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Kulturális vidékfejlesztés, 

kistelepülések könyvtári ellátása 

Hajdú-Bihar megyében



A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési 

könyvtárellátás terén

• A Méliusz Juhász Péter Könyvtár, mint a 
megye és a régió meghatározó könyvtára, a 
jövő tudásalapú társadalmának 
lapintézménye, alkalmas a nyilvánosságra 
hozott információk, felhalmozott tudás, 
valamint kulturális értékek közvetítésére. 
Kiemelten fontos ez a kistelepülések 
lakóinak kiszolgálása terén.

• Célunk, hogy ezen értékek hozzáférhetővé 
tétele - növelve ezzel az esélyegyenlőséget, 
a versenyképességet, és a leszakadó 
néprétegek felzárkózását.



A Méliusz Könyvtár küldetése a 

kistelepülési könyvtárellátás terén

• a megye területén élő lakosság 

számára biztosítsa az 

információkhoz,

• a tudáshoz,

• a művelődéshez való hozzáférést

• a legmodernebb eszközökkel, és 

módszerekkel.



Fő céljaink

• a kistelepüléseken élő lakosság magasabb 

színvonalú ellátáshoz jusson,

• az állampolgárok az igényüknek megfelelően, 

közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a 

hatékony és minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz,

• a lakosság oktatási, képzési lehetőségeinek 

biztosítása, az egész életen át tartó tanulás 

jegyében zajló fejlesztése a célunk,

• elősegíteni a digitális írástudás megszerzését, és 

további készségek és képességek megszerzését,

• a települések kulturális értékeinek megőrzését, 

feltárását, és széles körben történő 

megismertetését.



A kistelepülések ellátásának története

• 1997-től ellátórendszer folyamatos 
bővülő településszámmal

• 2005-től mozgókönyvtári ellátás
– 4 kistérségben végeztük a könyvtári ellátást

Berettyóújfalui 5 település
Biharkeresztesi 10 település
Sárréti 7 település 
Polgári 4 település
Összesen 26 település

• 2013-től KSZR induláskor 43 
településsel

• 2014-ben 41 település

• 2015-ben 42 település



Hajdú-Bihar megye sajátosságai

• Települések száma: 82

• Városok: 21 (20+1)

• Községek: 61

• Kettős településszerkezet jellemzi: 

egyrészt a tipikusan kistelepüléses 

jellemzők (Bihar) és a nagyobb települések 

is megtalálhatók, jellemzően városokkal 

(Hajdúság)

• Jelentős a városok száma, és nagy 

lélekszámúak, illetve vannak a néhány 

száz fős kistelepülések



Hajdú-Bihar megye sajátosságai
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Hajdú-Bihar megye KSZR szempontból

• 5000 fő alatt 61 település

– 2 város – önálló intézményként működik 

a könyvtár

– 42 szolgáltató hely

– 17 NYKJ-n szereplő községi könyvtár –

10 település TIOP, TÁMOP nyertes –

nem tud KSZR-be lépni



KSZR szolgáltató helyek megoszlása 

lakónépesség szerint

500 fő alatt 5 1.382 fő

501-1000 fő 12 8.803 fő

1001- 1500 13 15.894 fő

1501-5000 12 27.007 fő

Összesen: 42 53.086 fő



KSZR – 2013-as kiindulási helyzet

• Települések helyzetének felmérése

Tapasztalatok: 

• a könyvtárak, kulturális terek rossz 
állapota,

• a dokumentumállományok mennyisége és 
minősége, gyarapítás mindig volt, de 
csekély összeggel csak könyv (most 
könyv, folyóirat, hangoskönyv DVD is)

• állományok vizsgálata (selejtezés 
szükségessége)

• a IKT eszközök hiánya ill. elavultsága

Elkészült terv a fejlesztésekről, megvannak a 
céljaink!



A KSZR működése

• Nem újdonság, de más a környezet 

amiben dolgoznunk kell a - tapasztaltok 

rendelkezésre állnak (jól képzett, elhivatott 

munkatársak, a megye ismerete),

• Megyei módszertani osztály végzi a 

feladatok oroszlánrészét,

• A szolgáltató helyekkel a referensek tartják 

a kapcsolatot, de e mellett külön feladataik 

is vannak.



A KSZR működése

• Személyes látogatások, telefonos, online 

kapcsolattartás

• Levelező lista működtetése

• Honlap  - http://kszr.meliusz.hu/

• A helyi könyvtáros személye.

Cél a kistelepülések lakosságának 

felzárkóztatása, de egyedül nem megy, 

összefogás kell!

http://kszr.meliusz.hu/


A KSZR működése

• Elavult állományok törlése

• 2013-ban 5 település

• 2014-ben 7 településen

• 2015-ben 9 (7) településen

• Több ezres dokumentum kivonása az 
állományból településenként és annak 
utómunkálatai



Dokumentumok számának alakulása

Folyóiratok 2013 2014 2015 Összesen

Címek

száma

84 99 115 298

Példányok 

száma

305 349 394 1.048

Összeg 1.700.000 Ft 1.900.000 Ft 2.300.000 Ft 5.900.00 Ft

Könyvek 2013 2014 2015 Összesen Érték

Törzs-

állomány

4.528 5.653 3.636 13.817 25.500.000

Csere-

állomány

440 625 165 1.230 2.700.000

Összesen 4.968 6.278 3.801 15.047 28.200.000



A KSZR működése

• Számítógép 118 db

• Laptop 6 db

• Multifunkciós eszköz 35 db

• DVD lejátszó 6 db

• Fényképezőgép 15 db

• Projektor 12 db

• Vetítővászon 12 db

• Televízió 6 db

• Videokamera 12 db

• Bútorok

• Gyermekjátékok, fejlesztő eszközök



A KSZR működése - Rendezvények

• Vers és prózamondó verseny (Hajdúbagos, 

Csökmő)

• Ismeretterjesztő előadások

• Gyermekfoglalkozások

• Író-olvasó találkozók

• Zenei és prózai irodalmi estek, 

megemlékezések

• Kézműves foglalkozások

• 2013-ban 779 rendezvény 11.918 fő résztvevő

• 2014-ben 460 rendezvény 9.648 fő résztvevő

• 2015-ben 338 rendezvény 8547 fő résztvevő



KSZR Portál – http://kszr.meliusz.hu

http://kszr.meliusz.hu/


KSZR Portál



KSZR Portál



KSZR Portál



Munkánk gyümölcse - felújítások, új 

szolgáltató helyek

• Új szolgáltató hely kialakítása 

Bocskaikertben

• Felújítások: Bihartorda, Gáborján, 

Körösszegapáti, Magyarhomorog, 

Tiszagyulaháza Újiráz, Újtikos, 

Vekerd, 



Új szolgáltató hely kialakítás - Bocskaikert



Ilyen volt - Gáborján



Ilyen lett - Gáborján



Ilyen volt - Körösszegapáti



Ilyen lett  - Körösszegapáti



Ilyen volt - Mezősas



Ilyen lett - Tiszagyulaháza



Ilyen volt - Újiráz



Ilyen lett - Újiráz



Ilyen lett - Újtikos



Ilyen volt– Vekerd



Ilyen lett – Vekerd



Előttünk álló kihívások

• Felújítások eredményeként újabb 

költözések

• Szolgáltatások minőségének további 

emelése - minőségbiztosítás

• Szolgáltató helyek állományának 

feldolgozása

• Pályázati lehetőségek kihasználása

És ne felejtsük a NYKJ-n szereplő 

könyvtárakat!



Köszönöm a figyelmet!

Csobán Róbert

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Megyei módszertani osztály


