
















Intézmény Mutatók Számadatok

Mogyoróssy János Városi Könyvtár I. Szolgáltatási feladatok

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 36

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 2732

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 45911

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 2732

2.3. A tárgyévi látogatók száma 24797

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 18050

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 4

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 380

6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma 74

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 3

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 3247

8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 77222

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könyv 24236

9.2. Időszaki kiadvány 2341

9.3. AV-dokumentum 196

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 179

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 833

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 3
10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 1

11. A könyvtár által szervezett

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma
6

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 300

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma
0

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 0

11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 10

11.4.1. a résztvevők száma 190

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok
0

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0



11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0

11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 0

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő 

programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma
0

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 0

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 45

11.9.1. a programok résztvevőinek száma 497

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 158

15. A használói elégedettség-mérések száma 1

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 50

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma
0

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött megállapodások száma

11 szolgálat és 9 

megállapodás

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 2

II. Gyűjteményfejlesztés

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

1.1. Könyv (db) 1998

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 14

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0

1.5. Hangdokumentum (db) 0

1.6. Képdokumentum (db) 40

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 82

1.8. E-könyv (db) 0

Egyéb dokumentum (db) 0

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként

Könyv (db) 4515

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0

Kartográfiai dokumentum (db) 0

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0

Hangdokumentum (db) 1137



Képdokumentum (db) 0

Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0

E-könyv (db) 0

Egyéb dokumentum (db) 0

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 471

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 210

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 251

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 0

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 0

III. Gyűjteményfeltárás

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 37400

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve
2

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a 

gyűjtemény egészének %-ában)
95

V. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma 

összesen
126

1.1. a résztvevők száma 3250

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 1

2.1. a résztvevők száma 30

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 3

3.1. a látogatók száma 1330

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 56

4.1. a résztvevők száma 2228

5. Egyéb rendezvények 120

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 1844

VI. Állományvédelem

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben 

részesült dokumentumok száma
112

2. Muzeális dokumentumok száma 329

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma 161

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 13965



Intézmény Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus

Mogyoróssy János Városi Könyvtár

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Körülöttünk színes város előadóterem Időszaki kiállítás

Madách, a fényhozó olvasóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Tűzvédelmi- és munkavédelmi oktatás olvasóterem Egyéb program, képzés

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

A párkapcsolat, mint tükör előadóterem Egyéb program, képzés

Megrajzolt történetek (képregény) fsz. folyosó Időszaki kiállítás

Kép-regény-alkotás olvasóterem Egyéb program, képzés

Jóga előadóterem Közösségi program

Világjáró gyulaiak/Ezek az angolok! olvasóterem Közösségi program

Egyiptom ősi titkai előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Erkel Ferenc Társaság Közgyűlés előadóterem Egyéb program, képzés

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Boróka Egyesület közgyűlés előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Általad nyert szép hazát olvasóterem Közösségi program

jóga előadóterem Közösségi program

Egészségi állapot felmérés előadóterem Közösségi program

Antioxidánsokkal a rák ellen olvasóterem Egyéb program, képzés

Jóga előadóterem Közösségi program



Simonyi 100: Egy költő saját törvénnyel Simonyi szobor Közösségi program

Simonyi 100: Gyula az itthon, Simonyifalva az otthon olvasóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

ÜK - Legszebb költéseim kert Közösségi program

ÜK - A Mágyika könyve kert Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

ÜK - Simonyi az Esőben kert Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Sajtótájékoztató a Japánkertről előadóterem Egyéb program, képzés

OKN - Simonyi 100. Kiállítás em.folyosó Időszaki kiállítás

Jóga előadóterem Közösségi program

OKN - Aradtól Gyuláig online Közösségi program

OKN - Képek a múltból online Egyéb program, képzés

OKN - A könyvtáros mesél online

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

OKN - Gyógyító mesék online Közösségi program

OKN - Megbocsátás hete könyvtár Egyéb program, képzés

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Regionális agrár tájékoztató fórum előadóterem Egyéb program, képzés

Jóga előadóterem Közösségi program

Trianon 100 olvasóterem Egyéb program, képzés

Simonyi Imre Emlékverseny olvasóterem Közösségi program

Jóga előadóterem Közösségi program

Gyöngyfűző szakkör (hópehely, szerencsepatkó) gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Kedvenc mesém (A világ leggazdagabb verebe) gyermekkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Állatok télen (Irodalmi és ismeretterjesztő foglalkozás) gyermekkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Diavetítés (Frakk és a lusta macskák - gyakorlás) gyermekkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Oroszlán a könyvtárban gyermekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Gyöngyfűző szakkör (gyöngyvirág, szívecske) gyermekkönyvtár Közösségi program

Farsangi szemüveg készítése gyermekkönyvtár Egyéb program, képzés

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program



Olvasókör (Tatay Sándor: Kinizsi Pál) gyermekkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Diavetítés (Péter és a farkas - gyakorlás) gyermekkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Diavetítés (A nagyravágyó feketerigó - szövegértés fejl.) gyermekkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Gyöngyfűző szakkör (kokárda, tojásdíszítés) gyermekkönyvtár Közösségi program

Diavetítés (Kele + Süsü, a sárkány = gyakorlás) gyermekkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Szabadidő a könyvtárban gyermekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Balaton (ppt. vetítés, hangos olvasás =gyakorlás) gyermekkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Szabadidő a könyvtárban gyermekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Diavetítés (Tündér Ilona + Szt. László király legendája) gyermekkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Gyöngyfűző szakör (Nyári emlék - halacskák) gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Ismerkedés a könyvtárral gyermekkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Gyöngyfűző szakkör (delfinek) gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Sakksuli gyermekkönyvtár Közösségi program

Kézimunka Szakkör Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program

Téli mesék Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program



Farsangi mesék, versek Gyulavári fiókkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Baba-mama Klub - Bölcsödébe megy a gyermek Gyulavári fiókkönyvtár

Olvasási kompetenciafejl, 

szövegértésfejlesztés

Kézimunka Szakkör Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program

Baba-mama Klub - Újraélesztés, elsősegély Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program

Kézimunka Szakkör Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program

Kézikönyvek használata Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program

Hol találom? Gyulavári fiókkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

A technika vívmányai Gyulavári fiókkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

A technika vívmányai Gyulavári fiókkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Kézimunka Szakkör Gyulavári fiókkönyvtár Könyvtárhasználati foglalkozás

Kézimunka Szakkör Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program

Kézimunka Szakkör Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program

Kézimunka Szakkör Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program

Kézimunka Szakkör Gyulavári fiókkönyvtár Közösségi program



Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van)

Mogyoróssy János Városi Könyvtár

Ezek a publikációk a Békés megyei és békéscsabai hírek nevű online 

oldalon jelentek meg
https://behir.hu

Körülöttünk színes város - Sólyom Katerina kiállításának megnyitója. https://behir.hu/korulottunk-szines-varos-solyom-katerina-kiallitasanak-megnyitoja

Madách a fényhozó – a Gyulai Művészklub irodalmi estje. https://behir.hu/madach-a-fenyhozo--a-gyulai-muveszklub-irodalmi-estje

Egy közgazdász szemével a világ. Körülöttünk színes a város https://behir.hu/egy-kozgaszdasz-szemevel-a-vilag-korulottunk-szines-a-varos

Megrajzolt történetek https://behir.hu/megrajzolt-tortenetek

Világjáró gyulaiak – Ezek az angolok! https://behir.hu/vilagjaro-gyulaiak-ezek-az-angolok

„Megrajzolt történetek” https://behir.hu/megrajzolt-tortenetek-a-gyulai-mogyorossy-janos-konyvtarban-nyilt-kiallitas

Március 17-től a Mogyoróssy János Városi Könyvtár is bezár Gyulán https://behir.hu/marcius-17-tol-a-mogyorossy-janos-varosi-konyvtar-is-bezar-gyulan

Az Országos Könyvtári Napokra készülnek a megyei könyvtárak is https://behir.hu/az-orszagos-konyvtari-napokra-keszulnek-a-megyei-konyvtarak-is

Négy állomásos fórumra várják a megyei kistermelőket és gazdákat https://behir.hu/negy-allomasos-forumra-varjak-a-megyei-kistermeloket-es-gazdakat

Ezek a publikációk a Békés Megyei Hírlap online oldalán jelentek meg https://www.beol.hu

Forradalmi ötlettel mutatják be a gyermekkori cukorbetegséget 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/forradalmi-otlettel-mutatjak-be-a-gyermekkori-

cukorbetegseget-2500428/

Ezeken a megyei programokon vehet részt a napokban – Gyula 
https://www.beol.hu/programajanlo/ezeken-a-megyei-programokon-vehet-reszt-a-napokban-3-

2526609/

Ezeken a megyei programokon vehet részt a napokban – Gyula 
https://www.beol.hu/programajanlo/ezeken-a-megyei-programokon-vehet-reszt-a-napokban-4-

2542758/

Újra nyitnak Békés megye könyvtárai https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujranyitnak-bekes-megye-konyvtarai-2799591/

Horgolt ajándékokat kaptak a koraszülöttek Gyulán https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/horgolt-ajandekokat-kaptak-a-koraszulottek-gyulan-3003095/

Épített plexifallal védekeznek Gyulán https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/epitett-plexifallal-vedekeznek-gyulan-3015116/

Ezeken a megyei eseményeken vehet részt a napokban – Gyula 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-4-

3014792/

Mogyoróssy Jánosra emlékeztek a gyulai könyvtárban  (fotógaléria) https://www.beol.hu/galeria/mogyorossy-janosra-emlekeztek-a-gyulai-konyvtarban/

Mogyoróssy Jánosra emlékeztek a gyulai könyvtárban 
https://www.beol.hu/kultura/helyi-kultura/mogyorossy-janosra-emlekeztek-a-gyulai-konyvtarban-

3026633/

Ezeken a megyei eseményeken vehet részt a napokban – Gyula 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-5-

3031961/

Simonyi Imrére emlékeztek a fürdővárosban https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/simonyi-imrere-emlekeztek-a-furdovarosban-3047189/

Ezeken a megyei eseményeken vehet részt a napokban – Gyula 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-6-

3048905/

Különleges japánkert épülhet Gyulán https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kulonleges-japankert-epulhet-gyulan-3079753/

Ezeken a megyei eseményeken vehet részt a napokban – Gyula 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-8-

3084361/

Ismét megrendezték a könyvtári napokat Békésben https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ismet-megrendeztek-a-konyvtari-napokat-3097615/

Folytatódott a Házhoz megy a történelem programsorozat Gyulán 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/folytatodott-a-hazhoz-megy-a-tortenelem-programsorozat-

gyulan-3429568/

Ezek a publikációk a Gyulai Hírlap online oldalán jelentek meg https://gyulaihirlap.hu

A Budapesti Filharmónia Társaság Zenekara ad koncertet a Vigadóban. 

Programajánló – Könyvtár – Január 21-én, kedden 18 órától Madách, a 

fényhozó 

https://www.gyulaihirlap.hu/128951-a-budapesti-filharmonia-tarsasag-zenekara-ad-konce

Változatos programokkal várja idén is az érdeklődőket a gyulai könyvtár. https://www.gyulaihirlap.hu/128962-valtozatos-programokkal-varja-iden-is-az-erdeklodo

Színes városok. Sólyom Katerina alkotásait mutatják be a gyulai

bibliotékában
https://www.gyulaihirlap.hu/128962-valtozatos-programokkal-varja-iden-is-az-erdeklodo

Madách, a fényhozó. https://www.gyulaihirlap.hu/129025-madach-a-fenyhozo

https://behir.hu/
https://behir.hu/korulottunk-szines-varos-solyom-katerina-kiallitasanak-megnyitoja
https://behir.hu/madach-a-fenyhozo--a-gyulai-muveszklub-irodalmi-estje
https://behir.hu/egy-kozgaszdasz-szemevel-a-vilag-korulottunk-szines-a-varos
https://behir.hu/megrajzolt-tortenetek
https://behir.hu/vilagjaro-gyulaiak-ezek-az-angolok
https://behir.hu/megrajzolt-tortenetek-a-gyulai-mogyorossy-janos-konyvtarban-nyilt-kiallitas
https://behir.hu/marcius-17-tol-a-mogyorossy-janos-varosi-konyvtar-is-bezar-gyulan
https://behir.hu/az-orszagos-konyvtari-napokra-keszulnek-a-megyei-konyvtarak-is
https://behir.hu/negy-allomasos-forumra-varjak-a-megyei-kistermeloket-es-gazdakat
https://www.beol.hu/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/forradalmi-otlettel-mutatjak-be-a-gyermekkori-cukorbetegseget-2500428/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/forradalmi-otlettel-mutatjak-be-a-gyermekkori-cukorbetegseget-2500428/
https://www.beol.hu/programajanlo/ezeken-a-megyei-programokon-vehet-reszt-a-napokban-3-2526609/
https://www.beol.hu/programajanlo/ezeken-a-megyei-programokon-vehet-reszt-a-napokban-3-2526609/
https://www.beol.hu/programajanlo/ezeken-a-megyei-programokon-vehet-reszt-a-napokban-4-2542758/
https://www.beol.hu/programajanlo/ezeken-a-megyei-programokon-vehet-reszt-a-napokban-4-2542758/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujranyitnak-bekes-megye-konyvtarai-2799591/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/horgolt-ajandekokat-kaptak-a-koraszulottek-gyulan-3003095/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/epitett-plexifallal-vedekeznek-gyulan-3015116/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-4-3014792/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-4-3014792/
https://www.beol.hu/galeria/mogyorossy-janosra-emlekeztek-a-gyulai-konyvtarban/
https://www.beol.hu/kultura/helyi-kultura/mogyorossy-janosra-emlekeztek-a-gyulai-konyvtarban-3026633/
https://www.beol.hu/kultura/helyi-kultura/mogyorossy-janosra-emlekeztek-a-gyulai-konyvtarban-3026633/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-5-3031961/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-5-3031961/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/simonyi-imrere-emlekeztek-a-furdovarosban-3047189/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-6-3048905/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-6-3048905/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kulonleges-japankert-epulhet-gyulan-3079753/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-8-3084361/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeken-a-megyei-esemenyeken-vehet-reszt-a-napokban-8-3084361/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ismet-megrendeztek-a-konyvtari-napokat-3097615/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/folytatodott-a-hazhoz-megy-a-tortenelem-programsorozat-gyulan-3429568/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/folytatodott-a-hazhoz-megy-a-tortenelem-programsorozat-gyulan-3429568/
https://gyulaihirlap.hu/
https://www.gyulaihirlap.hu/128951-a-budapesti-filharmonia-tarsasag-zenekara-ad-konce
https://www.gyulaihirlap.hu/128962-valtozatos-programokkal-varja-iden-is-az-erdeklodo
https://www.gyulaihirlap.hu/128962-valtozatos-programokkal-varja-iden-is-az-erdeklodo
https://www.gyulaihirlap.hu/129025-madach-a-fenyhozo


Időutazás Gyulán – 20 évvel ezelőtt kezdődött el a könyvtárban az 

internet-szolgáltatás 
https://www.gyulaihirlap.hu/129032-idoutazas-gyulan--20-evvel-ezelott-kezdodott-el-a-

Városrészletek elevenednek meg Sólyom Katerina tárlatán https://www.gyulaihirlap.hu/129038-varosreszletek-elevenednek-meg-solyom-katerina-tar

Madách, a fényhozó https://www.gyulaihirlap.hu/129050-madach-a-fenyhozo

Indul a Nagy Olvasási Kihívás 2020! https://www.gyulaihirlap.hu/129142-indul-a-nagy-olvasasi-kihivas-2020-

Ne ijedjünk meg a láztól! https://www.gyulaihirlap.hu/129257-ne-ijedjunk-meg-a-laztol-) 

A párkapcsolat, mint tükör https://www.gyulaihirlap.hu/129406-a-parkapcsolat-mint-tukor

Az újraélesztés és az elsősegélynyújtás lesz a téma Mini Akadémia 

programsorozat következő állomásán
https://www.gyulaihirlap.hu/129419-az-ujraelesztes-es-az-elsosegelynyujtas-lesz-a-tem

Kokas Katalin és Kokas Dóra koncertjére várnak. Programajánló – 

Könyvtár – Február 28-án, pénteken 16 órától Novák-Nagy Szilvia tart 

előadást 

https://www.gyulaihirlap.hu/129429-koncertre-varjak-az-erdeklodoket-) 

Időutazás Gyulán – 15 évvel ezelőtt mutatták be a Simonyi Imre írásaiból 

összeállított CD lemezt 
https://www.gyulaihirlap.hu/129493-idoutazas-gyulan--15-evvel-ezelott-mutattak-a-simo

Megrajzolt történetek https://www.gyulaihirlap.hu/129523-megrajzolt-tortenetek

Novák-Nagy Szilvia előadására várnak – Programajánló – Könyvtár https://www.gyulaihirlap.hu/129525-novak-nagy-szilvia-eloadasara-varnak-

Ezek az angolok! Folytatódik a városi könyvtár Világjáró gyulaiak sorozata https://www.gyulaihirlap.hu/129524-ezek-az-angolok

Képregény-kiállítást nyitottak a városi könyvtárban https://www.gyulaihirlap.hu/129578-kepregeny-kiallitast-nyitottak-a-varosi-konyvtarba

Többletforrást kapott a Zöld város projekt… "Minősített Könyvtár címre 

pályáznak – Egyhangúlag fogadta el a grémium a Mogyoróssy János 

Városi Könyvtár 2019-es évről szóló beszámolóját és idei munkatervét. ..."

https://www.gyulaihirlap.hu/129625-tobbletforrast-kapott-a-zold-varos-projekt-fizetos

Radnóti Edit előadása az angolokról a Mogyoróssy könyvtárban https://www.gyulaihirlap.hu/129626-ezek-az-angolok

Jelmezes jótékonysági retródiszkóba várnak a gyulavári kastélyba – 

Programajánló – Könyvtár – Március 6-án, pénteken 18 órakor Papp 

Árpád László tart előadást Egyiptom ősi titkai címmel

https://www.gyulaihirlap.hu/129630-jotekonysagi-retrodiszkoba-varnak-a-gyulavari-kast

Egyiptomi titkok https://www.gyulaihirlap.hu/129618-egyiptomi-titkok

A városi könyvtár udvarán leltünk rá a tavasz hírnökeire https://www.gyulaihirlap.hu/129643-a-varosi-konyvtar-udvaron-leltunk-r-a-tavasz-hirno

A Színekről álmodom című kiállításra várnak –Programajánló – Könyvtár – 

Március 19-én, csütörtökön18 órától Mi dolgunk a világban? 

https://www.gyulaihirlap.hu/129726-szinekrol-almodom-cimu-kiallitasra-varnak-

Közgyűlést tartott az Erkel Ferenc Társaság https://www.gyulaihirlap.hu/129787-megtartottak-az-erkel-ferenc-tarsasag-tavaszi-kozg

Holnaptól bezár a gyulai könyvtár https://www.gyulaihirlap.hu/129831-holnaptol-bezar-a-biblioteka--) 

Időutazás Gyulán – 30 évvel ezelőtt nemzetközi történelmi vetélkedőt 

rendeztek a városi könyvtárban
https://www.gyulaihirlap.hu/129999-idoutazas-gyulan--30-evvel-ezelott-nemzetkozi-tort

Időutazás Gyulán – 25 évvel ezelőtt rendezték meg az Országos Általános 

Iskolás Népdaléneklési Verseny döntőjét
https://www.gyulaihirlap.hu/130053-idoutazas-gyulan--25-evvel-ezelott-rendeztek-meg-a

Minősített könyvtár címre pályázik a gyulai bibliotéka https://www.gyulaihirlap.hu/130221-otthonrol-dolgoznak-a-mogyorossy-janos-varosi-kony

Bemutatták a Scherer-reprintet. 30 éve írtuk https://www.gyulaihirlap.hu/130279-bemutattak-scherer-reprintet-

Időutazás Gyulán – 5 évvel ezelőtt Tiszta Forrás Település címet nyert el a 

város
https://www.gyulaihirlap.hu/130358-idoutazas-gyulan--5-evvel-ezelott-tiszta-forras-te

Erkel-vetélkedőt szerveztek. 30 éve írtuk https://www.gyulaihirlap.hu/130408-erkel-vetelkedot-szerveztek-) 

Időutazás Gyulán – 20 évvel ezelőtt regionális könyvtári tanácskozást 

rendeztek a városban
https://www.gyulaihirlap.hu/130805-idoutazas-gyulan--20-evvel-ezelott-regionalis-kony

Csökkentett szolgáltatásokkal nyit ki újra a Mogyoróssy János Városi 

Könyvtár
https://www.gyulaihirlap.hu/131497-csokkentett-szolgaltatasokkal-nyit-ki-ujra-a-mogyo

https://www.gyulaihirlap.hu/129032-idoutazas-gyulan--20-evvel-ezelott-kezdodott-el-a-
https://www.gyulaihirlap.hu/129038-varosreszletek-elevenednek-meg-solyom-katerina-tar
https://www.gyulaihirlap.hu/129050-madach-a-fenyhozo
https://www.gyulaihirlap.hu/129142-indul-a-nagy-olvasasi-kihivas-2020-
https://www.gyulaihirlap.hu/129257-ne-ijedjunk-meg-a-laztol-
https://www.gyulaihirlap.hu/129406-a-parkapcsolat-mint-tukor
https://www.gyulaihirlap.hu/129419-az-ujraelesztes-es-az-elsosegelynyujtas-lesz-a-tem
https://www.gyulaihirlap.hu/129429-koncertre-varjak-az-erdeklodoket-
https://www.gyulaihirlap.hu/129493-idoutazas-gyulan--15-evvel-ezelott-mutattak-a-simo
https://www.gyulaihirlap.hu/129523-megrajzolt-tortenetek
https://www.gyulaihirlap.hu/129525-novak-nagy-szilvia-eloadasara-varnak-
https://www.gyulaihirlap.hu/129524-ezek-az-angolok
https://www.gyulaihirlap.hu/129578-kepregeny-kiallitast-nyitottak-a-varosi-konyvtarba
https://www.gyulaihirlap.hu/129625-tobbletforrast-kapott-a-zold-varos-projekt-fizetos
https://www.gyulaihirlap.hu/129626-ezek-az-angolok
https://www.gyulaihirlap.hu/129630-jotekonysagi-retrodiszkoba-varnak-a-gyulavari-kast
https://www.gyulaihirlap.hu/129618-egyiptomi-titkok
https://www.gyulaihirlap.hu/129643-a-varosi-konyvtar-udvaron-leltunk-r-a-tavasz-hirno
https://www.gyulaihirlap.hu/129726-szinekrol-almodom-cimu-kiallitasra-varnak-
https://www.gyulaihirlap.hu/129787-megtartottak-az-erkel-ferenc-tarsasag-tavaszi-kozg
https://www.gyulaihirlap.hu/129831-holnaptol-bezar-a-biblioteka--
https://www.gyulaihirlap.hu/129999-idoutazas-gyulan--30-evvel-ezelott-nemzetkozi-tort
https://www.gyulaihirlap.hu/130053-idoutazas-gyulan--25-evvel-ezelott-rendeztek-meg-a
https://www.gyulaihirlap.hu/130221-otthonrol-dolgoznak-a-mogyorossy-janos-varosi-kony
https://www.gyulaihirlap.hu/130279-bemutattak-scherer-reprintet-
https://www.gyulaihirlap.hu/130358-idoutazas-gyulan--5-evvel-ezelott-tiszta-forras-te
https://www.gyulaihirlap.hu/130408-erkel-vetelkedot-szerveztek-
https://www.gyulaihirlap.hu/130805-idoutazas-gyulan--20-evvel-ezelott-regionalis-kony
https://www.gyulaihirlap.hu/131497-csokkentett-szolgaltatasokkal-nyit-ki-ujra-a-mogyo


Újra kinyitnak a könyvtárak https://www.gyulaihirlap.hu/131881-a-konyvtarak-ujranyitasa

Megújult a törökzugi fiókkönyvtár https://www.gyulaihirlap.hu/132058-megujult-a-torokzugi-fiokkonyvtar

Felveszik a fonalat. Ismét elindul a kézimunkaszakkör a gyulavári

fiókkönyvtárban
https://www.gyulaihirlap.hu/132086-felveszik-a-fonalat

Könyvvásárt rendez a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár https://www.gyulaihirlap.hu/132097-konyvvasart-rendez-a-gyulai-mogyorossy-janos-varos

Változatlan szolgáltatások a gyulai könyvtárban https://www.gyulaihirlap.hu/132524-valtozatlan-szolgaltatasok

Időutazás Gyulán – 10 évvel ezelőtt hunyt el Havasi Istvánné https://www.gyulaihirlap.hu/132570-idoutazas-gyulan--10-evvel-ezelott-hunyt-el-havasi

Fogyatékossággal élőknek is szóló művészeti programokat szervez a 

Boróka Egyesület
https://www.gyulaihirlap.hu/132672-palyazati-forrasbol-szervezhet-eselyegyenlosegi-pr

Tibeti tanítómester járt Gyulán https://www.gyulaihirlap.hu/132752-karma-tanpai-gyalchenrinpocse-tartott-eloadast-gyu

Országosan egyedülálló elemekkel bővülhet az Erkel-emlékház kiállítása https://www.gyulaihirlap.hu/132805-orszagosan-egyedulallo-elemekkel-bovulhet-az-erkel

Kézzel készített a takarókkal és játékokkal támogatták Gyulán született 

koraszülötteket
https://www.gyulaihirlap.hu/132882-kezzel-keszitett-a-takarokkal-es-jatekokkal-tamoga

Nyáry Krisztián Gyulán. Az író legújabb könyvét a Mogyoróssy

könyvtárban mutatja be
https://www.gyulaihirlap.hu/132976-nyary-krisztian-gyulan--

Közgyűlést tart a Boróka Magyar–Székely Kulturális Közhasznú Egyesület https://www.gyulaihirlap.hu/133061-kozgyulest-tart-a-boroka-magyarszekely-kulturalis-

Gyulán mutatja be új könyvét Nyáry Krisztián https://www.gyulaihirlap.hu/133127-gyulan-mutatja-be-uj-konyvet-nyary-krisztian

Nyáry Krisztián író legújabb könyvét mutatja be a Mogyoróssy könyvtárbanhttps://www.gyulaihirlap.hu/133136-nyary-krisztian-iro-legujabb-konyvet--mutatja-be-a

Az olvasók és a könyvtárasok védelme érdekében fejleszt a gyulai könyvtárhttps://www.gyulaihirlap.hu/133143-az-olvasok-es-a-konyvtarasok-vedelme-erdekeben-fej

Alapítójára emlékezik a gyulai könyvtár https://www.gyulaihirlap.hu/133144-alapitojara-emlekezik-a-gyulai-konyvtar

A Himnusz és himnuszok történetéről írt könyvet Nyáry Krisztián https://www.gyulaihirlap.hu/133255-a-himnusz-es-himnuszok-torteneterol-irt-konyvet-ny

Mogyoróssy Jánosra emlékezik a városi könyvtár https://www.gyulaihirlap.hu/133250-mogyorossy-janosra-emlekezik--a-varosi-konyvtar

Staharoczky Noémi táplálkozási tanácsadó előadására várnak a

könyvtárba
https://www.gyulaihirlap.hu/133262-programajanlo

Gyulán nem marad el az ünnepi könyvhét https://www.gyulaihirlap.hu/133313-gyulan-nem-marad-el-az-unnepi-konyvhet-

Az egészségmegőrzésről szólt szeptember első hétvégéje a Mogyoróssy 

János Városi Könyvtárban
https://www.gyulaihirlap.hu/133328-az-egeszsegmegorzesrol-szolt-szeptember-elso-hetve

Időutazás Gyulán – 215 évvel ezelőtt született Mogyoróssy János https://www.gyulaihirlap.hu/133384-idoutazas-gyulan--215-evvel-ezelott-szuletett-mogy

Fonalakkal segítik a gyulavári kézimunka-szakkör munkáját https://www.gyulaihirlap.hu/133390-fonalakkal-segitik-a-gyulavari-kezimunka-szakkor-m

Programokkal készül az ünnepi könyvhétre a gyulai bibliotéka https://www.gyulaihirlap.hu/133381-programokkal-keszul-az-unnepi-konyvhetre-a-gyulai-

Száz éve született Simonyi Imre https://www.gyulaihirlap.hu/133481-szaz-eve-szuletett-simonyi-imre-

Gyula az itthon, Simonyifalva az otthon https://www.gyulaihirlap.hu/133485-gyula-az-itthon-simonyifalva-az-otthon

Szobránál emlékeztek Simonyi Imrére https://www.gyulaihirlap.hu/133506-szobranal-emlekeztek-simonyi-imrere

„Nem hasonlítottam, csak magamhoz” https://www.gyulaihirlap.hu/133519-nem-hasonlitottam-csak-magamhoz

A Mogyoróssy János Városi Könyvtárban mutatják be Kiss Ottó új 

gyerekkönyveit
https://www.gyulaihirlap.hu/133541-a-mogyorossy-janos-varosi-konyvtarban-mutatjak-be-

A városi könyvtárban mutatta be új köteteit Kiss Ottó https://www.gyulaihirlap.hu/133586-a-varosi-konyvtarban-mutatta-be-uj-koteteit-kiss-o

Időutazás Gyulán – 20 évvel ezelőtt Erkel Ferenc és kora címmel tartottak 

tudományos tanácskozást a városban 
https://www.gyulaihirlap.hu/133622-idoutazas-gyulan--20-evvel-ezelott-erkel-ferenc-es

Néhány szabály betartása mellett továbbra is látogatható a gyulai könyvtárhttps://www.gyulaihirlap.hu/133633-szigorubb-eloiras-lepnek-eletbe-a-gyulai-konyvtarb

Magyariné szeretője. A városi könyvtárban mutatták be Győrei Zsolt és

Schlatovszky Csaba kötetét
https://www.gyulaihirlap.hu/133672-magyarine-szeretoje

Simonyi az Esőben https://www.gyulaihirlap.hu/133697-simonyi-az-esoben

A Magyar Értéktárba is bekerülhet gyulai Százéves cukrászda https://www.gyulaihirlap.hu/133708-a-magyar-ertektarba-is-bekerulhet-gyulai-szazeves-

Japánkertet alakítanak ki a Mogyoróssy János Városi Könyvtár udvarán https://www.gyulaihirlap.hu/133802-japankertet-alakitanak-ki-a-mogyorossy-janos-varos

https://www.gyulaihirlap.hu/131881-a-konyvtarak-ujranyitasa
https://www.gyulaihirlap.hu/132058-megujult-a-torokzugi-fiokkonyvtar
https://www.gyulaihirlap.hu/132086-felveszik-a-fonalat
https://www.gyulaihirlap.hu/132097-konyvvasart-rendez-a-gyulai-mogyorossy-janos-varos
https://www.gyulaihirlap.hu/132524-valtozatlan-szolgaltatasok
https://www.gyulaihirlap.hu/132570-idoutazas-gyulan--10-evvel-ezelott-hunyt-el-havasi
https://www.gyulaihirlap.hu/132672-palyazati-forrasbol-szervezhet-eselyegyenlosegi-pr
https://www.gyulaihirlap.hu/132752-karma-tanpai-gyalchenrinpocse-tartott-eloadast-gyu
https://www.gyulaihirlap.hu/132805-orszagosan-egyedulallo-elemekkel-bovulhet-az-erkel
https://www.gyulaihirlap.hu/132882-kezzel-keszitett-a-takarokkal-es-jatekokkal-tamoga
https://www.gyulaihirlap.hu/132976-nyary-krisztian-gyulan--
https://www.gyulaihirlap.hu/133061-kozgyulest-tart-a-boroka-magyarszekely-kulturalis-
https://www.gyulaihirlap.hu/133127-gyulan-mutatja-be-uj-konyvet-nyary-krisztian
https://www.gyulaihirlap.hu/133136-nyary-krisztian-iro-legujabb-konyvet--mutatja-be-a
https://www.gyulaihirlap.hu/133143-az-olvasok-es-a-konyvtarasok-vedelme-erdekeben-fej
https://www.gyulaihirlap.hu/133144-alapitojara-emlekezik-a-gyulai-konyvtar
https://www.gyulaihirlap.hu/133255-a-himnusz-es-himnuszok-torteneterol-irt-konyvet-ny
https://www.gyulaihirlap.hu/133250-mogyorossy-janosra-emlekezik--a-varosi-konyvtar
https://www.gyulaihirlap.hu/133262-programajanlo
https://www.gyulaihirlap.hu/133313-gyulan-nem-marad-el-az-unnepi-konyvhet-
https://www.gyulaihirlap.hu/133328-az-egeszsegmegorzesrol-szolt-szeptember-elso-hetve
https://www.gyulaihirlap.hu/133384-idoutazas-gyulan--215-evvel-ezelott-szuletett-mogy
https://www.gyulaihirlap.hu/133390-fonalakkal-segitik-a-gyulavari-kezimunka-szakkor-m
https://www.gyulaihirlap.hu/133381-programokkal-keszul-az-unnepi-konyvhetre-a-gyulai-
https://www.gyulaihirlap.hu/133481-szaz-eve-szuletett-simonyi-imre-
https://www.gyulaihirlap.hu/133485-gyula-az-itthon-simonyifalva-az-otthon
https://www.gyulaihirlap.hu/133506-szobranal-emlekeztek-simonyi-imrere
https://www.gyulaihirlap.hu/133519-nem-hasonlitottam-csak-magamhoz
https://www.gyulaihirlap.hu/133541-a-mogyorossy-janos-varosi-konyvtarban-mutatjak-be-
https://www.gyulaihirlap.hu/133586-a-varosi-konyvtarban-mutatta-be-uj-koteteit-kiss-o
https://www.gyulaihirlap.hu/133622-idoutazas-gyulan--20-evvel-ezelott-erkel-ferenc-es
https://www.gyulaihirlap.hu/133633-szigorubb-eloiras-lepnek-eletbe-a-gyulai-konyvtarb
https://www.gyulaihirlap.hu/133672-magyarine-szeretoje
https://www.gyulaihirlap.hu/133697-simonyi-az-esoben
https://www.gyulaihirlap.hu/133708-a-magyar-ertektarba-is-bekerulhet-gyulai-szazeves-
https://www.gyulaihirlap.hu/133802-japankertet-alakitanak-ki-a-mogyorossy-janos-varos


Orvos-Tóth Noémi tart előadást Gyulán – Programajánló – Mogyoróssy 

könyvtár 
https://www.gyulaihirlap.hu/133809-orvos-toth-noemi-tart-eloadast-gyulan

Idén is megrendezik a Hídi sétát a mellrák elleni küzdelem jegyében – 

Programajánló – Mogyoróssy könyvtár – Október 5–10. között az Őszi 

könyvtári hét …

https://www.gyulaihirlap.hu/133948-iden-is-megrendezik-a-hidi-setat-a-mellrak-elleni-

Online családi vetélkedőre hív a gyulai könyvtár https://www.gyulaihirlap.hu/133953-online-csaladi-vetelkedore-hiv-a-gyulai-konyvtar

Megújult a Simonyi-emlékkiállítás a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban https://www.gyulaihirlap.hu/134000-megujult-a-simonyi-emlekkiallitas-a-mogyorossy-jan

A Köröskosárról  és a falusi vendégasztalról is szó esett https://www.gyulaihirlap.hu/134390-a-koroskosarrol-es-a-falusi-vendegasztalrol-is-szo

Trianonra emlékeztek a gyulai diákok. A könyvtárba ment a történelemóra https://www.gyulaihirlap.hu/134517-trianonra-emlekeztek-a-gyulai-diakok

Részben online formában tartották meg a XX. Simonyi Imre Emlékversenyt https://www.gyulaihirlap.hu/134557-reszben-online-formaban-tartottak-meg-axx-simonyi-

Egy hónapra bezár a Mogyoróssy János Városi Könyvtár is https://www.gyulaihirlap.hu/134645-egy-honapra-bezar-a-mogyorossy-janos-varosi-konyvt

Minősített könyvtár címet nyert a Mogyoróssy János Városi Könyvtár https://www.gyulaihirlap.hu/134673-minositett-konyvtar-cimet-nyert-a-mogyorossy-janos

Kreatív könyvajánlókkal színesíti olvasóinak mindennapjait a Mogyoróssy 

János Városi Könyvtár
https://www.gyulaihirlap.hu/135063-kreativ-konyvajanlokkal-szinesiti-olvasoinak-minde

Lezárult a 2020-as Nagy Olvasási Kihívás https://www.gyulaihirlap.hu/135160-lezarult-a-nagy-olvasasi-kihivas-a-mogyorossy-jano

Kisorsolták a 2020-as Nagy Olvasási Kihívás ajándékait https://www.gyulaihirlap.hu/135212-kisorsoltak-a-2020-as-nagy-olvasasi-kihivas-ajande

Újra megajándékozta a koraszülötteket a Gyulavári Kézimunka Szakkör https://www.gyulaihirlap.hu/135227-ujra-megajandekozta-a-koraszulotteket-a-gyulavari-

Hétfőtől korlátozott kölcsönzési szolgáltatást vezet be a Mogyoróssy 

János Városi Könyvtár
https://www.gyulaihirlap.hu/135231-hetfotol-korlatozott-kolcsonzesi-szolgaltatast-vez

A lazulós ünnepnapokra ajánlja a Mogyoróssy János Városi Könyvtár.

Könyvek minden témában
https://www.gyulaihirlap.hu/135474-a-lazulos-unnepnapokra-ajanlja-a-mogyorossy-janos-

Ezek a videók a Gyula Televízió online oldalán jelentek meg https://www.gyulatelevizio.hu

Közel 4000 kilométert járt be Etiópiában Kukár Barnabás Manó 
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/01/06/kozel-4000-kilometert-jart-be-etiopiaban-kukar-barnabas-

mano/

Idén lenne száz éves a költő, Simonyi Imre https://www.gyulatelevizio.hu/2020/01/07/iden-lenne-szaz-eves-a-kolto-simonyi-imre/

Madách Imrével foglalkozott a Gyulai Művészklub https://www.gyulatelevizio.hu/2020/01/22/madach-imrevel-foglalkozott-a-gyulai-muveszklub/

Városképeket állítottak ki a gyulai könyvtárban https://www.gyulatelevizio.hu/2020/01/22/varoskepeket-allitottak-ki-a-gyulai-konyvtarban/

Jöhet az elektronikus kölcsönzés Gyulaváriban https://www.gyulatelevizio.hu/2020/02/12/johet-az-elektronikus-kolcsonzes-gyulavariban/

A csecsemő újraélesztésről, elsősegélynyújtásról tartottak előadást 

Gyulaváriban – Gyulavári Fiókkönyvtár, Baba-mama klub 
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/02/20/a-csecsemo-ujraelesztesrol-elsosegelynyujtasrol-tartottak-

eloadast-gyulavariban/

Megrajzolt történetek: képregény kiállítás a Mogyoróssy könyvtárban 
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/03/02/megrajzolt-tortenetek-kepregeny-kiallitas-a-mogyorossy-

konyvtarban/

Világjáró gyulaiak: szigetországi érdekességek https://www.gyulatelevizio.hu/2020/03/06/vilagjaro-gyulaiak-szigetorszagi-erdekessegek/

Háttérmunkákat végeznek a gyulai könyvtárban https://www.gyulatelevizio.hu/2020/03/25/hattermunkakat-vegeznek-a-gyulai-konyvtarban/

Minősített Könyvtár címre pályázik a gyulai bibliotéka https://www.gyulatelevizio.hu/2020/04/01/minositett-konyvtar-cimre-palyazik-a-gyulai-biblioteka/

Május végére nyitásra készen áll a könyvtár https://www.gyulatelevizio.hu/2020/05/13/majus-vegere-nyitasra-keszen-all-a-konyvtar/

Pünkösd után lehet könyveket kölcsönözni https://www.gyulatelevizio.hu/2020/05/27/punkosd-utan-lehet-konyveket-kolcsonozni/

Megnyitott a gyulai könyvtár https://www.gyulatelevizio.hu/2020/06/02/megnyitott-a-gyulai-konyvtar/) 

Hétfőtől korlátozás nélkül látogatható a könyvtár https://www.gyulatelevizio.hu/2020/06/16/hetfotol-korlatozas-nelkul-latogathato-a-konyvtar/

Megújult a Törökzugi fiókkönyvtár https://www.gyulatelevizio.hu/2020/06/24/megujult-a-torokzugi-fiokkonyvtar/

A járvány elleni védekezésre nyert forrásokat a könyvtár https://www.gyulatelevizio.hu/2020/08/12/a-jarvany-elleni-vedekezesre-nyert-forrasokat-a-konyvtar/

Augusztus végéig pótdíj nélkül vissza lehet vinni a könyveket https://www.gyulatelevizio.hu/2020/06/16/hetfotol-korlatozas-nelkul-latogathato-a-konyvtar/

Gyulán megrendezik az Ünnepi Könyvhetet https://www.gyulatelevizio.hu/2020/06/24/megujult-a-torokzugi-fiokkonyvtar/

Legújabb könyvét mutatta be Nyáry Krisztián a gyulai könyvtárban 
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/01/legujabb-konyvet-mutatta-be-nyary-krisztian-a-gyulai-

konyvtarban/

Az alapító napját ünnepelte a Mogyoróssy János könyvtár https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/09/az-alapito-napjat-unnepelte-a-mogyorossy-janos-konyvtar/

Továbbra is a gyulai gyermekosztályt segíti a kézimunka szakkör
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/10/tovabbra-is-a-gyulai-gyermekosztalyt-segiti-a-kezimunka-

szakkor/
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Simonyi Imre születésének 100. évfordulóján emlékeztek meg a költőről
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/15/simonyi-imre-szuletesenek-100-evfordulojan-emlekeztek-

meg-a-koltorol/

Kiss Ottó két új gyerekkönyvét mutatták be az Ünnepi Könyvhéten
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/22/kiss-otto-ket-uj-gyerekkonyvet-mutattak-be-az-unnepi-

konyvheten/

Véget ért a 91. Ünnepi Könyvhét Gyulán https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/25/veget-ert-a-91-unnepi-konyvhet-gyulan/

Hamarosan japánkertté változik a városi könyvtár udvara https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/29/hamarosan-japankertte-valtozik-a-varosi-konyvtar-udvara/

Megújult a Simonyi emlékkiállítás a városi könyvtárban https://www.gyulatelevizio.hu/2020/10/08/megujult-a-simonyi-emlekkiallitas-a-varosi-konyvtarban/

Az 56-os események mellett Trianonra is emlékeztek https://www.gyulatelevizio.hu/2020/11/06/az-56-os-esemenyek-mellett-trianonra-is-emlekeztek/

A huszadik Simonyi Imre Emlékversenyt rendezték meg Gyulán
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/11/10/a-huszadik-simonyi-imre-emlekversenyt-rendeztek-meg-

gyulan/

Könyvbemutatót és hangversenyt rendeztek Erkel Ferenc tiszteletére
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/11/10/konyvbemutatot-es-hangversenyt-rendeztek-erkel-ferenc-

tiszteletere/

Harmincketten teljesítették a Nagy Olvasási Kihívást https://www.gyulatelevizio.hu/2020/12/08/harmincketten-teljesitettek-a-nagy-olvasasi-kihivast/

Klímákat venne a könyvtár a sikeres pályázat után https://www.gyulatelevizio.hu/2020/12/11/klimakat-venne-a-konyvtar-a-sikeres-palyazat-utan/

Újra lehet könyveket kölcsönözni Gyulán https://www.gyulatelevizio.hu/2020/12/14/ujra-lehet-konyveket-kolcsonozni-gyulan/

Ezek a publikációk a Békés Megyei Hírlap c. napilapban jelentek meg

A 7D mozi ötletével kerültek a Richter Anna Díj döntőjébe 75. évf. 37. sz. (2020. február 13., csütörtök), 5. old.

Aki csak teheti, otthon marad 75. évf. 66. sz. (2020. március 18., szerda) 2. old.

Karanténba kerülnek a könyvek ; Újranyitnak a könyvtárak 75. évf. 140. sz. (2020. június 17., szerda) 1., 2. old.

Horgolt ajándékokat adtak át 75. évf. 204. sz. (2020. szeptember 1., kedd) 5. old.

Épített plexifallal védekeznek 75. évf. 206. sz. (2020. szeptember 3., csütörtök) 4. old.

Az alapító napját ünnepelték 75. évf. 211. sz. (2020. szeptember 9., szerda) 3. old.

Japánkert épül Gyulán ; Kivételes japánkertet alakítanak ki Gyulán 75. évf. 229. sz. (2020. szeptember 30., szerda) 1., 2., old.

Könyvbemutatók, kiállítások színesítik a könyvtári napokat 75. évf. 235. sz. (2020. október 7., szerda) 12. old.

Megemlékeztek Trianonról 75. évf. 259. sz. (2020. november 5., csütörtök) 3. old.

Ezek a publikációk a Gyulai Hírlap c. hetilapban jelentek meg

Szakrális képek 33. évf. 1-2. sz. (2020. január 10., péntek) 11. old.

Etióp kalandok 33. évf. 3. sz. (2020. január 17., péntek) 11. old.

Nagy kihívás 33. évf. 5. sz. (2020. január 31., péntek) 1., 11. old.

Ezek az angolok 33. évf. 9. sz. (2020. február 28., péntek) 11. old.

Megrajzolt történetek 33. évf. 9. sz. (2020. február 28., péntek) 11. old.

Egyiptomi titkok 33. évf. 10. sz. (2020. március 6., péntek) 11. old.

Bezárt a könyvtár 33. évf. 12. sz. (2020. március 20., péntek) 9. old.

Nyit a könyvtár ; Újra kinyitnak a könyvtárak 33. évf. 25. sz. (2020. június 19., péntek) 1., 5. old.

Felveszik a fonalat a könyvtárban 33. évf. 27. sz. (2020. július 3., péntek) 11. old.

Megújult a törökzugi fiókkönyvtár 33. évf. 28. sz. (2020. július 10., péntek) 2. old.

Változatlan szolgáltatások 33. évf. 30. sz. (2020. július 24., péntek) 11. old.

Babatakarókat adományoztak ; Kézzel készített takarókkal és játékokkal 

támogatták a Gyulán született koraszülötteket
33. évf. 34. sz. (2020. augusztus 21., péntek) 1., 10. old.

A Himnusz és a himnuszok történetéről írt könyvet Nyáry Krisztián 33. évf. 36. sz. (2020. szeptember 4., péntek) 10. old.

Mogyoróssy Jánosra emlékeznek 33. évf. 36. sz. (2020. szeptember 4., péntek) 11. old.

100 éve született Simonyi Imre 33. évf. 37. sz. (2020. szeptember 11., péntek) 1., 11. old.

Gyulán nem marad el az ünnepi könyvhét 33. évf. 37. sz. (2020. szeptember 11., péntek) 11. old.

Megújult a Simonyi-emlékkiállítás 33. évf. 44. sz. (2020. október 30., péntek) 9. old.

https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/15/simonyi-imre-szuletesenek-100-evfordulojan-emlekeztek-meg-a-koltorol/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/15/simonyi-imre-szuletesenek-100-evfordulojan-emlekeztek-meg-a-koltorol/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/22/kiss-otto-ket-uj-gyerekkonyvet-mutattak-be-az-unnepi-konyvheten/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/22/kiss-otto-ket-uj-gyerekkonyvet-mutattak-be-az-unnepi-konyvheten/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/25/veget-ert-a-91-unnepi-konyvhet-gyulan/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/09/29/hamarosan-japankertte-valtozik-a-varosi-konyvtar-udvara/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/10/08/megujult-a-simonyi-emlekkiallitas-a-varosi-konyvtarban/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/11/06/az-56-os-esemenyek-mellett-trianonra-is-emlekeztek/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/11/10/a-huszadik-simonyi-imre-emlekversenyt-rendeztek-meg-gyulan/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/11/10/a-huszadik-simonyi-imre-emlekversenyt-rendeztek-meg-gyulan/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/11/10/konyvbemutatot-es-hangversenyt-rendeztek-erkel-ferenc-tiszteletere/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/11/10/konyvbemutatot-es-hangversenyt-rendeztek-erkel-ferenc-tiszteletere/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/12/08/harmincketten-teljesitettek-a-nagy-olvasasi-kihivast/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/12/11/klimakat-venne-a-konyvtar-a-sikeres-palyazat-utan/
https://www.gyulatelevizio.hu/2020/12/14/ujra-lehet-konyveket-kolcsonozni-gyulan/


Trianonra emlékeztek a diákok 33. évf. 47. sz. (2020. november 20., péntek) 4. old.

Lezárult a 2020-as Nagy Olvasási Kihívás 33. évf. 50. sz. (2020. december 11., péntek) 16. old.



Mogyoróssy János Városi Könyvtár Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2020. évi tény

Az intézmény finanszírozási bevételei

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 71 706 315 Ft

– ebből fenntartói támogatás 71 173 788 Ft

– ebből felhasznált maradvány 0 Ft

– ebből központi költségvetési  támogatás 0 Ft

– ebből pályázati támogatás 0 Ft

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0 Ft
Az intézmény működési bevételei

Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 2 227 315 Ft

Egyéb bevétel 1 147 087 Ft
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatás 50 854 226 Ft

Munkaadókat terhelő összes járulék 8 211 077 Ft

Dologi kiadás    14 988 041 Ft

Egyéb kiadás 633 483 Ft



Mogyoróssy János Városi Könyvtár Munkaügyi adatok 2020. január 1-i állapot szerint 2021. január 1-i állapot szerint

Összlétszám 17 17

Ebből vezető vagy magasabb vezető 2 2

Távollévők

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel 9 9

Középfokú szakképesítéssel 2 2

Egyéb felsőfokú végzettséggel 2 2

Egyéb munkakörben foglalkozatottak

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel

Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 2 2

Egyéb alkalmazott alapfokú végzettséggel 2 2

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek

















Intézmény  Mutatók (Tervadatok 2021) Számadatok

Mogyoróssy János Városi Könyvtár I. Szolgáltatási feladatok

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 36

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 3000

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 55000

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 3200

2.3. A tárgyévi látogatók száma 28000

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 18500

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 4

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 400

6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma 80

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 3

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 4000

8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 80000

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könyv 30000

9.2. Időszaki kiadvány 2500

9.3. AV-dokumentum 300

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 250

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 1000

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 3
10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 1

11. A könyvtár által szervezett

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma 8

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 250

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma
0

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 0

11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 20

11.4.1. a résztvevők száma 300

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok
0

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0



11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 0

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő 

programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma
10

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 100

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 60

11.9.1. a programok résztvevőinek száma 600

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 3

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 170

15. A használói elégedettség-mérések száma 2

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 50

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma
0

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött megállapodások száma

10 szolgálat és 6 

megállapodás

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 1

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 4

II. Gyűjteményfejlesztés

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

1.1. Könyv (db) 2500

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 10

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0

1.5. Hangdokumentum (db) 0

1.6. Képdokumentum (db) 70

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 100

1.8. E-könyv (db) 10

Egyéb dokumentum (db) 0

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként

Könyv (db) 8000

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0

Kartográfiai dokumentum (db) 0

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0

Hangdokumentum (db) 1400

Képdokumentum (db) 0



Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0

E-könyv (db) 0

Egyéb dokumentum (db) 0

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 550

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 250

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 400

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 329

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 0

III. Gyűjteményfeltárás

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 28000

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve
2

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a 

gyűjtemény egészének %-ában)
96

V. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma 

összesen
180

1.1. a résztvevők száma 3000

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 1

2.1. a résztvevők száma 50

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 2

3.1. a látogatók száma 400

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 80

4.1. a résztvevők száma 1600

5. Egyéb rendezvények 16

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 2400

VI. Állományvédelem

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben 

részesült dokumentumok száma
150

2. Muzeális dokumentumok száma 329

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma 170

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 4000



Mogyoróssy János Városi Könyvtár Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2021. évi terv

Az intézmény finanszírozási bevételei (EFt)

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 88357

– ebből fenntartói támogatás 84963

– ebből felhasznált maradvány 394

– ebből központi költségvetési  támogatás

– ebből pályázati támogatás

– a pályázati támogatásból EU-támogatás
Az intézmény működési bevételei

Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 3000

Egyéb bevétel
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatás 52397

Munkaadókat terhelő összes járulék 7960

Dologi kiadás    28000

Egyéb kiadás



Mogyoróssy János Városi Könyvtár Munkaügyi adatok 2021. január 1-i állapot szerint

Összlétszám 17

Ebből vezető vagy magasabb vezető 2

Távollévők

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel 9

Középfokú szakképesítéssel 2

Egyéb felsőfokú végzettséggel 2

Egyéb munkakörben foglalkozatottak

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel

Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 2

Egyéb alkalmazott alapfokú végzettséggel 2

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek


