
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár 

2015 

 

 

 

 

Tiszaújváros I. kerületében – a várostól 3 km-re – a Tiszaszederkényi Művelődési 

Ház épületében található. 

Megközelíthetőség : 

• Helyi buszjárat 

• Egyéb jármű, gyalog (kiépített kerékpárút van) 

 

Rövid történet 

 

A 60-as években még községi könyvtárként működő, majd az iskolában helyet 

kapó állomány 1987-től a Vásárhelyi Pál ÁMK megalakulásával kettős funkciójú – 

iskolai és közművelődési – könyvtárrá nőtte ki magát. 

2008-tól a Hamvas Béla Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként működik. 

A könyvtár az állomány összetételével mindig a helyi igények kielégítésére 

törekedve igyekezett ellátni feladatát.  

 

 

 

 

 



Kölcsönzés 

 

Könyvtárunk könyvállománya több mint 20.000 dokumentum. 

A középiskolásoknak és felnőtteknek szóló szak- és szépirodalom, valamint az 

általános iskolásoknak szóló könyvek egy térben, de külön csoportokban 

találhatók meg.  

   

 

A beiratkozott olvasóink egyszerre 6 db könyvet kölcsönözhetnek ki 3 hétre, 

melyet háromszor hosszabbíthatnak meg.  

A könyvtári tagság a Hamvas Béla Városi Könyvtár bármelyik 

intézményegységében (Tiszaszederkény városrész, Tiszapart városrész) 

megváltható és teljes jogosultságú. 

 

BEIRATKOZÁSI DÍJAINK: 

 

 18 év alatt   ingyenes 

 Nyugdíjasoknak  ingyenes 

 Munkanélkülieknek 650 Ft 

 Diákoknak   650 Ft 

 Pedagógusoknak  ingyenes 

 Aktív dolgozóknak 1300 Ft 

 

2008-tól a könyvállomány gyarapításakor továbbra is a felnőtt szépirodalom, a 

szakirodalomból pedig a pedagógia, pszichológia kapott nagyobb hangsúlyt.  

 

 



Helyben használat 

2014 őszén történt felújítás során olvasótermünk új térbe került a 

folyóiratolvasóval együtt. Itt - a könyvtári nyitva tartás alatt - olvasóink a 

könyvtárba rendszeresen járó legfrissebb napilapokat, folyóiratokat olvashatják, 

valamint a kézikönyvek, enciklopédiák, lexikonok helyben használatára van 

lehetőség.  

   

Ebben a térben klubok, körök találkozói, foglalkozásai is otthonra lelnek. (olvasó 

klub, baba-mama klub, helyismereti kör, stb.) 

 

Előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés 

Azokra a könyvtári dokumentumokra, melyek a katalógus szerint megtalálhatók 

könyvtárunkban, de kölcsönzés alatt állnak, olvasóink előjegyzést kérhetnek.  

A dokumentum visszaérkezésekor díjmentesen értesítjük az előjegyzést kérőt.  

Azokat a dokumentumokat, melyek könyvtárunk állományában nem találhatók 

meg, más könyvtárak állományából olvasói kérésre kölcsönözzük. 

 

Helyismereti gyűjtemény 

Tiszaszederkény és környékének múltjával, jelenével, neves személyeivel 

kapcsolatban megjelent dokumentumokat gyűjtjük. 

 Ezeket a helyismereti gyűjteményünk külön polcán olvasóink helyben 

tanulmányozhatják és kutathatnak benne. 

 

Irodalomkutatás 

Szakdolgozatok, évfolyamdolgozatok, tanulmányok stb. elkészítéséhez a könyvtár 

állományában található, a témához kapcsolódó dokumentumokról jegyzéket 

állítunk össze. 

 

 

 

 



Szolgáltatások 

 

Számítógép használat, internetelérés 

 

Könyvtárunkban 6 db számítógép áll olvasóink rendelkezésére, melyen 

szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok találhatók, és minden gépről elérhető az 

internet.  

Olvasóink önállóan használhatják számítógépeinket, de könyvtárosaink segítségét is 

kérhetik a számítógép használatában járatlan olvasók. 

Ingyenes számítógépes tanfolyamokkal is segítjük a felhasználókat. 

 

CD-ROM-ok használata 

Könyvtárunkban közel 100 CD-ROM található, melyek nem kölcsönözhetők, helyben 

használatuk ingyenes. 

Számos témakörben nyújtanak felvilágosítást, található közöttük többféle adatbázis, 

lexikon, ismeretterjesztő, nyelvoktató kiadvány is. 

 

DVD, Videofilmek használata 

Szolgáltatási díj ellenében kölcsönözhető.  

 

Egyéb irodai szolgáltatások 

 

Fénymásolás, nyomtatás, faxküldés/fogadás 

 

Maximálisan A3-as méretig tudunk fénymásolást fekete-fehérben vállalni 

bármilyen dokumentumról. Színes és fekete-fehér nyomtatást A4-es méretig 

tudunk vállalni. 

Faxok küldését és fogadását A4-es méretig, akár külföldre/külföldről is meg 

tudunk oldani. 

Szkennelés 

Képek, iratok, dokumentumok szkennelését A4-es méretig vállalunk.  

Pendrive-ra másolása, nyomtatása is megoldható. 

Laminálás, spirálozás a fizetős szolgáltatások díjai szerint szintén igénybe 

vehetők. 



Szolgáltatások díjai  

http://www.dkk.tiszaujvaros.hu/index.php/konyvtarunk/szolgaltatasaink-dijai 

 

E-magyarország Pont 

1 db számítógépet pályázat útján nyert a könyvtár, melyen az e-közigazgatás  

szolgáltatásait veheti igénybe a könyvtárhasználó.  

 

 

Könyvtárunk nyitvatartása : 

 Hétfő     8-16 

 Kedd  10-18 

 Szerda    8-16 

 Csütörtök   8-16 

 Péntek  10-18 

 Szombat   9-13 

 Vasárnap Zárva 

 

PROGRAMJAINK VOLTAK : 

 

2010 

Alapfokú számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak 12 fő 

       

 



2011 

Számítógépes tanfolyam 5-6-7. osztályosoknak: 12 fő 

 

2012 

Liszt Ferenc kiállítás 

   

 

Számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak : 8 fő 

 

2013 

Kiss Sándor emlékkiállítás 

 



 

 

 

 

2014  

Ybl Miklós bicentenárium megünneplése : 

Kiállítás és vetélkedő 



   

 

   

 

 

KAPCSOLAT: 

Hamvas Béla Városi Könyvtár 

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtára 

3580 Tiszaújváros, Bocskai u. 33 

Tel.: 06/49/544-552 

Fax : 06/49/544-550 

Kéki Lajosné  könyvtáros 

Borsósné Doktor Éva   könyvtáros 

e-mail : szederkeny_konyvtar@tujvaros.hu 

kekine@tujvaros.hu 
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