ágnes ny. egyetemi oktató és Kornya István szerkesztő. 

 

 

„Falugyerek” a fővárosból – irodalmi est 

Vendégünk: Sajó László költő  

Tervezett időpont: március 8., 20. vagy 22. 

Sajó László költő, író Budapesten él, de saját megfogalmazása szerint „falugyerek” maradt. 

Születhet bárhol az irodalmi műve, játszódhat bárhol az általa megírt történet, 

valamiképpen minden művében megjelenik a zempléni táj és Tolcsva. „Egész életemben a 

gyerekkoromat írom…” – nyilatkozta többször is a szerző.  

Sajó László Tolcsván kezdte az általános iskolai tanulmányait, de már Miskolcon fejezte 

be, itt járt középiskolába is, itt érettségizett a közgazdasági szakközépiskolában, majd 

Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–népművelő szakon szerzett 

diplomát. Rövid ideig dolgozott még Miskolcon és Kazincbarcikán is, aztán a fővárosba 

költözött. Volt könyvtáros, klubvezető, kiadói szerkesztő, de leginkább költő.  

A szerzővel beszélget: Hajnal József szerkesztő, rádióriporter  

A költő műveiből felolvas: László András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház tagja. 

 

Rákóczi és Kassa – kötetbemutató kassai vendégekkel 

Tervezett időpont: március 26. 

 

Magyar költészet napja 

A rendezvények ideje: április 10., 11., 12. 

A magyar költészet napja előestéjén, április 10-én Attila Buda című – József Attila és 

Buda Ferenc költeményeiből összeállított műsorát mutatja be Balázs István versmondó a 

könyvtárban.  

Az április 11-i ünnepségen ünnepi beszédet mond Zsille Gábor József Attila-díjas költő, 

Az év versei című antológia szerkesztője, a Magyar Írószövetség által évről évre 

megrendezett – a rádióban is közvetített – budapesti Versmaraton egyik szervezője. 

Az ünnepségen helyi szerzők megzenésített verseit adja elő Dinnyés József daltulajdonos 

Fecske Csaba József Attila-díjas költő Kiűzetés című verseskötetének bemutatója április 

12-én. 

A kötetet bemutatja: Filip Gabriella könyvtáros, Szabó Lőrinc-díjas szerkesztő. 

A kötetből válogatott verseket felolvassa: Harsányi Attila, a Miskolci Nemzeti Színház 

művésze. 
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Vitkolczi Ildikó: Túlvilág Társaság című kötetének bemutatója 

Tervezett időpont: május 

A tervek szerint 2018 tavaszán jelenik meg a Miskolcon élő Vitkolczi Ildikó író legújabb 

regénye, melynek címe – a tervek szerint – Túlvilág Társaság. A szerző elsősorban a 

fiataloknak szánja kötetét, de a család minden tagja számára fontos utalások is vannak a 

történetben. 

A kötetet bemutatja: Csorba Piroska Szabó Lőrinc-díjas költő 

A kötetből részleteket olvas fel: Juhász Judit színész, a miskolci Csodamalom Bábszínház 

tagja. 

 

Vass Tibor József Attila-díjas költő El, Kondor, pláza című kötetének bemutatója 

Tervezett időpont: június 

Az El, Kondor, pláza Vass Tibor Kondor életműve előtti főhajtása is –– utal többek között 

az El Cóndor Pasa című perui dalra, s a kétszeres Munkácsy-díjas magyar festőművész, 

grafikus, költőre is. 

A miskolci születésű Vass Tibor költő, képzőművész a Spanyolnátha művészeti folyóirat 

alapító főszerkesztője.  

A kötetet bemutatja: Filip Gabriella könyvtáros, Szabó Lőrinc-díjas szerkesztő. 

Az alkalomra készülő zenés költészeti performanszát bemutatja az SPN Krú, Berka Attila 

író, a Spanyolnátha szerkesztője és Székelyhídi Zsolt költő, zeneszerző, a Spanyolnátha 

főszerkesztő-helyettese. 

 

Országos könyvtári napok október 1–7-ig 

A központi téma a család 

Gyerekségek – konfliktuskezelés a családban 

Miklós-Dienes Lívia szakpszichológus, családterapeuta ismertterjesztő előadása 

Tervezett időpont: október 1., vagy 2. 

 

Családban marad – pódiumműsor 

Lázár Balázs és Tallián Mariann művészházaspár pódiumműsora  

Tervezett időpont: október 2., vagy 3. 

 

Játék és muzsika  

Vendégünk dr. Varga László orgonaművész, tanár, kántor és családja  

Tervezett időpont: október 4. vagy 5.  

 

Kiállítások az I. emeleten 

 

Dél-Borsod kincsei  

Dél-Borsodi Képzőművészeti és Népművészeti Egyesület tagjainak munkáiból rendezett 

kiállítás 2017-ről „csúszott át” 2018 januárjára.  

 

ÉLET, az élet után címmel Kondás Anikó alkotásaiból látható kiállítás január 15-től 

február végéig. Fotók, festmények – a természet ezernyi szépségéről.  

 

Költői képek és fényképek  

Badacsonyi Ferenc fotográfus és Üveges Tamás költő közös kiállítása  

Tervezett időpont: április 23-tól május 12-ig 

A tárlat érdekessége, hogy együtt láthatjuk a fotográfiákat és az általuk inspirált 

szövegeket, verseket. A két művész közös alkotói munkája 2012-ben indult. Azóta több 

tematikus kiállításuk is volt már. A két művész közül Üveges Tamás kötődik erősen 
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Miskolchoz. Itt született, jelenleg is itt él, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, 

Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanára.  

A kiállítást megnyitja: Vass Tibor József Attila-díjas költő 

A műsorban közreműködik: Kulcsár István gitárművész. 

 

Hegedűvel és puskával  

Az I. világháború elfeledett cigány katonái (1914–1918) 

Tervezett időpont: május 14-26. 

Szervező: Scholtz Róbert régész, történész 

 

Kiállítások a földszinten 

 

Mátyás-év – könyvkiállítás a Mátyás-év alkalmából 

Családregény – könyvkiállítás a család éve alkalmából 

A hónap könyvritkasága – folyamatosan változik 

 

 

Központi épület 

 

Gyermekkönyvtár 
 

Január 

 

2018. január 19., péntek 10.00  

Babusgató klub 

Ciróka-maróka 

Mondóka, ének és zene a legkisebbeknek 

A foglalkozást Barnóczki Beáta zenepedagógus vezeti 

 

2018. január 23., kedd 14.00  

Tudatosan a (könyvtári) környezetben is 

Környezeti kultúránkról - kisiskolásoknak  

Dr. habil Berényi László egyetemi docens előadása  

 

2018. január 30., kedd 16.30 -18.00 

Kézműves kedd a Mesebirodalomban 

Pislog, mint mesebirodalmi játszóházban a béka... 

Béka készítése kicsiknek és nagyoknak 

A játszóházat a gyermekkönyvtárosok vezetik 

 

Február 

 

2018. február 10., szombat 10.00 -12.00 

Játszóházak ünnepről ünnepre - a farsang jegyében 

Farsangi díszek készítése - gyermekeknek és szüleiknek  

A játszóházat a gyermekkönyvtárosok vezetik 

 

2018. február 16., péntek 10.00  

Babusgató klub 

Ciróka-maróka 

Mondóka, ének és zene a legkisebbeknek 

A foglalkozást Barnóczki Beáta zenepedagógus vezeti 
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2018. február 27., kedd 16.30 -18.00 

Kézműves kedd a Mesebirodalomban 

Katicabogár – fakanálból  

A játszóházat a gyermekkönyvtárosok vezetik 

 

Március 

 

Csatlakozás az Internet Fiesta országos programsorozatához 

 

Legkedvesebb Mátyás-mondám 

Megyei illusztrációs pályázat hirdetése a Mátyás király-emlékév tiszteletére 

 

Hahó, könyvtársak! - megyei olvasásnépszerűsítő játék az általános iskolák harmadik és 

negyedik osztályosai számára 

 

2018. március 24., szombat 10.00 -12.00 

Játszóházak ünnepről ünnepre - a húsvét jegyében  

A játszóházat a gyermekkönyvtárosok vezetik 

 

Babusgató Klub 

 

Április 

 

2018. április 10., kedd 14.00 

A költészet napja a Mesebirodalomban 

Legkedvesebb Mátyás-mondám 

Megyei illusztrációs pályázat eredményhirdetése és kiállítás-megnyitó 

 

Babusgató Klub 

 

Május 

 

2018. május 12. (szombat) 10.00-18.00I 

V. Könyvtári Majális  

Fesztivál a család aprajának, nagyjának 

Helyszín: a megyei könyvtár központi épülete előtti tér és a Népkert  

 

2018. május 28., hétfő 10.00-13.00 

Hahó, könyvtársak! - megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője 

A zsűri elnöke. Kiss Ottó József Attila-díjas költő 

 

Babusgató Klub 

 

Június 

 

Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvhét 

Találkozó: Szabó T. Anna József Attila-díjas költővel 

 

2018. június 25-29-ig 

Szünidei mozaik - napközis tábor az általános iskolák alsó tagozatosai számára 
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Július 

 

2018. július 9-13-ig, Bogács 

Hahó, könyvtársak! - Hahó, Bogács megyei olvasótábor  

Előadók: 

Csorba Piroska író, költő, tanár 

Kiss Ottó József Attila-díjas író, költő 

Molnár Krisztina Rita költő, tanár, múzeumpedagógus 

Vig Balázs meseíró 

  

Szünidölő a Mesebirodalomban - kézműves játszóház 

 

Augusztus 

 

Szünidölő a gyermekkönyvtárban - nyárbúcsúztató játszóház 

 

Szeptember 

 

2018. szeptember 25., kedd 16.30 -18.00 

Kézműves kedd a Mesebirodalomban 

 

Babusgató Klub 

 

Október 

 

Csatlakozás az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz 

Családi vetélkedő, játszóház 

 

Olvasók királynője és királya      

Megyei levelezős irodalmi játék értékelése és az ünnepélyes koronázás 

 

„Kortalan könyvtár" 

A könyvtár legidősebb és legfiatalabb olvasójának köszöntése   

 

Babusgató Klub 

 

2018. október 30., kedd 16.30 -18.00 

Szünidölő a gyermekkönyvtárban - őszi kézműveskedés  

 

November 

 

2018. november 27., kedd 16.30 -18.00 

Kézműves kedd a Mesebirodalomban 

 

Babusgató Klub 

 

December 

 

2018. december 15., szombat 10.00 -12.00 

Játszóházak ünnepről ünnepre - a karácsony jegyében  

A játszóházat a gyermekkönyvtárosok vezeti 

Babusgató Klub 
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Városi hálózat 

 

Január 

 

Trux Béla: A Templomos lovagrend helye a középkor világában c. előadása 

Helyszín: József Attila Könyvtár 

 

Magyar Kultúra Napja  

Helyszín: valamennyi fiókkönyvtár 

 

Várak, városok, műemlékek a Kárpát-medencében sorozat – Dr. Rózsa György előadása 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Február 

 

A környezettudatos háztartás-újrahasznosítás. Előadás általános iskolások számára 

Helyszín: Móra Ferenc Könyvtár 

 

Megemlékezés a reformáció 500. évfordulójáról vetítéssel egybekötött előadás 

Helyszín: Tompa Mihály Könyvtár 

 

A Mátyás-király emlékév alkalmából megemlékezés Hunyadi Mátyás születésének 575. és 

trónra lépésének 560. évfordulójára 

Helyszín: Tompa Mihály Könyvtár 

 

Szamárfültől a Marhalevélig  

Balázs István előadóművész válogatása Romhányi József verseiből 

Helyszín: Szabó Lőrinc Könyvtár 

 

A Magyar Széppróza Napja alkalmából vendégünk Csorba Piroska költő, író 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Várak, városok, műemlékek a Kárpát-medencében sorozat – Dr. Rózsa György előadása 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Március 

 

Rozgonyi Lászlóné festőművész kiállítása 

Helyszín: Móra Ferenc Könyvtár 

 

Babakészítés és története – Vizsolyi Andrea előadása 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Trunkos Kriszta ökoműves kiállítása 

Helyszín: Szabó Lőrinc Könyvtár 

 

Március 15-ei megemlékezés 

Helyszín: Tompa Mihály Könyvtár 

 

Várak, városok, műemlékek a Kárpát-medencében sorozat – Dr. Rózsa György előadása 
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Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Internet Fiesta 

Csatlakozás az egy hetes hagyományos országos könyvtári programsorozathoz 

Helyszín: valamennyi fiókkönyvtár 

 

Április 

 

Költészet Napja 

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Lillafüreden az emléktáblánál, és a József Attila- 

szobornál.  

 

Szabó Lőrinc szobrának koszorúzása, ünnepi műsor, találkozás Vitkolczi Ildikóval 2017. 

Szabó Lőrinc-díjasával 

Helyszín: Szabó Lőrinc Könyvtár 

 

Bari Gábor – kötet bemutató 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Várak, városok, műemlékek a Kárpát-medencében sorozat – Dr. Rózsa György előadása 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Május 

 

Móra emléknap 

Közreműködik Móra Ferenc dédunokája, Vészits Andrea író, forgatókönyvíró, dramaturg 

Helyszín: Móra Ferenc Könyvtár 

 

Könyves Park 

Nyitott könyvtári nap  

Helyszín. Kaffka Margit Könyvtár 

 

Várak, városok, műemlékek a Kárpát-medencében sorozat – Dr. Rózsa György előadása 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Foltvarró klub kiállítása 

Helyszín: Szabó Lőrinc Könyvtár 

 

Június 

 

89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok 

Helyszín: Erzsébet tér, valamennyi fiókkönyvtár 

 

Múzeumok Éjszakája 

Helyszín: Lévay József Muzeális Könyvtár, Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 

 

Vidám gyereknapi délután – Diri-Dongó Együttes interaktív zenés műsora 

Helyszín: Móra Ferenc Könyvtár 

 

Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak 

alkotásaiból kiállítás 
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Várak, városok, műemlékek a Kárpát-medencében sorozat – Dr. Rózsa György előadása 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Július 

 

Péter-Pál napi mulatságok a József Attila Könyvtár szervezésében 

 

Augusztus 

 

Semmelweis emlékévhez kapcsolódóan, előadás Semmelweis életéről 

Helyszín: József Attila Könyvtár 

 

Éjszakai könyvbaglyok 7. találkozója 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Szeptember 

 

A Mátyás-király emlékév alkalmából megemlékezés Hunyadi Mátyás születésének 575. és 

trónra lépésének 560. évfordulójára 

Helyszín: József Attila Könyvtár 

 

Kasznár Attila könyvbemutató 

Helyszín: Kaffka Margit Könyvtár 

 

Dombovári Tibor búvárfotós vetítéssel egybekötött előadása 

Helyszín: Móra Ferenc Könyvtár 

 

Petőfi Nap 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

 

Tompa Nap 

Helyszín: Tompa Mihály Könyvtár 

 

Kiállítás Seres Zsuzsa festményeiből 

Helyszín: Szabó Lőrinc Könyvtár 

 

Október 

 

Országos Könyvtári Napok 

Csatlakozás az egyhetes rendezvénysorozathoz 

Helyszín: valamennyi fiókkönyvtár 

 

1956. emlékére városi versmondó verseny középiskolások számára 

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 

 

Megemlékezés a 10 éve elhunyt Bálint Ágnesre 

Helyszín: Tompa Mihály Könyvtár 

 

Miskolci Legendák – Csorba Piroska előadása 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár  

 

1956.  
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Beszélgetés Kis József levéltárossal, és a személyes élményeiket átadó miskolci idősekkel 

Helyszín: Móra Ferenc Könyvtár 

 

November 

 

Kaffka Margitra emlékezzünk – Püspöki Péter előadása 

Helyszín: Kaffka Margit Könyvtár 

 

Miskolc a mi városunk – Csorba Piroska előadása 

Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár  

 

Tarnóczi Fédra fotókiállítása 

Helyszín: Szabó Lőrinc Könyvtár 

 

 

December 

 

A Batyu Színház karácsonyi előadása 

Helyszín: József Attila Könyvtár 

 

Garabonciás Iskola Adventi koncertje 

Helyszín: József Attila Könyvtár 

 

Karácsonyi virágkötészet 

Helyszín: Kaffka Margit Könyvtár 

 

Kalamajka bábszínház Legkisebb Mikulás című előadása 

Helyszín: Móra Ferenc Könyvtár 

 

 

Állandó programok, sorozatok 2018-ban 

 

József Attila Könyvtár 

 Szépkorúak Barátság Klubja – szerdánként 

 Lurkótanya – havonta  

 Társasjáték klub – havonta 

 

Kaffka Margit Könyvtár  

 Gyógyulat Önképzőkör – havonta 

 Világjárók klubja – havonta 

 

Móra Ferenc Könyvtár 

 Nagyi-torna – keddenként 

 Varázskezek – csütörtökönként 

 

Petőfi Sándor Könyvtár 

 Lecke kuckó – minden hétköznap 

 Beszélgetőkör – páros héten szerdánként 

 Kézműves klub – szerdánként 

 Horgolda klub – péntekenként 

 Társasjáték kaszinó – péntekenként 
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 Családi délelőttök – negyedévenként 

 

Szabó Lőrinc Könyvtár 

 Angol társalgási klub – hétfőnként 

 Német társalgási klub – keddenként 

 „Jisó ráz” Orosz nyelvi Klub újrakezdőknek – szombatonként 

 Foltvarró klub – havonként 

 Nyugdíjas klubfoglalkozás – kéthetenként 

 

Tompa Mihály Könyvtár 

 Baba-Mama Klub a könyvtárban – hétfőnként 

 Moly-klub – négyhavonta 

 Utazó klub – havonta 

 Kreatív csütörtök – havonta 

 

 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő 

helyi, megyei és országos szintű közösségi 

programok, rendezvények tervszáma 

összesen  

1571 1600 

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő 

helyi, megyei és országos szintű közösségi 

programok, rendezvényeken 

résztvevők tervszáma 

50433 51000 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások tervszáma  
97 100 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 
18308 19000 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetésre kerülő rendezvények 

tervszáma  

444 450 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetendő rendezvényeken résztvevők 

tervszáma 

10079 10200 

A megyei hatókörű városi könyvtár 

esetében az általa ellátott kistelepüléseken 

szervezendő rendezvények tervszáma  

2056 2086 

A megyei hatókörű városi könyvtár 

esetében az általa ellátott kistelepüléseken 

szervezendő rendezvényeken résztvevők 

tervszáma 

65058 65860 

Egyéb rendezvények tervszáma 451 460 

Egyéb rendezvényeken résztvevők 

tervszáma 
6745 6850 
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4.9 Használói elégedettség mérés  

 

 

Használói elégedettség mérések 

tervezése 

 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A használói elégedettség-mérések száma 4 2 

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma 
884 400 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások  
 

Települési könyvtárak számára 

nyújtott szolgáltatások 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Műhelynapok száma 7 7 

Résztvevő települési könyvtárak 

számaránya –KSZR nélkül (%) 
53% 60% 

A megyei hatókörű városi könyvtár 

koordinációjával minősítésre készülő 

települési könyvtárak száma 

0 2 

 

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség  

 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
222 230 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

27 28 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  2 3 

 

 

Iskolai közösségi szolgálat: 

Az intézmény aktívan vett és vesz részt az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatásában. 

Nemcsak a központi könyvtárban, hanem a fiókkönyvtárakban is jelentkeztek diákok a 

közösségi szolgálatra. 2017-re 27 középiskolával kötöttünk együttműködési 

megállapodást, a 2016. évi 211 diákhoz képest 2017-ben 222-en vettek részt a 

programban. 2018-ra csak néhány további (1-2) megállapodásra számítunk, a diákok 

számát azonban hasonlóra, több mint 200 főre tervezzük. 

Felelősök: IKSZ kapcsolattartásért felelős munkatárs, a programban résztvevő 

könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 
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Önkéntesség: 

Az intézmény 2018 elején elkészíti önkéntes programja felhívását és azt a jelentkezési 

lappal együtt közzéteszi a honlapon.  

Felelősök: a PR-csoport vezetője 

Határidő: január 31. 

 

 

4.12 Partnerség 

 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Civil szervezetek 13 15 

Határon túli könyvtárak 5 5 

Vállalkozók 0 0 

Oktatási intézmények 29 30 

A kistelepülési önkormányzattal kötött 

megállapodások száma 
318 325 

Egyéb 0 0 

Összesen 365 375 

 

 

4.13 Digitalizálás  

Melyek a tárgyévi főbb célkitűzések? Stratégiai környezethez (pl. Közgyűjteményi 

Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás bemutatása. 

 

Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni? 

 

2018-ban folytatjuk a helyismereti anyag digitalizálását, elsősorban a használószempontú 

tartalomszolgáltatás irányában, összhangban a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiával. 

Az aprónyomtatványok retrospektív digitalizálása mellett folytatjuk az újonnan beszerzett 

képes levelezőlapok archiválását. Terveink között szerepel plakátgyűjteményünk teljes 

feltárása, valamint a megyei napilap, az Észak-Magyarország régebbi évfolyamainak 

kereshetővé tétele (már meglévő digitalizált anyag OCR-rel történő felismertetése). 

2018 első negyedévében az intézmény digitalizálási stratégiája átdolgozásra kerül. 

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes 

Határidő: március 31. 

 

 

 

Eszköz neve, típusa Darabszám 

- - 

- - 

 

Hol teszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat) 
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Digitalizált állományunkat honlapunkon, zárt hálózatunkon, a MaNDA, a Hungaricana és 

az Europeana adatbázisaiban tesszük közzé. A folyamatos frissítéseknek köszönhetően 

egyre több digitalizált tartalom jut el a használókhoz. 

 

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%) 

 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 70 

Állományvédelem 10 

Elektronikus dokumentumküldés 10 

Reprográfia 10 

 

 

 

Digitalizálás 

 
2017. évi tény 2018. évi terv 

Digitális objektumok száma 0 0 

Teljes dokumentumok száma 31991 34000 

Könyv  690 690 

Folyóirat 13938 14900 

Hanganyag 0 0 

Audiovizuális dokumentum 211 250 

Kép 933 933 

Egyéb 16219 17227 

Összesen  31991 34000 

Online elérhető 31480 33489 

Helyben használatra elérhető 511 511 

 

 

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni? 
 

Folyamatosan biztosítani kívánjuk az Akadémiai Kiadó, az Arcanum Digitális 

Tudománytár, az OptiJus, a Tinta Kiadó Szó-Tudás-Tár és a Typotex Interkönyv 
adatbázisaihoz való hozzáférést, illetve saját adatbázisainkat is fejlesztjük. 

 

 

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE 

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
(szövegesen) 

 

1.1 Központi épület (Görgey Artúr u. 11.) 

Elavult és korszerűsítést igényelő a szolgáltatási övezetben az I. és II. emelet padlóburkolata, 

valamint a földszinti folyosókon a munkaterületekhez, liftekhez vezető padlóburkolat nagy 

terhelésnek kitett felületei, mivel több helyen fölszakadtak és balesetveszélyesek. Cseréjét az 

intézmény önkormányzati segítséggel a 2018. évfolyamán tervezi. 

Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes, gondnok 

Határidő: 2018.augusztus 
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1.2 Lévay József Muzeális Könyvtár 

 

A nagy értékű, muzeális könyvállomány állagmegőrzését szolgáló, az állandó hőmérsékletet 

és páratartalmat biztosító klímaberendezés cseréje, mely nélkülözhetetlen a muzeális 

gyűjteményekben. 

Felelős: városi hálózati igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes, gondnok 

Határidő: az év folyamán 

1.3 Kaffka Margit Könyvtár 

 

Az épület viszonylag korszerű, a fenntartó segítségével 2014. évben szigetelték a lapos épület 

tetejét, a csatornát kicserélték.  A könyvtár helységeinek belső tisztasági festésének elvégzése 

önerőből. 

Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018 év folyamán 

 
 

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok 

 

A 1. pontban részletezett felújítások mellett tervezzük, hogy pályázatot nyújtunk be az NKA 

eszközfejlesztési kiírására a József Attila Könyvtár vagy a Tompa Mihály Könyvtár 

bútorzatának megújítására. 

Felelős: igazgató, gazdasági és városi igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. első fele 

 

 

3.  Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés  

 

A kistelepülési könyvtári ellátásban a EFOP-4.1.8 pályázat támogatásával 1 db könyvtárbusz 

beszerzése. A könyvtárbuszos ellátás átszervezése. Elnyert uniós pályázat keretében 

megvalósuló infrastrukturális eszközfejlesztések, számítógépek, szerverek, projektor 

beszerzése. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, rendszergazda 

Határidő: 2018 év folyamán 

 

KSZR keretből megvalósuló számítástechnikai és egyéb bútor, berendezés vásárlása a 

kistelepülési könyvtárak részére. 

Felelős: megyei hálózati igazgatóhelyettes és gazdasági igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018.június 30. 

 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű 1 75.760.000 1db könyvtárbusz 

EFOP-4.1.8 

pályázatból 

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói 37 8.108.000  

ebből szerver 1 8.003.342 EFOP-4.1.8 

pályázatból 

Notebook 35 8.750.000 25db EFOP-4.1.8 

pályázatból és 3db a 

EFOP-3.3.2 
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pályázatból 

nyomtató 23 954.500  

Projektor 35 4.402.800 EFOP-4.1.8 

pályázatból 1db 

Fényképezőgép 52 3.705.000  

Tv 29 2.914.500  

vonalkódolvasó 55 1.375.000  

egyéb:Bútor,berendezés,fejlesztő játékok ……..  12.330.400  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  126.303.542  

   

 

 

4. Pályázatok, projektek  

(folyamatban lévő és tervezett)  
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Dr. Porkoláb Tibor: 

Lévay József 

emlékbeszédei és 

emlékódái c. 

kötetének kiadása 

1.133.310 700.000 NKA 2017.09.01. 2018.06.30. 

Összefogás 2017. 

„Csak tiszta 

forrásból…” – 

könyvtárak 

összefogása a 

társadalomért 

2.458.000 2.000.000 NKA 2017.07.01. 2018.06.30. 

Petőfi Sándor 

Fiókkönyvtár 

korszerűsítése 

3.500.000 3.500.000 NKA 2017.07.01. 2018.08.31. 

Könyvtári 

programokkal az 

élhetőbb 

környezetért II. 

 

417.610 400.000 NKA 2017.11.01 2018.08.31. 

Nekünk írták, rólunk 

szól – 

olvasásnépszerűsítő 

sorozat a 

könyvtárban 

1.001.280 1.001.280 NKA 2017.11.07. 2018.06.30. 

Tudományos 

előadássorozat a 

Lévay József 

Centenáriumi 

Emlékprogram 

keretében  

399.600 399.600 NKA 
 

2018.01.01. 
2018.11.30. 

Hahó, könyvtár(s)ak! 

– Hahó, Bogács! 

Megyei 

olvasásnépszerűsítő 

játék és olvasótábor 

 

2.135.973 1.600.000 NKA 2018.02.01. 2018.10.31. 
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Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

A tanulást támogató 

könyvtári 

infrastruktúra 

fejlesztése a II. 

Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi 

Könyvtárban 

EFOP-4.1.8-16-

2017-00026 

 

 

95.764.282 95.764.282 
Széchenyi2020 

EMMI 
2018.01.01 2019.08.31. 

 

„A könyvtárban 

megtalálod” - a II. 

Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi 

Könyvtár a 

köznevelés 

eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-

2016-00089 

 

9.863.794 9.863.794 

Széchenyi2020 

EMMI 

 

2018.02.01 2020.01.31. 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

 

Könyvtárak az 

oktatásnak 50 felett  

 

17600 EUR 
17600 

EUR 
ERAMUS+ 2016.11.01. 2018.10.31. 

      

  

5.  A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a 

megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

(Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, 

rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések 

száma, stb.) 

 

A minőségirányítási tevékenységünk keretében a MIT folytatja munkáját. A 2017-ben 

elkészített MIT stratégiai tervhez igazodva (2017-2020) 2018-ra is elkészítjük a cselekvési 

tervet, mely azokat a kiemelt feladatokat tartalmazza, melyek az intézmény vezetésének 

munkáját segítik, a szolgáltatások fejlesztését támogatják. 

Felelős: MIT-vezető, MIT-tagok 

Határidő: folyamatos 

 

2018-ban a Minőségi Kézikönyvet módosítjuk a változások követése érdekében. 

Felelős: MIT-vezető, igazgató, igazgatóhelyettesek 

Határidő: 2018. március 31. 
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2017-ben elkészült az intézmény emberi erőforrás terve, mely a megújult stratégiai tervhez 

kapcsolódik. Elkészítjük a jogszabály módosításhoz igazított 5 éves továbbképzési és a 

2018-ra vonatkozó beiskolázási tervet. 

Felelős: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. március 31. 

 

A 2017 végén megalakult „önértékelési” munkacsoport előkészítésével a vezetés tervezi a 

munkatársak teljesítmény értékelésének elkészítését. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, önértékelési munkacsoport 

Határidő: 2018. október 31. 

 

A minőség biztosítása és fejlesztése érdekében 2018-ban is végzünk felméréseket 

partnereink és munkatársaink körében. 

Felelős: igazgató, MIT-vezető, igazgatóhelyettesesek 

Határidő: 2018. november 30.   
 

 

Fizetett kommunikációs költségek: 

 

 

Kommunikáció 

2017. évi 

tény 
2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 348.833 500.000 

TV megjelenés (fizetett hirdetések) 6 nap 8 nap 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések) 8 sugárzás 10 sugárzás 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések) 3 db 6 db 

Online hírek (fizetett hirdetés) 7 nap 9 nap 

Közösségi médiában megjelenő hírek 

(ingyenes) 

798 db 850 db 

Hírlevelek (ingyenes) 30 32 

Egyéb: reklámhordozó felület 51 db 60 db 

 

 

Sajtó- és médiamegjelenések száma (nem fizetett, ingyenes) 

 

 

Kommunikáció 

 

2017. évi 

tény 
2018. évi terv 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 133 135 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 49 50 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 172 175 

Online hírek 516 520 

Közösségi médiában megjelenő hírek 798  850 

Hírlevelek 30 32 

Egyéb:….   
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6. Elektronikus szolgáltatások  
(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett 

intézkedések.)   

 

Szolgáltatás 
2018-ban tervezett 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I 
Folyamatos fejlesztés, frissítés, portállal való 

összehangolás, egységesítés, korszerűsítés. 

OPAC I 

Folyamatos frissítés, rekordnövekedés, authority 

és példány adatkarbantartás, egységesítés. 

Verziókövetés, hibabejelentő rendszer 

működtetése. Új szolgáltatások bevezetése: Scan 

modul, online beiratkozás. 

Adatbázisok I 
ADT, EBSCO, EISZ és egyéb adatbázisokhoz 

való hozzáférés további biztosítása. 

Referensz szolgáltatás I 

Digitális tartalmak közvetítése, megyei 

összehangolása (Borsod-Miskolci Digitális 

Könyvtár tartalmaiban). Megyei portálszolgáltatás 

a kistelepülési könyvtárak számára. 

Közösségi oldalak  I 
Folyamatos frissítések minden szolgáltató helyen 

és fiókkönyvtárban. 

RSS N Elérés biztosítása: www.rfmlib.hu/rss.xml 

 

Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  

A Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár és a Lévay József Muzeális Könyvtár 

internetelérésének csatlakoztatása a városi optikai gerinchálózatra. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, rendszergazdák, hálózatot üzemeltető cég 

munkatársai 

Határidő: 2018. február 28. 

 
A Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár és a Lévay József Muzeális Könyvtár belső 

számítógépes hálózatának átépítése és felújítása. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, rendszergazdák, hálózatépítést végző cég 

munkatársai 

Határidő: 2018. március 31. 

 

A Móra Ferenc Könyvtár belső számítógépes hálózatának átépítése és felújítása. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, rendszergazdák, hálózatépítést végző cég 

munkatársai 

Határidő: 2018. május 31. 

 
Az EFOP-4.1.8-16-2017-00026 pályázat keretében megvalósuló infrastrukturális 

eszközfejlesztések, számítógépek, szerver beszerzése és üzembe állítása. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, rendszergazdák, hálózatot üzemeltető cég 

munkatársi, integrált könyvtári rendszert szállító cég munkatársai 

Határidő: 2018. október 31. 

 

A Digitális Jólét Program Pontok GINOP-3.3.1 pályázat keretében szállított eszközök 

üzemeltetése. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, rendszergazdák 

Határidő: folyamatosan 
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Informatikai tevékenységünk egyik meghatározó feladata a közös, egyre bővülő megyei 

katalógus biztonságos működtetése, folyamatos karbantartása, fejlesztések megvalósítása. 

Az új optikai hálózat és szerverek, egyéb eszközök cseréjére támaszkodva szeretnénk az 

éven új elektronikus szolgáltatásokat is bevezetni: 

 

- online regisztráció, 

- távfizetés lehetőségének bevezetése, 

- bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása olvasóink számára, 

- digitális szolgáltatások lehetőségeinek felmérése és bevezetésének előkészítése, 

- könyvtárközi szolgáltatás integrálása a Corvina integrált könyvtári szoftverhez. 

Felelős: rendszergazdák, igazgató, igazgatóhelyettesek 

Határidő: folyamatos 
 

 

7. Innovatív megoldások, újítások 
(a táblázat csak minta) 

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Könyvtárbusz 

Az EFOP-4.1.8 pályázatban a kiírásnak megfelelő könyvtárbusz kerül 

beszerzésre, mellyel 27 településen újul meg és bővül ki a könyvtári 

szolgáltatások köre, újabb használók elérésével és bekapcsolásával a 

könyvtári szolgáltató rendszerbe 

Új szerver beüzemelése 

A könyvtár új szerverének üzembe helyezése az online könyvtári 

szolgáltatások magasabb színvonalú, megbízhatóbb és stabilabb működését 

eredményezi. A szerver képes lesz az integrált könyvtári rendszer 

megnövekedett forgalmának kiszolgálására és olyan új szolgáltatások 

bevezetésének lehetőségét teremti meg, mint az online beiratkozás és a 

SCAN-modul használata. 

Könyvtárbuszon és az 

oktatóteremben 

megvalósuló 

használóképzések 

megújulása 

A könyvtárbuszon megvalósuló 90 perces tanfolyamokkal a 27 települést 

ellátó könyvtárbusz oktatótérként funkcionálva állampolgári és digitális 

alapkompetenciákat fejlesztő használóképzések lebonyolításának helyszíne 

lesz. 

 

Az online álláskeresést támogató 20 órás tanfolyam célja az álláskeresés 

lehetőségeinek és módjainak bemutatása infokommunikációs eszközök 

bevonásával, a digitális alapkompetencia fejlesztésével. 

 

Az idősebb korosztály számára számítógép- és Internethasználatot oktató 12 

órás tanfolyam kidolgozása. 

 

Az alapfokú könyvtári ismereteket oktató 20 órás tanfolyam célja, hogy a 

KSZR települések szolgáltató helyein szakképzettséggel nem rendelkező 

munkatársak is rendelkezzenek azokkal az alapvető ismeretekkel, melyek a 

munkavégzésük során nélkülözhetetlenek. 

 

 

Digitális Jólét Program 

Pontok 

 

A könyvtár 7 DJP Pontot hoz létre, melyek a közhasznú információk 

szolgáltatása mellett képzések helyszínéül is szolgálnak majd. 
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 

 

Létszám és bérgazdálkodás 

 

Intézményi létszámadatok 2017-ben 

Engedélyezett létszám:     101 fő 

- ebből szakmai      81 fő 

- intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó  20 fő 

 

2018-ban a megnövekedett KSZR települések száma és a könyvtárbusz beszerzése 

szükségessé teszi 1fő szakmai és 2 fő üzemeltetési munkatárs felvételét. 

Intézményünk tárgyévben is tervezi a közfoglalkoztatási programban való részvételt, mely 

keretén belül 10 fő foglalkoztatását tervezzük. 

Részt veszünk az OSZK programjában, a kulturális közfoglalkoztatottak alkalmazásával 

támogatjuk a szakmai munkánk megvalósulását. 

 

Kiemelt feladat a munkatársak továbbképzése, szakmai rendezvényeken, konferenciákon való 

részvétele. 
Felelős: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

Miskolc, 2018. február 19. 

 

         …………………………. 

                                                                                                                    Dr. Prokai Margit 

                         igazgató 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2017. évi 

tény 

2018. évi terv 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 63.124.000 54.742.210  

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 

(nem fenntartótól származó bevételek) 

 

14.983.000 15.000.000  

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1.727.000 1.500.000 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 2.953.000 3.200.000 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 740.486.000 560.266.184  

– ebből fenntartói támogatás 218.104.000 65.811.624 

– ebből felhasznált maradvány 21.133.000  

– ebből központi költségvetési támogatás 191.200.000 241.000.000  

– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás 247.047.000 253.454.560 

– ebből pályázati támogatás 33.002.000   

– a pályázati támogatásból EU-támogatás    

- visszatérítendő támogatás 30.000.000  

Egyéb bevétel összesen  20.000   

Bevétel összesen  803.630.000 615.008.394  

Kiadás 

Személyi juttatás 302.748.000  276.658.640 

Munkaadókat terhelő összes járulék 75.267.000  61.970.935 

Dologi kiadás     233.154.000  152.774.795 

Beruházások 134.686.000 123.604.024 

Egyéb kiadás 36.500.000   

Kiadás összesen  782.355.000 615.008.394 
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