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2. Bevezetés
2.1. Az év meghatározó jelentőségű történései
A megyei önkormányzati intézmények konszolidációjáról szóló jogszabály értelmében a megyei könyvtár 2012. január 1-jei hatállyal állami fenntartásba került. A fenntartói jogokat 2012. január 1-jétől a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ gyakorolta.
Az év második felétől körvonalazódni látszott az újabb változás, ami ismét fenntartó
váltást vetített előre. Az átmenetinek tekinthető időszak rengeteg energiát vitt el a
szakmai munkától, sok esetben az adminisztrációs teendők ellátása lépett az érdemi
munka helyébe. A 2012. október 8-án elfogadott törvény a megyei jogú városok fenntartásába rendelte a megyei könyvtárakat.
2013. január 1-jétől, immár Vörösmarty Mihály Könyvtár néven, új korszak kezdődött a volt megyei könyvtár életében.

3. Szervezeti kérdések
3.1. Szervezeti, személyi változások
A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár létszáma 2012-ben 46 8 órás státusz volt.
A Módszertani és Üzemeltetési osztály vezetője nyugdíjba ment, a helyére osztályvezetőt nem neveztünk ki. Az osztály feladatait két részre bontottuk: a módszertani feladatokat egy kolléganő látta el október közepéig, ekkor olvasószolgálatból átkerült kolléganővel két főre emelkedett a létszám. Az üzemeltetési feladatok irányítására szintén
az olvasószolgálatból került át egy kolléga március 5-én, akinek a szerződését márciustól határozott időről határozatlanra módosítottuk.
A Gyesen lévő kollégánk helyére március 5-én felvettünk egy fő adminisztrátort az
olvasószolgálatba.
Egy olvasószolgálati kolléga 6 órás munkarendje március 6-tól 8 órásra módosult.
Tartósan beteg ruhatáros kollégánk betegsége idejére alkalmaztunk egy főt március 1
- szeptember 30-ig, majd nyugdíjba vonulása után október 1-től határozatlan időre új
ruhatáros kollégát vettünk fel.
A projektmenedzseri feladatokat egy fő kolléga heti 20 órában látta el május 31-ig. A
kolléganő október 1-től változatlan feltételekkel újra alkalmazásra került a könyvtár új
Európai Uniós projektjének lebonyolítása céljából.
3.1.1 SZERVEZETI PROBLÉMÁK
Az elmúlt években végrehajtott létszámleépítések következtében nagyon megnehezült a feladatellátás. 2010 óta nincs az intézményben igazgatóhelyettes, nincs gazdasági
szakember. A könyvtár nem rendelkezik ügyviteli munkatárssal, karbantartóval. A ruhatári feladatok ellátását csak önkéntesek bevonásával lehetett biztosítani. Az olvasószolgálatban dolgozók létszáma négy fővel kevesebb, mint amennyit a szolgálat zökkenőmentes ellátásához a kétműszakos munkarend megkövetel. A helyismereti csoport két
fővel működik, ez a létszám a napi feladatellátáshoz is kevés.
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3.2. Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások
Alapító Okirat: Az intézmény új, egységes szerkezetű Alapító Okirata – a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV.
törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében - 2012. 01. 01-én lépett hatályba és ezzel egyidejűleg a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárnak a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése által az 562011. (I.18.) számú önkormányzati határozata alapján kiadott, 2011. január 18-án kelt, egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát vesztette.
A 2012. évi főbb munkatervi pontok teljesülése
A 2012. évi munkatervben megfogalmazott feladatoknak az intézményben dolgozók
eleget tettek.

4. Üzemszerű működés bemutatása
4.1. Gyűjteményszervezés – állományépítés
A feldolgozó osztály az állományalakító csoporttal (5 fő) és a helyismereti csoporttal
(2 fő) látja el a feladatait. A helyismereti csoport munkáját alkalmanként egy fő olvasószolgálatos adminisztrátor kolléga segíti. Az osztály tagjai heti rendszerességgel a délutános műszakban részt vesznek az olvasószolgálati munkában is. Munkaügyi szempontból az osztályhoz tartozik a rendszergazda is, aki a saját feladatkörén túl – lehetőség
szerint a helyismereti munkában is részt vesz.
4.1.1 GYARAPÍTÁS – APASZTÁS – GONDOZÁS, ELLENŐRZÉS – VÉDELEM.
A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár állománya 2012. 12. 31-én a letéti és a Pedagógiai fiókkönyvtár állományával együtt 427 477 db dokumentum, melynek értéke
254 089 403, - Ft.
Az állomány 2012-ben vásárlás útján mindössze 790 db dokumentummal gyarapodott 3 350 909, - Ft értékben. Ebből 206 db 379 844, - Ft értékben a letéti állományba
került.
A gyarapodás nagyobb része, 4 657db a Márai II. program, a különböző helyekről
származó ajándékok, a nagyobb mennyiségű fölöspéldány beszerzések és kötelespéldányok révén került az állományba 9 329 164, - Ft értékben. Sajnos ezek a gyarapítási
források nem tudják az új kiadványok hiányát pótolni. A Márai II. program lehetővé tette, hogy a korábban megjelent, az állományban már meglévő művek elhasználódott példányait lecseréljük. Kisebb mennyiségben jutott a könyvtár olyan művekhez, melyek
még hiányoztak és tervben volt a beszerzésük. A könyvtári fölöspéldányok és olvasói
ajándékok általában használt műveket jelentenek, így ezekkel főleg a korábban be nem
szerzett dokumentumok voltak pótolhatóak. A kötelespéldány rendeletet előírásait tiszteletben tartó nyomdák az újonnan megjelent helyismereti kiadványaikból egy-egy példányt megküldtek a könyvtárnak, ám további példányokat az ilyen jellegű kiadványokból nem mindig sikerült beszerezni. A könyvesboltok akcióit figyelve sikerült hozzájutni néhány, az olvasók által keresett, vagy a korábbi években beszerezni kívánt dokumentumokhoz is.
A börtönkönyvtári ellátás keretein belül 2012-ben olyan, már korábban kiadott könyvek kerültek beszerzésre, melyek a megyei könyvtár állományában is megtalálhatóak.
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Az állomány 2012. december 31-én
VMMK saját állomány

Letéti állomány

Megnevezés
Db

Érték Ftban

Érték Ftban

Db

Pedagógiai Fiókkönyvtár
Érték Ftban

Db

ÖSSZESEN
Érték Ftban

Db

Egyedi nyilvántartású
dokumentumok
Törzsgyűjtemény
- Könyv
- Időszaki kiadványok
Összesen:

281.463

1697

21.129

304.289

14.335

14.335

295.798

1.697

21.129

318.624

Különgyűjtemények I.
- Dévay-gyűjtemény

429

429

- 1851 előtti könyv

596

596

8.993

8.993

- Hangfelvétel
hangoskönyv
egyéb
- Videofelvétel
- CD-ROM

11.682

42

92

11.816

2.042

4

854

2.900

412

1.030

618

- DVD

1.533

- Kotta

3.288

3.288

- Mikrofilm

773

773

Összesen:

29.954

Egyedi nyilvántartású
dokumentumok összesen:

32

1.565

78

325.742

224.467.022

55.252

1.775

1.358

3.340.733

22.487

31.390

23.037.264

350.004

250.845.019

1.872.365

55.252

1.872.365

4.173

1.267.155

4.173

1.267.155

- Kivágat

18.048

104.864

18.048

104.864

Összesen:

77.473

3.244.384

77.473

3.244.384

Különgyűjtemények II.
- Kisnyomtatvány
- Kép

Különgyűjtemények
összesen:

Állomány összesen:

107.427

403.215

78

227.711.406

1.775

1.358

3.340.733

22.487

108.863

23.037.264

427.477

254.089.403

A finanszírozási problémák miatt nem lehetett eleget tenni a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. felé vállalt nyolc millió forint értékű dokumentum beszerzésnek.
A könyvtár 2012-ben - a letéti és a Pedagógiai fiókkönyvtári gyarapodással együtt –
5 447 db dokumentumot szerzett be 12 680 073, - Ft értékben.
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Az állomány gyarapodása 2012-ben

Megnevezés

VMMK saját állomány
Érték Ftban

Db

Letéti állomány

Pedagógiai
Fiókkönyvtár

Érték
Ft-ban

Db

Db

Érték
Ft-ban

ÖSSZESEN
Érték Ftban

Db

Egyedi nyilvántartású dokumentumok
Törzsgyűjtemény
- Könyv
- Időszaki kiadványok

2.486

5.380.023

551

5.896.719

Összesen:

3.037

11.276.742

7

206

359

3.051
551

206

379.844

359 410.927

3.602

12.067.513

14.000

7

14.000

51

40.767

51

40.767

238

118.000

238

118.000

18

19.513

18

19.513

76

30.200

76

30.200

13

9.800

13

9.800

0

0

0

0

403

232.280

0

403

232.280

3.440

11.509.022

206

4.005

12.299.793

- Kisnyomtatvány
- Kép

417

166.300

417

166.300

691

207.300

691

207.300

- Kivágat

334

6.680

334

6.680

Összesen:
Különgyűjtemények
összesen:

1.442

380.280

1.442

380.280

1.845

612.560

Állomány összesen:

4.882

11.889.302

Különgyűjtemények
I.
- Dévay-gyűjtemény
- 1851 előtti könyv
- Hangfelvétel
hangoskönyv
egyéb

- Videofelvétel
- CD-ROM
- DVD
- Kotta
- Mikrofilm
Összesen:
Egyedi nyilvántartású
dokumentumok
összesen:
Különgyűjtemények
II.

206

0

379.844

359 410.927

0

0

1.845

612.560

379.844

359 410.927

5.447

12.680.073

A Könyvtárellátó 1 611 210, - Ft értékben szállított 317 db dokumentumot.
267 db dokumentum vásárlása egyéb helyről történt, 1 359 855, - Ft értékben. Ajándékként 2 055 db dokumentum 7 491 510, - Ft értékben, kötelespéldányként 56 db
127 197, - Ft értékben, egyéb módon 745 db 919 250, - Ft értékben került be az állományba.
A Pedagógiai fiókkönyvtárba 5 db dokumentum ajándékként, 354 db kötelespéldányként került be, összesen 379 000, - Ft értékben.
A megyei büntetés-végrehajtási intézeteknél lévő letéti könyvtár állománya a Könyvtárellátótól vásárolt 206 db 379 844, - Ft értékű könyvvel gyarapodott.
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Az egyedi nyilvántartású dokumentumok 2012. évi gyarapodásának megoszlása
a gyarapodás forrása szerint

Megnevezés

VMMK saját állomány
db

%

Letéti állomány
db

%

Pedagógiai Fiókkönyvtár
db

%

Vétel a Könyvtárellátótól

317

9%

Vétel egyéb
helyekről

267

8%

Vétel összesen:

584

17%

2.055

60%

5

56

2%

354

745

22%

3.440

100%

Ajándék
Kötelespéldány
Egyéb
Összes gyarapodás:

Megnevezés

VMMK saját állomány
Ft

%

206

206

206

100%

%

359

1.611.210

14%

Vétel egyéb
helyekről

1.359.855

12%

Vétel összesen:

2.971.065

26%

Ajándék

7.491.510

65%

18.314

Kötelespéldány

127.197

1%

392.613

Egyéb

919.250

8%

11.509.022

100%

Összes gyarapodás:

379.844

379.844

13%

267

7%

790

19%

1%

2.030

51%

99%

410

10%

745

19%

4.005

100%

100%

Pedagógiai Fiókkönyvtár
Ft

%

100%

ÖSSZESEN
Ft

%

1.991.054

16%

1.359.855

11%

3.350.909

27%

4%

7.509.824

61%

96%

519.810

4%

919.250

7%

100% 12.299.793

100%

100%

100% 410.927

%

523

100%

Vétel a Könyvtárellátótól

379.844

db

100%

Letéti állomány
Ft

ÖSSZESEN

Az intézmények közötti együttműködés keretében a Goethe-Intézet 28 db német dokumentumot ajándékozott a könyvtárnak, a British Council 100 000, - Ft értékben adott támogatást angol nyelvű dokumentumok vásárlására.
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Idegen nyelvű könyvek gyarapodása és csökkenése 2012-ben
VMMK
saját állomány

Nyelv
2012. jan.
01

Gyarapodás

Orosz

646

2

Német

5.389

51

Angol

2.603

54

Francia

516

Egyéb
Összesen:

2012.
jan. 01

Gyarapodás

2012.
jan. 01

Gyarapodás

ÖSSZESE
N
2012. jan.
01

Gyarapodás

646

2

12

5.389

63

62

2.603

116

18

516

18

969

13

969

13

10.123

138

10.123

212

VMMK saját állomány

Nyelv

Pedagógiai Fiókkönyvtár

Letéti állomány

2012.dec.
31.

Törlés

Orosz

0

648

Német

0

5440

Angol

0

2657

Francia

0

Egyéb
Összesen:

0

0

74

Pedagógiai Fiókkönyvtár

Letéti állomány
2012.dec.
31

Törlés

0

2012.dec.
31

Törlés

ÖSSZESEN
2012.dec.
31

Törlés

0

648

12

0

5452

62

0

2.719

534

0

534

0

982

0

982

0

10.261

0

10.335

0

0

0

74

Az állomány apasztása során 390 db könyv, a Pedagógiai fiókkönyvtár esetében
pedig 120 db könyv került törlésre. A nem hagyományos dokumentumokból 145 db-ot
töröltünk. A Pedagógiai fiókkönyvtár állományából törölt 381 db videokazetta és 31 db
DVD nagy része az Audiovizuális részlegbe kerül át, ezek állományba vétele folyamatosan történik.
A törzsgyűjtemény állományának gyarapodása és csökkenése a 2012-ben
a külön nyilvántartott állományokban db-ban
Állomány
VMMK saját állomány

2012.01.01

Gyarapodás

Törlés

2012.12.31

221.374

2.791

390

223.775

Letéti állomány

1.569

206

0

1.775

Pedagógiai Fiók

22.660

359

532

22.487

245.603

3.356

922

248.037

Összesen:
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Az állomány csökkenése 2012-ben
VMMK saját
állomány

Egyedi nyilvántartású dokumentumok

Érték
Ft-ban

Db

Letéti állomány
Érték
Ft-ban

Db

Pedagógiai Fiókkönyvtár

Db

ÖSSZESEN

Érték
Ft-ban

Érték Ftban

Db

Törzsgyűjtemény
Könyv

390

120

510

120

510

Időszaki kiadványok
Összesen:

390

0

0

Különgyűjtemények
Hangfelvétel

39

Videofelvétel

70

CD-ROM

39
381

451

3

DVD

33

Kotta

0

Mikrofilm

0

Összesen:

145

Egyedi nyilvántartású dokumentumok
összesen:

535

3

375.721

31

64

560

0

0

415

0

0

532

9
79.671

1.067

1.355.392

Az állomány csökkentése 2012-ben a törlés oka szerint
VMMK saját
állomány/db

Letéti állomány/db

Pedagógiai Fiókkönyvtár/db

ÖSSZESEN/db

Tervszerű állományapasztás

173

0

139

312

Természetes elhasználódás

362

0

21

383

Egyéb ok

0

0

372

372

Összesen:

535

0

532

1.067

A törlés oka
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4.1.2 FELDOLGOZÁS, ÁLLOMÁNYFELTÁRÁS
A feldolgozó csoport a Textlib adatbázisban 770 db letöltéssel, valamint házilag elkészítette az új dokumentumok bibliográfiai rekordjait. A tárgyévben 13 043 rekord
jött létre, amely a 2 978 analitika, valamint a kötet- és példányrekordok mellett a segédállományok rekordjait is tartalmazza. 14 306 kötet, példány és segédállomány módosítására is sor került. 800 darab folyóiratrekord ellenőrzése történt meg, melyeket
még az előző évi TÁMOP pályázat révén vittek be a rendszerbe. Naponta ellenőrzésre
és javításra kerültek az előző napi bevitelek. A dokumentumok mellékleteinek kezelése
egyre több feladatot jelentett. Sok könyv jelenik meg lemezmelléklettel és egyre gyakoribb, hogy a lemez anyaga bővebb, mint a nyomtatott kiadványé.
Az Új Könyvek ajánlójegyzék mellett 221 fölöspéldány jegyzék, 10 antikvár jegyzék, könyvesboltok akciós jegyzékei, és a Márai II. program teljes ajánlójegyzéke került
behasonlításra.
A munkatervben foglaltak alapján folytatódott a Pedagógiai fiókkönyvtár állományának feltárása. Az időszaki kiadványok állományba vétele, valamint a korábbi pályázati munkák ellenőrzése, a CD lemezek szakrend szerinti raktározása folytatódott. A
kurrens időszaki kiadványok megrendelését, s az ezzel kapcsolatos adminisztrációs
munkát 2012. márciustól az olvasóterem végzi.
A helyismereti csoport a tárgyévben 7 082 cikket dolgozott fel, ami azt jelenti, hogy
a segédállományokkal együtt 9 859 helyismereti rekord és 3 766 módosítás készült el. A
tárgyévben 6 265 cikk ismertetése került be a Textlib adatbázisba.
A könyvtárba érkező könyvek helyismereti feltárása, a helytörténeti jellegű kiadványokról az információk beszerzése, a nyomdai kötelespéldányok átvétele folyamatosan történik. A helyismereti vonatkozású nem hagyományos dokumentumokról a biztonsági másolatok továbbra is készülnek.
A fotótár képeit, melyek egy része a Fejér Megyei Hírlap archívumából származik,
két nyugdíjas könyvtáros segítségével kerül feldolgozásra.
Az osztály dolgozói szakmai rendezvényeken is részt vettek: a Könyvfesztiválon, a
Győri Könyvszalonon, a Goethe Intézet szakmai napján, a Feldolgozó osztály vezetője
előadást tartott Tatán a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban „Folyóiratok archiválása,
feldolgozása és kezelése a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban” címmel, részt vett
a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár szakmai napján, a szegedi állománymenedzsment konferencián és „A 21. század könyvtára” konferencián, Siófokon. Egy kolléga a Népmese napján, Kaposváron járt. Az éves könyvtáros vándorgyűlésen több kolléga vett részt. A helyismereti csoportból egy kolléga részt vett az egyhetes Honismereti
Akadémián Egerben, a Honismereti Szövetség küldöttgyűlésén, valamint előadást tartott a Veszprém Megyei Levéltárban „Mentés másként (avagy) Ikarusosok mesélték…
Mozaikok az Ikarus Székesfehérvári Gyára mindennapjaiból”címmel. Több alkalommal
képviselték a kollégák a könyvtárat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei
Szervezete szakmai kirándulásain.
Az osztály tagjai szerepet vállaltak a könyvtári rendezvények szervezésében és lebonyolításában (Márai-program, Őszi Összefogás, TÁMOP).
4.1.3 NEMZETISÉGI ELLÁTÁS BEMUTATÁSA
A könyvtár az állománygyarapításnál figyelembe veszi a nemzetiségi lakosság
igényeinek a kielégítését is. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár által szervezett nemzetiségi könyvtári ellátás keretében zajló könyvbeszerzés 120 000, - Ft kerettel a 2013.
évre áthúzódóan folyamatban van. Az NKA pályázatán nyert 500 000, - Ft szintén a
nemzetiségi könyvtári állomány gyarapítására fordítódik. A dokumentumok tartalmi,
formai feltárását, ellenőrzését az állományalakító csoport végzi. Mindkét esetben a do-
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kumentumok a nemzetiségi települések könyvtáraiba kerülnek. A megyében főleg német nemzetiségi települések találhatók, név szerint: Adony, Balinka, Bicske, Etyek,
Gánt, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Magyaralmás, Mány, Mezőfalva, Mór, Óbarok, Pusztavám, Rácalmás, Szár, Újbarok, Vértesacsa, Vértesboglár.

4.2. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Olvasószolgálati tevékenység
Az osztály az év nagy részében 27 fővel látta el feladatát. A létszám 24 fő nyolc órás,
egy fő hat órás és két fő öt órás státuszt jelent. Ez négy fővel kevesebb, mint ami alapvetően szükséges lenne a feladatok ellátásához. Az osztályon könyvtárosok, könyvtáros
asszisztensek, raktárosok és két fő délutános ruhatáros dolgozik.
Az olvasószolgálati osztály vezetőjének az osztály koordinálásán túl feladata az
igazgatóhelyettesi feladatok ellátása is. Az igazgatót távollétében helyettesítette.
Az olvasószolgálati osztály a 2010-ben módosított Szervezeti és Működési Szabályzat szerint öt szervezeti egységből tevődik össze, melyek szétdaraboltan, három különböző épületben helyezkednek el. Az Oskola utcai épület három szintjén az Audiovizuális részleg, Gyermekrészleg és az Olvasóterem helyezkedik el. A Bartók Béla téren a
Felnőtt könyvkölcsönző kapott helyet. A Pedagógiai fiókkönyvtár a III. Béla király téren található.
A folyóirat raktár az Oskola utcai épület földszintjén, a nem kölcsönözhető könyvek
raktára az igazgatósági épület alsó szintjén kapott helyet. A felnőtt kölcsönözhető állomány raktári része a kölcsönző legfelső szintjén, valamint az igazgatósági épületrész két
szintjén került elhelyezésre. Az állomány körülbelül 70%-a a raktárakban helyezkedik
el.
A szabadságok, továbbképzések, hosszabb ideig tartó betegségek okozta távollétek
miatt átlagban négy hiányzó volt egy átlagos nyitvatartási napon. Gyakran küszködtünk
szervezési nehézségekkel, amelyet csak a munkarend folyamatos módosításával és a
dolgozók rugalmas alkalmazkodásával lehetett áthidalni. A kollektív szerződés módosítása értelmében a más osztályokon dolgozó szakmai alkalmazottak 2009. november 16.
óta heti egy délutánon 3,5 órát töltenek olvasószolgálati munkával.
Az olvasószolgálatban dolgozó kollégák a többi osztállyal együttműködve koordinálták, szervezték és bonyolították a könyvtári rendezvényeket (részletek a 7.1-ben).
4.2.1. FELNŐTT KÖNYVKÖLCSÖNZŐ RÉSZLEG
A részlegen nyolc fő nyolc órás könyvtáros, két fő nyolc órás adminisztrátor, három
fő raktáros és egy fő öt órás, délutános ruhatáros dolgozik. A raktárosok közül három fő
adminisztrátori feladatokat is ellát. A felnőtt könyvkölcsönzőhöz két külön épületrészben helyet foglaló raktár tartozik, az olvasói terek két szinten helyezkednek el.
A részleg dolgozóinak legfontosabb feladata a 14 év feletti korosztály kiszolgálása. Ennek érdekében dokumentumokat kölcsönöznek, hosszabbítanak, visszavesznek,
előjegyeznek. Tájékoztatnak, irodalomkutatásokat készítenek, könyvtárközi kölcsönzést
bonyolítanak nemcsak az olvasók, hanem más könyvtárak számára is. Az olvasók kéréseit telefonon, vagy online módon is teljesítik. Kezelik a könyvtári bevételeket (beiratkozási díj, késedelmi díj, kártérítés stb.) és hetente elszámolnak vele. Feladatuk a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése, melyet az olvasószolgálat osztályvezető-helyettese
összegez. Részt vesznek a könyvtári pályázatok tervezésében, megvalósításában, a
könyvtári programok tervezésében, lebonyolításában.
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A részleg folyamatos helyhiánnyal küszködik. Ez nem csak a szabadpolcos állományt, hanem a raktárakban elhelyezett dokumentumokat is érinti. Az épület adottságai
miatt sajnos nincs lehetőség a probléma végleges megoldására, ezért csak kisebb változtatásokra van lehetőség. Mégis minden eszközt meg kell ragadni arra, hogy a raktárban
található állományrészeket, dokumentumokat is megismerjék az olvasók. Ennek érdekében folyamatosan cserélődő ajánlópolcok készültek az évszaknak, aktuális eseménynek, nagyobb érdeklődésre számot tartó témáknak (pl. farsang, érettségi) megfelelően.
Az 1. szinten a meglévő kiemelések mellett (helyismereti irodalom, romantikus irodalom, kötelező olvasmányok, bűnügyi irodalom, fantasztikus irodalom, új könyvek)
folyamatos a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó könyvajánlók készítése, az aktuális, vagy érdekes témákhoz kapcsolódó könyvek bemutatása, illetve az olvasók véleménye alapján a „tetszett - nem tetszett” ajánlópolc gondozása. A kölcsönözhető állománynak kb. a háromnegyed része a raktárakban helyezkedik el, a szabadpolcos állomány kevés, ezt egyértelműen bizonyítja, hogy az elmúlt év során összesen 17 224 db,
vagyis napi átlagban 65 dokumentumot kértek ki a raktárból, vagy másik részlegből olvasóink.
A felszólítások nyomtatása továbbra is heti gyakorisággal történt. A kiküldött felszólítások heti átlaga a korábbi 137 db-ról tovább csökkent 97 db-ra. Az év folyamán öszszesen 3 767 felszólítás került postára, amely 3001 darabbal, vagyis 44,35%-kal volt
kevesebb, mint 2011-ben. Az olvasók többsége már az első figyelmeztetés után rendezte
a tartozását, és csökkent a száma azoknak is, akik csak a tértivevényes levélre reagáltak.
A csökkenésben a 2012-ben bevezetett új szolgáltatás, az online előjelzés és felszólítás
bevezetése is szerepet játszott.
A peresített tartozások közül 2012-ben senki sem került peresítésre, mert nem tudtuk
határidőre megfizetni a kamarai díjat (MOKK).
A könyvtár forgalmának legnagyobb részét a felnőtt könyvkölcsönző részleg bonyolítja. Ez természetes, mivel a beiratkozott olvasók 85%-a a 14 éven felüli korosztályhoz
tartozik, és a könyvtárhasználók többsége a szolgáltatások közül a könyvkölcsönzést
veszi igénybe elsősorban.
A részleg 45 170 látogatót fogadott. A 14 éven felüli kölcsönző olvasók száma minimálisan 33 156 főre (4,08%) csökkent, a kölcsönzött dokumentumok száma pedig
128732 darabra (3,79%). 2012-ben átlagosan 174 látogató fordult meg naponta a részlegben. A statisztikai adatok nyilvánvaló oka, hogy nagyon kevés új dokumentumot tudunk csak olvasóinknak biztosítani.
2012-ben 2 529 tájékoztató (referensz) kérdést válaszoltak meg a kollégák.
A fénymásolás lehetőségével kölcsönözhető könyvek esetén is sokan élnek. 2012ben 133 dokumentumból 1473 oldal másolat készült a felnőtt könyvkölcsönző részlegben.
A részlegben az elmúlt évben is több, jeles évfordulóhoz kapcsolódó kiállítás, a Márai-pályázathoz kötődő kiadványokból folyamatosan frissített ajánlópolc készült. A Fejér megyéhez kötődő alkotók életének és műveiknek megismertetése fontos feladat: a kiállításokkal sikerült ráirányítani az olvasók figyelmét az egyes alkotókra, melynek következtében növekedett műveik kölcsönzése.
A kölcsönzői térben kifüggesztett gyakran cserélődő, egy adott téma köré csoportosított versek célja, hogy az olvasók közelebb kerüljenek a szépirodalmi művekhez.
2012-ben 18 csoport látogatta meg könyvtárunkat, összesen 295 fővel képviselve intézményüket.
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Csoportos könyvtárlátogatások 2012.
Dátum

Iskola

fő

február 15.

Tóparti Gimnázium

17-17

március 27.

Tóparti Gimnázium

15-15

március 29.

Szent István Szakközépiskola

április 26.

Tóparti Gimnázium

április 26.

Szent István Szakközépiskola

május 8.

Dunaszerdahely

május 18.

Szent István Szakközépiskola

11

június 07.

8. osztályosok átadása

8

Június 07.

Ciszterci Gimnázium (BC sarok)

20

Június 07.

Japán csoport

12

november 20.

Klebelsberg Napok résztvevőinek látogatása

17

december 05.

Türr Képző Központ

16

december 11.

Tóparti Gimnázium

17+17

Összesen:

18 csoport

295 fő

25
17-17
14
20-20

4.2.2. OLVASÓTEREM
A részlegen két fő tájékoztató könyvtáros, két fő raktárkezelő és egy fő 5 órás ruhatáros dolgozik. Délelőtt a ruhatári feladatot önkéntes látja el.
A könyvtárosok feladata a 14 éven felüli korosztály tájékoztatása a helyben használható könyvek, folyóiratok mikrofilmek, adatbázisok segítségével.
Az olvasótermet 6 975 fő használta személyesen az év során, 25,7%-kal kevesebben, mint tavaly. Az olvasók részére 769 db könyvet és 5 020 db folyóiratot hoztak be a
raktárból a raktáros kollégák. A személyes használat csökkenése a könyvtár gazdasági
helyzetére vezethető vissza, mivel emiatt évről-évre kevesebb folyóirat megrendelésére
van lehetőség. Az idegen nyelvű lapok közül már csak a Neue Zeitungot tudja előfizetni
a könyvtár. Le kellett mondani az EBSCO adatbázis előfizetéséről is.
2012-ben 861 tájékoztató (referensz) kérdést válaszoltak meg a kollégák, amely
44,22%-os növekedést jelent. Az olvasók kéréseit, telefonon és e-mail útján is megválaszolták. Telefonon és e-mailen 1447 fő vette igénybe az olvasótermi szolgáltatást,
46,61%-kal többen, mint a megelőző évben. A fénymásolás lehetőségével sokan élnek. 2012-ben 1713 dokumentumból 9765 oldal másolat készült a felnőtt könyvkölcsönző részlegben.
2012-től újra az olvasóterem könyvtárosai rendelik a napi-, a hetilapokat és a folyóiratokat, érkeztetik és reklamálják őket. Hetente kb. 3-4 alkalommal reklamáltak telefonon vagy e-mail útján. Elkészítették a kurrens listát és folyamatosan aktualizálták. Építették az olvasótermi, asztali folyóirat katalógust (betűrendes és szak). Aktualizálták a
Felnőtt könyvkölcsönző részleg folyóirat katalógusát. Kezelték a könyvtári bevételeket
(beiratkozási díj, késedelmi díj, kártérítés, a fénymásolás, a fotójegy, a szkennelés díja)
és elszámoltak vele.
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Feladatuk a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése. Folyamatosan aktualizálták a
csere-lapos kézikönyveket (könyvtári, két jogi, munkaügyi, személyügyi). Folyamatosan figyelték az Új Könyvek jegyzékét a fölöspéldány jegyzékeket és javaslatot tettek az
olvasótermi könyvállomány gyarapítására, illetve a folyóiratok tekintetében a hiányok
pótlására. Alkalmanként csoportokat vezettek, könyvtárbemutatókat tartottak.
Az olvasótermi munkatársak előkészítették a napi, a hetilapokat és a folyóiratokat
kötésre, elkészítették a kötési jegyzékeket. A raktározási nehézségek miatt érzékenyen
érinti a részleget, hogy a kötészeti pályázat miatt az olvasóterem számára a kötést csak
jelentős csúszással tudják leadni.(kb. egy év). Az elmúlt év nyarán befejezték az olvasótermi könyvállomány tételes ellenőrzését. Az elveszett, elavult könyvek törlésre kerültek. A folyóirat raktárban nyáron racionálisabb elhelyezéssel sikerült újabb polcokat felszabadítani a gyarapodás számára. Megtörtént az elektronikusan is elérhető folyóiratok
jelszavainak, kódjainak aktualizálása, készítése.
Az olvasók körében nagy az érdeklődés az ún. „születésnapos újságok” iránt, de a
fénymásolás során a napilapok megsérülnek, és nem köthetők újra. A problémát az újságok digitalizálásával lehetne elkerülni, ehhez azonban a tárgyi feltételek egyenlőre hiányoznak.
2012-ben az olvasóterem számos rendezvénynek adott otthont, továbbképzéseknek,
író-olvasó találkozóknak, vetélkedőknek, koncerteknek, amelyekhez a termet gyakran
kollégáink rendezték be, illetve vissza.
4.2.3. AUDIOVIZUÁLIS ÉS SZÁMÍTÓGÉPES RÉSZLEG
A részlegen két fő könyvtáros dolgozik. A kétműszakos munkarendet csak úgy lehet
biztosítani, hogy a Felnőtt könyvkölcsönzőből szükség szerint segítséget adnak. Mivel
az érkező kolléga személye változó, a részleg munkálataiért a két állandó kolléga felel.
A részlegen dolgozók legfontosabb feladata a 14 év feletti korosztály zenei és számítógépes igényeinek kiszolgálása: ennek érdekében dokumentumokat kölcsönöznek,
hosszabbítanak, visszavesznek, előjegyeznek. Tájékoztatnak, olvasók kéréseit nemcsak
a hagyományos formában, de telefonon, vagy online módon is teljesítik. Kezelik a
könyvtári bevételeket (beiratkozási díj, késedelmi díj, kártérítés stb.) és hetente elszámolnak vele. Feladatuk a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése. Részt vesznek a
könyvtári pályázatok tervezésében, megvalósításában, a könyvtári programok tervezésében, lebonyolításában. Foglalkozásokat tartanak kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt,
valamint számítástechnikai tanfolyamot szerveznek az idősebb korosztály számára.
Az összforgalom az előző évhez képest körülbelül 6,7 %–al csökkent: a személyes
használatok száma 14 959 volt. A látogatók közül 4970 fő vette igénybe a számítógépes szolgáltatásokat (is), amely közel 18%-os csökkenést jelent a tavalyi évhez képest.
A csökkenés egyik oka, hogy azok az olvasók, akik a korábbi években kölcsönzéssel
kötötték össze a számítógép használatot, a CD – DVD állomány újdonságainak hiánya
miatt már nem keresik fel a részleget.
2012-ben a részleg gyarapodása a következőképpen alakult:
CD-ROM
13db
(1db vétel, 12db ajándék)
Kotta
13db
(ajándék)
Hangfelvétel 51db
(2db vétel, 47db ajándék, 2db fölöspéldány)
DVD
76db
(28 db a pedagógiai fiókkönyvtárból, 48 db ajándék)
Video
238db (233 db a pedagógiai fiókkönyvtárból, 5 db ajándék).
Mindebből jól látható, hogy az intézmény egész évben mindössze 3 db új audiovizuális dokumentumot tudott megvásárolni. Mindez a rendszeresen kölcsönző olvasók
elvesztéséhez vezet.
2012-ben átlagosan 58 látogató fordult meg a részlegben naponta, ez az előző évhez
képest 2 fővel kevesebb, amely 3,34%-os csökkenést jelent.
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A részlegben tartott különböző foglalkozásokon (tanfolyamok, kiállítás-megnyitók,
előadások, iskolásoknak szánt csoportfogalkozások) 1 946 fő vett részt. A megelőző
évhez képest ez minimális csökkenést jelent, ellenben, ha figyelembe vesszük, hogy
2012-ben nem voltak TÁMOP által támogatott tanfolyamok, akkor a csoport létszám
nem csökkenést, hanem növekedést mutat. Növekedett azoknak a használóknak a száma, akik e-mail-ben, vagy skype-on fordultak hozzánk. Az előző évhez képest majdnem
50 %-al többen vették igénybe ezeket a lehetőségeket. A szkennelés példányszáma is
nagy növekedést mutat. Míg 2011-ben 149 oldal volt, addig 2012-ben már 960 db beolvasás történt.
A szűkös anyagi körülmények miatt az idei évben sem sikerült bővíteni a házhozszállítást a nem látó, valamint mozgásukban korlátozott olvasók részére. Jelenleg csupán 8-10 hátrányos helyzetű olvasó részesül ebben a szolgáltatásban. Az ő részükre
legtöbbször a lelkes kollégák szabadidejükben szállítják el a kért dokumentumokat.
A számítógépet használók napi regisztrációs papíralapú nyilvántartását – a nyomtatás
darabszámának csökkentése érdekében – számítógépes nyilvántartássá alakították át. A
részleg internetes portálját, valamint a könyvtár facebook oldalát szerkesztik, és gondozzák. A statisztikai adatokat folyamatosan gyűjtik, a munkanaplót vezetik. Az adatokat havi, negyedéves és éves bontásban összesítik.
A Pedagógiai fiókkönyvtár átalakítása miatt az Audiovizuális részlegbe kerültek az
audiovizuális dokumentumaik közül a DVD-k, valamint a videokazetták. Ezek átdolgozása 2012 nyarán megkezdődött. Új szolgáltatásként bevezetésre került – a szerzői jogokat figyelembe véve – a könyvtárhasználók által hozott házi VHS felvételek digitalizálása. Folytatták a CD lemezek szakrend szerinti raktározásának kialakítását, valamint
2009-ben megkezdett bakelit lemezek adatainak számítógépre vitelét a feldolgozó osztállyal együttműködve. A még fel nem dolgozott bakelit lemezekről, a könnyebb tájékozódás érdekében ajánlójegyzékeket készítettek.
A feldolgozó osztály és a helyismereti csoport közreműködésével folytatódott a megyei vonatkozású zenei adatbázis feltöltése, melyben azok a Fejér megyei, zenével foglalkozó alkotók kapnak helyet, akiknek az állományban megtalálhatóak az audiovizuális
dokumentumaik. A feldolgozó osztállyal közösen folytatódott a CD lemezek szakrend
szerinti raktározása.
A részleg állományát bemutató, elvihető jegyzékeket folyamatosan frissítették. A CD
és MP3 formátumú hangoskönyv, valamint a DVD gyarapodási jegyzékeket már nemcsak nyomtatott formában, hanem csatolt fájlként e-mailben is az érdeklődők rendelkezésre bocsátották. Hasonló módon készült a karácsonyi, valamint a gyermekeknek szóló
tematikus ajánlójegyzék is, melyekben a nem hagyományos dokumentumok közül a bakelithanglemezek, a CD-k, a CD-ROM-ok, a hangkazetták, a kották, valamint a videokazetták kaptak helyet.
A számítógépes térben az előző évek hagyományait követve 2012-ben folytatódtak,
összesen 15 alkalommal, a húsz órás számítógép használati tanfolyamok, melyeken
150 fő, elsősorban nyugdíjas korú olvasó fejleszthette tudását. Visszatérő érdeklődők is
vannak, így két alkalommal már haladó csoport indítására volt szükség.
Az általános, és a középiskolás korosztály számára zenei témakörökben csoportfoglalkozásokat tartottunk, ezzel is támogatva az iskolai zenei oktatást.
Az iskolai szünidőben, a gyermekrészleggel közösen nyári olvasótábort szerveztünk.
Az 1-6. osztályos gyermekek részlegünkben játékos, zenés vetélkedőn mérhették össze
tudásukat, valamint a biztonságos internetezéssel is megismerkedhettek.
Decemberben Ütő Endre az Operaház egykori igazgatójának kerámia-kiállítására került sor, „101 tányérportré a zene jegyében” címmel.
A 2012-es év Kodály Zoltán születésének jubileumi éve volt, aminek keretében iskolásoknak szervezett négyfordulós vetélkedősorozatot rendeztünk, melynek egyik célja

17
az adott korosztályból új beiratkozók toborzása volt. A vetélkedőre a 14–16 éves korosztályból 22, háromfős csapat jelentkezett, azaz 66 diák. A verseny egyik érdekessége, hogy a legfiatalabb csapat, a Szent Imre Általános Iskola 7. osztályosai nyerték meg
a decemberben rendezett szóbeli döntőt.
A kiállítások sorában 2011-ben is helyet kapott a „Karácsonyi kiállítás” is, melyekre
részlegünk nem hagyományos dokumentumai közül válogattuk össze az anyagot. Kiállításokkal, vetélkedőkkel emlékeztünk meg: Kodály Zoltánról, az Internet Világnapjáról,
a Zene Európai Ünnepéről, a Hangzáskultúra Napjáról, a Magyar Népdal és Népköltészet Hetéről, az Ifjú Zeneszerzők Világnapjáról.
A könyvtár honlapjának, valamint programjaink népszerűsítése érdekében technikai
újdonságokat vezettünk be. Létrehoztunk egy QR-kódot, valamint elhelyeztünk egy
DD-t (dead drop), vagyis egy befalazott 4G-s pendrive-ot. Ezzel az újdonsággal az országban található DD-k száma ötre emelkedett.
4.2.4. GYERMEKRÉSZLEG
A részleg feladatait két fő könyvtáros és egy fő könyvtáros asszisztens látja el.
Az itt dolgozók legfontosabb feladata a 14 év alatti korosztály igényeinek kiszolgálása:
ennek érdekében dokumentumokat kölcsönöznek, hosszabbítanak, visszavesznek,
előjegyeznek, tájékoztatnak. A gyermekek és szülők kéréseit nemcsak a hagyományos
formában, de telefonon vagy online módon is teljesítik. Kezelik a könyvtári bevételeket
(beiratkozási díj, késedelmi díj, kártérítés stb.) és hetente elszámolnak vele. Feladatuk a
statisztikai adatok folyamatos gyűjtése. Rendszeresen foglalkozásokat tartanak,
vetélkedőt szerveznek olvasóik számára. Részt vesznek a könyvtári pályázatok
tervezésében, megírásában, megvalósításában, a könyvtári programok szervezésében,
lebonyolításában.
2012-ben a részlegben a személyes használatok száma 15 678 volt, ez 5,37%-os
csökkenés az előző évhez képest. A kölcsönzők száma 6 052 fő, a kölcsönzött könyvek
száma 24 800 db, a helyben kölcsönzött dokumentumok száma 1082 db volt.
A 2012-es évben a tájékoztató (referensz) kérdések száma 42db, a telefonos
hosszabbítások száma 662 db volt.
A TIOP-3.2.4-08/1-2009-0029 európai uniós pályázat keretében négy számítógép
került a részlegbe, melyek használata folyamatos. Naponta átlagosan 15-20 olvasó
használja a gépeket, a 2012-es évben ez összesen 4513 gyermeket jelent.
A látogatók jelentős részét teszik ki azok a gyerekek, akik tanulmányi feladatok,
pályázatok, házi dolgozatok elkészítéséhez keresnek irodalmat, kérnek segítséget,
valamint azok, akik a szabadidejüket szívesen töltik olvasással. A bölcsődés, óvodás
korú gyermekek és szüleik gyakran megtalálhatók a számukra kialakított
„mesesarokban”.
A gyermekkönyvtárosok munkájának fontos – és a könyvtár népszerűsítése
szempontjából rendkívül hasznos – része a foglalkozások, rendezvények szervezése és
lebonyolítása is. Az év folyamán 70 könyvtári foglalkozást tartottak 1758 fő
részvételével.
A gyermekkönyvtárban a különböző évfordulókhoz kapcsolódva állítottak össze
foglalkozássorozatokat és vetélkedőket. Ezek közül kiemelkedik a Titanic
katasztrófájához kapcsolódó ismeretterjesztő könyvtári óra, melyen a város általános
iskoláiból 197 diák vett részt. 2012-ben a tizenöt kiemelt gyermekrendezvényen 650
résztvevőt regisztráltak a részlegben.
Az olvasóvá nevelést, a könyvek iránti érdeklődés felkeltését szolgálják a különféle
évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódó kiállítások, ebből 15 készült.
Az Ünnepi Könyvhét alatt a könyvtár vendége volt Balajthy Ferenc költő, Berg Judit
írónő és a Rumini rajongó gyerekek Rumini-partyn is részt vehettek.
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Nagy sikere volt a „Könyvtárak az aktív idősödésért” országos rendezvénysorozat
keretében a családoknak, tanulóknak tartott színes programoknak.
Változatlanul nagy érdeklődést keltett a gyermekek körében az „Olvasásmánia” nevű
szünidei olvasópályázat: a város 12 iskolájából, 84 tanuló 330 pályamunkával
(kutatómunka, könyvajánlás, illusztráció) nevezett, az ünnepélyes eredményhirdetésre
az őszi rendezvénysorozat keretében került sor. Az elnyert Márai-programban 6
különböző programot szerveztek: Rímfaragó Műhelyt a kortárs gyerekírókkal és
hagyományos író-olvasó találkozót, amin összesen 270 fő vett részt. Egy hetes
könyvtári tábort szerveztek az olvasni szerető iskolás gyermekek számára, amire
összesen 13 fő jelentkezett. A tábor résztvevői színes programokon ismerkedtek meg a
könyvtárral.
A gyermekrészleg munkatársai segítették szervezőként és előadóként a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciójának munkáját a Tavaszi
Roadshow keretében Székesfehérváron tartott konferencián. Az OPKM-ben
meghirdetett európai unió által támogatott foglalkozássorozaton nagycsoportos
óvodásoknak szerveztek iskola-előkészítő játékos programokat öt alkalommal. A
tesztprogramon való részvétel feltétele egy szakfolyóiratban megjelentethető tanulmány,
beszámoló megírása volt, ami a tesztfoglalkozások tapasztalatairól kellett hogy szóljon.
A Csimota Kiadó munkatársával Kortárs irodalmi workshopot is szerveztek
pedagógusoknak.
Több városi és iskolai rendezvény zsűrijében közreműködtek, valamint a Pécsen
megrendezett Játékkonferencián is jelen voltak.
4.3. Könyvtári szolgáltatások
4.3.1 NYITVA TARTÁS
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
RÉSZLEGEK

HÉTFŐ

KEDD-PÉNTEK

SZOMBAT

Felnőtt könyvkölcsönző

13.00 - 18.00

10.00 - 18.00

10.00 - 15.00

Audiovizuális részleg

13.00 - 18.00

10.00 - 18.00

10.00 - 15.00

Olvasóterem

13.00 - 18.00

10.00 - 18.00

10.00 - 15.00

Gyermekrészleg

13.00 - 18.00

10.00 - 18.00

10.00 - 15.00

Helyismeret

13.00 - 15.30

10.00 - 15.30

ZÁRVA

Pedagógiai fiókkönyvtár
HÉTFŐ

13.30 - 17.00

KEDD

13.00 - 17.00

SZERDA

13.00 - 17.00

CSÜTÖRTÖK

10 - 12.30 és 13.30 - 17.00

PÉNTEK

10 - 12.30 és 13.30 - 17.00

SZOMBAT

ZÁRVA
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4.3.2 PEDAGÓGIAI FIÓKKÖNYVTÁR
A fiókkönyvtári feladatokat egy fő könyvtáros és egy fő könyvtáros asszisztens látja el.
2012-ben 527 új, illetve még érvényes tagsággal rendelkező olvasónk volt. A Pedagógiai fiókkönyvtárat legnagyobb számban a 30–59 éves korosztály látogatja, összesen
358 fő (ez az összes könyvtárhasználó 68%-a) vette igénybe a szolgáltatásokat.
A kölcsönzött dokumentumok száma: 7416 db, ennek 99,5%-a könyv volt. Könyvtárközi kölcsönzésben közvetlenül tőlünk 8 db dokumentumot kértek, 9 db könyvet pedig mi kértünk olvasóinknak. A könyvtárközi kérések nagyobb része a központi könyvtáron keresztül bonyolódik. Fiókközi kölcsönzésben közel 200 db könyvet kölcsönöztünk.
A fiókkönyvtárban dolgozó kollégák a könyvtári munka minden folyamatát végzik.
A dokumentumok kölcsönzése, visszavétele, hosszabbítása, előjegyzése 2011 szeptemberétől a Textlib rendszerben zajlik. A tájékoztatás – a speciális pedagógia igényekhez
igazodva – szakszerűen, személyre szólóan, a teljességre törekedve történik.
Negyedévente és év végén statisztikai adatokat szolgáltatnak. A Könyvtárellátó ÚK
jegyzéke alapján a pedagógiai, válogatva pszichológiai szakirodalomra koncentrálva javaslatot tesznek a fiókkönyvtár dokumentum gyarapítására.
Az állomány számítógépes feldolgozása 2012-ben tovább folytatódott. A kölcsönözhető állomány teljes egészében bekerült a Textlib rendszerbe. A helyben használható állományból a könyvtár központi részlegének dolgozója leválogatta a dokumentumok egy
részét, amelyeket kölcsönözhetővé dolgoztunk át. A pedagógiai szakon kívül elkezdődött a raktári katalógus építése a központi könyvtáros kolléga segítségével.
Az új könyveknek a feldolgozása központilag történik. A fiókkönyvtárban a példány
adatokat rögzítik és szükség esetén tárgyszavakkal és raktári jelzetekkel egészítik ki.
Sajnos az elmúlt évben nem sikerült vásárolni egy db könyvet sem. Az állomány
2012-ben csak tankönyvekkel bővült. A tankönyvkiadóktól is egyre nehezebb beszerezni a kötelespéldányokat, az elmúlt évben a kiadók 354 db tankönyvet küldtek 392 613,Ft értékben.
A tankönyvtár kötelespéldány-szolgáltatással gyarapodik. A hiányzó tankönyvek listája továbbításra kerül a kiadók referenseinek, ill. közvetlenül a kiadónak. A tankönyvtár állománya helyben használható, a duplumpéldányai kölcsönözhetőek. Az újonnan
érkezett tankönyvek teljes egészében a fiókkönyvtárban kerülnek feldolgozásra, a régebbi példányok átvitele is folyamatos a Textlib adatbázisba. Az új tankönyv a tankönyvbemutató helyre kerül, a régebbi példány pedig kikerül a kölcsönözhető tankönyvek közé. Az állomány bevitele folyamatosan történik. Ez részben kötetbeírást, részben
példánybeírást jelent. A még „p”-s jelzetűeket itt is beszakozzuk.
A 2012-es évben összesen 535 db dokumentum selejtezése történt meg, 979 671,- Ft
értékben. A rongált, az elavult információkat tartalmazó dokumentumok és a
fölöspéldányok kivonásra kerültek. A leltárkönyvből és a számítógépes rendszerekből is
megtörtént dokumentumok törlése, melyekről elkészültek a törlési jegyzékek. A DVD
és video állomány az elavult dokumentumok kivonása után az Audiovizuális részlegbe
kerül át.
Állományvédelem céljából leválogatott 165 db elhasználódott könyv kötésre került,
ebből 50 db készült el és került vissza. A könyvek a kézzel írt jelzetek helyett egységes,
esztétikus, kinyomtatott jelzeteket kapnak. Már jelzetelve van a szépirodalom, valamint
a szakirodalom 0-610-es szakig a pedagógiai szakot kivéve. Ezt a munkát nagy részben
a felnőtt részleg munkatársai végezték el.
A könyvtárban megtalálható irodalomból 2012-ben is készült kiállítás: a Farsang, a
Húsvét, Anyák napja, a Pedagógusnap, a Madarak és Fák Napja, valamint a Környezetvédelmi Világnap, 1956. okt. 23-a, József Attila halálának 75. évfordulója, Karácsony
alkalmából.
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A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt az OFI-OPKM szervezi. A fiókkönyvtár a megyei írásbeli és szóbeli és az országos írásbeli forduló lebonyolításában
vett részt a KÖRPI munkatársaival közösen.
A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet tavaly bezárta székesfehérvári irodáját, a Pedagógiai Híradó szerkesztését megszüntették, ezért a továbbiakban nem volt
igény könyvajánlásokra.
4.3.3 HELYISMERET
A helyismereti csoport folyamatosan tájékoztatta az olvasókat helyismereti kérdésekben, valamint irodalomkutatásokat készített. Egyedül itt taláható A/3-as méretű szkenner, amit a képeslapok digitalizálása mellett a nagyméretű kiadványokból történő
szkennelésre is használnak – az olvasók és más könyvtárak kéréseinek megfelelően.
Szakmai segítséget nyújtottak a kollégák könyvtár szakos hallgatóknak vagy más
könyvtárak kollégáinak (például Etyek, Mór).
4.3.4 KÖNYVKÖTÉSZET
A kötészeti csoport 2012-ben az NKA által kiírt pályázatban meghatározott könyvek
folyóiratok kötését végezte. Az év folyamán 235 db folyóiratot, 201db könyvet kötöttek könyvtárunk részére, 90db könyvet a Városi könyvtárnak, 425 db könyvet a megyei
települések könyvtárainak. Térítés ellenében 25 db dokumentum spirálozását végezték
az Alföldi Tej Kft. részére.
4.3.5 INFRASTRUKTÚRA (INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA, EGYÉB IKT)
A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár az alábbi infrastruktúrával rendelkezett
2012.12.31-én:
-

Nyomtatók:

8 db

Helyszín

db

Audiovizuális részleg
Feldolgozó osztály
Felnőtt kölcsönző Iroda
Igazgatói iroda
Módszertan
Olvasóterem
Pedagógiai fiókkönyvtár

-

Szkennerek:

1
3
1
1
1
1
1

4 db

Helyszín
Olvasótermi raktár
Helyismeret
Felnőtt kölcsönző Iroda

db
1
2
1

21
-

Számítógépek:
63 db
Ebből 50 db. a TIOP Európai Uniós pályázat keretein belül 2009-ben
került beszerzésre.
Használók szerint

db

Dolgozói gép
Olvasói gép
Tartalék gép

39
27
2

Helyszín szerint

db

1-2-es raktár
3-as raktár
Audiovizuális
Feldolgozó osztály
FK kölcsönző 2. szint
Felnőtt kölcsönző Iroda
FK kölcsönző 1. szint
Gazdasági osztály
Gyermekrészleg
Helyismeret
Igazgató
Módszertan
Olvasóterem
OT raktár
Gépterem
Pedagógiai fiókkönyvtár

1
1
13
5
4
6
9
3
6
5
1
3
4
1
1
5

-

Szerver:

4db

-

Router:

2db ebből 1 db a NIIF-é

-

Másológépek:

5 db

Helyszín
Helyismeret
Olvasótermi raktár
1-2 raktár
3-4 raktár

db
1
2
1
1

A fénymásoló berendezések csak fekete-fehér másolásra képesek, nagy részük elavult, az olvasótermi raktárban az egyik használhatatlanná vált.
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4.3.6 ESZKÖZÖK
Az olvasóterem rendelkezik Wifi hozzáféréssel, valamint egy vakok és gyengénlátók
számára szolgáló felolvasó készülékkel.
4.3.7 INNOVATÍV MEGOLDÁSOK
A könyvtár honlapjának, valamint programjaink népszerűsítése érdekében technikai
újdonságok kerültek bevezetésre.
Elkészült a könyvtár Facebook oldala.
Az olvasók az Audiovizuális részlegben Skype használatával is tudnak tájékoztatást
kérni, közvetlen kapcsolatot teremtve az ott dolgozó kollégákkal.
A honlap vakok és gyengénlátók számára alkalmas formátumban is magtekinthető. A használatához, csak a megfelelő ikonra kell kattintani.
Létrehoztunk egy QR-kódot, melyet a továbbiakban plakátjainkon, szórólapjainkon is feltüntetünk. A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód (tulajdonképpen pontkód), amit a japán Denso-Wave cég fejlesztett ki 1994-ben. Nevét az angol Quick
Response (=gyors válasz) rövidítéséből kapta, egyszerre utalva a gyors visszafejtési sebességre, és a felhasználó által igényelt gyors reakcióra. Rendkívül népszerű Japánban,
ahol számos plakáton, hirdetésen szerepel és a legtöbb mobiltelefon is képes értelmezni.
Jó tulajdonsága, hogy bármilyen irányból készülhet róla fénykép, vagy szkennelt kép,
nem kell törődni a kód helyes tájolásával. Ez azért lehetséges, mert a kód megfejtésére,
dekódolására szolgáló programok a három sarokban elhelyezett jellegzetes, minden QRkódban azonos minta alapján el tudják dönteni, milyen irányban kell a kód pontjait értelmezni, feldolgozni, még akkor is, ha a kódbélyegről készült kép teljesen ferde.
A megyei könyvtár QR-kódja jelenleg a www.vmk.hu oldalra mutat, de létrehoztunk már egy újabb QR-kódot is, amely a TÁMOP-os filmvetítéses programunk feladatlapjához vezeti a résztvevőket.
Az Oskola utcai épület lépcsőházában elhelyeztünk egy DD-t (dead drop), vagyis
egy befalazott 4G-s pendrive-ot, melyen jelenleg három mappa található: Jó hírek fala;
Panaszfal; Könyvtári hírek. Ezzel az újdonsággal az országban található DD-k száma ötre emelkedett. A DD, vagyis Dead Drops befalazott pendrive-ok, melyek üzenőfalként,
digitális falfirkaként működnek, vagyis az emberek üzeneteket hagyhatnak itt egymásnak. Az első pendrive-okat New Yorkban ragasztották a falba két évvel ezelőtt. Ma már
1049 befalazott pendrive, úgynevezett dead drop van a világon, ebből öt Budapesten,
és egy a könyvtár Oskola utcai épületében. Az egész 2010 októberében indult New
Yorkban, amikor a berlini Aram Bartholl a falba préselt egy USB pendrive-ot. Nem volt
rajta semmi, leszámítva a readme.txt-t, amiből kiderül, hogy mi az a Dead Drop, és hogyan kell használni. A lényege, hogy a közterületeken eldugott pendrive-okra bárki rámásolhat bármit, le is lehet tölteni a teljes tartalmát, lényegében egy offline fájlmegosztóként működik, vagy ha úgy tetszik, digitális graffitiként, aminek a segítségével az emberek üzengethetnek egymásnak. Csak odamegyünk, rádugjuk a laptopunkat, reméljük,
hogy aki előttünk volt ott, nem helyezett el semmilyen kórokozót a pendrive-on és
megnézhetjük, mit hagytak ott nekünk. Vagy mi is hagyhatunk ott valamit: a fotónkat, a
verset, a képet, amit festettünk, akármit.
hír rólunk:
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138638136286256&id=16430287
6913701
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4.3.8 HONLAP
Honapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 pályázat keretei között került fejlesztésre. A főportálon kívül az Audiovizuális részleg és a Gyermekrészleg is üzemeltet
alportált. A honlap jelenleg egy nyelven érhető el, de az alapvető információk hamarosan angol és német nyelven is meg fognak jelenni.

5. Hozzáférés
5.1. Könyvtárhasználat bemutatása
Az intézmény finanszírozási nehézségei évről-évre kedvezőtlenebbül befolyásolja az
olvasószolgálati forgalmi adatokat.
2008-hoz képest (amikor még a normál gyarapítási lehetőségeink megvoltak) évrőlévre kb. 45-50%-kal kevesebb dokumentummal tudjuk gyarapítani könyvtárunkat.
2012-ben ez a szám mindösszesen 5447db volt (ez az adat tartalmazza a Márai-program
keretein belül beszerzett db, valamint a letéti állomány 206 db-os és a Pedagógiai fiókkönyvtár 359 db-os gyarapítását is). Az eltelt évek egyre csökkenő gyarapítási lehetőségei miatt nem tudjuk napra készen tartani a dokumentum kínálatot – ami korábban a
könyvtár történetében soha nem fordult elő – így olyan lemaradásaink keletkeztek,
amely hosszú távon éreztetni fogja a hatását az állomány összetételében és az olvasói
statisztikai adatok tekintetében egyaránt.
A regisztrált használók száma 8566 fő, amely 12,11%-kal kevesebb a tavalyi évnél. A felnőtt olvasók száma 7151 fő, ez 14,21%-os csökkenést mutat. A gyermek olvasók száma 2012-ben 4 fővel nőtt.
A beiratkozott olvasók korcsoportjai közül a fent említett tények a 20-59 évesek esetében éreztették leginkább negatív hatásukat, ahol 14,62%-os csökkenést eredményeztek.
A beiratkozott olvasók száma, megoszlása:
Felnőtt:

7151

Férfi:

3013

Gyermek:

1415

Nő:

5553

Összesen:

8566

Összesen:

8566
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Beirakozott olvasók életkor szerint

Fő

%-ban

6 év alatt

205

2,4%

6-10 év között

445

5,2%

10-14 év között

765

8,9%

15-19 év között

837

9,8%

20-29 év között

2073

24,2%

30-49 év között

2418

28,2%

50-59 év között

853

10,0%

60 év felett

970

11,3%

8566

100,0%

új beiratkozó

2170

25%

aktív használó

6794

79%

Összesen:

Ebből:

A negatív tényezők nem csak a beiratkozások alakulásában éreztették hatásukat: a
kölcsönzők száma 5,46%-kal, a kölcsönzött dokumentumok száma 6,88%-kal csökkent. A dokumentumok típusonkénti megoszlása szerint 91,8%-ban könyvet és mindössze 8,2%-ban kölcsönöztek audiovizuális anyagot olvasóink, mely évről-évre mutatja az audiovizuális dokumentumállományunk avulását, és a gyarapítás hiányát.
Kölcsönzők száma:

Kölcsönzők száma

fő

napi átlag

14 éven aluli

6052

23*

14 éven felüli

34770

140**

Összesen:

40822

163

* A részleg nyitvatartási napjai alapján számolva:
Felnőtt könyvkölcsönző: 259 nap

Audiovizuális részleg: 258 nap

Gyermekrészleg: 258 nap
Pedagógiai fiókkönyvtár: 216 nap

Olvasóterem: 282 nap

** A részlegek nyitvatartási napjai átlagával számolva (kivéve OT) 991: 4 = 247,75
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Kölcsönzött dokumentumok száma:
Kölcsönzött dokumentumok száma

db

napi átlag

128739

498*

Gyermekrészleg:

24800

96*

Pedagógiai fiókkönyvtár:

7416

34*

VMMK:

17224

65**

Pedagógiai fiókkönyvtár:

5935

27*

184114

723

Felnőtt és audiovizuális részleg:

Helyben kölcsönzött:

Összesen:
* A részleg nyitvatartási napjai alapján számolva:
Felnőtt könyvkölcsönző: 259 nap

Audiovizuális részleg: 258 nap

Gyermekrészleg: 258 nap
Pedagógiai fiókkönyvtár: 216 nap

Olvasóterem: 282 nap

** A részlegek nyitvatartási napjai átlagával számolva (kivéve Ped. Fiók) 1057: 4 = 264,25

Megoszlás dokumentumtípusok szerint:
Megoszlás dokumentumtípus szerint*

VMMK

Pedagógiai
fiókkvt.

db össz

%-ban

Könyv

140369

7377

147746

91,8%

Videokazetta

483

11

494

0,3%

Hanglemez, hangkazetta

1882

1

1883

1,2%

Hangzó CD

2245

0

2245

1,4%

CD-ROM

390

18

408

0,2%

Egyéb (DVD, kotta, stb)

8170

9

8179

5,0%

153539

7416

160955

100%

Összesen:

* A helyben kölcsönzött dokumentumok nélkül

A könyvtárhasználatok alakulása a személyes és távhasználat tekintetében eltérő
képet mutat. A személyes könyvtárhasználatok száma átlagosan 6,19 %-kal csökkent.
A távhasználatok száma a gyermekrészlegben és a felnőtt részlegekben együttesen
25,2%-kal nőtt, a pedagógiai fiókkönyvtárban 7,45%-kal csökkent.
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A honlap látogatottsága 39,49%-os növekedést jelent a megelőző évhez képest. A
távhasználatot, mint szolgáltatási formát összesen 97 068 alkalommal választották,
amely 37,24%-os növekedést mutat a megelőző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy olvasóink előszeretettel vették igénybe tájékozódásuk során a könyvtár online katalógusát és
kurrens folyóiratjegyzékét, valamint a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a telefon és az e-mail nyújtotta lehetőségeket.
A könyvtárhasználatok száma:
fő

napi átlag

Audiovizuális és számítógépes részleg:

14959

58*

Felnőtt könyvkölcsönző részleg:

45170

174*

Gyermekrészleg:

15678

61*

Olvasóterem:

6975

25*

Pedagógiai fiókkönyvtár:

2311

11*

85093

329

VMMK

9311

36**

Pedagógiai fiókkönyvtár:

1276

6*

Távhasználat II. (honlap):

86481

236***

Távhasználat összesen:

97068

278

Összesen:

182161

607

Személyes használat

Személyes használat összesen:
Távhasználat I. (telefon + email):

* A részleg nyitvatartási napjai alapján számolva:
Felnőtt könyvkölcsönző: 259 nap

Audiovizuális részleg: 258 nap

Gyermekrészleg: 258 nap
Pedagógiai fiókkönyvtár: 216 nap

Olvasóterem: 282 nap

** A részlegek nyitvatartási napjai átlagával számolva (kivéve Ped. Fiók) 1057: 4 = 264,25
*** Az év összes napjával (366) számolva

A jelentkező igények alapján a látásukban, vagy mozgásukban korlátozott, lakáshoz
kötött olvasók ellátása folyamatosan történt, általában havonta „házhoz szállítottuk” a
kiválasztott dokumentumokat: könyveket, hangzóanyagot egyaránt.
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Irodalomkutatás összesen 6 darab készült az év során: 4 db az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny helyismereti témaköréhez, 2 db szakdolgozathoz.
Tovább épültek a tájékoztató munkát segítő kiegészítő katalógusok (irodalomkutatások katalógusa, jeles napok katalógusa, stb).
A könyvtárközi kölcsönzések közül az általunk kért dokumentumok száma 2012ben mindössze 2,1%-kal, azaz 4 db-bal csökkent. Az olvasók 187 db olyan dokumentumot kértek, amelyek a megyei könyvtár állományából hiányoztak. A kisszámú kérés
oka, hogy a 2009-ig ingyenes szolgáltatást 2010-ben költségtérítésessé kellett alakítani,
majd a kedvezőtlen működési feltételek miatt a díjat tovább kellett emelni (1000
Ft/dokumentum).
A tőlünk kért dokumentumok darabszáma az előző évihez képest 8,15% csökkent.
A csökkenés oka, hogy az intézmény már nem tudta finanszírozni az odaküldés postaköltségét sem, így azt a kérő könyvtárra hárította. Az ország egész területéről érkezett
2944 kérésből 2899 dokumentum küldése teljesült: 2881 db eredetiben, 205 db másolatban. A teljesítetlen kérések aránya tovább csökkent, mindössze 1,6%. Összesen 68
település 96 könyvtára (olvasói) számára szolgáltattunk könyvtárközi kölcsönzésben
dokumentumokat. A partnerek között több országos szakkönyvtár, felsőoktatási és középfokú oktatási intézmény, valamint megyei könyvtár mellett, kisebb településeken
működő közkönyvtár is szerepel. A dokumentumok 91,99%-át a megye könyvtárai kérték, 8,01 %-át a megyén kívüli intézmények. Különösen jelentős a megye Székesfehérváron kívül működő könyvtárainak küldött több mint 990 dokumentum, amely lehetővé tette, hogy az ott élő emberek beiratkozás és személyes látogatás nélkül vegyék
igénybe a megyei könyvtár állományát. Ez az együttműködés erősíti a helyi közkönyvtárak szerepét is, hiszen a szolgáltatás igénybevétele csak rajtuk a megyei könyvtáron
keresztül történhet. Napi átlagban 12 kérés került teljesítésre.
Kérések száma:

VMMK

Pedagógiai
fiókkvt.

Összesen

Általunk kért művek száma

185

9

194

Tőlünk kért művek száma

2719

225

2944

47

5

52

2857

229

3086

Kérések száma

Teljesítetlen kérés

Összes kérés száma:
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Teljesített kérések száma:
Általunk kért
Dokumentumtípus szerinti megoszlás

Tőlünk kért

Összesen

VMMK

Pedagógiai
fiókkvt.

VMMK

Pedagógiai
fiókkvt.

Könyv

114

4

2353

223

2694

Video

3

0

9

0

12

Hangoskönyv

1

0

42

0

43

Hanglemez

0

0

0

0

0

Hangkazetta

0

0

29

0

29

Kotta

2

0

1

0

3

DVD

13

0

33

0

46

CD-ROM

0

0

4

0

4

CD

1

0

49

0

50

Floppy

0

0

0

0

0

Mikrofilm

0

0

0

0

0

Elektronikus másolat

47

0

72

0

119

Nyomtatott másolat

2

0

82

2

86

183

4

2674

225

3086

Eredeti dok. száma:

Másolatok száma:

Összesen:

5.2. Elektronikus könyvtár – digitalizálás
5.2.1 TÁVOLRÓL ELÉRHETŐ ÉS HELYBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
2012-ben 150 képeslapot sikerült digitalizálni, így sokak örömére a könyvtár teljes
képeslapgyűjteménye elérhető az online katalógusból.
A megújult MOKKA-ODR (Magyar Országos Közös Katalógus – Országos Dokumentumellátó Rendszer) felé tesztrekordokat küldtünk, az áttöltésből várható problémákat észrevételeztük. Időközben a Textlib újabb verziója vált szükségessé az áttöltéshez,
ezért a frissítés megtörtént. Várhatóan példány adatok áttöltésére kerül sor, de a volt városi könyvtári katalógussal történő egyesítés miatt halasztjuk az áttöltést.
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6. Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok
6.1. Hazai pályázatok
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázataink
Pályázati
azonosító

Pályázat megnevezése

Pályázott
összeg

3545/00045
(2145/0054)

Könyvtári dokumentumok kötésére, újrakötésére a megye
könyvtárai számára

650 000

650 000

2011.11.012012.10.31

Hosszabítva
2013.04.30-ig.

3408/0573

Márai program népszerűsítése céljából
rendezvények szervezésére

2 935 000

2 935 000

2012.02.272012.06.30

Lezárult

3508/00996

Országos Könyvtári
Napok megyei szintű
szervezése és lebonyolítására

3 172 000

1 500 000

2012.10.012012.10.07

Lezárult

3505

Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére

1 042 861

460 000

2013.04.012013.09.30.

Folyamatban

3511

Egyedi dokumentumok restaurálására,
állományvédelmi
munkálatok elvégzésére

579 120

450 000

2013.06.012013.08.30

Folyamatban

3532

Adatbázis építésre,
digitalizálásra

3543

Muzeális értékű gyűjtemények védelmét
szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra

609 600

450 000

3542

Nemzetiségek által
lakott települések
könyvállományának
gyarapítása

500 000

a szerződés
500 000 még nem érkezett meg

1 185 000

Elnyert
összeg

Megvalósulás

0 -

2013.03.012013.04.30

Megjegyzés

Nem nyertünk.

Folyamatban

Folyamatban

30
6.2. Uniós forrású pályázatok
Projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
Pályázati
azonosító

Pályázat megnevezése

Pályázott
összeg

„TudásdepóExpressz – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése,
TÁMOPfejlesztése az okta3.2.4.B-11/146 724 900
tás és képzés támo2012-0003
gatásának érdekében”. Olvass velünk, olvass többet”című projekt

Elnyert
összeg

Megvalósulás

46 444 900

2013.01.01-2014.01.01

Megjegyzés

Folyamatban

7. Közművelődési, PR és menedzsment tevékenység
7.1. Rendezvények
A Vörösmarty Mihály Könyvtár minden évben három országos rendezvényhez csatlakozik: Internet Fiesta márciusban, Ünnepi Könyvhét júniusban, Országos Könyvtári Napok októberben. Az országos rendezvények esetében nemcsak a saját programok megszervezését és lebonyolítását vállalja, hanem városi és megyei szinten koordinálja a programokat. A rendezvényekkel minden esetben a könyvtári szolgáltatásokat és
az olvasást szeretné népszerűsíteni.
Az Internet Fiesta keretében érdekes, vonzó programokat szerveznek országosan a
könyvtárak az olvasóiknak annak érdekében, hogy minél többen ismerjék meg a világháló által nyújtott lehetőségeket. A 2012-es Fiesta célja az internet gazdag lehetőségeinek bemutatása volt annak illusztrálására, hogy ezt az egyre elterjedtebbé váló kommunikációs csatornát a mindennapi élet megkönnyítésére is felhasználhatják. A rendezvények során felhívták a figyelmet az e-ügyintézés módjaira és lehetőségeire. Az elearning és távoktatás témájában bemutatták például a nyelvtanulási alkalmazásokat,
nemzetközi cserediák programokat, az e-könyvek, adatbázisok használatát, amik szintén
segítik az önképzést, a nyelvtanulást. A programok célcsoportja minden korosztály volt:
az óvodásoktól a felnőtt korosztályig tartottak változatos, játékos és tudásbővítő előadásokat az Audiovizuális és Számítógépes részlegben. Az Internet Fiesta 21 programján
összesen 1272 fő látogatta meg könyvtárunkat.
A könyv az emberiség egyik legnagyobb értéke, Európában és a világon számos
fesztivál, ünnep keretében ünneplik a könyvet az emberek. Az Ünnepi Könyvhét egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat, évről évre töretlen sikerrel és népszerűséggel, immár nyolc évtizede. Az ünnepi könyvhét székhelye Budapest, de minden évben Székesfehérvár könyvtárai is bekapcsolódnak a könyvfesztivál programjaiba. A
rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a színes kulturális programok mellett író-olvasó találkozók, dedikálások várják az érdeklődőket. A tavalyi évben 11 különböző rendezvénnyel csatlakozott a könyvtár az országos fesztiválhoz. Ebből öt
program a Márai-programunkkal közös volt.
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Vendége volt a könyvtárnak Berg Judit írónő, Balajthy Ferenc költő, Bodor Ádám
író, valamint három koncertet is meghallgathattak az érdeklődök: Bágyi Balázs Dulola
együttesét, a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola növendékeit és a Hobo Földes
László jubileumi József Attila-estjét. A programokon összesen 1199 érdeklődő vett
részt.
Az Országos Könyvtári Napok keretében október első hetében olyan rendezvényekre kerül sor a könyvtárakban, amelyek minden évben más korosztályt megcélozva
naponta más-más témakörhöz kapcsolódva kiállítással, beszélgetéssel, előadással,
könyvbemutatóval, olvasáshoz kötődő játékkal, zenei eseményekkel várják az érdeklődőket. A tavalyi évben az Európai Unió „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódott a felhívással, melynek fő célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet, milyen alapvető szerepe van a könyvtáraknak a
tartalmas időskorra való felkészülésben. A programkínálat most is bőséges volt, minden
korosztály talált életkorához, érdeklődéséhez illő programot. Sor került „Ki mit tud?”
előadásokra és bemutatókra időseknek, könyvtárbemutatóra, babaprogramokra, helyi
alkotók bemutatására, történelmi játszóház programra, író-olvasó találkozóra, könyvbemutatóra, kiállításra, várostörténeti, fogyasztóvédelmi előadásra, egészségügyi szűrésre, biblioterápiás foglalkozásra, pszichológus előadására, könyvbörzére, fejlesztő játékok bemutatására, bábelőadásra.
Kiemelt esemény volt a Könyves Vasárnap október 7-én, amikor a könyvtár rendkívüli
nyitva tartással, raktártúrával, a könyvtári szolgáltatások, bemutatásával, a nyári szünidei olvasópályázat eredményhirdetésével várt minden korosztályt. A megyei könyvtárban a 17 rendezvényen 1191 érdeklődő vett részt a programokon.
A Vörösmarty Mihály Könyvtár három éve vesz részt a Kortárs Művészeti Fesztiválon is, a tavalyi évben Egressy Zoltán drámaíróval beszélgetett Urfi Péter a Magyar
Narancs munkatársa, Tarr Mari mesélt „Az élet kis csodáiról” és egy rendhagyó bútorfestmény kiállítást is megtekinthettek az érdeklődök. 3 program szervezése valósult
meg, 212 fő részvételével.
A Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium és a Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium a tavalyi évbe pályázatot hirdetett a Márai-listára beválasztott könyvek olvasókkal
történő megismertetésére és más irodalmi programok, valamint író-olvasó találkozók
támogatására. Az Ideiglenes Kollégiumok által meghirdetett Márai-program népszerűsítésére a könyvtár több intézményt megkeresett; a koncepció lényege az volt, hogy minél szélesebb körben ismertté tegye a Márai-listán szereplő írókat és műveiket. E célból
több típusú intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a programok szervezéséhez és lebonyolításához. A „Márai-programok” könyv- és olvasásnépszerűsítő programsorozat célja minden jelenlegi és leendő olvasó megszólítása volt, változatos, színes
könyv- és olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel, melynek során 21 önálló rendezvényre került sor, 899 résztvevővel. ( Az Ünnepi könyvhéten tartott programok adatai a
Könyvhétnél szerepelnek.) A Fehérvári Irodalmi Séták rendezvénysorozatban kortárs
költők és írók voltak a könyvtár vendégei: Kalász Márton, L. Simon László, Temesi Ferenc és Bodor Ádám, akivel a szintén író Závada Pál beszélgetett. A Tényirodalmat
népszerűsítő programok során Jankovics Marcell, Szegedy-Maszák Mihály, Marosi Ernő, Fábián Janka és Siklósi Gyula tartott előadást.
A gyermekeknek kétfajta programsorozatot szerveztek: kortárs költőkkel találkozhattak (Szabó T. Anna, Kiss Ottó, Finy Petra), akikkel közösen rímeket faragtak és kipróbálták a verskészítés rejtelmeit. A Gyerekkönyv-forgató izgalmas élményeket kínált
Vackáéknál, Zoknimukiéknál és Ruminiéknél. A Rumini könyvekhez totó és fejtörő is
készült, és az igazi Rumini-mániásoknak Rumini-partit tartottak a Gyermekkönyvtárban. A középiskolás korosztálynak is külön programot szerveztek: a hazai jazz élet legnevesebb előadóit hívták meg zenés ismeretterjesztő előadásra.
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Az előadások során a zenészek nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a diákok megismerjék az igényes zenét és értő hallgatókká váljanak.
2012-ben először a könyvtár a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódott. James Joyce híres regénye adta az alapját a könyvtári
Bloomsdayhez. Ír napot tartottak Írországról szóló előadással, ír totóval és fejtörővel,
hagyományos ír zenével, valamint minden kedves látogató egy kis „szelet” Írországgal
távozhatott a könyvtárból. A 3 programon összesen 263 fő vett részt.
A könyvtár Pedagógiai Tagkönyvtára koordinálja az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóját általános iskolásoknak és középiskolásoknak. A
verseny kezdetektől fogva, megelőzve annak országos elterjedését, a projektszerű feladatok megvalósításának módszerét alkalmazta, melynek során a tanulóknak komplexen
kellett alkalmazniuk információs műveltségüket, a könyvtárak nyújtotta lehetőségek segítségével az adott év aktuális témája köré szerveződve. A kezdetekhez képest bővült a
feladatok köre is, 2002-től már az elektronikus adathordozók és az Internet lehetőségeit
is kell tudni használniuk a versenyen résztvevő tanulóknak. A tavalyi évben 15 fő vett
részt a megyei fordulóban, melynek a Gyermekkönyvtár adta a helyszínt.
Harmadik alkalommal került megrendezésre a szünidei Könyvtári Tábor, melynek
célja a könyvek, irodalom, képzőművészet megismertetése. Egy héten keresztül játékos
könyvtári, irodalmi feladatokkal, belvárosi barangolásokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal próbálták a 13 iskoláskorú gyermekekkel megszerettetni a könyveket, kortárs és klasszikus írókat, költőket.
Megrendezésre került a Fejér megyei honismereti vetélkedő döntője, melyen összesen 153 általános iskolás diák vett részt, 13 alsós, és 19 felsős csoportban.
A könyvtár alapításának 60. évfordulója alkalmából a helyismereti csoport állított
össze egy kiállítást az intézmény történetéről. A tárlók, fotók, képi emlékek mellett tíz
állandó tabló is elkészült, és a kiállítás a Könyves vasárnapon nyílt meg, melyen 15 fő
vett részt.
A felsoroltakon kívül sor került még 10 kisebb, önálló rendezvényre is, melyen öszszesen 342 fő vett részt.
2012-ben összesen 89 rendezvényt szerveztünk, melyen 5574 érdeklődő vett részt.
A rendezvények szervezési és lebonyolítási feladatait az olvasószolgálat koordinálta, a
feladatokból minden osztály kivette a részét.
A részletes rendezvénytáblázatot az 1. számú melléklet tartalmazza.
7.2. Együttműködés más intézményekkel
A könyvtár szoros együttműködést ápol két nemzetközi intézménnyel: a Goethe
Instituttal és a British Councillal. A British Council az Egyesült Királyság oktatási és
kulturális kapcsolatokat építő nemzetközi szervezete, melynek magyarországi irodája
tájékoztatókkal és az angol nyelv tanulását és oktatását segítő forrásokkal várja a könyvtár olvasóit a Gateway UK gyűjteményben. A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2001 óta
partnerkönyvtára a Goethe Intézetnek is. Ennek köszönhetően az intézettől értékes
könyveket kap ajándékba. Többek között kézikönyveket, a német nyelv tanítását segítő
módszertani kiadványokat, önálló gyakorlást, nyelvtanulást ösztönző, hangzó anyaggal
kiegészített nyelvkönyveket, egyszerűsített olvasmányokat és a német könyvpiac keresett szépirodalmi újdonságait. A két nemzetközi intézménnyel rendszeresen szervez tanároknak, nyelvtanulóknak és érdeklődőknek továbbképzést, 2012-ben a British
Council és a Goethe Intézet is tanári workshopot tartott a könyvtárban angol- és némettanároknak, és a legfrissebb angol és német szépirodalmi könyvekből könyvkiállítás is
készült.
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A Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekkönyvtárosai együttműködnek a Könyvtáros Tanárok Fejér Megyei Szervezetével, a Magyar Könyvtáros Egyesület Gyermekszekciójával és a Gyermekkönyvkiadók Egyesülésével. Az elmúlt évben Új tartalom Új megoldások Könyvtár-pedagógiai műhely-konferenciát szerveztek az iskolai könyvtárosokkal és gyermekkönyvtárosokkal a könyvtárhasználóvá nevelésről; a Csimota Kiadó munkatársával pedig közös workshopot tartottak pedagógusoknak a kortárs gyermekirodalomról, korosztályonkénti könyvajánlással.
A megyei könyvtár együttműködik a település óvodáival, általános és középiskoláival.
Ezen túl az egyes rendezvények lebonyolításához együttműködési szerződéseket köt (pl.
A Szabadművelődés Háza, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Magyar Írószövetség, Magyar Jazz Szövetség stb.). A Bloomsday szervezéséhez felvettük a kapcsolatot
az Ír Nagykövetséggel, akik az olvasóink számára készített játékok nyerteseit szponzorálták.
Nemzetközi kapcsolatok tekintetében a könyvtár együttműködési megállapodás keretében évek óta kiadványcseréket és kölcsönös tapasztalatcsere látogatásokat bonyolít le
a lengyelországi Opolében lévő Emanuel Smolka Nyilvános Vajdasági Könyvtárral.
7.3. Kiadványok, szakmai publikációk
Dollmayer Bea: Több mint húszéves a Textlib. In: Könyvtári Levelező/Lap, 2012. márc.
p. 16. (Márky Balázs is előadást tartott.)
http://epa.oszk.hu/00300/00365/00128/pdf/EPA0365_kll1203_16.pdf
Márky Balázs: Tanfolyam rendszergazdáknak, 2012. április-május. In: Könyvtári Levelező/Lap, 2012. jún. p. 33-34.
http://epa.oszk.hu/00300/00365/00123/pdf/EPA00365_Konyvtari_levelezo_lap_2012_0
6_33-34.pdf
Ugyanaz a szöveg:
Országos TextLib rendszergazdai képzés a József Attila Megyei Könyvtárban címmel a
KemLib 2012. 6. számban, a 3-4. oldalon
http://kemlib.jamk.hu/szam/2012_06/kemlib_2012_06.pdf

7.4. PR tevékenység
7.4.1 A KÖNYVTÁRRÓL SZÓLÓ SAJTÓMEGJELENÉSEK
1. Házi Péter: A városhoz kerül Gorsium? : átvennék a könyvtárat: döntött a közgyűlés:
jogilag nyolcból négy óvoda marad, ill.. - Szándéknyilatkozatot fogadott el március
8-án a székesfehérvári közgyűlés a megyei könyvtár és a megyei múzeum átvételére.
- In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 59. sz. (2012. márc. 9.), p. 1., 3.
2. Szabó Zoltán: Jankovics: Képes beszéd, ill.. - A szerző neve: Szabó Zoltán. - Jankovics Marcell márc. 29-én tart előadást a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár olvasótermében Képes beszéd címmel. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 73. sz. (2012.
márc. 27.), p. 7.
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3. Házi Péter: Múzeum, könyvtár, városi fenntartásban, ill.. – A szerző neve: Házi Péter. - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyalást kezdeményezett
a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a Szent István Király Múzeum átvételéről.
- In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 83. sz. (2012. ápr. 7.), p. 1., 3.
4. Gábor Gina: Vendég: Kalász Márton, költő. - A szerző neve: Gábor Gina. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban április 18-án a költővel Bakonyi István beszélget. (Kulturmix). - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 89. sz. (2012. ápr. 16.), p. 7.
5. Szabó Zoltán: Kalász Márton estje, ill.. - A szerző neve: Szabó Zoltán.- A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár vendége volt április 18-án a költő. - In: Fejér megyei
hírlap 57. évf., 92. sz. (2012. ápr. 19.), p. 1.
6. Miskei Anita: Könyvbemutató a Márai-programban. - A szerző neve: Miskei Anita. Temesi Ferenc új kötetének bemutatójára a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
szervezésében A Szabadművelődés Házában kerül sor ápr. 24-én. (Hírhasáb). - In:
Vasárnapi Fejér megyei hírlap 13. évf., 15. sz. (2012. ápr. 22.), p. 3.
7. Zágoni Erzsébet: Rövid, tömör, ha jó: gyönyör: Kalász-est, ill.. - A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban április 18-án rendezett Kalász Márton-estről.. - In: Fejér
megyei hírlap 57. évf., 98. sz. (2012. ápr. 26.), p. 7.
8. Tribolt Lajos: Igazgatókat választanak. - A szerző neve: Tribolt Lajos. - A Fejér Megyei Levéltár új igazgatója Vitek Gábor, a megyei kormányhivatalhoz tartozó 14 oktatási intézmény és a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatói állására új pályázatot írnak ki. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 100. sz. (2012. ápr. 28.), p. 4.
9. Miskei Anita: Középkori kérdések órája. - A szerző neve: Miskei Anita. - A Máraiprogram keretében máj. 7-én a Királykút Emlékházban Siklósi Gyula tart előadást.
(Hírhasáb). - In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap 13. évf., 17. sz. (2012. máj. 6.), p. 3.
10. Kovalcsik Katalin: Történelmi vetélkedő, ill.. - A szerző neve: Kovalcsik Katalin. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Olvasótermében rendezték máj. 11-én a
Fejér Megyei Honismereti Egyesület által szervezett két vetélkedő sorozat döntőit.
(Röviden). - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 114. sz. (2012. máj. 16.), p. 4.
11. Kiss László, B.: Szerelem, felnőtt fejjel: a népi motívumkincs jól felhasználható a
hűtőmágnesen is, ill.. - A szerző neve: Kiss László, B.. - In: Fejér megyei hírlap 57.
évf., 125. sz. (2012. máj. 30.), p. 7.
12. Szabó Zoltán: Jókai Anna a díszvendég; Kismonográfiában Serfőző Simonról: Bakonyi István kötete ősszel jelenhet meg, ill.. - A szerző neve: Szabó Zoltán. - A 83.
Ünnepi Könyvhét és a 11. Gyermekkönyvnapok székesfehérvári rendezvényeiről.. In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 132. sz. (2012. jún. 7.), p. 7.
13. Szabó Zoltán: Mértéket, értéket adni: könyvünnep: Jókai Anna volt a díszvendég,
aki dedikált is: Bodor, kávé, tea és Hobo, ill.. - A szerző neve: Szabó Zoltán. - Június
7-én Cser-Palkovics András nyitotta meg az idei könyvhét székesfehérvári rendezvényeit. A programokról. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 133. sz. (2012. jún. 8.), p.
1., 7.
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14. Szabó Zoltán: Rómeó hiányzó párja: könyvéjszaka: írók, olvasók, kávé, játékok, József Attila-est, ill.. - A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban június 9-én Bodor
Ádámmal Závada Pál beszélgetett. Levetítették a novelláiból készített A barátkozás
lehetőségei című filmet. Hobo megzenésített verseket adott elő. - In: Fejér megyei
hírlap 57. évf., 135. sz. (2012. jún. 11.), p. 3.
15. Kocsis Noémi: Berg Judit és a sztrádasárkány: szeptemberben fog bele a hatodikba,
és nyolcrészes lesz a sorozat, ill.. – Június 5-én a megyei könyvtár gyermekrészlegében Berg Judit írónővel találkoztak az olvasók. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf.,
135. sz. (2012. jún. 11.), p. 7.
16. Zsigó Ferenc: Kultúrmisszió felvállalása: a megyei múzeumok, könyvtárak átvétele.
- A szerző neve: Zsigó Ferenc. - Július 9-én L. Simon László államtitkár és a megyeszékhelyek képviselői a megyei könyvtárak és múzeumok működtetésének kérdéséről egyeztettek. Cser Palkovics András polgármester nyilatkozata szerint Székesfehérvár felvállalja a könyvtár és a múzeum működtetését. - In: Fejér megyei hírlap 57.
évf., 160. sz. (2012. júl. 10.), p. 5.
17. Simon László, L.: A kultúra a legjobb eszköz, ill.. - Többek között a megyei közgyűjteményekről és közművelődési intézményekről. - In: Fejér megyei hírlap 57.
évf., 170. sz. (2012. júl. 21.), p. 9.
18. Kiss László, B.: Koncertre igen, könyvre nem: tavaly 2,4 millióforintból vásárolhattak új köteteket, ill.. - Magony Imre a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatója az intézmény helyzetéről. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 173. sz. (2012. júl.
25.), p. 7.
19. Gábor Gina: Verseny, 50 felett. - A szerző neve: Gábor Gina. - A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Ki mit tus a "Ki mit tud-ról?" címmel rendez vetélkedőt.
(Kultúra). - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 222. sz. (2012. szept. 21.), p. 7.
20. Szabó Zoltán: Idős korban is aktívan, a könyvtári napokon, ill. - A szerző neve: Szabó Zoltán A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, a Városi Könyvtár és az Aranybulla Könyvtár okt. 1. és 7. között, az Országos Könyvtári Napok keretében megrendezésre kerülő programjairól. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 228. sz. (2012. szept.
28.), p. 3.
21. Gábor Gina: Ötven év felettiek jelentkezhetnek. - A szerző neve: Gábor Gina. - A
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Ki mit tud a "Ki mit tud"-ról? címmel rendez
vetélkedőt 50 év felettieknek október 5-én. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 228. sz.
(2012. szept. 28.), p. 7.
22. Szabó Zoltán: Könyvtári napok, megbocsátással, ill. - A szerző neve: Szabó Zoltán.
- In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 230. sz. (2012. okt. 1.), p. 7.
23. Szabó Zoltán: Geoláda, játék, útifilm: folytatódnak az Országos Könyvtári Napok: a
mai kínálat, ill.. - A szerző neve: Szabó Zoltán. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf.,
231. sz. (2012. okt. 2.), p. 7.
24. Gábor Gina: Mindenkit vár a könyvtár, ill. - A szerzők neve: Gábor Gina, Varga József, V.. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 232. sz. (2012. okt. 3.), p. 7.
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25. Szabó Zoltán: Könyvtári napok: ki mit tud?, ill. - A szerző neve: Szabó Zoltán. - A
székesfehérvári könyvtárak október 5-iki programja. - In: Fejér megyei hírlap 57.
évf., 233. sz. (2012. okt. 4.), p. 7.
26. Gábor Gina: Életmentők a téren, könyvtári szűrések : egészségnap a Vörösmarty
megyei könyvtárban, ill.. - A szerző neve: Gábor Gina. - In: Fejér megyei hírlap 57.
évf., 234. sz. (2012. okt. 5.), p. 5.
27. Szabó Zoltán: Az olvasás jó mánia, ill.. - A szerző neve: Szabó Zoltán. - Október 7én könyves vasárnapot tartottak a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban és a Városi Könyvtár Széna téri tagkönyvtárában. Könyvárusítás, ingyenes beiratkozás,
könyvtártörténeti kiállítás megnyitó és az Olvasásmánia pályázat eredményhirdetése
is szerepelt a programok között. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 236. sz. (2012.
okt. 8.), p. 7.
28. László-Takács Krisztina: Találkozások a könyvtárban, ill. - Székesfehérvári könyvtárak rendezvényeiről az októberi Országos Könyvtári Napokon. - In: FehérVár
(2012. okt. 8.), p. 5.
29. Magony Imre: A könyvek temploma, ill.. - Magony Imre a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatója a könyvtártörténeti kiállítás kapcsán. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 241. sz. (2012. okt. 13.), p. 11.
30. Zdzisława Bernaś-Kośny, Małgorzata Bartoszewska: „Polak, Węgier, dwa
bratanki…” A lengyelországi testvérkönyvtár kollégáinak cikke az öt napos látogatásukról. – In: Bibliotekarz Opolski 56. évf. 4. sz. (2012.)
http://www.bibliotekarzopolski.pl/bo56-10.html
31. Házi Péter: Telekadó-kedvezmények: nem drágul a távfűtés, ill. - A szerző neve:
Házi Péter. November 30-án a székesfehérvári közgyűlés közszolgáltatási díjakról, a
Gorsium Régészeti Park működtetéséről döntött. A város fenntartásába kerülő megyei könyvtárba beolvad a városi könyvtár. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 281. sz.
(2012. dec. 1.), p. 1., 3.
32. Kiss László, B.: Könyvek a téli estékre: a megyei bibliotéka könyvtárosai ajánlanak
nívós olvasnivalót, ill.. - Domoszlai Krisztina és Lászlóné Lakner Lilla könyvajánlásai. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 291. sz. (2012. dec. 13.), p. 7.
33. A múzeum egységeinek új gazdái. - A Szent István Király Múzeum és a Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtár és egységeik Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába kerülnek. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 296. sz.
(2012. dec. 19.), p. 9.
34. Stefkó Krisztina: Közgyűlés és közmeghallgatás, ill.. - Nagy Tamásné, Branczeiz
Zsuzsa és Kántor Sándor kitüntetéseinek átadásával kezdődött dec. 14-én a közgyűlés. A továbbiakban döntöttek az oktatási intézmények átadásáról, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága átvételéről. - In:
FehérVár (2012. dec. 17.), p. 2.
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35. Cser-Palkovics András: Változások időszaka: interjú intézményekről, fejlesztésekről
a polgármesterrel, ill. - In: Fejér megyei hírlap 57. évf., 302. sz. (2012. dec. 28.), p. 3.
36. Bakonyi István: Egy sokoldalú írástudó Gyúróról. - A Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár vendége Szilágyi Károly író, szerkesztő, fordító volt. (Hétvége). - In: Fejér
megyei hírlap 57. évf., 303. sz. (2012. dec. 29.), p. 10.
7.5. Menedzsment tevékenység
A könyvtárban folyó menedzsment tevékenységet a könyvtárosok látják el.
A könyvtár népszerűsítését rendezvények szervezésével, beiratkozási akciókkal, különböző mások által szervezett programokon (pl. Pályaválasztási kiállítás a Türr István
Képző és Kutató Intézetben) való megjelenéssel kívánja elérni.
A gyermekek számára szervezett foglalkozások, melyeket a Gyermekrészleg és az
Audiovizuális részleg biztosít, nagy szerepet játszik az olvasóvá nevelésben.
A Vörösmarty Mihály Könyvtár rendszeresen tájékoztatja leendő és jelenlegi olvasóit rendezvényeiről az alábbi módokon:
- Székesfehérvár honlapján található programajánlóba feltölti rendezvényeit
- a Tourinform által működtetett hírlevélbe tájékoztatókat küld
- A Fejér Megyei Hírlap, a helyi tévé és rádiók, online felületek munkatársainak sajtótájékoztatót tart a rendezvényeiről
- honlapján folyamatosan közzéteszi az aktuális programokat meghívó és eseménynaptár segítségével.

8. Megyei könyvtári feladatellátás
8.1. Kötelespéldány
2012-ben 46db kötelespéldányként érkezett kisnyomtatványt leltározott be a helyismereti csoport, melyet hét helyről küldtek. A kisnyomtatványokon kívül időszaki kiadványokat, illetve könyveket kaptunk. A könyvtár egyedi nyilvántartásába 56 db dokumentum került 127 197, - Ft értékben.
A Pedagógiai fiókkönyvtár a feladatából, a gyűjtőköréből kifolyólag kötelespéldányként kap tankönyveket, a tárgyévben 354 db tankönyv érkezett 392 613, - Ft értékben. A kötetetek öt tankönyvkiadó küldte el.
8.2. Statisztikai feladatok
A 8.7. tartalmazza a vonatkozó adatokat.
8.3. ODR szolgáltatások
A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár ODR szolgáltató könyvtár. 2012-ben a
könyvtár számára nem érkezett meg a megítélt dokumentumvásárlási támogatás, reményeink szerint ez 2013-ban várható.
A támogatás hiánya miatt kénytelenek voltunk a kérő könyvtárakra terhelni az odaküldés postaköltségét, mivel azt nem tudtuk megfinanszírozni számukra. Reményeink
szerint 2013-ban, a támogatás megérkezése után ismét ingyenesen fogjuk tudni küldeni
a dokumentumokat.
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8.4. Területi ellátó munka – kistelepülési ellátás (2012-ben még mozgókönyvtári)
A 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény így rendelkezik:
„64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat
a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy
b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a
megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári,
információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.”
A módosított törvényből eredő kötelezettségnek megfelelően a megye 70 önkormányzatának ajánlottuk a szolgáltatás megrendelését. Azokkal az önkormányzatokkal
vettük fel a kapcsolatot, ahol a könyvtár nem működött, évek óta szünetelt, avagy működött ugyan, de gyakorlatilag nem tudtak forrást biztosítani állománybeszerzésre. A
szerződések megkötésére szűk egy hónap állt rendelkezésre. December végéig 37 önkormányzattal sikerült szerződni.
2012 december 31-ig szerződést kötő települések
FEJÉR MEGYE mozgókönyvtári szolgáltatást megrendelő 37 település

Megyekód 07
Lakónépesség
Helység megnevezése
Alap
Bakonycsernye
Balinka
Beloiannisz
Bodmér
Cece
Csabdi
Csákberény
Daruszentmiklós
Felcsút
Füle
Gánt
Gyúró
Hantos
Iszkaszentgyörgy
Lajoskomárom
Mány
Mezőfalva
Mezőkomárom
Nadap
Nagykarácsony
Nagylók
Nagyveleg
Óbarok
Pákozd

KSH település kód

jogállása

26824
08730
31103
08466
11624
13152
30544
05360
34342
29939
06114
15750
15918
23427
32018
07506
23490
17552
05689
27599
07001
32364
23588
34306
25751

község
község
község
község
község
nagyközség
község
község
község
község
község
község
község
község
község
nagyközség
község
nagyközség
község
község
község
község
község
község
község

1 925
3 097
945
1 100
222
2 499
1 168
1 182
1 597
1 831
834
847
1 254
910
2 032
2 110
2 403
4 677
905
540
1 361
1 059
659
803
3 199
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Pátka
Pusztavám
Sárkeszi
Sárszentágota
Sárszentmihály
Sukoró
Szár
Tabajd
Újbarok
Vajta
Vál
Zámoly

28848
17774
02699
31538
11776
14951
19549
14465
17482
02459
05829
30243

község
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község

1 628
2 413
611
1 346
3 062
1 295
1 641
962
440
1 053
2 521
2 216
58 347

8.5. Könyvtári együttműködés szervezése
A Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő könyvtárak fenntartóitól állománybeszerzésre fordított összegről a nyilatkozatok összegyűjtése 2012. február 20-ig megtörtént. A jogosult igénylők érdekeltségnövelő támogatásban részesültek. Összesen 38
könyvtár 5 001 000, - Ft összeggel lett gazdagabb, amit újra könyvtári dokumentumok
beszerzésére fordíthatott. Sajnos elmondható, hogy évről-évre kevesebb könyvtár tud
igényelni ilyen jellegű támogatást az önkormányzatok szűkös anyagi helyzete miatt. A
2010-es évben 51 települési könyvtár kapott több mint 7 millió Ft támogatást. Két év elteltével tehát jelentősen csökkent azon könyvtárak száma, akik nem tudtak olyan mértékben forrást biztosítani állománybeszerzésre, hogy igényelni tudják az állami támogatást.

Egy módszertanos kolléganő és egy külsős vezető szakfelügyelő részvételével elkészült az intézmény 2012-es évre vonatkozó szakfelügyeleti terve, melynek során 1 városi (Ercsi) és 7 települési könyvtár (Aba, Alcsútdoboz, Alsószentiván, Besnyő, Cece,
Csabdi, Fehérvárcsurgó) szakfelügyeleti vizsgálatát tervezték szeptember-december hónapokban. A terv elfogadásáig, engedélyezéséig (november) nem állt módjukban megkezdeni a látogatásokat, ezért négy település vizsgálatára 2013 első negyedévében kerül
sor. A szakfelügyeleti vizsgálatok rendben lezajlottak Ercsi, Aba, Alcsútdoboz, Besnyő,
Cece helységekben három külsős szakfelügyelő közreműködésével. A jelentéseket továbbítottuk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári
Osztálynak.
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8.6. Kisebbségi könyvtári ellátás
A módszertani csoport feladata a megyében élő nemzetiségiek könyvtári ellátásának
javítása, ezért a könyvtár pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiuma meghívásos pályázatára „A nemzetiségek által lakott
települések könyvtári állományának gyarapítása” a felmért igények, s lehetőség alapján
a megpályázott összeg 500 000,-Ft volt, melyet elnyertünk. A pályázati pénzből tartós
letétként nyilvántartásba kerülő dokumentumokból Balinka, Bicske, Etyek, Gánt, Isztimér, Mány, Mór, Pusztavám, Szár, Újbarok, Vértesboglár települések fognak részesülni
a 2013-as évben.
8.7. Statisztikai adatszolgáltatás
2012. március végéig a települési és egyéb (főiskolai, alapítványi, egyházi, stb.)
funkciójú könyvtárak az előző években már megismert statisztikai adatlapon és adatszolgáltató rendszeren keresztül megküldték a könyvtári statisztikai adatokat a 2011-es
évre vonatkozóan is. Az adatszolgáltatásnak minden arra kötelezett könyvtár (127) a
243/2011. (XI. 22.) korm. rendelet alapján eleget tett. Az adatok ellenőrzés, összesítés után határidőre továbbításra kerültek a Könyvtári Intézetnek. Egy könyvtár, az Alba
Volán Zrt. Szakszervezeti Könyvtár megszűnését jelentették hivatalosan. Bicske ellátó
könyvtárhoz további két település csatlakozott a már meglévő nyolc mellé (Csabdi és
Vál).
8.8. Szolgáltatások, fejlesztések
A módszertani csoport feladatait két fő könyvtáros munkatárs végzi. Heti egy alkalommal 3,5 órában és minden harmadik szombaton részt vettek az olvasószolgálat munkájában.
8.8.1 KÉPZÉSEK
A megye könyvtárosai számára három alkalommal került sor – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetével közös szervezésben – szakmai továbbképzésre (március 5-én, június 4-én, november 5-én) átlagosan 54 fő részvételével.
8.8.2 PÁLYÁZATOK
A kistelepüléseken (ötezer fő alatt) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a vidéki lakosság megtartása, a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése érdekében többfunkciós szolgáltató központok létrehozására, illetve a többnyire kihasználatlan épületek felújítására és műszaki korszerűsítésére 2008-ban pályázatot írt
ki.
Az intézkedés célja az alapvető szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok, az integrált közösségi és szolgáltató
terek létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése volt. E helyszínek lényegében a klasszikus művelődési házat, faluházat, ifjúsági
klubot, közösségi házat, klubkönyvtárat testesítik meg, kiegészülve a jelen kor igényeinek megfelelő szolgáltatásokat biztosító intézményi formákkal, mint a teleházak, civil
közösségi házak, Ifjúsági Információs Pontok, Foglalkoztatási Információs Pontok. A
vidéki térségeken felmerülő problémákra választ adva az IKSZT igyekszik ezeket a
szolgáltatásokat egy épületbe integrálni, amelynek célja egyrészt a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása, másrészt minél komplexebb szolgáltatások nyújtása a helyi igényekhez igazodva.
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Fejér megyében Alap, Baracska, Cece, Csákberény, Csókakő, Csór, Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya, Kisláng, Lovasberény, Magyaralmás, Mezőfalva, Mezőszentgyörgy, Nagylók, Pázmánd, Perkáta, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Sáregres, Sárkeresztes, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sárszentmihály, Soponya, Sukoró, Szabadbattyán, Vájta, Tordas, Vértesboglár, Zámoly, Baracs, Etyek, Füle, Gyúró, Iváncsa, Nagyvenyim,
Seregélyes, Szabadegyháza, Tabajd, Úrhida, Bakonycsernye jelentkezett eredményesen.
Folyamatosan zajlanak az új közösségi terek átadásai, és megyénkben a következő
települések büszkélkedhetnek már felújított épülettel: Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya, Mezőfalva, Nagylók, Szabadbattyán, Szabadegyháza,Úrhida.
8.8.3 RENDEZVÉNYEK A MEGYÉBEN
A ”Könyvtárak az aktív idősödésért” Országos Könyvtári Napok – 2012. október 17. rendezvénysorozatban a megyéből 11 település, 15 könyvtára, 116 programmal
szerepelt, melyeken összesen 6094 fő vett részt. Az elmúlt évekhez hasonlóan a megyei
koordinálás, a csatlakozó könyvtárakkal történő kapcsolattartás, információcsere a módszertanos kollégán keresztül történt.
8.8.4 EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az időközben bekövetkező változások regisztrációját követően aktualizálásra kerültek a címjegyzékek, a városok és települések statisztikai adatainak összesítő táblázatának frissítése.
A könyvtáros felkérésre szakmai javaslatot állít össze intézményátszervezés esetén,
segít állományellenőrzés elindításakor, selejtezéskor. Feladata a szerkezeti változások
figyelemmel kísérése, tanácsadás a könyvtárak alapdokumentumainak elkészítésében,
módosításainál, illetve az illetékes felettes szervhez történő irányítás, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. Az év folyamán sajnos a személyi és takarékossági okok
miatt csökkent a személyes szakmai segítségadás lehetősége. Ezzel szemben viszont jelentősen nőtt az e-mail-en, s telefonon történő megkeresés. Több intézménynél történt
névváltozás az elmúlt évben (pl.: Aba, Martonvásár, Mór) mely maga után vonja az
alapdokumentumok módosítását.
Selejtezni több alkalommal is felkérték a könyvtárost. Sárosdon önkéntes segítséggel
májusban, Mezőszilason két alkalommal júniusban, Gyúrón szeptemberben, Iváncsán
októberben már az új kolléganővel történt segítségnyújtás. Beloiannisz, Káloz egyéb
szakmai segítségnyújtást kért, amire a helyszínen volt lehetőség (leltárkönyvek, alapdokumentumokkal kapcsolatos kérdések, kettős funkcióból eredő problémák, stb.). A megyében több könyvtár költözött, költözik új helyre (Martonvásár, Lovasberény) vagy
felújítás alatt áll (Ercsi). A nyitva tartásuk átmenetileg szünetelt. A megye könyvtáraiban szolgálatot teljesítő kollégák személye gyakran cserélődik, ezért napi problémák sorát kell gyorsan orvosolni.
Több településen (Adony, Csákvár, Dunaújváros, Ercsi, Gyúró, Iváncsa, Lovasberény, Martonvásár, Mór, Nádasdladány, Perkáta, Velence) csak villámlátogatásra volt
idő.
A „Könyvtári dokumentumok kötésére, újrakötésére Fejér megye könyvtárai
számára” című pályázathoz 730 db könyvet gyűjtöttek össze a kollégák a felsorolt
helységekből a Vörösmarty Mihály Könyvtár kötészetére, ezen idő alatt egyúttal lehetőség nyílt a problémák, információk összegyűjtésére személyesen is.
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9. Munkaterven kívüli feladatok teljesítése
A folyóiratraktár betelt, megoldást kellett keresni a helyhiány átmeneti leküzdésére.
A lehetőségek mérlegelése után újabb raktári elrendezés került kialakításra, mellyel időlegesen megoldódott a probléma. Az NKA pályázaton sajnos csak fele akkor összeget
nyert a könyvtár, mint amire pályázott, így a beszerezhető polcok számának csökkenése
az eredeti terveket felborítja.
A TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0003 „Tudásdepó-Expressz – Országos könyvtári
szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében” című
projektünk közvetett célja, hogy az olvasáskultúra fejlesztésével támogassuk az oktatást.
Közvetlen célunk, hogy növeljük a könyvtárba járók számát, ösztönözzük és népszerűsítsük az olvasást. Az olvasáskultúrát fejlesztő programoknak két fő célcsoportja van: a
Közép-Dunántúli Régióban élő gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a leszakadó
térségek felnőtt népessége. A projektet könyvtárunk a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár közösen bonyolítja le. 2012ben a pályázat előkészítése történt meg, befejeződött a közbeszerzési eljárás, a tényleges
munka azonban 2013-ban valósul majd meg.
A pedagógiai fiókkönyvtár állományában lévő DVD-k átkerültek a központi könyvtár állományába, a videokazetták feltárása folyamatban van. A tárgyévben teljes körűen
áttekintettük az osztály kis és nagy értékű tárgyi eszközeit, a kevésbé látható leltári
számokat kicseréltük, az új fenntartó felé az átadás-átvétel rendben lezajlott. A TÁMOP
pályázattal kapcsolatos szervező munkák a vártnál több időt vettek és vesznek igénybe.

10. 2012-ben elvégzett minőségfejlesztési tevékenységek
2012-ben minőségfejlesztési tevékenységet nem végzett az intézmény.

11. A könyvtári kollégák továbbképzése
2012-ben összesen két kolléga a „Minőségmenedzsment a könyvtárban" tárgyú
könyvtáros-továbbképzésen vett részt Kecskeméten, mellyel a hét éves továbbképzési
tervben rögzített feladataiknak eleget tettek. Egy kolléga Tatabányán vett részt Textlib
rendszergazda tanfolyamon.
A továbbképzésnek nem volt költsége, mivel azt a szervező könyvtár az Európai
Uniós projektje keretében magára vállalta.

12. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
12.1.

Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat)

A létszám 2012-ben nem változott, 46 fő (8órás) státusz.
A 2010-es évben végrehajtott létszám minimalizálás miatt 10 fővel csökkent a létszám: az
intézmény igazgatóhelyettes, gazdasági osztály, karbantartó, gondnok nélkül maradt, valamint
a nyugdíjas szakalkalmazottak helye is megszűnt. Ezért újra kellett szerveznünk a kollégák
feladatköreit. A létszámgondok következtében kialakult helyzet egyre nagyobb terheket ró a
dolgozókra, a munka megfelelő szervezése és ellátása igen nehéz feladat.
2008 óta semmilyen többletjuttatás biztosítására nincs lehetőség, a munkavállalók részére
csak a jogszabályban előírt illetmény és pótlék került kifizetésre.
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A jubileumi jutalom 2012-ben kettő főt érintett, melynek kifizetése csak a saját bevétel terhére volt megoldható.
Képzési kiadásunk 2012-ben nem volt, a beiskolázott kollégák képzése ingyenes volt.
12.2.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

A költségvetés (ezer Ft)
Eredeti előirányzat:

139 741

Módosított előirányzat:

177 832

Teljesítés:

165 685

Ebből fenntartói támogatás:

126 754

Tárgyévi kiadás - bevétel:

3 092

2011. évi pénzmaradvány:

2 313

Kiadások (ezer Ft)

Módosított

Eredeti

Teljesítés

Személyi juttatások:
Rendszeres személyi juttatások:

87 595

84 675

78 587

6 004

11 558

8 539

4 490

2 240

93 599

100 723

89 366

Munkaadókat terhelő járulékok:

25 253

28 479

23 592

Dologi kiadások összesen

16 742

42 883

34 444

1 563

0

Nem rendszeres személyi juttatások:
Külső személyi juttatások:

Személyi juttatások összesen:

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 147

Felhalmozási kiadások:
Függő, átfutó kiadások

0

0

11 008

Támogatási kölcsön

0

1 930

1 930

2 254

2 254

177 832

162 594

Előző évi pénzmaradvány átadása
Összes kiadás:

139 741
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Bevételek (ezer Ft)

Szolgáltatások ellenértéke

Eredeti

1 000

Módosított

Teljesítés

9 970

- Beiratkozási díj

3 332
2 573

Fénymásolás

261

Kötészet

10

Számítógép-használat

380

Irodalomkutatás, könyvtárközi kölcs.

58

Egyéb bevétel

50

Késedelmi díj

4 000

4 000

1 931

5

4

761

761

100

5 000

5 000

2 217

25

25

19 761

19 761

7 609

119 980

126 754

126 754

150

150

Előző évi pénzmaradvány:

10 103

10 103

Támogatásértékű bevételek

21 064

21 070

177 832

165 686

Áru- és készlet értékesítés
Kártérítés
ÁFA visszatérülés
Kamatbevétel

Működési bevételek összesen:

Intézményfinanszírozás:
Átvett pénzeszköz:

Összes bevétel:

139 741
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12.3.

Dologi kiadások részletesen (ezer Ft)

Dologi kiadások (ezer Ft)

Módosított

Eredeti

Teljesítés

Irodaszer, nyomtatvány:

200

288

288

Dokumentum beszerzés:

5 150

6 251

5 077

Hajtó- és kenőanyagok:

200

416

416

Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz:

250

941

880

1 200

3 231

3 232

200

620

620

5 400

11 947

11 947

Karbantartás, kisjavítás:

500

1 080

1 071

Egyéb üzemelt, fenntart. költség (postaköltség, szemétszállítás, stb.):

800

10 536

3 349

70

72

72

100

196

196

2 000

3 997

3 997

60

60

42

20

29

47

2 585

2 576

150

77

77

42

42

42

400

515

515

16 742

42 883

34 444

Kommunikációs szolgáltatás:
Készlet beszerzés (munkaruha, tisztítószer)
Víz, villany, fűtés:

Egyéb szolgáltatások (bérleti díj, szállítás,
stb.
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai:
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:
Kiküldetés:
Reprezentáció:
Reklám propaganda
Kiszámlázott szellemi szolg.
Egyéb dologi kiadások
Egyéb kiadások (tagdíjak, biztosítások, stb.):
Egyéb folyó kiadások/adók, díjak/
Dologi kiadások összesen:

2012.

Rendezvény megnevezése

Időpont
Résztvevők
(hónap, nap,
száma/fő
óra)

Helyszín

1

BOD PÉTER VETÉLKEDŐ
megyei írásbeli forduló

január 30.
hétfő 10.00

17

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

2

BRITISH COUNCIL
tanári workshop

február 23.
csütörtök
15.00

25

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

3

BOD PÉTER VETÉLKEDŐ
országos írásbeli forduló

január 30.
hétfő 10.00

5

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

4

INTERNET FIESTA
március 19 "Rádiók hullámhosszán".
április 10.
Kiállítás Kóger László gyűjteményéből.

368

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

5

INTERNET FIESTA
Szedjük szét! Mi van belül?

március 20.
kedd 8.00

45

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

6

INTERNET FIESTA
A netoktatás elődje

március 20.
kedd 10.00

45

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

7

INTERNET FIESTA
Őszíntén a segítő szakmákról:
Joó Zsuzsanna előadása

március 20.
kedd 18.00

11

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

8

MÁRAI-PROGRAM
Mészáros Tibor előadása Márairól.
Nyitó rendezvény

március 21.
szerda 18.00

45

A Szabadművelődés Háza
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

9

INTERNET FIESTA
Szedjük szét! Mi van belül?

március 22.
csütörtök 8.00

27

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

10

INTERNET FIESTA
Az YFU Szervezet
Lajtos Gabriella előadása

március 23.
péntek 9.00

42

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

11

INTERNET FIESTA-FIESTA
SZOMBAT
Virtuálisan és gyalog

március 24.
szombat 10.00

28

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

12

INTERNET FIESTA-FIESTA
március 24.
SZOMBAT
Töltsük szombat 10.00ki együtt!
17.00

9

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

13

INTERNET FIESTA- FIESTA
SZOMBAT
Facebook Flashmob

március 24.
szombat 15.00

25

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

14

INTERNET FIESTA-FIESTA
SZOMBAT
Ingyenes beiratkozás, foylyóiratvásár

március 24.
szombat 10.0017.00

419

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
minden részleg
8000 Székesfehérvár, Bartók B. tér 1. - Oskola u. 7.

15

INTERNET FIESTA
Szerkesszünk szöveget!

március 26.
hétfő 8.00

11

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

16

INTERNET FIESTA
Szedjük szét! Mi van belül?

március 26.
hétfő 10.00

28

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

17

INTERNET FIESTA
Szedjük szét! Mi van belül?

március 27.
kedd 10.00

28

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

18

INTERNET FIESTA-FIESTA
SZOMBAT
Töltsük ki együtt!

március 27.
kedd 10.0017.00

5

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

19

INTERNET FIESTA
Netikett

március 28.
szerda 8.00

11

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

20

MÁRAI-PROGRAM
Simon Géza Gábor jazztörténeti
előadása középiskolásoknak

március 28.
szerda 9.00

52

A Szabadművelődés Háza
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

21

MÁRAI-PROGRAM
Simon Géza Gábor jazztörténeti
előadása középiskolásoknak

március 28.
szerda 13.00

28

Városi Könyvtár Sziget utcai tagkönyvtára
8000 Székesfehérvár, Sziget u.

22

INTERNET FIESTA
Szedjük szét! Mi van belül?

március 29.
csütörtök
10.00

26

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

23

INTERNET FIESTA
Multimediale Komponenten im
Deutschhunterricht
A Hueber Verlag Magyarország
képviseletének tanagyag bemutatója

március 29.
csütörtök
14.30

41

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

24

MÁRAI-PROGRAM
Jankovics Marcell előadása.

március 29.
csütörtök
18.00

52

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

25

INTERNET FIESTA
Intézzük "E"l!

március 30.
péntek 8.00

11

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

26

INTERNET FIESTA
Veteránok a Vaterán

március 30.
péntek 10.00

11

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

27

MÁRAI-PROGRAM
Vacka kóstoló.

március 31.
szombat 10.00

35

A Szabadművelődés Háza
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

28

INTERNET FIESTA
A netoktatás elődje

április 3. kedd
10.00

25

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

29

INTERNET FIESTA
Virtuálisan és gyalog

április 3. kedd
10.00

27

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

30

INTERNET FIESTA
A netoktatás elődje

április 3. kedd
14.00

29

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

31

MÁRAI-PROGRAM
Versgyár:. Kerge ABC.
Rímfaragó Szabó T. Annával.

április 3. kedd
10.00

50

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
8000 Székesfehérvár

32

MÁRAI-PROGRAM
Versgyár:. Kerge ABC.
Rímfaragó Szabó T. Annával.

április 3. kedd
13.30

50

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

33

Könyvtáros Tanárok Egyesülete
Konferencia

április 12.
csürörtök 10 16 óra

90

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg és olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt és I. em.

34

Mozdulatlan pillanat a gondolat
tükrében Kisné Laczkó Mónika és Kis Szabolcs
fotó és vers kiállítása

35

35

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

MÁRAI-PROGRAM
április 18.
Író-olvasó találkozó Kalász Mártonnal.
szerda 18.00
A szerzővel Bakonyi István beszélget.

46

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

36

KELET-KORSZAK, NYUGATKORSZAK
Kiállítás kortárs német szerők
munkáiból.
Együttműködő partnet - Goethe Intézet

április 23. május 19.

108

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Felnőtt
könyvkölcsönző részleg - galéria
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. I. emelet.

37

MÁRAI-PROGRAM
Jazz-es pillanatok a "mainstream" stílus április 23.
jegyében.
hétfő 11.00
Márkus Tibor és együttesének előadása.

88

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

38

MÁRAI-PROGRAM
Temesi Ferenc "Bartók" című
könyvének bemutatója.
A szerzővel Ambrus Lajos beszélget.

április 24. kedd
18.00

15

A Szabadművelődés Háza
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

39

MÁRAI-PROGRAM
Versgyár: Csillagszedő Márió.
Rímfaragó Kiss Ottóval.

április 26.
csütörtök
10.00

22

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

40

MÁRAI-PROGRAM
Siklósi Gyula régész előadása.

május 7. hétfő
18.00

15

Királykút Emlékház
8000 Székesfehérvár Királykút

41

MÁRAI-PROGRAM
Márai változó megítélése.
Szegedy-Maszák Mihály előadása
Márairól.

május 9. szerda
18.00

47

Városi Könyvtár - Széna téri Fiókkönyvtár
8000 Székesfehérvár, Széna tér

42

MÁRAI-PROGRAM
Zoknimuki természetrajz.
Gyermekfoglakozás Tóth Zitával és
Tóth Anitával.

május 11.
péntek 10.00

30

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet
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HELYISMERETI VETÉLKEDŐ

május 11.
péntek
10.00 - 17.00

152

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

44

KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
"A könyvtáros titkos élete" .
május 14.
Kaiser Erika magyaralmási könyvtáros hétfő 17.00
bútorfestmény kiállításának megnyitója.

139

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

45

KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
május 17.
Az élet kis csodái - Tarr Mari mesél
csütörtök
(Városi Könyvtár Zsolt utcai
18.00
tagkönyvtárának rendezvénye)

46

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

46

KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Szaggatott vonal
május 18.
Egressy Zoltán drámaíróval Urfi Péter péntek 18.00
(Magyar Narancs) beszélget.

27

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

április 16.
hétfő 17.00

47

MÁRAI-PROGRAM
Jazz-es pillanatok a "jazz-rock" stílus
jegyében.
Csepregi Gyula és együttesének
előadása.

május 21. hétfő
11.00

82

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

48

MÁRAI-PROGRAM
"Felvágatlan valóság"
L. Simon Lászlóval Péntek Imre
beszélget.

május 22. kedd
18.00

26

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

49

RAINBOW Könyvközösség
Kortárs irodalmi workshop
pedagógusoknak

május 23.
(szerda) 14.3016.00

30

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

50

MÁRAI-PROGRAM
Versgyár: Gréta garbója.
Rímfaragó Finy Petrával.

május 24.
csütörtök
10.00

26

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

51

MÁRAI-PROGRAM
A gótika Magyarországon.
Marosi Ernő művészettörténeti
előadása.

május 31.
csütrörtök
18.00

32

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

52

ÜNNEPI KÖNYVHÉT - MÁRAIPROGRAM
Rumini a könyvtárban.
Gyermekfoglalkozás Berg Judittal.

június 5. kedd
10.00

90

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

53

ÜNNEPI KÖNYVHÉT-MÁRAIPROGRAM
Rumini a könyvtárban.
Gyermekfoglalkozás Berg Judittal.

június 5. kedd
12.00

80

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
8000 Székesfehérvár

54

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Szappanbuborékok.
június 6.
Balajthy Ferenc új könyvének zenés
szerda 10.00
bemutatója.
Közreműködik a Cserta
Band(a)

35

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

55

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Fejér megye várai.
Könyvbemutató a Civertan Bt.
Közreműködésével.

június 6.
szerda 18.00

30

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

56

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
"Könyv-Tár-Tér"
Könyvtárunk népszerűsítése ingyenes
beiratkozással.

június 7 - 9.
10.00 - 17.00

325

Hősök tere - pavilon

57

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
A Hang-Szín-Tér Művészeti
Szakközépiskola diákjainak koncertje.

június 8.
péntek 17.00

43

Hősök tere - színpad

58

ÜNNEPI KÖNYVHÉT - MÁRAIPROGRAM
június 8.
Jazz-es pillanataok az "etno-jazz" stílus
péntek 18.00
jegyében.
Bágyi Balázs és együttesének előadása.

55

Hősök tere - színpad

59

ÜNNEPI KÖNYVHÉT KÖNYVTÁRUNK ÉJSZAKÁJA
Beiratkozás fél áron, ingyenes
internetezési lehetőség.
Folyóiratvásár a Csók István képtárban.

115

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Minden részleg
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. I. emelet és
Oskola u. 7.

Nappali
program
június 9.
szombat
10.00 - 17.00

60

ÜNNEPI KÖNYVHÉT :
KÖNYVTÁRUNK ÉJSZAKÁJA MÁRAI-PROGRAM
"Verhovina madarai"
Bodor Ádám íróval Závada Pál
beszélget.

61

ÜNNEPI KÖNYVHÉT :
KÖNYVTÁRUNK ÉJSZAKÁJA MÁRAI-PROGRAM
HOBO József Attlia estje

62

ÜNNEPI KÖNYVHÉT KÖNYVTÁRUNK ÉJSZAKÁJA
Zenés kávéház, játékok, ingyenes
beiratkozás.

63

MÁRAI-PROGRAM
Fábián Janka elpadása

Éjszakai
program
június 9.
szombat 17.00

62

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

208

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Csók István
Képtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. I. emelet.

156

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Csók István
Képtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. I. emelet.

június 13.
szerda 18.00

42

Városi Könyvtár - Széna téri Fiókkönyvtár
8000 Székesfehérvár, Széna tér

64

MÁRAI-PROGRAM- ZÁRÓ
RENDEZVÉNY
június 15.
Az igazi
péntek 18.00
Márai Sándor regényének feldolgozása a
Szabad Színház előadásában.

57

A Szabadművelődés Háza
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

65

MÁRAI-PROGRAM-ZÁRÓ
RENDEZVÉNY
június 15.
Az igazi
péntek 20.00
Márai Sándor regényének feldolgozása a
Szabad Színház előadásában.

59

A Szabadművelődés Háza
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

66

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
BLOOMSDAY A KÖNYVTÁRBAN:
Barangolás az ír kultúrában
hosszabbított nyitva tartással, ingyenes
beiratkozással.

június 16.
szombat 10.00 17.00

185

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, minden
részleg
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. I. emelet és
Oskola u. 7.

június 16.
szombat 16.00

15

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

június 16.
szombat 15.0017.00
Csók Képtár
17.00-19.00

63

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Minden részleg
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. I. emelet és
Oskola u. 7.

67

68

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
BLOOMSDAY A KÖNYVTÁRBAN:
Dublini mozaik
Ring Renátó tanár diavetítése
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
BLOOMSDAY A KÖNYVTÁRBAN:
Session a fehérvári Zenekör
közreműködésével

Éjszakai
program
június 9.
szombat
22.00
Éjszakai
program
június 9.
szombat
17.00 - 24.00

69

VAKÁCIÓ A KÖNYVTÁRBAN
Olvasótábor 8 és 12 év közötti
gyermekek számára.

június 25 - 29.

13

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

70

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
Bölcs időskor Tegzes Tünde
biblioterapeuta irodalomterápiás
foglalkozása az Öreghegyi Nyugdíjas
Klub tagjai részére

október 1.

15

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

71

„…mindezt a hatalmas hangzavart egy
nő csinálta…” – Női zeneszerzők: az
október 2.
Országos Idegennyelvű Könyvtár zenei
kiállításának megnyitója.

14

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

72

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
„Felépítettük Fehérvárt”Az ARÉV
története, jelentősége. Galambos Ottó
előadása

35

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

október 2.

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Geoláda-avató
A „zene.vmmk” geocaching csapat
első ládájának elrejtése

október 2.

15

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
Városunk zöld arca. dr. Banizs Károly
„A székesfehérvári Sóstó
Természetvédelmi Terület” című könyv
társszerzőjének előadása
Suplicz
október 3.
Imréné egészségtanár,
gyógynövényszakértő előadása a Sóstón
megtalálható gyógynövényekről, és
alkalmazási lehetőségeikről.

55

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

október 4.

98

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

október 4.

64

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

október 4.

247

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér

október 4.

24

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. Igazgatóság

19

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

30

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

350

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1, Oskola u. 7.

22

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
EGÉSZSÉGNAP
Ingyenes szűrővizsgálatok, egészséges
életmód.
ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
Szépségsziget: smink, fodrászat,
színtanácsadás
ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
Életmentő Könyvtár-Tér 10 – 13 óráig
Rendőr-, mentő és tűzoltó bemutató
színes programokkal.
ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
Véradás 12 – 16 óráig

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
Aki szeretetből töltekezik: Bayer Ilona,a
október 5.
sugárzó személyiség

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
Biztonságos időskor. Előadások a
bűnmegelőzésről, fogyasztóvédelemről
és az élelmiszerbiztonságról.. Előadók:
Brandl Csilla rendőr alezredes,
bűnmegelőzési alosztályvezető, Dér
Tibor rendőr százados ,Ulcz Miklós, a
Fejér Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
munkatársa,Dr. Keresztury László
mikrobiológus, élelmiszerbiztonsági
szakmérnök

október 5.

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
KÖNYVES VASÁRNAP
10-17 óráig kedvezményes bakelitlemez
és könyvvásár, ingyenes beiratkozás,
október 7.
ingyenes érvényesítés lejárt, ill. október
végéig lejáró tagság esetén, ingyenes
számítógépes szolgáltatások.

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
Raktártúra
október 7.
Hova tűnt a könyvek háromnegyede?
Pincébe, padlásra? Együtt járjunk utána!

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
A dokumentumok titkos útja a kulisszák
mögött
Bemutatjuk Önnek a
október 7.
Gyűjteményszervezési és feldolgozó
csoport munkáját

12

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Feldolgozó
osztály
8000
Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

15

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Helyismerti
osztály
8000
Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

85

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
„A zene mindenkié”
október 7.
Vetélkedő középiskolásoknak Kodály
Zoltán születésének 130. évfordulójára.

66

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

85

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
A sokszínű helyismereti munka
Az érdeklődőket szeretettel várják:
Szőnyegi Hajnalka, Virág Miklósné
helyismereti könyvtárosok

15

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Helyismereti
osztály
8000
Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

100

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Gyermekrészleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. emelet

december 3.

24

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
Audiovizuális és számítógépes részleg
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. II. emelet

december 4.

11

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

december 13.

23

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Olvasóterem
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. fszt.

83

84

86

87

88

89

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
60 éve: fotók, könyvek könyvtárunk
történetéből. Kiállítás a könyvtár
október 7.
helyismereti anyagából.
Összeállította: Szőnyegi Hajnalka,
Virág Miklósné.

október 7.

ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
KÖNYVES VASÁRNAP
A GYERMEKRÉSZLEGBEN
10.00 Szappanbuborékok
A Teleki Blanka Általános Iskola és
Gimnázium
drámaszakkörének bemutatója.
10.15 Iskolabolygó
október 7.
A II. Rákóczi Ferenc Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 5. b osztályos
tanulóinak előadása.
10.30 Olvasásmánia eredményhirdetés
11.00 „A tánc a lélek rejtett nyelve"
MazsoDance - Fehérvár Mazsorettek
ŐSZI ÖSSZEFOGÁS
„101 tányérportré a zene jegyében”
ÜTŐ ENDRE fa és kerámiaszobrász,
operaénekes művész kiállítása
Közreműködik: Uley Olga
Szólnak, intenek, óvnak
(Könyvbemutató)
SZILÁGYI KÁROLY kötetének
bemutatója.
A kötetet bemutatja Bakonyi István
irodalomtörténész.
Kodály vetélkedő középiskolások
részére

Rendezvények összesítve:

89 db

5.574 fő

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár programjai 2012-ben.
Képes beszámoló

2012. január 30.
Bod Péter vetélkedő 17 fő

2012. február 23
British Council tanári workshop
Helyszín: Audiovizuális részleg, létszám: 25 fő

2012. március 5.
Könyvtárak határok nélkül-továbbképzés
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 54fő

2012. március 12.
Bod Péter vetélkedő, döntő
Helyszín: Ifjúsági könyvtár, létszám: 4+1pedagógus

2012. március 19.
"Rádiók hullámhosszán" - kiállítás
Kiállítás Kóger László, a Nosztalgia Rádió Egyesület elnökének gyűjteményéből.
Helyszín: Audiovizuális részleg, létszám: 27 fő + 351 fő (a kiállítás alatt)

2012. március 20.
Őszintén a segítő szakmákról-Joó Zsuzsanna karrier-tanácsadó előadása.
Helyszín: Olvasóterem,létszám:18 fő

2012. március 21.
„Budán lakni világnézet”: Márai városai – Mészáros Tibor irodalomtörténész előadása

Helyszín: Olvasóterem,létszám: 45fő

2012. március 20-21-22
Szedjük szét! Nézzük meg, mi van belül!
Helyszín: Audiovizuális részleg, létszám: 28fő, 27fő, 26fő

2012. március 24.
Tóparti Flashmob
létszám:25 fő

2012. március 24.
Internet Fiesta szombati programja – hosszabbított nyitva tartás, ingyenes beiratkozás és
számítógép használat, bakelitlemez és folyóirat árusítás
Helyszín: Felnőtt kölcsönző, Audiovizuális részleg: 419 fő

2012. március 28.
Bevezetés a jazz történetébe
Simon Géza Gábor jazzkutató előadása.
Helyszín: A Szabadművelődés Háza, 9 óra. létszám: 56 fő / Sziget utcai könyvtár, 10.45 óra,
létszám: 28 fő

2012. március 29.
Multimediale Komponenten im Deutschunterricht – Továbbképzés
Szász Andrea interaktív tananyag-bemutatója - Hueber Verlag Magyarországi Képviselet
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 42 fő

2012. március 29.
Képes beszéd - A vizuális nevelésről (Márai-program)
Jankovics Marcell
Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor,
kultúrtörténész, író előadása.
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 52 fő

2012. március 31.
Vacka-kóstoló (Márai-program)
Gaál Zsuzsa gyermekíró előadása gyerekeknek.
Helyszín: A Szabadművelődés Háza, létszám: 35 fő

2012. április 3.
Versgyár: Kerge ABC - Rímfaragó Szabó T. Annával
Helyszín: II Rákóczi Ferenc Általános Iskola 10.00 óra, létszám: 50 fő/ Ifjúsági könyvtár
13.00óra létszám: 50 fő

2012. április 12.
Könyvtáros Tanárok Egyesületének Konferenciája
Helyszín: Olvasóterem, Ifjúsági Könyvtár, létszám: 90 fő

2012. április 16.
Kis Szabolcs ( író) és Kisné Lackó Mónika(fotós) „Mozdulatlan pillanat a gondolat tükrében”
című kiállításának megnyitója
Helyszín: Audiovizuális részleg, létszám: 35fő

2012. április 18.
Találkozás Kalász Márton költővel (Márai-program)
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 46 fő

2012. április 23.
Jazz-es pillanatok a „mainstream”jegyében (Márai-program)
| Helyszín: Olvasóterem, létszám: 88 fő

2012. április 23.-május 19.
Goethe-kiállítás
2012. április 24.
Temesi Ferenc „Bartók” című regényének bemutatója (Márai-program)
A szerzővel beszélget: Ambrus Lajos
Helyszín: A Szabadművelődés Ház, létszám: 15 fő

2012. április 26.
Versgyár: Csillagszedő Márió (Márai-program) – Rímfaragó Kiss Ottóval
Helyszín: Gyermekrészleg, létszám: 22fő

2012. május 7.
Középkori kérdések órája (Márai-program) - Siklósi Gyula régész professzor előadása
Helyszín: Királykút Emlékház, létszám: 15 fő

2012. május 9.
Márai változó megítélése (Márai-program) - Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténész
előadása.
Helyszín: Városi Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára. létszám: 47 fő

2012. május 11.
Zoknimuki természetrajz (Márai-program) – Gyermekfoglalkozás Tóth Zitával és Tóth
Anitával.
Helyszín: Gyermekrészleg,létszám: 30 fő

2012 május 11.
Helyismereti vetélkedő
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 152 fő

2012. május 14.
A könytáros titkos élete (Kortárs Művészeti Fesztivál) - Kaiser Erika bútorfestő kiállításának
megnyitója.
Helyszín: Audiovizuális részleg, létszám: 24 fő

2012. május 17.
Az élet kis csodái (Kortárs Művészeti Fesztivál) – Tarr Mari mesél
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 46 fő

2012. május 18.
Szaggatott vonal (Kortárs Művészeti Fesztivál) – Beszélgetés Egressy Zoltán író-drámaíróval.
Moderátor: Urfi Péter (Magyar Narancs)
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 27 fő

2012. május 21.
Jazz-es pillanatok a „jazz-rock”jegyében (Márai-program)- Csepregi Gyula és együttesének
előadása.
Helyszín: Olvasóterem, létszám:82fő

2012 május 22
„Felvágatlan valóság” (Márai-program) - L. Simon László: Japán hajtás. A szerzővel
beszélget: Péntek Imre kritikus
Helyszín: Olvasóterem,létszám:26fő

2012 május 23.
Kortárs irodalmi workshop pedagógusoknak (Szakmai nap)
Helyszín: Gyermekrészleg, létszám:30fő

2012. május 24.
Versgyár: Gréta Garbója (Márai-program)- Rímfaragó Finy Petrával.
Helyszín: Gyermekrészleg,létszám:26fő

2012. május 31.
A gótika Magyarországon - Marosi Ernő Széchenyi díjas művészettörténész előadása.
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 32fő

2012. június 5.
Rumini a könyvtárban (Ünnepi könyvhét 2012) - Gyermekfoglalkozás Berg Judittal.
Helyszín: Gyermekrészleg, létszám:90fő; II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, létszám:80 fő

2012. június 6.
Szappanbuborékok (Ünnepi könyvhét 2012) - Balajthy Ferenc új könyvének zenés
bemutatója.
Helyszín: Gyermekrészleg, létszám. 35 fő

2012. június 6.
Fejér megye várai (Ünnepi könyvhét 2012) - Könyvbemutató a Civertan Bt
közreműködésével.
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 30 fő

2012. június 7-8-9.
Könyv-Tár-Tér (Ünnepi könyvhét 2012) - Könyvtárunk népszerűsítése a Belvárosban
Helyszín: Hősök tere | Időtartam: 3 nap, létszám: 320 fő (átiratkozó 203, új beiratkozó: 41 fő)

2012. június 8.
Jazz-es pillanatok az „etno-jazz” stílus jegyében (Márai-program) A Duola együttes és
Borbély Mihály előadása.
Helyszín: Hősök tere – színpad, létszám: 43 fő

2012. június 8.
Jazz-es pillanatok Hang-Szín-Tér Művészeti SZKI diákjainak koncertje.Helyszín: Hősök tere
– színpad, létszám: 55 fő

2012. június 9.
Kávé és költészet (Ünnepi könyvhét 2012) Lounge Jazz Café Ingyenes tea- és kávékóstolás –
érvényes olvasójeggyel rendelkezőknek
Helyszín: Csók István Képtár, létszám: 156 fő

2012. június 9.
Bodor Ádám: Verhovina madarai (Márai-program) A Kossuth-díjas szerzővel
Závada Pál író, szociológus beszélget.
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 62 fő

2012. június 9.
"Tudod, hogy nincs bocsánat" (Márai-program) - Hobo József Attila estje.
Helyszín: Csók István Képtár, létszám: 208 fő

2012. június 13.
Fábián Janka írónővel Erdélyi Kata beszélget (Márai-program) - Beszélgetés a női szerepekről
az Emma regények alapján
Helyszín: Városi Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára, létszám: 42 fő

2012. június 15.
Az igazi (Márai-program) - Márai Sándor regényének feldolgozása a Szabad Színház
előadásában.
Helyszín: A Szabadművelődés Háza, létszám: 1. előadás: 57 fő, 2. előadás: 63 fő

2012. június 16.
Bloomsday a könyvtárban (Múzeumok éjszakája 2012)
Barangolás az ír kultúrában.
Helyszín: Felnőtt kölcsönző, létszám: 263 fő

2012. október 1.
Bölcs időskor: Könyvek és irodalom a lelki és szellemi egészség szolgálatában. Tegzes Tünde
biblioterapeuta irodalomterápiás foglalkozása az Öreghegyi Nyugdíjas Klub tagjai részére
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 15 fő

2102 október 2.
„…mindezt a hatalmas hangzavart egy nő csinálta…” – Női zeneszerzők: az Országos
Idegennyelvű Könyvtár zenei kiállításának megnyitója.
Helyszín: Audiovizuális részleg, létszám: 14 fő
2012 október 2.
„Felépítettük Fehérvárt”Az ARÉV története, jelentősége. Galambos Ottó előadása
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 35fő

2012 október 2.
Geoláda-avató
A „zene.vmmk” geocaching csapat első ládájának elrejtése
Helyszín: Bartók Béla tér, létszám: 15 fő

2012 október 3.
Városunk zöld arca. A Sóstó természeti értékei és gyógynövényei dr. Banizs Károly „A
székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület” című könyv társszerzőjének előadása

Suplicz Imréné egészségtanár, gyógynövényszakértő előadása a Sóstón megtalálható
gyógynövényekről, és alkalmazási lehetőségeikről.
Helyszín: Gyermekrészleg, létszám: 55fő

2012. október 4.
EGÉSZSÉGNAP
Ingyenes szűrővizsgálatok, egészséges életmód.
Helyszín: Olvasóterem (Oskola u. 7. fszt.), létszám: 98fő

2012. október 4.
Szépségsziget
Helyszín: Gyermekrészleg (Oskola u. 7. I. em.), létszám: 64fő

2012. október 4.
Életmentő Könyvtár-Tér 10 – 13 óráig
Rendőr-, mentő és tűzoltó bemutató színes programokkal.
Helyszín: Bartók Béla tér, létszám:247fő

2012. október 4.
Véradás 12 – 16 óráig
Helyszín: Igazgatóság (Bartók Béla tér 1. fszt.), létszám:24fő

2012 október 5.
Aki szeretetből töltekezik: Bayer Ilona,a sugárzó személyiség. A program valódi szellemi
feltöltődést, kikapcsolódást ígér. A korábban televíziós műsorokkal foglalkozó vendégünk
mesél: pályájáról, életéről, az iraki missziós forgatásról, mindarról, amiből erőt merít, és
örömet ad.
Helyszín: Olvasóterem, létszám: 19 fő

2012. október 5.
Biztonságos időskor. Előadások a bűnmegelőzésről, fogyasztóvédelemről és az
élelmiszerbiztonságról.
Előadások:Biztonságban otthon, közterületen. Előadók: Brandl Csilla rendőr alezredes,
bűnmegelőzési alosztályvezető, Dér Tibor rendőr százados
A vásárlás rejtelmei: fogyasztóvédelmi jó tanácsok. Előadó: Ulcz Miklós, a Fejér Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársa
Rémálom a konyhában, avagy amit az élelmiszerbiztonságról tudni kell. Előadó: Dr.
Keresztury László mikrobiológus, élelmiszerbiztonsági szakmérnök
Helyszín: Gyermekrészleg, létszám: 30 fő

2012. október 7.
KÖNYVES VASÁRNAP
10-17 óráig kedvezményes bakelitlemez és könyvvásár, ingyenes beiratkozás, ingyenes
érvényesítés lejárt, ill. október végéig lejáró tagság esetén, ingyenes számítógépes
szolgáltatások.
Helyszín: Felnőtt kölcsönző, létszám :350 fő

2012. október 7.
Raktártúra
Hova tűnt a könyvek háromnegyede? Pincébe, padlásra? Együtt járjunk utána!
Létszám: 22 fő

2012. október 7.
A dokumentumok titkos útja a kulisszák mögött
Bemutatjuk Önnek a Gyűjteményszervezési és feldolgozó csoport munkáját
Helyszín: Állománygyarapító és feldolgozó osztály, létszám: 12 fő

2012 október 7.
Kiállítás megnyitó. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 60 éve: fotók, könyvek
könyvtárunk történetéből. Kiállítás a könyvtár helyismereti anyagából.
Összeállította: Szőnyegi Hajnalka, Virág Miklósné.
A kiállítást megnyitja: Magony Imre, a könyvtár igazgatója.
Helyszín: Olvasóterem, létszám 15 fő

2012. október 7.
„A zene mindenkié”
Vetélkedő középiskolásoknak Kodály Zoltán születésének 130. évfordulójára.
Helyszín: Olvasóterem létszám: 66 fő

2012. október 7.
A sokszínű helyismereti munka
Az érdeklődőket szeretettel várják: Szőnyegi Hajnalka, Virág Miklósné helyismereti
könyvtárosok
Helyszín: Helyismeret, létszám: 15 fő

2012.október 7.
Történelem és hagyomány
A Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének harci bemutatója.
Helyszín: Bartók Béla tér

KÖNYVES VASÁRNAP A GYERMEKRÉSZLEGBEN
10.00 Szappanbuborékok
A Teleki Blanka Általános Iskola és Gimnázium
drámaszakkörének bemutatója.
10.15 Iskolabolygó
A II. Rákóczi Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 5. b osztályos tanulóinak előadása.
10.30 Olvasásmánia eredményhirdetés
11.00 „A tánc a lélek rejtett nyelve"
MazsoDance - Fehérvár Mazsorettek
létszám összesen:100 fő

2012. December 3.
„101 tányérportré a zene jegyében”
ÜTŐ ENDRE fa és kerámiaszobrász, operaénekes művész kiállítása
Közreműködik: Uley Olga
Helyszín: Audiovizuális részleg, létszám: 24 fő

2012. december 4.
Szólnak, intenek, óvnak (Könyvbemutató)
SZILÁGYI KÁROLY kötetének bemutatója. A kötetet bemutatja Bakonyi István
irodalomtörténész.
Együttműködő partnerünk a székesfehérvári Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat.
Helyszín: Olvasóterem, létszám 11 fő

2012. december 13.
Kodály vetélkedő
Helyszín: Olvasóterm, létszám: 23 fő

Pillanatképek Fejér megye könyvtárairól

Beloiannisz ÁMK Községi Könyvtára

IKSZT Lovasberény
Továbbképzések
A könyvtáros kollégák aktív résztvevői a továbbképzéseknek

Honlapkészítés – a tervezéstől megvalósulásig
Székesfehérvár VMMK - Varga Zsuzsanna előadása (Márc. 5.)

A megújult ODR – tapasztalatok-problémák-kédések
Székesfehérvár VMMK – Márky Balázs előadása (Márc. 5.)

Lepsény „Harc az olvasóért”- Borsos Györygy előadása (Jún. 4.)

Bicske – Endrédiné Szabó Erika előadása (Jún.4-én)

Tóth György Emlékérem ünnepélyes átadása (Nov. 5-én)
Tóthné Szemes Erzsébet díjazott

Az 1997. évi CXL. törvény módosításának hatása Fejér megye könyvtári hálózatára
Magony Imre igazgató – VMMK

Rendezvények Fejér megyében
”Könyvtárak az aktív idősödésért” Országos Könyvtári Napok – 2012. október 1-7.
Program: Dúdoló
Dátum: 2012.10.05.
Intézmény: Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár
Település: Adony

Program: Bölcs időskor
- időskori bölcsesség
Dátum: 2012.10.03.
Intézmény: Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár
Település: Ercsi

Program: Beszélgetés Fábián Janka írónővel
Dátum: 2012.10.07.
Intézmény: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
Település: Gárdony

Program: Félnünk kell? Kell-e félnünk?
Bűnözés és bűnmegelőzés különös tekintettel az időskorúakra
Dátum: 2012.10.02.
Intézmény: József Attila Könyvtár
Település: Dunaújváros

