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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2019. nvr nnszÁnror,ó.lÁNhr nlxnszírpspHnz

I. Vnznrőr össznrocr,lr,ó

A Móricz pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közgyujteményi feladatokat ellátó kultu-

rális intézmény. A városi könyvtár 195l-ben alakult, többszöri átalakítások, átszewezések után 2008

óta működik összevont intézményként a város másik közgyűjteményi intézménYével, a helYtÖrténeti

gyűjteménny e|, Azeltérő közgyűjteményi feladatokat ellátó egységek egy inlézménybe ötvÖzése sze-

iónőre, kapósolatot eredményúÚ, arészintéz_rnények kölcsönösen egészítik ki egymás tevékenYségét.

Az ntézmZny több évtized" u.." részt aváros kulturális életében, lát el közművelŐdési feladatokat is.

Könyvtárunk ktildetésnyilatkozatában meghatározott fő célja, hogy az információs és tudásalaPÚ tar-

sadaiom alapintézményeként, segítse az ŐI<tatő- és nevelőmunkát, az élethosszig tartó tanulás nélkÜ-

lözhetetlen háttérintézménye, információs bazisa legyen. Segítse a tájékoződást, a szabadidő hasznos

eltöltését, az információkhoz való gyors és könnyű hozzáférést. GyűjteménYével, szolgáltatásaival,

sokszínű programjaival gazdagítsau uáros kulturális életét, helyismereti gyújteménYével hozzájáruljon

a helyi értékek megőrzéséh ez, továbbadásához-
A kdnfiár szakmai munkája ezen célok figyelembevételével, a törvényi elŐÍrásoknak megfelelően

zajlott,
R konyr,tárak _ alkalmazkodva a változő világ igényeihez- folyamatos alakulnak, váltomak.

ngylre naryobb azigény,hogy csendes, elszigetelt intézményből közösségi terekké alakuljanak át, ahol

to-uauurali kiemeltiél az irrformációhoz való közvetlen hozzájutás biztosítása, és ahozzáférés segíté-

se. A könyvt ár ma mát nem csak könlvek gyűjtöhelye, hanem egy olyan !ér, {o.1 a |önyvkölcsÖnzés
mellett kúlonbozo programok, csoportfoglákozások" tanfolyamok, előadások, játékok, folYóiratok,

filmek, zenék, internet7ariu uhaszrálókat. Míg korábban a dgkumentumok, értékek gyűjtése, eljutta-

tása, megismertetése, bemutatása volt az elsődleges feladatrink, addig ez mára kibővÜlt a kÖzÖsségi,

kozósség?pítő- és formáló, illetve szociális tevékenységekkel. Ezegváltazások Újabb igénYeket, elvá-

rásokat hoznak, melyeket figyelemmel kell kísérnünk, és reagálni ezeke.
Ebben az évben meglévő teáinket rendeztiik, alakítotluk át, hogy egy olyan közösségi teret hozzunk

létre, mellyel megfelelünk ennek azigénytek.
Eddíg neÁ rendelkeáiink olyan tereÁmel, ahol rendezvényeinket, klub foglalkozásinkat a kÖlcsÖnzés

,uruíá"unélkül tarthattuk vóhu rneg. Úgy láttuk, hogy a számítőgép- és intemethaszná|at csÖkkenés

miatt már nincs szükség az eddig üiemben tartott 10 db számítógépre külön teremben, ezért ezeket

máshová helyeztük, és a számító§épes termet alakítottuk át erre a cé|ra,Ezáltal saját foglalkozásainkat

is zárhatő térben tarthatjuk, és teret, helyszínt bixosíthatunk különböző csoportok, közÖsségek Prog-

ramjaihoz is.

Brősségek:
- a helyi közösségben ismert és elismert intézmény
- jelentós helyismereti gytíjtemény

- jó kapcsolat a település oktatási-, kulturális intézményeivel, civil szervezetekkel

- integrált könyl,tári rendszer haszná|ata, számítőgépes katalógus

- visszatérő rendezvények, rendszeres olvasásnépszerűsítő és kulturaközvetitő Programok
- strandkönyvtár üzemeltetése a nyari időszakban (középiskolás diákok közösségi munkájá-

nak segítségével)

- a nyitvatartási idő a felhasználói szokások szerint alakul

- a felhas ználői igények, javaslatok figyelembe vétele dokumentum beszerzésnél, rendezvé-

nyeknél

Gyengeségek:
- zsúfoltság
- elavult ftitési rendszer, hőszigetelés hiánya

- növekvő adminisárációs kötelezettségek

- fejleszthető dolgozói IKT ismeretek

- alacsony szakmai létszám
- intézményi kommunikációs terv hiánya 
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Lehetőségek:
- Európai Uniós pályázati lehetőségek, alternatív ftnanszírozási formák
- a Huntéka integrált könyvtári rendszer használatatöbb területen
- az e-dokumentumok és az e-szolgáltatások, távszolgáltatások iránti igény erősödése
- a digitális műveltségmegszeruésének támogatása, infokommunikációs technológiák hasz-

nálatának oktatása
- új felhasmálói csoportok megnyerése
- együttműködésekmegerősítése, új partnerségekkialakítása
- a ,,könywtar mint közösségi hely" funkciójának erősödése a felhasználói igények közőtt,

kényelmes, vonzó terek kialakítása
- reklám, PR és marketing tevékenység erósítése
- közhasznúfoglalkoáatás
- a szakalkalmazottak fejlődésének, továbbképzésének biztosítása
- központielhelyezkedés

Veszélyek
- forráscsökkenés
- társadalmi változások: elszegényedés, munkanélküliség, hátrányos helyzetűek
- Az információs technológia fejlesáése pályázatokútjr{n valósulhat meg. A folyamatos fej-

lesztés hiánya a rendszer elalulásáho z, használhatatlanságáho z vezet.
, az e-dokumentumok kölcsönzésének financiális és szerzői jogi problémái
- munkavállalókalacsonyjövedelme

Stratégiai tervünkben megfogalmazott céljaink között szerepel
- a könyvtár funkcionális átalakítása, vonző, kényelemes terek kialakítása, Az áta|akitást elkezdtiik.
- pályazatok figyelése, pá|yázati lehetősógek eléróse. Ezek segítségével igyekszünk programjainkat,
szolgáltatásainkat gazdagitani, színesíteni. Ebben az évben 2 pályánatot adtunk be, melyek megvalósí_
tása 2020 -ban tö rtén ik.
Könyvtárunk szolgáltatásait, gyűjteményét iryekszünk ,,kivinni" az épúlet falai közül. Városi rendez-
vényeken népszerűsítjük szolgáltatásainkat, kiadványainkat; a helyi piacon ajánljuk rendezvényeinket;
nyáron közel két hónapig a helyi gyógyfiirdőben biáosítunk kölcsönzési lehetőséget a Strandkonyr,tári
szolgáltatással.

Szakmai munkánkról ezen beszámoló segítségével szeretnénk képet adni.



II. SznnvnznnrtRorsnr:

Az intézmény szakmai feladatainak ellátása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása két szervezeti
egység munkáján alapul:

Varosi könyvtár - könptárosok
Helytörténeti Gyujtemény, és a Hajdú }{ázés Kovácsműhely - muzeológusok

Az egységek az igazgatő vezetésével működnek,

Az intézmény kinevezett munkatársi létszáma évek óta nem változott. A feladatokat 8 kinevezett dol-
goző látja e|,

Könyvtáros munkakörben 5 fő, muzeológus munkakörben2 fő,kisegítő 1 fő.
Múzeumi területen 1 fő közfoglalkoztatott dolgozó segítette munkánkat.
Az Y. kulturális közfoglalkoztatási programban az Országos Széchényi Könptárral kötött
együttműködési megáIlapodás keretében május 9 - november 8 között 1 fő könyvtári nyilvántar-
tó munkatárs dolgozott.
TOP pályázat keretében 2019. október l-től bérköltség támogatással, 6 hónap szerződéssel,2 fővel
bővült létszámkeretiink. 1 fó könyvtári területen, 1 fő múzeumi területen dolgozik.
2019. februér 2| - szeptember 5 között Buczkó József címzetes igazgatő úr felmentési idejét töltötte.
Azűj igazgató szintén muzeológus, így az intézményegységek létszáma nem változott.
A rendszergazdaifeladatokat szükség esetén megbízási szerződés keretében látja el egy informatikus.

muzeológus

2018.
évi tény

2019. évi
terv

2019.
évi

tény

Összlétszám (telj es munkaidőre átszámítv a)
összlétszám (fő) 6 ( 6

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámídta)

Könptári
szakmai

Könptáros
szakképesítéssel

oSsZesen J

át s z ómín a rc lj e s munkaidőr e
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munkakör_
ben foglal-
koztatottak

Középfokú szakk.
(kvtár asszisz-
tens, adatrögzítő-
oKJ)

összesen 1 1 1

át s z ámín a te lj e s munkaidőr e

Egyéb felsófokú
összesen 1 1 1

áts z ámín a te lj e s munkaidőr e

Mindösszesen könyvtrári szakmai
munkakörben

oSSZeSen 5 5 5

ót s z ámín a fu lj e s munkaidőr e

Egyéb
alkalma-
zott

Egyéb alkalmazott
felsőfokú

összesen

át s z ámín a fu lj e s munkaidőr e

Egyéb alkalmazott
középfokú

összesen

át s z ómín a te Ij e s munkaidőr e

Mindösszesen egyéb alkalmazott
oSSZeSen 1 1 1

át s z ámín a te Ij e s munkaidőr e

Összes létszám (fő): 6 (

Közfo g1 alko ztatottak s záma (fő ) 1 1

ilI. SzarmruúrölBs:

Nvitvatartás

A könfitír nyítvatartási ideje:

Hétfő: 13 - 18 óra
Kedd: 9-18óra
Szerda: 9-18óra
Csütörtök: 9-18óra
Péntek: 9-18óra
Szombat: 8-13óra

Napi nyitvatartásunk 9 őta, egy munkanapon lépcsőzetes munkakezdéssel legalább 3 főnek
kell dolgoznia. A nyári időszakban fiúlius és augusztus hónapban) a szabadságok kiadása mi-
att a szombati nyitvatartás szünetel.2019-ben július 8-12 között, december 23-án és 27-28-art
tartottunk zérva.
A Hajdunanási Gyógyfiirdőbe kiköltözött Strandkönyvtáti szolgáItatásunkat 2019.július 5-
tőlaugusztus 15-ig a hét minden napján 10 - 18 óra között vehették igénybe a használók.
A nyitvatartási napok szá,ma279 volt.
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Nyitvatartás a (központi) könlwtárban

Olvasói és dolgozói számítógépek

Mutatók 2018. évi
tény 2019. évi terv 2019. évi ténv

változás "Á-ban
előző évhez

képest

Heti nyitvatartási órák száma (a
központi könyvtárban) (óra)

46 46 46 0

Hétvégi (szombat, vasámap)
nyitvatartás hetente összesen (óra) 5 5 5 0

Heti 16 óra uLáni nyitvatartás össze-
sen (óra)

10 10 10 0

Nyári zárvatartási idő
Munkanapok száma,.

0 5 5

Téli zórvatartasi idő
Munkanapok száma:

2 4 J 50

Nyitvatartási napok egy átlagos
héten

6 6 6 0

Nyitvatartási napok száma atárgy-
évben:

278 278 279 0.36

Olvasói számítógépek száma helyben
hasznáIatra

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás "Á-ban
e|őző évbezké-

pest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 1 1 1 0

olvasói munkaállomás 13 i3 13 0

Dolgozói munkaállomás 5 5 5 0

összesen I9 I9 19 0

§zámítógépek, reprográíiai eszközök, hangtechnika állapota:
Skála: 1- nagyonjó, 2- jő,3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:
3 évnél fiatalabb :2 db, melyeketazOrszágos Széchényi Könyvtártól kaptunk
3 évnél idősebb, de felújított :9 db + 1 szerver gép
3 évnél idősebb, de nem felújított : 9 db
összességébenjelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3 - 4

Reprográfiai eszköz:
5 évesnélfiatalabb :multifunkcionális nyomtató, fénymásoló: 1 db

multifunkcionális nyomtatő, fénymásoló: 1 db (DJP-Pont)
szkenner: 1 db

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott:nyomtató 1 db
szkenner 1 db

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: :

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán:2
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Projektor: van/nincs
Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:mikrofon hangfalakkal
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 2

Nagyobb informatikai fejlesáést 201O-ben a TIOP 1,2.3-08lI sikeres pályázat keretében tudtunk meg-
valósítani. Ekkor került beszerzésre 1 db szervergép és 10 db olvasói munkaállomás. Ezeket agépeket
folyamatosan karbantartjuk, de régiek, folyamatos karbantartásuk már nem kifizetődő, szükségessé
válik folyamatos cseréjük.
Saját költségvetésből az érdekeltségnövelő támogatás 30%-át tudjuk technikai, informatikai eszközfej-
lesztésre fordítani. Ebből vásárolunk minden évben 1 laptopot arégi asztali gépek lecserélésére.
Tavaly a GINOP-3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesáése pályázat keretében tudtuk bővíteni
eszközállományunkat. Kaptunk 3 db laptopot,2 db tabletet, 2 db okostelefont, 1 dbprojektort, melye-
ket a digitális írástudás fejlesáését segítő képzéseken is használunk.
Dolgozói munkaállomásokat folyamatosan karbantartjuk, de ezek is 5 évnél idősebbek, ezeket
a gépeket is cserélnünk kellene.
Az Országos Széchényi KönlMár által kötött együttműködési megállapodás keretében kaptunk
akulturális közfoglalkoztatotlak munkájának támogatására2 db számitőgépet és 1 db nyomtatót

rnternet-szolgáltatás adatai

Sávszólessé g:I 60,00 l I 4,00 Mbit/s
Sebesség: 2,00 l 0,2 Mbit/s
Olvasói wifi szolgáltatás: g / nincs

Az intézménv szakmai szervezeti egyséeei által végzett tevékenyséeek ismertetése

Gvűiteménv

Gvűiteményfeilesztés

Mutatók 2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

váItozásoÁ-
banelőző
évhez ké-

peSt

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft) 4.0I6.314 4.100.000 4.552.28l 13.34

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 977.874 980.000 950.832 - 2.8

ebből CD/DVDielektronikus dokumentum
(bruttó ezer Ft) 8538 8000 0

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok
száma (db) 897 890 667 -25.64

Helytörténeti g|íj teménybe bekerült dokumentumok
száma (db )

^a1+JJ +JJ 801 84.99

Nemzetiségi gffi teménybe bekeriilt dokumentumok szá-
ma (db) 0 0 0 0

Zenei gyújteménybe bekeült dokumentumok száma (db) 0 0 0 0

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) I77,7 1 800 I920 8.05

A gyűjteményből apasáott dokumentumok száma 3242 3000 196I -39.5



§Éjteményfejlesztésünket ebben az évben is gytijtóköri szabályzahlnknak megfelelően végeztiik.
Allományunkat vásárlás és ajándék ftvén gyarapítottuk.
Dokumentum beszerzési keretünk forrásai :

3.967.781Ft. - kulturális normatíváből a könyvtári állomány gyarapítására fordított kötelező önkor_
mányzati támogatás és az önkormányzat által a saját költségvetésből a nyilvános könyvtári állomány
gyarapítására fordított összeg
584.500 Ft. - az érdekeltségnövelő támogatásból dokumentum beszerzésre fordított összeg.
A Márai-program keretében 57 db könyvet igényelhetliink149.782 Ft. értékben,
A dokumentum beszerzésre fordított keret nagy részét on-line könyvesboltokkal kotott szerződések
alapján o ldj uk me g. Így j elentős kedvezménnyel tudunk vásárolni.
2018-ban a gyerekkönyvtári állomány selejtezése miatt sok régi könyvet pótoltunk új kiadásúakkal,
ezértvolt akkor nagyobb arányban a gyerekkönyvtárba került dokumentumok száma.
Törekszünk az á|lomány megújításara - a régi, rossz állapotú könyveknél figyeljük az új
megj elenéseket, és folyamatosan cseréljük azokat,
Szépirodalom tekintetében töreksziink a klasszikus magyar és külföldi szetzők műveinek beszerzésére.
Mai szerzők műveinek beszerzésénél igyekszünk az olvasók részéről jelentkező igényeket is
teljesíteni. Szakirodalom beszerzésénél a helyi igénye\<hez igazodunk. Olvasói igények alapjan
előtérbe kerültek az önfejlesztó, önsegítő, az egészséges életmód kialakításában segítő könyvek, Ezek
beszerzésére fokozottan fi gyelünk,
Az általános és a középiskolai oktatáshoz igazodva igyekszünk a jelentkező igényeket itt is kielégíteni,
főként a kötelező és ajánlott olvasmányok tekintetében, de a szakközépiskolai szakok részéről
jelentkező szakkönyv igényeket is teljesítjük. (pl. turizmus, vendéglátás, idegenforgalom,
közgazdaság)
Könyvtárunkba 151 fele folyóirat érkezett (napilap, hetilap, életmódmagazin, tudományos
folyóiratok...), ezek segítenek a legfrissebb információk elérésében. 56 féle folyóiratot a Nemzeti
Kulturális Alap juttat el számunkra. Saját költségvetésből 95 féle folyóiratot fizetti.ink elő közel 1

millió Ft. összegben.
Az olvasóktól ajándékba kapott könyvek egy részét (állomrányunkból hiányzó, vagy jobb állapotban
levő könyveket) állományba vesszük, másik részét továbbadjuk iskolai könyvtáraknak, vagy
olvasásnépszerűsitő szándékkal könlvelhagyó napokat tartottunk ezekből a könyvekből.

Gyerekkönyvtár:

Idén indítottukűtjáta Az én könyvtáram program keretében kidolgozott jó gyakorlat mintájára Olvasó-
létra programunkat, ami nagy sikernek örvend a gyermekolvasóink körében és egyre többen csatla-
koznak a játél<hoz. A program célja, hogy az olvasás, a könyvek és a könyvtár számárahosszu idöre
megnyerje a részt vevő gyerekeket, Az Olvasólétra egyszeíre segít az olvasóvá nevelésben, az olvasás-
fejlesztésben és a könyvtárhasználat megtanulásában. Ehhez kapcsolódóan külön könyvajánló készült
a különböző korcsoportoknak, és beszerzésnél is igyekszünk gazdagítani az Olvasólétra lépcsőihez
ajánlott olvasmányokat. (Olvasó Breki, Olvasó Cinke, Olvasó Tigris, Olvasó KaIőz, Olvasó Leó, Ol-
vasó Boszi, Most én olvasok, Már tudok olvasni, Olvasni jó, Olvass velem, Olvass velünk ...)
Minden foglalkozásunkon rövid könyvajánlót is tartottunk a gyerekeknek az adott témával kapcsolat_
ban, valamint az űj könyvek mellett több ünnep, világnap esetében tematikusan is kigyujtötttik a
könyveket egy könyvajánló ,,sarokban", aminek köszönhetően ezeket a könyveket is szívesebben köl-
csönözték.
Az óvodások és iskolások mellett az egészen picikről sem feledkezti,ink meg. Több éve működő Baba-
Mama klubunk heti foglalkozásai mellett játékokkal, lapozgatókkal, mesekönlvekkel vártuk az aprő-
ságokat.

Helyismereti Gyűjtemény:

A dokumentumok beszerzése kurrens és retrospektív módon történik. Állományunk nemcsak vásárlás-
sal, hanem ajándékozás útjrán is bővül, Jelentős a város lakosságától megőrzésre vagy ajándékba ka-
pott, a település múltjával kapcsolatos írasok, fotók, hagyatékok, dolgozatok száma. A helyi szetzők
megielent írásaiból, köteteiből, cikkeiböl egy-egy példány.t a könfiár továbbra is igyekszik beszerez-
ni. Más könlvtár á||ományából könyvtárközi kölcsönzéssel digitális, vagy nyomtatott formában pró-
báljuk beszerezni a még hiányző dokumentumokat. Az internet adta lehetőségeket használva is bővít-
jük állományunkat. Napi szinten végezzúk az online és a nyomtatott sajtófigyelést, mel;mek során



nemcsak helyi, hanem megyei és országos lapokban rnegjelent helyismereti témájú cikkeket is gyűj-
tünk.
Az áL\omány bővülése 2019-ben:

könyv 19 db
periodika
fotó
p|akát

3 évf.
550 db
63 db

röplap 20 db
másolat 80 db
Testületi anyag 34 db

2019-ben a xerox anyagok kb 80%-nak leItározásatöriént meg.
Folyamatosan történik:
- a gyujtemény gyarapitása, állományba vétele
- internetes tartalmak mentése
- Hajdúnánási Újság 2001-2010 közötti évfolyamainak digitalizálása
- önkormányzaíi anyagok leírása
- kéziratok,dolgozatokdigitalizálása
- fotók digitalizálása
- önkormányzati anyagok, másolatok, plakátok feltárása
- új dokumentumok feldolgozása

olvasóterem:

Olvasótermi gyujteményünkben általrános- és szaklexikonok, enciklopédiák, életrajzi lexikonok, szótá_
rak, a tájékortatáshoz szükséges szakirodalmi kézikönyvek találhatóak. Idén eú. az áIlományegységet
néáük át. A már elalult könyveket leselejteztik, egy részét pedig kölcsönözhető állományba helyez-
ttik át. Beszerzésnél figyelemmel kísérjük azilj,bővített kiadások megjelenését, ezek beszerzését és
cserójét a kézikönyvtari állományban.

Apasztás:

Ebben az évbenaz olvasótermi állományt és a felnőtt kölcsönözhető álloinányt tekintettük át, és töröl-
tünk az állományból természetes elhasználódás címen rongá|t, hiányos könyveket és tervszení állo-
mányapasúás miatt az elavult, folös példányokat.
A felnőttkönfiári állományból 1033db kötetet (elavult, flo|ös: 946 db, rongált, hiányos: 874 db), a
gyerekkönyvtári állományból 141 db kötetet (elavult fiilös: 100 db, rongált, hiányos: 41 db) selejtez-
tünk.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók
2018. évi

tény
2019. évi terv

2019. évi
tény

változás
oÁ-ban

előző év-
hez képest

Epített elektronikus katalógusokbar/adatbázisokban
r ö gzitett rekordok száma

1847 1900 182i I.4t

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozá_
sának átlagos időtartama percben kifejezve)

2a 20 20 0

Beérkező új dokumentumok olvasók számfu a történő
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kife-
jezve (átlagosan)

10 10 10 0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az e|ekt-
ronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a
g$ij temény e gészének Yo- ában)

97 97 97 0



A könfiárba beérkező dokumentumokat nyilvántartásba vesszük és feldolgozzuk. A gytíjtemény
feltrárása a HunTéka integrált könyvtári rendszerben történik. A beérkező dokumentumokat állomány-
ba vétel után a katalógus modulban feltárjuk, leírást készítünk úla. Az egyedi példányazonosítók (lel_
téni szám, vonalkód) feldolgozása után kerülnek a használókhoz. Minden állományegységben külön
polcon emeljük ki és ajanljuk az olvasók figyelmébe új könyveinket. 10-14 naponként frissítjük az új
könyvek polcát. Folyamatosan végezzik az elektronikus katalógusban még nem szereplő dokumentu_
mok adatainak feltoltését.
Az állomány feldolgozottsága még nem teljes, kb.97 %, a helyismereti gyűjtemény xerox anyagának
számítőgépre vitele zajlik még.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:
Huntéka rntegrált Könywtári Rendszer
verzió: 1.0
Beszerzés éve: 2010 - TIOP L2.3-08lI pályázatből
Az IKR folymatos frissítése biztosított: lg/nem

Frissítés még nem történt. Azt atájékoztatást kaptuk, hogy a rendszerek frissítése folyamatosan törté-
nik, h amaro s an beüteme zik inté nrtényünket i s a fris síté sre.

Állományvédelem

Dokumentumaink a h:asznáIat során sérülnek, a ragasztott kötések hamar szétesnek. A még javítható
könyveket helyben javítjuk. A polcok, könyvek portalanítása, áttörlése egész évben folyamatos.
Helyismereti gytijteményünk értékes és már pótolhatatlan dokumentumait digitalizáljuk.
A technika és a digitális technológia fejlődése olyan új lehetóségeket teremtett, amelyek hozzájátultak
az értékmentés, állagmegóvás, állományvédelem megvalósításához. A digitalizá|ással nemcsak az
elöregedett, sérülékeny hordozókon őrzött információk mentése, az értékes eredeti dokumentumok
állagánakmegóvása valósul meg, hanem ahozzáférési lehetőség növelése is.

Mutatók 2018. évi ténv 20l9. évi terv 2019. évi ténv

változás
oÁ-ban

előző
évhez
képest

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, j avítás,
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb
aktív állományvédelrni intézkedésben
részesült dokumentumok száma

32.000 32.000 32.000 0

Muzeális dokumentumok száma

Restaurált muzeális dokumentumok
száma

Az áLlományvédelmi célból digitalizált
és a konvertált dokumentumok száma

200 200 200 0

Biztonsági j ellel ellátott dokumentumok
száma
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rhasználat

Könywtárhasználat
2018. évi

tény
20l9. évi terv 2019. évi tény

változás oÁ-ban

előző évbez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő) 1908 1908 1 805 -5.4

A könyvtári látogatások száma (db) 24932 24932 20133 -I9.2

Ebből csoportok (db) 49 49 54 10.20

Használati mutatók

Programjainkon egyre több olyan iskolai csoport is részt vesz, akik több alkalommal érkeznek külön-
böző foglalkozásokra.

Dokumentumforgalom

A kölcsönzött dokumentumok és a helyben használt dokumentumok száma is csökkent.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások
A távolról elérhető és helyben igénybe vehetó szolgáltatások fejlesáése. Amennyiben fejlesáésre
került atárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Könyvtárhasználaí 2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás oÁ-ban

előző évhez képest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 32I62 32I62 28905 -10.1

Ebból kölcsönzőtt e-
dokumenfumok száma (db)

Helyben használt dokumentumok (db) 10243 r0243 8945 -l2,67

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)

Könfiárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 4 4 8 200

Irodalomkutatások, témafigyelések száma
(db) 10 10 10 0

Szolgáltatás 2019-ben megvalósult
(I=1/t{:0) A fejlesztés részletes leírása

Honlap
1

A könyvtar rendelkezik saját honlappal, melynek
idén elkezdődött az átaIakitása. A megújult honlap
2020 év elején indul el.

oPAC

0

Elektronikus könyWrári katalógusunk honlapunkon
keresztül érhető el a Hajdú-Bihar megyei közös
könyvtari katalógusban.Törekszünk az OPAC
zav artalan és folyamatos elérésére

Adatbázisok lhazai vagy k'JI-
fuldi adatbázisl

0

online elérhető adatbázisok hasnálata: Mokka,
Matarka, MEK, FSZEK, NAVA,
Könyvtarunkban elektronikusan régi helyi kiad-
ványok, valamint névadónk, Móricz Pál írásai
érhetőek el.
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Referensz szolgáltatás

1

Főként szóban történő referensz szo lgáltatásaink-
kal, tájékoztatásokkal segítjük az olvasók kutatása-
inak teljes köní kielégítését, azonban növekszik az
e-mailben és közösségi oldalakon történő megke-
resés is

Közösségi oldalak

i
A könfiar rendelkezik egy facebook oldallal,
melyen rendszeresen, havonta többször is tájékoz-
taíjlk az érdeklődőket a könyvtár tevékenységéről.
Tavaly indítotnrk el instagram oldalunkat

Hírlevél 0

RSS 0

Online szolgáltatások 2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás yo-ban
e|őző évhez

képest

TávhasznáIatok száma nincs adat nincs adat

A könyWár honlapja (teljes webhely) mely
nyelveken érhető el a magyaron kívül

A könptári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalomAónap átlagosan)

5 5 2 -60

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének
száma összesen

42 42 20 -52.38

A könywárban haszrálható adatbázisok száma online elér-
hető adatbá-
zisok

online elér-
hető adatbá-
zisok

A Web 2.0 interaktív könyvtati szolgáltatások
száma (db)

2 z 7 0

A Web 2.0 interaktív könfiari szolgáltatáso-
kat igénybe vevő használók száma (fő)

4r9 419 542 29.36

A könyl.tári OPAC használatának gyakorisága
(hasznáIatl év) (kattintás az OPAC -ra)

nincs adat nincs adat

Targyévben a könyvtár által nyílt hazzáférésű
publikációként elérhetővé tett dokumentumok
száma (db)

0 0 0 0

Építenek-e saját adatbánist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/ry:
Ha igen, akkor milyen témakörben:..............

Ebben az évben elkezdtük az intézsnényi honlap átalakítását. A megújult honlap 2020 elejétől lesz
elérhető, A honlap látogatottságot mérő számlálő funkció nem működik, ezért ehhez nem tudunk ada-
tot adni.
Elektronikus könptári katalógusunk honlapunkon keresztül érhető el a Hajdú-Bihar megyei közös
könyvtári katalógusban, de ennek működése sem zavartalan. Mivel nem működött folyamatosan, ezért
erről sem tudunk adatot adni.
Főként szóban történő referensz szolgáltatásainkkal, tájékortaásokkal segítjük az olvasók kutatásai-
nak teljes körű kielégítését.A felhasználók kéréseikkel nemcsak személyesen, hanem telefonon illetve
e-mailen is gyakran fordulnak a könfiárunkhoz. Nemcsak helyiek, hanem környező településekről is,
és a településünkröl elszármazottak is gyakran keresik fel a könptárat.

l2



A könyvtár rendelkezik egy facebook oldallal, melyen rendszeresen, havonta többször tájékoúatjttk az
érdeklődóket a könyvtár tevékenységéről, rendezvényeiről. Ennek 433követője van. Létrehoztunk egy
instagram oldalt is, első poszt 2018 október, melyet 103 fó követ. Ezeken az oldalakon keresztül több
személyhez és hamarabb jutnak el a programokról, foglalkozásokról szóló tájékoztatások, meghívók,
felhívások.Idén a honlap átalakítása miatt inkább a közösségi oldalakon voltunk jelen, jelentősen meg-
emelkedett a közösségi oldalakon posztolt bejegyzéseink száma
- Facebook 109 db
- Instagram 17 db
Legkedveltebb Facebook bejegyzésünk74 megosúással,hozzászólással 5763 embert ért el.

Digitalizálás

Kőzzététel helye, módj a:

Helyismereti gyűjteményünk értékes és már pótolhatatlan dokumentumait digitalizáljuk, Ez állomány-
védelmi szempontból is fontos. Ezek szkennelését közhasznú foglalkoúatottak, diákmunkások és ön-
kéntes szolgálatot teljesítő diákok segítségével folyamatosan végeznik, ezáltal a helyi számítógépeken
bármikor elérhetőek. Így már nemcsak hagyományos módon, hanem elektronikus formában is - egy-
előre a könyvtár belső hálózatán - rendelkezésre tudjuk bocsátani:
- a hajdúnánási gimnázium évkönyveit
- a hajdúnánási gimnázium értesítőit 1896-1938;
- Móricz Pál - könyvtárunk névadójának - műveit, összesen 2l kötet;
- Hajdúnánási Fórum számait l979-1989-ig
- Hajdúnránási Ujság példányait 1907-1919; |924-1937; 1939-1944; 1990-2000;20L1-2017 ,
- Nánási Szabadság 1946-1949;
_ Nánási Újsag 1989; -

- Hajdú-Nánási Lapok 1892;
- Egyhazi Híradó 1927-1932;
- térkópek (Haj dúnáná s közigazgatási, külterületi térképei, vármegye)
- fotónegatívok
- valamint több ezer, a városunkkal kapcsolatos fotó

A feldolgozással parhuzamosan végezzik a helytörténeti gyújtemény kézírásos anyagainak gépelését.

képzések. könwtári nroeramok kiállítások

összesítő táblázat

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

váItozás Yo-ban előző
évhez képest

Digitalizált dokumentumok száma 200 200 600 300

20l8. évi
tény

20t9. évi
terv

2019. évi
tény

változás oÁ-ban előző
évhez képest

Az összes könyvtári képzés, program száma I69 I69 173 2.36

A könyvtári programokon, képzéseken
résztvevők száma összesen

4I36 4136 54I7 30.97

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket
támogató helyi kiadványok száma
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Téma szerint

2018. évi
tény

2019. évi
terv

20|9. évi
tény

változás yo-ban előző
évhez képest

A könyvtár álta|szervezett olvasási kompe-
tenciafej lesztést, szövegértés fej lesztését tá-
mogató nem formális képzések és progra-
mok száma

2I 2I 22 4.76

A könyvtrár á(tal szervezelt olvasási kompe-
tenciafej lesztést, szöve gértés fej lesztését tá-
mogató nem formális képzéseken és progra-
mokon résztvevők száma

476 476 735 54.41

A könyvtár általszewezett digitális kompe-
tenciafejlesztési, információkeresési ismerete-
ket nyujtó nem formális képzések és prog-
ramok száma

36 36 2I -4I.67

A könyvtar által szewezett digitális kompe-
tenciafej lesáési, információkeresési ismerete-
ket nyujtó nem formális képzéseken és prog-
ramokon résztvevők száma

285 285 226 -20,7

A könyvtrár által szerv ezett engedélyezett,
akkreditált képzések, továbbképzések száma

A könyvtár á|tal szervezett engedélyezett,
ak}reditált képzéseken, továbbképzéseken
résztvevők száma

A könyvtár által szerv ezett könyl,tárha smáIati
foglalkozások száma

l9 I9 t9 0

A könyvtar áItal szew ezett könyvtárhasanálati
foglalkozásokon résztveyők száma

Jl3 373 509 36.46

A könyvtarban a tárgyévben szervezett helyi
közösségi programok, rendezvények száma
összesen

4I 4I 51 24.39

A könyl.tárban a tárgyévben szervezett helyi
közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma

829 829 Ia37 25.I

A könyvtárban szefilezett időszaki kiállítások
száma

I2 10 I2 0

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások
látogatóinak száma

1 185 1 100 1 830 54,43

Egyéb témájú programok, képzések száma 40 40 48 20

Egyéb témájú programon, képzésen résztve-
vők száma

988 988 1080 9.3

Az összes könyvtári képzés, program száma |69 I69 173 2.36
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Célcsoport szerint

*}Iinden célcsoport csak egvszer szán rolható a rendezvény fő a szerint.

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

vá|tozás oÁ-ban előző
évhez képest

A könyvtár által szewezeLt hátrányos helyze-
tűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló,
toleranciára nevelő és multikulturális képzé-
sekrprogramok száma

2 2 2 0

A könyl,trár áItal szervezett hátrányos helyze-
tűeket célző, a társadalmi együttélést erősítő,
diszkriminác ió-e lIenes, szemléletformáló,
toleranciára nevelő és multikulturális képzé-
seken, programokon résztvevők száma

2I 2I 60 285,7I

A könfiár áItaI szervezeft nemzetiségi kö-
zösségi identitást erősítő programok száma

A könyl.trár áItaI szerveze|t nemzetiségi kö-
zösségi identitást erősítő programokon részt-
vevők száma

A könyvtrár áLtaI szervezelt fogyatékossággal
élők könyvtarhaszná|atát segítő képzé-
sekoprogramok száma

A könyvtár által szervezelt fogyatékossággal
élők könyvtárh asználatát segítő képzéseken,
programokon résztvevők száma

A könyvtiár által a nyugdíjas korosztály szá-
mára szervezett programok,képzések száma

15 15 15 0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztá|y szá-
máta szerv ezett programokon, képzéseken
résztvevők száma

204 204 206 0.98

Tárgyévben a családok számáta meghirdetett
rendezvények száma

JZ 32 39 2I.87

Tárgyévben a családok számára meghirdetett
rendezvényeken résztvevők száma

527 527 655 24.28

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma I20 l20 117 -2.5

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztve-
vők száma

3384 3384 4396 29,9

Az összes könyvtári képzés, program száma I69 l69 I13 2.36

15



Gyerekkönyvtán rendezvények, foglalkozások:

Továbbra is fontosnak tartjuk az óvodákkal és iskolrákkal való együttműködést. Idén is kiküldtük fog-
lalkozásajánlónkat az intézményekbe és egész tanévben tartjuk velük a kapcsolatot. A foglalkozásokat
folyamatosan bővítjük és próbálunk egyeztetni az intézményekkel, hogy az ő munkatervükbe is illesz-
kedjenek a könyvtári órák. Ennek köszönhetően a pedagógusok már betervezték a tanév programjaiba
kiajánlott foglalkozásainkat, és már a tanév elején megszervezték a könyl.tárlátogatásokat és könyv-
tánhasználati fo g l alkozás okat.
Ebben az évben csatlakoáunk ,,Az én könyvtáram" projekt szakmai megvalósító könyvtárakhoz. Az
itt kidolgozott könyvtári olvasásnépszerősítő, szövegértést- és digitális kompetencia fejlesztést segítő
foglalkozásokat adaptálunk, ezáltal is bővítve foglalkozásainkat.
Igyekszünk minél több és színesebb programmal várni meglévő és leendő gyermekolvasóinkat. 2019-
ben 45 könyvtári foglalkozásra és 23 egyéb(író-olvasó találkozó, vetélkedő, előadás) programra
került sor.
Foglalkozásaink során igyekezti,ink játékos, interaktív módon megszerettetni a gyerekekkel a könfiá-
rat és az olvasást.

Helyismereti gyűjtemény népszerűsítését szolgáló rendezvények:

Helyismereti gytíjteményt bemutató foglalkozást nemcsak iskolai osztályoknak, csoportoknak, szakkö-
röknek, hanem felnőtt csoportoknak is tartunk. Helyismereti témájú foglalkozások, vetélkedő szerye-
zésével, helyi kiadványok, könyvbemutatók alkalmával is próbáljuk minél szélesebb körben megis-
mertetni a gyűjteményben található értékes anyagokat.
Foglalkozás ajánlókkal segítjük a pedagógusokat a helyismereti foglalkozások válasáásában. Játé-
kos, interaktív módon szerezhetnek új ismereteket a gyerekek településünk címerének történetéről,
ismerkedhetnek a települési értéktar artyagával, régi fotók segítségével városunk múltjával, nánási
írók és költök életével.

Könyvtárunkban elsősorban az olvasáshoz, könyvekhez kapcsolódó programokat szervezünk. Ren-
dezvényeinket igyekszünk űgy szervezni, hogy minden korosztály számáta kínáljunk könyvbemutatót,
író-olvasótalálkozőt. A helyi programokkal kapcsolódunk az országos könyves rendezvényekhez.

2019. évi főbb rendezvényeink:

- Kazinczy Szépkiejtési Verseny - városi és városkörnyéki döntó
- Törd a fejed _ Rejwényfejtő bajnokság
- 80 nap alatt a Föld körül- rajzpályázat
- KöItészet napja - vers-fa készítés a Hajdúnánási Óvoda csoportjainak segítségével
- Könyvtári figyelő -általános iskolás tanulók betekintést nyerhettek intémrényünk működésébe

Tündérlesen" - Ovodások versmondó fesztivália
- Alkoss szuperhőst -rajzés eredet szövegíró pályázat
- Zől'd ünnepeink - 4 fordulós természet- és környezetvédelmi vetélkedősorozat

Vadvizek és élőviláguk
Erdők és állatviláguk
Madarak és fák napja

- Árnyéklovag- Gyuris Tibor könyvbemutatója
- Alföld lapbemutató - vendég: Krusovszlry Dénes
- Az Országos Könyvtári Napok - Összefogás a könlvtárakért szeptember 30 - október 6 között

Népmese mondó yerseny
osállatan * váradi zoltán előadása
Vegyetek kezetekbe könyvet kihívás - Könyvelhagyő nap:20 db könlvet hagytunk e| avá-
rosban, azzal a céllal, hogy megtalálják és elolvassák
Utaző múzeum és könyvtár - piaci kiköltözés
,,Ép bolygón ép lelkek" - Kertész Tamara pszichológus előadása a fenntartható fejlődésről
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,,Könyves vasárnap" - Rendkívüli nyiffa tartással, ingyenes beiratkozási lehetőséggel
vártuklátogatóinkat, továbbá késedelmi díj megfizetése nélkül hoáatták vissza a könyveket,-
Ezen a napon a beiratkozott olvasói létszám több. mint 100 fő volt.

- A.rettegő fogorvos - író-olvasó ta|álkoző Víg Balázs mesekönyvíróval
- ,,Uristen, kamasz lettem!" - Iró-olvasó találkoző Sohonyai Edit írónóvel
- Mindentudók - 4 fordulós vetélkedősofozat általános iskolásoknak

Tudósok és feltalálók
- Rizsporos hátköznapok - könyvbemutató és író-olvasó találkoző Budai Lotti írónővel
- Városnapi Ünnepségsorczathozkapcsolódó rendezvényeink:

XII.Vihar Béla Városi versmondó verseny
Hajdúnánás szobrai - helyismereti vetélkedő általános iskolásoknak

Felhasználóképzést segítő rendezvényeink:
- Könyvtárbemutató foglalkozásokai, könyvtárhasználati órákat tartottunk óvodás, általanos

isko lás, középiskolás csoportoknak
- Ingyenes számítógép- és internethasznáIói tanfolyamot tartottunk nyugdíjasoknak és munkanél-

külieknek

Klubjaink:
- Nyugdíjas óvónők klubja. Ebben az évben alakult klub negyedévente tarttaláIkozőkat.
- Olvasólámpa olvasó klub. A főként ryugdíjas értelmiségiekbőt álló olvasó klub ebben az évben

1 0 alkalomm al találkozott.
- Baba- mama klub heti rendszerességgel tart foglalkozásokat a könfiárban.

kiállítások:
Könptárunkban található állandó kiállítás aMőricz Pál emlóksarok, ezenkívül a gyerekkönfiárban
rendezünk időszaki kiállításokat rajzpályázatra érkezett művekből. Kiállításokat a műzeumi intéz-
ményegység rendez,

Digitális Jólét Pont:
Informatika termünkben 10 gép áll' ahasználók rendelkezésre, melyet nyitvatartási időben internete-
zésre és"szövegszerkesáésre is használhatnak. Konyvtárunk Digitaiis lOtet Program pontként is mű-
ködik, így feladatunk ahozzánk betérók informatikai segitése is. Segítséget nyújtunk szkennelésben,
nyomtatásban, elekttonikus levelezésben, internetes keresésben, elektronikus-ügyintézésben (közmű-
szolgáltatók oldalainak haszná|atában), ügyfélkapu regisárációban, Erzsébet -pályázatok benlujásá-
ban. Ezekhez a feladatokhoz is használjukapá|yázatűtjén elnyert laptopokat, tableteket.

szoleáltatások nemzetiséeek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-
nyított aránya .....,(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára 2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

vá|tozás %o-ban e|őző
évhez képest

Könyvek

Fo lyóiratok (címek száma)

Elektronikus dokumentumok

összesen
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k tékkal éIők számára

Szolgáltatások száma
2018. évi

tény
2019. évi

terv
2019. évi

tény

változás oÁ-ban

előző évhezké-
pest

Fogyatékossággal élók könyvtarhasználatát
segító IKT eszközök száma

1 1 1 0

Fogyatékossággal élők számára akadálymen-
tes szolgáltatások száma

1 1 1 0

Könyvtrárunk részben akadálymentesített. Mozgáskorlátozottak rámpa és felvonó használata nélkül
bejöhetnek. Akadály nélkül közlekedhetnek a gyerek és felnőtt váLasztőtétben, valamint számitőgép
használata is biáosított. A helyismereti és olvasótermi anyagot kérésre kihozzuk számuka. A mosdók
akadálymentesítése nem megoldott. Gyengén látók számára egy számítógép Cobra képernyőnagyító
szoftverrel ellátott, és lehetőség van számukra hangoskönyvek kölcsönzésére,

rv. FEJLESZTESEK

1. Epület állapota (kérjük kiválasztani): 3
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:2019

l) Hasmálhatatlan (a könfiár ideiglenes helyen múködik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyilászárók, elégtelen filités, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezenjellem-
zók közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalaa flités (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén,
pl. az épület 30ol-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújítoü esáétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7)Egyéb:......

A könyWárnak helyet adó épületrész energetikailag korszerűtlen. Hatalmas üvegfelületek találhatóak,
melyeken a nyílászárők kicsik, rosszul zámak. Nyáron nem megoldott a megfelelő szellőztetés, télen
pedig a hóveszteség nagyon nagy. Fűtésrendszerünk Égi, a fűtőtestek elhelyezése és mennyisége nem
megfelelő. A világítás korszenitlen, magasan elhelyezett neon világítótestek, nem energiatakarékos.
Ebben az éyben alakítotruk át számitőgépes termünket rendezvényeknek helyet adó téné, ezáltal en a
helyiséget sikerült kifestetnünk.
Az étalakítást, felújítást és a bútor készítését a Gazdasági Ellátó Intézmény karbantartó szakemberei
végezték el. Nagy segítség volt ez számunkra, mert így csak az anyagköltséget kellett kifizetnünk. Év
elején szerelték fel a terem hűtésétfritését segítő klíma berendezéseket, melyet a tavalyi bevételünkből
sikerült kigazdálkodni. Ebből tudtuk megoldani a gyerekkönyvtári részen anyílászátők cseréjét is.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztan i's: 2, 4
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:

l) Használhatatlan
2) Nem esaétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még hasmálható (15 évnél régebbi bútorok)
4) Ujszerú (10 évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Uj (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
7) Egyéb:..,......

A könyWári polcok, bútorok nagy része 20 évnél idősebb. Asáalokat, székeket tudtunk pá|yánati
fonásból újakat beszerezni. Idén a kialakított rendezvény terembe készíttettünk egy új 5x3 méteres
könyvespolcot.Pályázati forrás hiányában nem tudjuk a régi polcokat lecserélni, a mai kor igényeinek
me gfe le lő esztétiku s olvasói tereket kialakítani.
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2. Intózményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek
bemutatása

Rendezvényeinket eddig a válasáótérben tudtuk megtartani, me|y zavarla a kölcsönzést. Nem volt
olyan terünk, mely a klubok, közösségek tészére zárt részt biztosítana. Az újonnan jelentkező felhasz-
nálói igények alapján belső átalakításokat, az olvasói terek átrendezését szeretnénk megvalósítani,
melyek nagyobb mértékben elégítik ki, alkalmazkodnak a korszerűbb, újabb felhasználói igényekhez.
Elképzelések, tervek születtek, de pályázati támogatás hiányában nem tudjuk megvalósítani a nagyobb
beruházást igénylő elképzeléseket (oktatási célú terek kialakítása, válasúőtér átalakítása, az ezekhez
szükséges kiszolgáló helyiségek (mosdó) fejlesáése, fűtés-, világításkorszerűsítés, nyílászárók cseré-
je.).

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Ebben azévben saját költségvetésből aGazdaságiEl|átó Intézmény karbantartó szakembereinek segít-
ségével sikerült kialakítanunk egy zért közösségi teret, melyet festéssel, és új faltól-falig polccal újítor
tunk fel. Ezá|tal elvesáettiik a számítőgépes termet, de az olvasói terekbe kihelyezett asrtali gépek és
a laptopok binosítják a szátmitőgép hasmálatot és internet elérést. Az asúali gépeket folyamatosan
cseréljük át laptopokra. Ezekkel, és a könnyen mozgatható, gurulós asáalokkal továbbra is megoldha-
tó a terem berendezése informatikai célú foglalkozásta, oktatásra is.

4. Jelentósebb eszközbeszerzések

Megnevezés darab ezer
forint

megiegyzés

Gépjármű

ebből személygépkocsi

Számítógép

ebből olvasói

ebből szerver

Fénymásoló

Szkenner

Storage, egyéb adattároló ftapacitását a megiegyzésbe kérjük
megadni Tb-ban)

IKR fejlesáés 1db
1aptop

250500 az érdekeltségnövelő
támogatásból technikai
eszközfej lesztésre költhe-
tő összeg

egyéb:... .,. .....

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen 250500

A számítástechnikai eszközök folyamatos avulása
dítottuk informatikai, technikai eszközbeszerzésre.

miatt az érdekeltségnövelő támogatás 30 %o- át for-
Ebből az összegből 1 db laptopotvásároltunk.
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Hazaipályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg (ezer
Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befeiezése

5. Pá|yázatok, projektek

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019_ban, a könyvtár
kommunikációs tevékenységének bemutatása

V.

Európai Uniós pályá-
zatok megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

Terület- és Település-
fejlesáési Operatív
Program
Gyökereink I. - tudtis
élmények támogatása a

helyi identitrás és generá-
ciós híd erősítésére

1.898.178 Pénzügyminiszté-
rium Regionális
Fejlesztési Prog-
ramok Irányítő
Hatósága

2019.05.01. 2020.I2.3L

Terület- és Település-
fejlesáési Operatív
Program
Gyökereink IL - tudás
élmények támogatása a

helyi identitás és generá-
ciós híd erősítésére

I.437.539 Pénzügyminiszté-
rium Regionális
Fejlesáési Prog-
ramok Iranyító
Hatósága

20 19.05.0 1 . 2020.12.31.

Egyéb, nem hazai forrá-
sokra épülő pátyázatok
megnevezése

Pályázoll
összeg
(ezer Ft)

Elnyert ösz-
szeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

Ás. xonnnruNIKÁcló

kommunikáció
2018. évi

tény
2019. évi

terv
2019. évi

tény

változás
"Á-ban
e|őző
évhez
képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

TV megj elenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 22 22 24 9.1
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Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nél-
küD

0 0 0 0

Írott s aj tó me gj el enése k száma (fi zetett hirdetések
nélkül)

11 ll I9 72.7

online hírek száma 0 0 0 0

Közösségi médiában megj elenő hir ek száma 60 60 126 210

Hírlevelek száma 0 U 0 0

F izetett hirdetések száma (módiumtó 1 fliggetlenül,
becsült érték, ezer Ft)

o 0 0 0

Egyéb:, 0 0 0 0

lat/önkén

Közösségi szolgálat/önkéntesség
2018. évi

tény
2019. évi

terv
2019. évi

tény

változás oÁ-ban

e|őző évhezké-
pest

Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban telj esítők száma

20 20 20 0

Az iskolai közösségi szo|gáIat fogadásá-
ra a köznevelési intézményekkel kötött
megállapodások száma

4 4 4 0

A könyfiárban dolgozó önkéntesek
sZama

partnersée. eeyüttműködések

Intézményünk együttműködik oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, helyi közművelődési
intézményekkel, de ezek együttműködési megállapodása nem minden esetben történt meg írásos for-
mában.
Az Országos Széchényi Könyvtánal kötöttiink együttműködési megállapodást kulturális közfoglalkoz-
tatás megvalósítására.

Partne
A könlvtárral írásos együttműködést kötő
partnerek száma

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás o/o-ban

előző évhezké-
pest

civil szervezetek

Határon tuli könyvtárak

vállalkozók

Oktatási intézmények 4 4 4 0

Egyéb 1 1 1 0

összesen 5 5 5 0
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Használói igény- és elégedettség mérések
2018. évi

tény
2019. évi

terv
2019. évi

tény

változás %o-ban
előző évhezké-

pest

A használói igény- és elégedettség-mérések
száma

1 1 0

A használói igény- és elégedettség-mérések
során a válaszadó használók száma

11 50 o

Használói eIégedettség mérés

Azintézmény Hajdúnánás Városi Önkormányzat felügyelete alátartoző, az előirányzatok feletti ren-
delkezés szempontjából teljes jogkönel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait -
megállapodás szerint - a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény látja eI. Azintézmény gazdálkodá-
sát éves költségvetésében tervezi meg, a felügyeleti szerv által megadott részletes szempontok szerint.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

vI.

Leírás, ismertető

Pénzügyi adatok (ezer Fí-ra kerekíne)
2018. évi

tény
2019. évi

terv

2079. évi
tény

eltérés
oÁ-ban az

előző
évhez
képest

Bev
étel

Az intézmény m űködési bevétele I.794.607 400.000 569.429 -68.26

l'b
Ebből a könfiár szolgáltatásaihoz köthető bevé-'
tel (nem fenntartótól származó bevételek)

1.794.607 569.429 -68.26

- ebből a késedelmi díjbevétel

- e b b ő l b ek atkozási díj bevétel

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszkőz 27.500.000 27,565.000 28.276.1I 2.82

- ebből fenntartói támogatás 27.500.000 27 .565.00( 28.276.11 2.81

- ebből felhasznált maradvány 869.88,

- ebből pályázati támogatás

- a pályázati támogatásból EU-támogatás

Egyéb bevétel összesen 2l5.698 835.000 83 5.00( 387.1

Bevétel összesen 29.5 10.305 28.800.000 29.981.00C 1.(
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Kia
dás

Személyi juttatás l5.501.272 20.500.000 16,771 .46l 8.2

Munkaadókat terhelő összes járulék 3.205,074 3.400.000 3.307 .25l ),,

Dologi kiadás 4.784.269 3.000.000 5.076.345 6.

Egyéb kiadás 5.830.498 1.900.000 4,552,821 -2I.

kiadás összesen 29.32I.1I3 28.800.00c 29.707.87í L3,

Az intézmény a könyvtári szolgáltatásból, terem bérbeadásból és kiadványok kiadásáből származő
bevételét 250 %o-ra teljesítette. Az intézményben számítógépes tanfolyamot tartottak, mely során te-
rembérleti díjban részesült az intézmény.
A Munkaügyi Központtól 1 fő közfoglalkoáatott és 2 fo köza|kalmazott bérének és jarulékának támo-
gatásaként 1 587 e Ft támogatásban részesült azintézmény.
A központi, irányítőszervi támogatás a bérkompenzáciő összegével, az érdekeltségnövelő pályáaat
összegével, a közfoglalkoúatásban foglalkoztatottak önerejével, 1 ő jubileumi jutalmával, és az in-
tézményv ezető j utalmával módosult,
Az előző évi pénzmaradványt dologi kiadásokra fordította az intézmény,
A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 99,9oÁ-ban, a járulék jellegű kiadások 99,6
%o-ban, a dologi kiadások 98,3 Yo-bankerültek felhasználásra.
Az intézmény 1 fő közfoglalkoztatottat és 2 fő közalkalmazottat foglalkoztatott Munkaügyi Központos
bér- és j ráruléktámogatással.
Azintézmény műtárgyakat, könyvtári könyveket és klímát vásrárolt 5 549 e Ft értékben.

Yűa.r .\
4-í-'

aláírás
Intézményvezető

aláítás
Ferrntartó

'?á\
'}^\'er\

,.\
ti1.z
§

Dátum:
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Móricz Pál Városi Könyvtár

2019. évi
fo glalkozásai, ren dezv ényei, vers enyei



2019.0I.30,
Rej fvényfej tő fo glalkozás

?.0I9.02.01.
Törd a fejed

2019,02.08. IZőld ünnepeink III.
- Vadvizek és élőviláguk (5-6. osztály)

Móricz Pál Városi Könyüár 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.02.0I.
Rej tv ényfej tő fo glalkozás

2019.02.07, IZöld ünnepeink III.
I7... -.t--:_-.l- !- |la--2l!_-_l- /a Á ^,-Lll--\- y au} lzch. c§ cruvllaBuh |J-.r. u5LLaI\ )

2019.02.I4.
Szép Magyar Beszéd



2019.02.22"
Könyvtárlátogatás

2019.03.01.
Könyvtárosképző

2019,03.ü8.
Áilatságok foglalkozás

Móricz Pál Városi Könyvtár 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.02.26.
Baba-mama klub - farsangozás

2019.03.07 .

A könyv napja - zsákbamacska könyv

20
_E

-[§

2,

1,9.03.2I. I Zöld ünn
rdők és élőviláguk (



Móricz Pál Városi

2019.a3.22. IZőlld ünnepeink IV.
Erdők és élőviláguk (5-6. osztály)

Könyvtár 201 9. évirendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.03.28,
Nyugdíjas óvodapedagógusok találkozója

z0l9.04.a3.
Kézműves foglalkozás óvotlások részére

Z0I9.04,09.
Könyvtárlátogatás

2019,04.03,
Könlvtári íiry elő foglalkozás

2019,04.II.
Költészet napja



2019.04.I2.

Móricz Pál Városi Könyl.trár 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.04.I2.
Kézműves fo glalkozás óvodások részére

2019.04.16,

2019.04.26.

Könyvtári fi gyelő foglalkozás

2019,04.25.
itl. r-l-^l-f^-I^tI-^AiiaisagoK IogiaKozas

2019,a5.02. I Alkoss §zuperhő§t!
ruj zp ály azat ere dményhirdeté s eTündérlesen versmondó verseny



2aI9,05.07. I Könyvbemutató

Móricz Pál Városi KönyMár 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.05.08.
Áilatságok foglalkozásA múzeumügy története Hajdúnánáson

2019.05.10.
Könyvtár látogatás

2019,05.16. IZöl.d, ünnepeink V.
- Madarak és fák (3-4. osztályosok)

2019.05. 1 6. I Határtalanul!
LI§ZANlUll llluz!fl vJZ!lllN !lv4u4§

2019.05,1 6. I Zőld ünnepeink V.
- Madarak és fák (5-6. osztályosok)



2019,05.2l. I Digitális Jólét Pont
Számítógépes tanfolyam

2019.05.22.
Közlekedés foglalkozás

2019.06.04.
Könyvtár bemutató és könyvajánló

Móricz Pál Városi Könyvtár 2019, évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019,05.22.
Könlwtári labirintus fo glalkozás

2019.05.27. I Könyvbemutató
Gyuris Tibor - Arnyéklovag

2019.06.Il,
Áilatságok foglalkozás



2019.a6,II.
Alföld-lapbemutató

2019.06.20.
Könyvtári labirintus foglalkozás

2019.06-24.
Nyugdíjas pedagógus klub

Móricz Pál Varosi Kön}.vtár 2019. évtrendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019,06.I2.
Nagy bumm foglalkozás

2019.06.20,
\7^-_l-^l-,^l.(l, 1.1,,Li _v tl §lt§(l v §lulr rlru rrJ 4

2019.06.25.
Áilatságok foglalkozás



2019.07 ,1,7 .

Játékok tárháza 1. - Társasjáték

2019,01,29, I Digitális Jólét Pont
l 1 +^- A ,Ii-i+Áli- Ál* Á_.,l.;i-^^_ a|) aaLw urÉrl4rl§ llul!u Y NUZPUlrl

2019.08.03,
VI. Hajdúk Világtalálkozój a

Móricz Pál Városi KönlMár 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.07.24.
Játékok tárháza 2. - Udvari játékok

2019,07.3I.
Játókok tárháza 3. - 1 perc és nyersz

2019.08.07,
Játékok tárháza 4. - Bumm, Activity, Uno



Móricz Pál Városi KönlMár 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.08.16.
Hajdúnánás régen és most

[:
ü

-l" ]

2019.08.I4.
Játékok tárháza 5. - Retro játékok

20l9.08.2l.
IőtÁlz nl: táyhőzq Á - líl,,},.|állrfÁnt LluUuLrutAu

2019,09.20.
Közlekedj okosan! - foglalkozás

2019.08.30.
Baba-mama klub - strucc farm kirándulás

2019.09.24.
Könyvtári labirintus fo glalkozás

10



Könyvtári labirintus foglalkozás
2019.09.25.

201,9.10,01. I Országos Könyvtári ltIapok
ílcólllof ton - \l'órorli 7 nltÁn olÁ-rl.í".Lv1l4a^ LtU4u4J4

Móricz PáI Városi Könlvtár 2019, évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.09.30. I Országos Könyvtári Napok
Népmesemondó verseny

tr

2019,10.02. I Országos Könywtári Napok
\/^.-Ál.,l,^_ ^- Áll^fr,ilÁ- f^^1_1l.^-x^v !§4!l_v vvu aL 4llaaf llaá - rU5rallí\u44J

2019,I0.02. I Országos Könywtári Napok 2019.10.02. I Országos Könyvtári Napok
Könyvelhagyás Piacozás

'§ry,ír.*,

,fi;""fu,

t1



Móricz Pál Városi Könptár 20 19" évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.10.03. I Országos Könyvtári Napok 2019.I0.03. I Országos Könyvtári Napok
Klímaváltozás - foglalkozás Ep bolygón ép ielkek - Kertész tu*u.n előadása

2019.10.04. I Országos Könyvtári Napok
A llqf s4 onlr fncl;rlLnzác

p, * *-\

2019.10.06. I Országos Könyvtári Napok
Könyves vasárnap

2019.10.05. I Országos Könlvtári Napok
OKO nap

2019.10.08.
Tündérországmezején

{
l
I

l



2019.I0.09.
Áilatságok foglalkozás

2019.I0,25.
Tündérországmezején

Móricz Pál Városi Könptar 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.I0.0I7.
Nagy bumm foglalkozás

2019.í0.24,
Nl y,u gdíj as ó.,,ónők találkozój a

2019.I]l04.
Csodálatos tudomány foglalkozás

2019,10.18.
f snrlá lq fns frlrl nm ónrr fnolo lLnzás

lJ



2019.11.05.
Csodálatos tudomány foglalkozás

201,9.I1.07. l Mindentudók 1.
'TrrrlÁcnlz Ác folfolólÁl.. ('l-A nczfáltl\, vJLLurJ )

20]'9.I1.I2.
Sohonyai Edit - Úristen, kamasz lettem!

Móricz Pál Városi Könlvtar 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

20í9.1 1.07.
Csodálatos tudomány foglalkozás

2019,I1.08. I Mindentudók 1.
Tudósok és feltalálók (5-6. osztály)

2019,II.|3.
Könlvtári figyelő fo glalkozás

I4



2019,lLI3,
Legyél te is... - foglalkozás

2019.ILI3,
r,eovól fe is _ fnolqllrnz4s
--bJ --

2019.II.22.
Budai Lotti - Rizsporos hétköznapok

Móricz Pál Vrárosi KönlMár 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.11.I3.
Legyél te is... - foglalkozás

2019.ILI'.
Tii n rlÁrnrcző t m pz oi Án - fnalqllr^-óo

2019.IL25,
Vig Balázs - A rettegő fogorvos



Móricz Pál Varosi Könyvtár 2019. évi rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

2019.1I.27.2019.II.26.
A jómodor nem ciki - foglalkozás

2019.1L28,
A llqtsó nnlz fncl o lL^oáor rrr4l§45vrr r v614rrLuZA§

2019.I1.30.
Adventi foglalkozás

Advent és Mikulás foglalkozás

2019.IL29.
N^+il_-^+l - f^-1-1l.^-.í"r t !atl\lal - lu5r4t§u&4§

2019.|2.01-24,
Adventi kalendárium

16



2019.t2.a2.
Baba-mama klub - Mikulásozás

2019,12.12,
XII. Vihar Béla versmondó verseny

2019,12.19.
Baba-mama klub - karácsonyozás

Móricz Pál Városi Könlvtár 2019. éví rendezvényei, versenyei, foglalkozásai

20|9.I2.03
Közlekedj okosan! - foglalkozás

2019,I2.I3.
Hely.,ismereti .,,etélkeCő - Szobrok

17



Megjelenés Cím Tartalom

2019.aI,02. ,,A katonai ruházattől az ünnepi
viseletig" nyílt kiállítás kommentár nélktil

https ://www.youtube. com/watch?v:n5 8Zy gREPIo

MÓnrcz PÁt VÁnosl KöNyvTÁR Es HGY I SarrónrncJELENÉs (HAJDúNÁNÁsI Tv) 2019.

2019.01.04. Nánási Krónika (31:50 perctól) Hagyomány őtző öltözékekből nyílt kiállítás

https : //www. youtube. com/watch?v:NyccrClXCRs

2019.01.18.
Már igényelhető a megújult
Városkártya (2 :06 perctől)

A Városkártya használható a MPVK és HGy
kulturális belépőjegyes eseményeire, könyvtári
belépésre.

https ://www.}routube. com/watch?r,-kf8 ssyy 1 N2w

2019.01.18.
A díszes folyóírást tanulták a
kal l i gráfi a tanfolyamon

A Helytörténeti Gyűjtemény által meghirdetett
kalligráfi a tanfolyam záró foglalk ozása.

https ://www.youtube. com/watch?v:JHj Kmlzj W 1 k

2019,0I.22. Heti+ Vihar Béla városi versmondó verseny felvétele.

https ://www. voutube. com/watch?v:EVFo2HETUI8

2019.02.15, lsmeretterjesáő vetélkedő a
Városi Könfiárban

Zöld ünnepeink III: fordulója, Vadvizek
élővilága.

https : //www. youtube. com/watch?v:Wrq S ZONwe 8

2019.02.22.
Szép Magyar Beszéd verseny a
könyvtárban

Több mint két évtizede a városi könfiár ad
otthont a szép magyar beszéd városi és város
környéki fordulónak, ez idén 2019,02.|4-&e
esett.

https ://www.}routube. com/watch?r,-4vODe5 CoW5 4

2019.04.1l Költészet napi programok a
Móricz Pál Városi KönyMárban kommentár nélkiil

https : //www.youtube.com/watch?v:YllWv3 sNrp 8

2019.06.11 Az Alföld folyóirat lapbemutatója
a Móricz pál városi könwtárban kommentár nélktil

https ://www. youtube. com/watch?v:Y5}.PjtMPccs

2019.01.04, Hagyományőrző ö ltözékekből
nyíltkiállítás (HGy)

,,Katonai ruházattől az ünnepi viseletig" című
idószaki vándorkiállítás a Helytörténeti
Gyűjteményben.

http s ://www. youtube. com/watch?v:ki -JkouMC I

ll4



Megjelenés Cím Tartalom

2019,06.2l.
Az Alöld folyóirat szerkesáői
mutatták be lapjukat

Az idei könyvhét alkalmából az Alftjld
szerke sztő s é gi tagj aival taláIko zhattak az
érdeklődők aMőricz Pál Városi Könyvtárban.

https : //www,youtube.com/watch?v:TlPq}ü 8 0f5 0

Mórucz PÁt VÁnost KöNyvrÁn Bs HGY I SnrróvtncJELENEs (HuuúNÁNÁst Tv) 2019.

2019,08.2I. Itthon-otthon2. rész
Beszélgetés Darőcziné Bordás Andreával, a
Mőricz Pál VK és HGY űj igazgatőjávaI.

https ://www.yorrtube. com/watch?v:fk4},q Bya6tk

2019.08.16.
Nánási vakáció címmel indított
tábort a Bocskai iskola

kommentár nélkül
(A gyerekek a Helytörténeti Gyűjtemény
udvarán próbálhatták ki a fajatékokat.)

https ://www.},outube.com/watch?v:qAhoPM_ ge0I

2019.a8.2I. Itthon-otthon2. rész
Interjú Darócziné Bordás Andreával, a Móricz
Pál VK és HGY leendő intézményvezetőjével

https : //www.youhrbe. com/watch?v:fk4yqBya6tk

2019.09.06.
Bemutatták Buczkó József
tiszteletére kiadott tanulmányt

kommentár nélktil

https ://www.youtube. com/watch?v:PY-yqqi 8 vGw

2019.06.27, Képviselő-testi.ileti ülés
Előterjesztés a MPVK és HGY magasabb
vezetőipályázatikiírásarabeérkezettpályázat
elbírálásáról. 1 óra 27 perctől I őra 44 percig

https ://www.youtube. com/watch?v:lX4MMihJUS4

2019.07.29.
Modern eszközökkel
ismerkedhettek a gyerekek a
könyvtárban

kommentár nélkü1

http s : //www. youtube. com/watch?v:Iy_Q g 1 i i4 g 8

2019.07.3I.
Az 1 perc és nyerszjátékot \

próbálták ki a gyerekek a
könfiarban

kommentár nélküI

https ://www.youtrrbe. com/watch?v:KvnEPlETo 94

2019.09.18. Itthon-Otthon 1. rész
Beszélgetés Buczkó József címzetes
igazgatőv aI nyugd íj ba vonulásáról, a
meglepetés tanulmánykötetről, munkásságáról.

https ://www.youtube. com/watch?v:YwOC9vT8U4c

2l4



Megjelenés Cím Tarlalom

2019.09,I9. Buczkó Józsefet búcsúaatták
kolllégái és barátai

Meglepetés programmal várták Buczkó
Józsefet batátai, kollégái, ismerősei 2019.
szeptember 6-án.

https ://www.youtube.com/watch?v:q 16q 8LYO}rtI

MÓnrcz PÁl VÁnost KÖnyvrÁR Es HGY I SarrórvrucJELENEs (IIAJD{INÁNÁsI Tv) 2019.

2019.10.08. Heti+ Népmesemondó verseny a Móricz Pál Városi
Könyvtárban (20 1 9.09.3 0.)

https ://www.voutube. com/watch?v:ITSPM2VEng8

20 1 9,1 0.1 1
Országos Könfiári Napok
programj ai Haj dúnánáson

A Móricz Pál Városi Könfiár
rendezvényeinek összegzése az Országos
Könyvtári napok alkalmából.

https ://www.voutube.com/watch?v:e{ym0OOJ 1 ZY

2019,1I.12. Interaktív író-olvasó találkoző
Sohonyai Edittel

kommentár nélkiil
(Részlet Sohonyai Edit előadásából)

https : //www. youtube. com/watch?v:EAWlH gEuEFI

2019.1i.15. Sohonyai Edit interaktív
előadása a könyvtárban

Ismét a könfiar vendége volt Sohonyai
Edit, aki a testbeszédről tartott előadást.

https : //www.youtube. com/watch?v:5 GlotuZ4u9k

2aI9.IL22. Író-olvasó taláIkoző Budai
Lottival a MPVK-ban

kommentár nélktil
(Részlet Budai Lotti előadásából.)

https : //www.youtube. com/watch?v:OKFxGbG9 gYc

2019.10.01.
Országos Könyvtári Napok
program a városi könyvtárban

kommentar nélktil
(Váradi Zoltán tartott elöadást a
dinoszauruszok életőről)

https ://www, yotrtube. com/watch?v:QWMXq s g9JpE

2019.I0.02. Országos Könyvtári Napok
program a városi könfiárban

kommentár nélktil
(Álhtságok címmel kisiskolásoknak rendeáek
foglalkozást a könyvtár munkatársai)

https ://www.youtube.com/watch?v:h 1 o05 8yfYBE

2019.10.03.
Országos Könyvtári Napok
program a könyvtárban

kommentár nélküI
(Kertész Tamara pszichológus tartott előadást a
fenntartható fej lődésrő 1. )

https ://www.youtube.com/watch?v:2Mep-7ApVol

3l4



Megjelenés Cím Tartalom

2019.1|.25.
Író-olvasó találkozó Vig
Baláazsal a varosi könyvtárban

kommentár néIkül
(Részlet Vig Balázs előadásából.)

http s : //www.youtube. com/watch?v:bDnZ4R4tHEs

Móntcz pÁt VÁnosr KöNyvrÁn ns HGY I Sa;róurcrnr,nNÉs (Ila.roín*ÁNÁsr Tv) 2019.

összpczÉs:
Felvett programjaink száma: -26 őb

Programokról készült videók száma;33 db.

2019.II.29.
Író - olvasó taLáIkozők a
MPVK-ban

Részletek és interjúk Budai Lottival és Vig
Bali.zzsal.

https : /iwww.youtube. com/watch?v:8 iS i NWTk-I

2019.11.25.
Író-olvasó találkozó Vig
Balá.zzsal a városi könfiarban

kommentár néIHl
(Részlet Vig Balázs előadásából.)

https ://www.youtrrbe. com/watch?v:V-DOQXYnFbk

2019.I2.I3.
Helyttirténeti vetélkedőn vettek
részt ahelyi általános iskolások

kommentar néllqil
(Részlet a vetélkedőből.)

https ://www.youtube. com/watch?v:zTMixBrlIM e

2019.12.20.
Helltörténeti vetélkedő a
Móricz pál varosi
Könfiárban

A verseny cé§a, hogy minél jobban
megismerjék a gyerekek a város múltját és
hagyományait.

https ://www.youtube. com/watch?v:pJ8 3 zoR6Utg

4l4



MÓrucz PÁt VÁnosr KöNyvrÁn rs HGY I Sarrórvmcmr,BxÉs zllg.|HuoúNÁNÁsr ÚrsÁc

Megielenés Cikk Tartalom Szerző Oldal

2019.01.10.

kiti,intetések a város
Napján

Nagy Józsefnek adományozták a
Hajdúnánás Vrárosáért Dfi at, amiért
gazdagította a MPVK és HGy
képzőművészeti anyagát Pituk
Jó zs ef V iko rtián bagy atékával.

3.p.

,,A katonai ruházattőI
az ünnepi viseletig"

A MP HGY_ben vándorkiállítás
nvílik. plakát 5.p.

2019.01.24,
Ingyenesen
igényelhető a megújult
Hajdúnánás Káfia

Többek között a MPVK és HGY
kulturális belépőjegyes
eseményeire, könyvtári belépésre
használható.

3.p.

2019.03,21 Képviselő-testiileti
ülés hírei

A testtilet a MPVK és HGy
intézményvezetői feladatainak
ellátására pályázat kiírását és
véleményezö bizottság felállítását
határoúael. Szólláth Tibor

polgármester 5.p.
Haj dúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testi.ilete pá|y ázatot
hirdet aMPVK és HGy magasabb
v ezető (igazgató)beosáás ellátására

2019.04.04.
Harminc kőrösis a
dobogón

A gimnázium tantermeimellett a
helytörténeti gyűjtemény, a
városikönyvtár (...) is
versenyhe ly szinné v ált

V,G. 2.p.

2aí9.a4,í8.

Nyugdíjas óvodai
doleozók találkozőia

A rendezvény helyszínéül a
varosikönfiát eg terme szolgált.

pálfi Lászlóné 2.p.

Őnkormányzati hírek
- Képviseló-testi.ileti
ülés hírei

A testiilet támogatta a MPVK és
HGy kérelmét, mely szerint az
intézmény létszámkeretét
2 fö álláshellyel növeli.

szólláth Tibor
polgármester 5.p.

2019,05.09.
ú1 kiadvany
megjelenése

Megielent Buczkó József - A
múzeumügy története
Haj dúnánáson című kiadv ány a,
amely a könfiárban
megvásárolható.

plakát 2.p

2019.05.23.
Könyv a múzeumügy
történetéről
Hajdúnánáson

Könyvb em u tat& a hívták az
érdeklődőket a MP HGy-be. Fekete Andrea 2.p.

2019.06.a6,

ÚjraZOldÜnnepeink a
városi könrytárban

Osszefoglaló a 20 1 8/2019-es
tanévben rendezett Zöld Ünnepeink
vetélkedóso rozatrőI, annak
eredményéről,

2.p.

Arnyéklovag a
könfiárban

Gyuris Tibor - Amyéklovag című
könyvének bemrrtatóia. 5.p.

Képviselőtestiileti
ülés hírei

A testtilet megismerte és elfogadta
a MPVK és HGY beszámolóiát, 5.p.
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összpczÉs:
Összesen megjelent: 24. szám
Ebböl a könyvtár megjelent: 16 számban.
A 1 6. számban me gj e len t27 cikk (fe lhívásokkal, pro gramaj ánlókkal e gyütt)

Mesielenés Cikk Tartalom Szerző Oldal

2019,07.04.

csodaszarvas iskolai
közösségi program

A HGy-ben Darőczlné Bordás
Andrea múzeumpedagógus
vezetésével kipróbálhatták a
gyerekek a r é si fai átékokat.

Vargáné Papp
Júlia 2.p.

Határtalanul! Szuper
tanulmányi kirándulás

A Bocskai István AMI és
Kollégium tanulói értékes
kiselóadást hallgathattak meg a
MPVK és HGY igazgatőjátől,

Horváth
Hanna, Tóth
Hanna, Tóth
Panna
(7.A tanulók)

8.p.

2019.08.01.

Játékok tárháza
Játékos délutáni foglalkozásr a v árja
a gyerekeket a könyr,tár.

(plakát) 2.p.

Képviselő-testiileti
ülés hírei

A MPVK és HGY vezetésével
D ar ő cziné B ordás Andr e át b ina
meg a testiilet, Buczkó József
címzetes isazsatői címet kapott.

6.p.

2019.09.05.
kitüntetés az
államalapitás ünnepe
alkalmábó1

Buczkó József Magyar Arany
Erdemkereszt kitüntetést kapott
munkáiáért.

HNU 2.p.

2019.09.19.
Kiállítás megnyitó és
tiszte letkötet bemutató
a múzeumban

Buczkó lózsef cimzetes igazgató
munkái kerültek kiállításra,
valamint a számár a készült
tisáeletkötetet mutatták be.

Darőcziné
Bordás
Andrea

8.p.

2019.10.03.

PáIyázat
Muzeumpedagógus munkakörbe
lehet páIyázni az intézményben. 6.p,

Leeyél te is betűfaló! Olvasólétra meghirdetése (plakát) 6.p.

Könyves vasámap
Rendkívüli nyitvatartással,
inryenes beiratkozási lehetőséggel
várlaa könyvtár a látogatóit.

(plakát) 7.p.

2019.I0.17 .

Önkormányzati hírek A testtilet elfogadta a MPVK és
HGY kérelmét. 5.p.

Mesemondás a
népmese napján

Benedek Elek 160. születésnapja
alkalmából mesemondó verseny
került megrendezésre a
könfiárban.

Fekete Andrea 7.p.

Megállók Az intézmény igazgatőja. Buczkó
József, nyugállományba vonult.

Rigó Tamásné 8.p.

Uj vezető a Móricz Pál
VK és HGY élén

Darőcziné Bordás Andrea lett az
intézmény űi isazsatőia. Rigó Tamásné 9.p.

2019.11.a7.
Novemberi író-olvasó
találkozók a
könyvtárban

Sohonyai Edittel, Budai Lottival és
Y i g B alázzs al taláIko zhattak az
érdeklődők.

(plakát) 7 .p.

2019.I2.19.

Felhívás fotó, tárgyi
emlék gyűjtésére
Csohány Jenő életéról,
munkásságáról

Kiállítás céljából várja a város
önkormányzata Csohány Jenőről
szóló dokumentumokat, melyeket a
MPVK és HGY épületébe lehet
behozni.

Hajdúnánás
Városi
Önkormányza
t

5.p.
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