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Társadalmi kapcsolatok és együttműködés

Erősségünk a társadalmi kapcsolatok ápolása és együttműködés a
társadalmi partnerekkel.

Honlapunkon külön feltüntetjük támogatóinkat, partnereinket

http://www.mzsk.hu/tamogatoink/

http://www.mzsk.hu/partnereink/
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Külső partnereink
Együttműködési megállapodások, szerződések alapján: 
2020-ban 61, 2021-ben 88, 2022-ben 92 
megállapodást kötöttünk

Oktatási intézmények a megyében: 159 iskola
Nyíregyházán: 16 bölcsőde, 41 óvoda, 29 alapfokú, 31 
középfokú iskola

Megyében működő valamennyi könyvtár (200 
település KSZR, 39 település nyilvános könyvtár, 
egyéb könyvtárak)

Civil szervezetek, stratégiai partnerek, támogatók 
munkatársai ingyenes beiratkozási lehetőséget kapnak 
a könyvtárunkba. 
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Partnerek elégedettsége
2021-ben 76 partnernek (4 kulturális intézmény, 6 civil szervezet, 22 óvoda, 1 felsőoktatási intézmény, 2 beszállító, 16 
általános iskola, 25 középiskola) küldtünk elégedettségmérő kérdőívet. 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen elvárásaik vannak a partnereknek velünk szemben: 
- Középiskolás korosztály számára programok szervezése
- Foglalkozások helyszínének biztosítása 
- Több tematikus gyerekfoglalkozás
- Óvodásoknak is több program szervezése
És további javaslatokat kértünk az együttműködés folytatására, erősítésére: 
- Még több program óvodásoknak 
- 1-1 gyerekeknek szóló népszerű könyvről szervezhetnénk vetélkedőt
- Gyerekprogramok ajánlása, szórólapok biztosítása

Elkészítettük a KSZR 2021. évi szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettség- és igényfelmérést. Azon partnerek véleményét 
kértük ki, akik már tartottak a megyénkben előadást, közönségtalálkozót. Továbbá dolgozói elégedettségmérést készítettünk 
a pandémia kezelésével kapcsolatban. 
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Támogatóink

A fenntartó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat is fő támogatónk, vannak 
folyamatos és eseti (projekt) jellegű támogatások/támogatóink. 

Nagyon jó a kapcsolatunk a sajtóval is, ezért a médiában való 
megjelenésünk is jelentős számot mutat.
(2019: 523, 2020: 249, 2021: 501)
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Felhasználóink
Az olvasóinkra, használóinkra való odafigyelés, az olvasók véleményének folyamatos értékelése és az értékelés alapján a 
folyamataink folyamatos fejlesztése a legjellemzőbb és legkiemelkedőbb intézményünkben. 
2017 óta folyamatosan végzünk elégedettségi felmérést a használóink körében, ezek mentén végezzük a fejlesztéseinket

Példák: 
Népszerű könyvek példányszámának növelésével reagáltunk arra, hogy a használóink kevésbé elégedettek a 
könyvválasztékkal, a hosszú várakozási idővel (2017)
Kölcsönzött dokumentumok száma: 8-ról 16 darabra emeltük (2018)
Egy órával hosszabb a nyitvatartási idő: 2021. szeptember 1-től csütörtökönként 9-19 óráig vagyunk nyitva 
Rendezvények: R. Kelényi Angelikával közönségtalálkozó: 2021. október 9-én az OKN keretében
Ruhatár: lecseréltük a régi ruhatári bilétákat, felújítottuk a ruhatári pultot (2021)
Több olvasósarkot alakítottunk ki: Kultúrkuckó (2019-2020), ahol külön a fiatalokkal készítettünk igényfelmérést,      

Képregénytár és galéria (2021)
Jelenleg a gyerekkönyvtárunk felújítása zajlik, ahol kifejezetten figyeltünk arra, hogy legyen kuckós olvasósarok függő 
fotellel.
Megoldásra vár: katalógusunk lassúsága (a régi jobb volt, mint az új)

Informatikai eszközök cseréje (gyorsan avul, 2019-es beszerzést is modernizálni kell)
Olvasóterem, kölcsönzőtér bútorzatának, elrendezésének modernizálása
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Felhasználóink javaslatára megújult a ruhatár
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Felhasználóink

Visszajelzések: 

„Sajnos az ötleteimhez nem tudok forrást is ajánlani, és úgy gondolom, a meglévőket is nehéz finanszírozni.”

„Ez egy olyan közművelődési szintér, amely már régen sokkal több, mint könyvtár. Én azon csodálkozom, hogy ez a 
maroknyi csapat ennyi programot képes magas színvonalon nyújtani az alapszolgáltatásain túl.”

„Összességében jó, de néha fáradtak a könyvtárosok a kölcsönzésben.”

„A könyvtárosok általában kedvesek és segítőkészek, ugyanakkor a fásultságukat egyre gyakrabban észrevenni. Én jobban 
megbecsülném őket, mint manapság teszik velük!”
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Közösségi szolgálat, 
önkéntesség

Könyvtárunk nagyon népszerű helyszín az 50 órás közösségi 
szolgálat teljesítésére. 
27 iskolával van megállapodásunk. 
2019-ben 321
2020-ban 332
2021-ben 206 gyerek teljesítette nálunk a közösségi szolgálatot. 

E mellett több önkéntes segítőnk van pl. Baba-angol foglalkozás, 
Sakkszakkör, ingyenes jogi tanácsadás, Képregénytár- és galéria 
kialakítása és szakmai programokkal való megtöltése, POKET 
közösség
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Partneri együttműködés
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„Jó gyakorlat”: Olvasópont a kórházban 
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Kultúrkuckó
• EFOP-pályázat keretében korszerű informatikai eszközökkel felszerelt közösségi tér és oktatóterem 

kialakítása fiataloknak, amit a pandémia alatt adtunk át hivatalosan a nyíregyházi közösségnek. 
• Itt tartja rendezvényeit a Nyíregyházi Poketközösség
• Rendezvények fiataloknak – „bentalvós” buli
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Innováció
• Elkészült az új greenbox technikát alkalmazó videóstúdiónk
• 3D nyomtató
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Képregénytár kialakítása 
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Családbarát szolgáltatóhely és munkahely bronz fokozata
• Baba-mama szoba (pelenkázóasztal és lehetőség a kisgyermekek szoptatására nyugodt körülmények között)
• Családi olvasójegy
• Rendezvények családoknak
• Gyermekkönyvtár és Játéktár 
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Kölcsönzőtéri innovációk
• Hangoskönyv-terminál 
• Önkölcsönző
• RFID védelmi kód
• Online beiratkozás lehetővé tétele
• eCard Mobil applikáció
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Kommunikáció fejlesztése
Az infokommunikációs eszközök által biztosított lehetőségek közül egyre többet használunk ki a 
könyvtárhasználókkal és partnerekkel való kapcsolattartásra. 
2020 áprilisában megalkottuk belső és külső kommunikációs tervünket, 1 év múlva elemezve az eredményeket a 
terveket újra átdolgoztuk és megalakult a Marketing munkacsoport. 
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Kommunikáció fejlesztése - Facebook
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Kommunikáció fejlesztése – YouTube
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Kommunikáció fejlesztése - TikTok
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Szervezeti kommunikáció
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Belső kommunikáció fejlesztése 
Forma Tárgya Résztvevők köre Felelős Gyakoriság Célja, eredménye

Ír
ás

ba
n

ny
om

ta
to

tt
munkaügyi dokumentációk felső- és középvezetők,

könyvtári munkatársak
titkárság
KÖZIM

folyamatosan szabályos munkavégzés, működés

hivatalos levél
(jelenléti ív mellett elhelyezve)

felső- és középvezetők,
könyvtári munkatársak

felső vezetők, titkárság szükség szerint munkatársak tájékoztatása

el
ek

tr
on

ik
us

elektronikus levelezés (e-mail) felső- és középvezetők,
könyvtári munkatársak

vezetők, titkárság,
könyvtári munkatársak

szükség szerint munkatársak tájékoztatása, feladatok, 
időpontok egyeztetése, csapatmunka

rendezvénynaptár rendezvényszervezésben 
érintett munkatársak, technikai 

dolgozók

felső vezetők, 
rendezvényszervező

folyamatos hatékony munkavégzés

szabályzatok könyvtári munkatársak felső vezető folyamatos szabályos működés
továbbképzések szakmai napok 

beszámolói
könyvtári munkatársak minden továbbképzésen, 

szakmai napon, konferencián 
résztvevő munkatárs

folyamatos tudásmegosztás, tudástérkép

munkatervek, éves beszámolók felső- és középvezetők,
könyvtári munkatársak

minden könyvtári 
munkatársak

minden év januárjában munkatársak tájékoztatása, fenntartó 
tájékoztatása

Sz
ób

an

dolgozói értekezlet felső- és középvezetők,
könyvtári munkatársak

igazgató, felső vezetők negyedévente munkatársak tájékoztatása, aktuális 
feladatok megbeszélése, problémák 

felvetése, értékelés
osztályértekezlet felső- és középvezetők,

osztály munkatársai
osztályvezető havonta egyszer munkatársak tájékoztatása, aktuális 

feladatok megbeszélése, problémák, 
ötletek felvetése, értékelés

vezetői értekezlet felső- és középvezetők igazgató hetente aktuális feladatok megbeszélése, 
problémák, ötletek felvetése, 

beszámolás, értékelés
munkamegbeszélés érintett felső- és középvezetők,

könyvtári munkatársak, 
közfoglalkoztatott munkatársak

megbízott munkatárs a feladat jellegéhez igazodó 
rendszerességgel

egy adott feladat, projekt, pályázat 
aktuális feladatainak egyeztetése

személyes megbeszélés felső- és középvezetők,
könyvtári munkatársak, 

közfoglalkoztatott munkatársak

minden munkatárs naponta, folyamatos az aktuális feladatok egyeztetése

MKE Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezet 
taggyűlése

egyesületi tagok területi szervezet vezetősége évente több alkalommal könyvtárszakmai témák

KKDSZ – szakszervezeti értekezlet szakszervezeti tagok szakszervezet vezetősége évente érdekvédelmi kérdések

Üzemi Tanács értekezlete ÜT tagjai ÜT elnöke szükség szerint dolgozói érdekvédelmi kérdések
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Belső kommunikáció fejlesztése 

Nehézségek, további feladatok:
1. Az esetleges konfliktusok, a meglévő belső feszültség kezelése, valamint a 

szervezeti kultúra fejlesztése érdekében eredményes lehet külső szakértő 
bevonásával és vezetésével belső továbbképzés szervezése. 

2. Munkatársak közérzetének javulását, a jó munkahelyi légkör megteremtését 
segítheti különféle közösségépítő programok szervezése (pl.: munkahelyi 
közös névnapok, kirándulások, kulturális programok közös látogatása). 

3. 2022-2024-es stratégiai tervünk egyik kiemelt kulcsterülete az intézményi 
kommunikáció fejlesztése, hatékonyságának növelése, mert tapasztalatunk 
azt mutatja, hogy a belső kommunikációra használt eszközök száma 
megfelelő, inkább a meglévők hatékonyságának növelése a cél. Minden 
munkatárs feladata, hogy az információ áramlása gyakoribb és hatékonyabb 
legyen.





Köszönöm a figyelmet!

Tomasovszki Anita

tomasovszki.anita@mzsk.hu

Nyíregyháza, 2022. január 27. 


