
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beszámoló a 

Vörösmarty Mihály Könyvtár 

2013. évi munkájáról 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. 

 

Vasné Borsos Beáta Bíborka 

 

2014. február 17. 
 

 

 

 
 



 1 

Tartalom 

 

Bevezetés ........................................................................................................................................................... 3 

1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű változások ................................................................... 3 

1.2 A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése................................................................................. 4 

Szervezeti kérdések ........................................................................................................................................... 4 

1.3 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások ................................................................... 4 

1.4 Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra ................................................................................ 5 

1.4.1 Szervezeti változások ................................................................................................................... 5 

1.4.2 Személyi változások .................................................................................................................... 5 

A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása ....................................................................................... 6 

1.5 Gyűjteményszervezés - állományépítés .............................................................................................. 6 

1.5.1 Gyarapítás .................................................................................................................................... 9 

1.5.2 Apasztás ..................................................................................................................................... 13 

1.5.3 Feldolgozás, állományfeltárás ................................................................................................... 15 

1.5.4 Az állomány gondozása, ellenőrzése ......................................................................................... 16 

1.6 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök ...................................................................................... 16 

1.6.1 Olvasóterem ............................................................................................................................... 16 

1.6.2 Audiovizuális és zenei részleg ................................................................................................... 17 

1.6.3 Gyermekrészleg ......................................................................................................................... 19 

1.6.4 Helyismeret ................................................................................................................................ 20 

1.6.5 Csoportos látogatások ................................................................................................................ 21 

1.7 Könyvtári szolgáltatások ................................................................................................................... 22 

1.7.1 Felnőtt kölcsönző részleg .......................................................................................................... 22 

1.7.2 III. Béla király téri Tagkönyvtár ................................................................................................ 23 

1.7.3 Budai úti tagkönyvtár ................................................................................................................ 24 

1.7.4 Mészöly géza utcai tagkönyvtár ................................................................................................ 26 

1.7.5 Széna téri tagkönyvtár ............................................................................................................... 27 

1.7.6 Sziget utcai Tagkönyvtár ........................................................................................................... 28 

1.7.7 Zentai úti tagkönyvtár ................................................................................................................ 30 

1.7.8 Zsolt utcai Tagkönyvtár ............................................................................................................. 31 

1.7.9 Nyitva tartás ............................................................................................................................... 33 

1.7.10 Infrastruktúra ............................................................................................................................. 34 

1.7.11 Könyvtárellátási szolgáltató rendszer ........................................................................................ 35 

1.8 Könyvtárhasználat bemutatása .......................................................................................................... 37 

1.8.1 Beiratkozott olvasók száma ....................................................................................................... 37 

1.8.2 Könyvtárhasználatok száma ...................................................................................................... 38 

1.8.3 Helybenhasználat ....................................................................................................................... 42 

1.8.4 Reprográfiai szolgáltatások ....................................................................................................... 43 

1.8.5 Távhasználat .............................................................................................................................. 43 



 2 

1.8.6 Helytörténeti gyűjtemény használata ......................................................................................... 43 

1.8.7 Könyvtárközi dokumentumszolgáltatás ..................................................................................... 43 

1.8.8 Fiókközi kölcsönzés ................................................................................................................... 45 

1.9 Elektronikus könyvtár – digitalizálás – e-infrastruktúra ................................................................... 46 

Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok .................................................................................................. 47 

1.10 Hazai pályázatok ........................................................................................................................... 47 

1.10.1 A nemzeti kulturális alaphoz benyújtott pályázataink ............................................................... 47 

1.11 Uniós forrású pályázatok ............................................................................................................... 49 

1.11.1 Projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával ........ 49 

Képzési, menedzsment, közművelődési és PR ................................................................................................ 50 

1.12 Képzés, továbbképzés ................................................................................................................... 50 

1.12.1 Dolgozók képzése ...................................................................................................................... 50 

1.12.2 Használóképzés .......................................................................................................................... 50 

1.13 Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek ..................................................................... 50 

1.13.1 Menedzsment tevékenység ........................................................................................................ 50 

1.13.2 Minőségirányítás – pld. használói elégedettségmérés ............................................................... 50 

1.14 Rendezvények ............................................................................................................................... 50 

1.15 Kiadványok, szakmai publikációk ................................................................................................ 52 

1.16 PR tevékenység ............................................................................................................................. 53 

1.16.1 A könyvtárról szóló sajtómegjelenések ..................................................................................... 53 

Megyei könyvtár területi feladatellátása .......................................................................................................... 57 

1.17 Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok .................................................................................. 57 

1.18 ODR tevékenység .......................................................................................................................... 58 

1.19 Területi ellátó munka ..................................................................................................................... 58 

1.20 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése ........................................................................... 59 

1.21 Nemzetiségi könyvtári ellátásbemutatása ..................................................................................... 62 

1.21.1 Pályázati források ...................................................................................................................... 62 

1.21.2 Goethe intézet ............................................................................................................................ 62 

1.22 Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás ....................................................................................... 62 

Munkaterven kívüli feladatok teljesítése ......................................................................................................... 63 

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük ................................................................................. 64 

1.23 Létszám és bérgazdálkodás ........................................................................................................... 64 

1.24 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása .................................................................................. 64 

1.25 Jelentősebb eszközbeszerzések ..................................................................................................... 64 

1.26 Vagyonkezelés ............................................................................................................................... 66 

1.27 Partnerség és önkéntesség ............................................................................................................. 66 

  



 3 

Bevezetés  

1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű változások 

2013 ismét a változások éve volt a könyvtár életbében, 2 év alatt a második fenntartó- és gadasági szervezet-

váltást élte át az intézmény. 

A 2012. október 8-án elfogadott törvény értelmében 2013. január 1. napjától a megyeszékhely megyei jogú 

városok területén lévő megyei könyvtárak a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénz-

ügyi feltételek egyidejű átadásával a megyei intézményfenntartó központoktól a megyei jogú városok fenn-

tartásába kerültek. 

Ennek értelmében a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központtól 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásábakerült. Az intézmények átadását rögzí-

tő megállapodást a felek 2012. december 15. napján aláírták, az átadás-átvétel a törvényi előírásoknak meg-

felelően zajlott le. 

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvény alapján a megyei könyvtár a települési könyvtári feladatokat is 

ellátja, ezért Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 31. napjával a 

Városi Könyvtárat a jogszabályok előírásainak megfelelően beolvadással megszüntette. Jogutódja -az új 

költségvetési intézmény- 2013. január 1. napjától Vörösmarty Mihály Könyvtár néven működik az ön-

kormányzat fenntartásában székhelyén (Bartók Béla tér 1.) és telephelyein (Oskoal u. 7., III. Béla király tér 

1., Budai út 44-46., Mészöly Géza utca 1., Széna tér 16., Sziget utca 1., Zentai út 8., Zsolt utca 34.). 

Az önállóan működő és gazdálkodó Vörösmarty Mihály Könyvtár gazdasági szervezeti feladatait a Szé-

kesfehérvári Intézményfenntartó Központ láta el a megkötött együttműködési szerződésben foglaltaknak 

megfelelően. 

 

Az intézményi összevonás eleinte mind a városi, mind a megyei könyvtárat félelemmel vegyes várakozással 

töltötte el, kezdetben eléggé érezhető volt, hogy a kollégák tartanak egymástól és a helyzettől egyaránt. 

Az eltelt év azonban bebizonyította, hogy a félelmet mindenkinek sikerült leküzdenie és a közösen elért 

eredmények megmutatják, hogy a fenntartó jó döntést hozott, amikor az összevonásról határozott. 

 

A pozitívumokat a kollégák tekintetében egyértelműen a volt megyei könyvtári kollégák érzékelték: a szám-

lák határidőre történő kifizetése, a mindennapi rettegés attól, hogy kikapcsolják a villanyt, lekapcsolják a 

fűtést, nem viszik el a szemetet, megszűnt. Az állomány gyarapításának újbóli lehetősége rendkívül nagy 

jelentőséggel bírt nemcsak a kollégák, hanem az olvasók számára is.A cafeteria juttatás a bér minimális eme-

lését tette lehetővé az évek óta befagyasztott fizetések holtpontról való kimozdítására. 

 

A volt városi könyvtár dolgozói számára az év eleje ezzel szemben negatív tapasztalatokat hozott. A gazda-

sági osztály kiszervezése, a létszám duplájára gyarapodása, a lassabb ügyintézés, a szaporodó papírmunka, a 

beszerzés lassúsága sok bosszúságot okozott. Nehézséget jelentett, hogy a volt városi könyvtár gazdasági 

osztálya megszűnt, a volt megyei könyvtár pedig a MIK-től a SZIK-hez került. Így egyetlen olyan kolléga 

sem maradt az új gazdasági szervezet kötelékében, aki legalább a két volt intézmény egyikének ismerte vol-

na a működési problémáit, feladatait. Tovább lassította az ügyintézést, hogy a SZIK a könyvtártól eléggé 

távolra, a Budai útra költözött. Komoly problémát jelentett, hogy a KELLO-val csak májusban sikerült meg-

kötni a szerződést, valamint, hogy a KSZR végrehajtási rendelet csak júniusban jelent. A kistelepülések ellá-

tása a könyvtár számára egy teljesen új terület volt, a hatalmas munkához még nem volt tapasztalat. Éppen 

ezért sem a gyarapítást, sem a KSZR összeg költését nem kezdte meg a könyvtár korábban. Az új dokumen-

tumokat a tagkönyvtárakban hiányolták az olvasók, szokatlan volt számukra az addigitól eltérő lassabb rend-

szer. Sajnos az elveszett időt év végéig nem sikerült maradéktalanul behozni, ami nem is csoda, hiszen fél év 

alatt kellett volna egy egész éves feladatot elvégezni. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy többet ez 

ne forduljon elő, valószínűleg ebben az új feladat ellátásában lassanként kialakuló tapasztalat is segíteni fog-

ja a kollégákat. 

A fenntartó nemcsak szóban, hanem tevőlegesen is megmutatta, hogy érdekli az intézmény sorsa, 

számontartja, hogy milyen új feladatot jelent számára az összevonás, Polgármester úr a Közművelődés és 

Humán Szolgáltató iroda vezetőivel meglátogatta az intézményt és pincétől padlásig bejárták azt. A kötetlen 

beszélgetés során meghallgatta a kollégák véleményét, megválaszolta kérdéseiket. Éreztette és érezteti azóta 

is, hogy a könyvtár fontos szereplője a város vérkeringésének.  
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Márciusban az intézmény munkamegosztási megállapodást kötött a Székesfehérvári Intézményi Központtal 

a gazdálkodási feladatok bonyolítására. A két volt intézmény összes partnerénél és szolgáltatójánál megtör-

tént az adatmódosítás. Az új bankszámlánkhoz kapcsolódóan - a feladatellátásnak megfelelően - megnyitot-

tuk a szükséges fő és alszámlákat (TIOP, TÁMOP, ODR, NKA, KSZR). 

Április 2-án megtörtént a két intézmény adatbázisainak egyesítése, az ezzel kapcsolatos feladatokatamely 

nagy mennyiségűú plusz feladatot jelentett a kollégáknak. 

Május 1-től a Közgyűlés határozata értelmében bevezetésre kerültek az új beiratkozási díjak, elkészült a 

Könyvtárhasználati szabályzat és az új díjszabás. Elkészítettük az új beiratkozási lapokat és olvasóje-

gyeket, beszereztük az új névnek megfelelő vonalkódokat. 

Elvégeztük a honlap módosításait, megkötöttük a KELLO-val a szerződést, majd megkezdtük a gyarapítást. 

A párhuzamos feladatellátás elkerülése érdekében megkezdődött az új Gyűjtőköri Szabályzat kidolgozá-

sa. A feldolgozó csoport, a helyismereti csoport és a módszertani csoport kibővült a volt Városi Könyvtár 

feldolgozó kollégáival, a városi kollégák költözése májusban lezajlott. 

A kötészetben a vágógép az elavultsága miatt használhatatlanná vált. Időközben a kötészeti dolgozók 

közös megegyezéssel felmondtak. A kötészeti munka egyelőre külsős cég segítségével valósul meg. A Széna 

téri homlokzat javítását elvégeztettük. 

Az Esélyegyenlőségi Terv, az Informatikai Szabályzat, Gyakornoki Szabályzat és a gazdasági szabály-

zatok elkészültek. 

Szeptemberben megkezdődtek az érintésvédelemi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizs-

gálatok, valamint ezzel egy időben a munkahelyi kockázatértékelés, Munkavédelmi Szabályzat és 

Tűzvédelmi Szabályzat készítésének feladatai is. Elkészült a könyvtár Küldetésnyilatkozata.A Kockázat-

értékelésben rögzítésre került hiányosságok megszüntetése, kijavítása megtörtént, az érintés- és tűzvé-

delmi felülvizsgálatban előírtak munkálatai megkezdődtek, de a nagymértékű hiányosságok megszüntetése 

hosszú időt vesz igénybe, így a munka csak 2014 év elején fog befejeződni. A tűzoltó készülékek felülvizs-

gálata, a hibás készülékek cseréje, a kötelező táblák kihelyezése megtörtént. 

A takarító és karbantaró munkakörben foglalkoztatottak védőruha- és eszköz beszerzése megtörtént. A volt 

városi könyvtár Kollektív Szerődésében rögzített feltételekkel az érintett kollégák munkaruhát kaptak. 

Év végére elkészült az új Szervezeti és Működési Szabályzat is, mely 2014. január 1-vel lépett életbe. Az 

év végi revízió által feltárt hiányosságok pótlása folyamatosan történik a hiányosságok pótlására 2014. már-

cius 31. a határidő. 

A szerződéssel takarítói és ruhatárosi munkakörben alkalmazott munkavállalók szerződését nem kötöttük 

meg újra, hanem az időközben felszabadult státuszokra alkalmaztunk munkavállalókat. Ezzel a lépéssel sike-

rült biztosítani minden tagkönyvtárban a takarítást, amely korábban nem volt megoldott. 

Az intézmény egyesítésével kapcsolatos, a költségvetésbe betervezett informatikai fejlesztéshez szükséges 

eszközök megrendelésre kerültek. 

A különböző jellegű adatszolgálatásokat határidőre teljesítettük. 

 

1.2 A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése 

A 2013. évi munkatervben megfogalmazott feladatoknak az intézményben dolgozók eleget tettek, a feladat-

ellátás részleteit a beszámoló megfelelő pontjai tartalmazzák. 

 

Szervezeti kérdések 

1.3 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások 

Alapító Okirat:Az intézmény új, egységes szerkezetbe foglalt Alapító OkiratátSzékesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Közgyűlése a 713/2012 (XII.14.) sz. határozatával fogadta el. Az alapító okirat 2013. 

január 1. napján lépett hatályba, mellyel egyidejűleg a közigazgatási és igazságügyi miniszter által IX-

09/30/108/2012. számon kiadott, 2012. június 21. napján kelt egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát 

vesztette. 

Elkészültek az intézmény működésében elengedhetelen szabályzatok (lásd 1.1) 
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1.4 Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra 

Az új intézmény vezetését a volt megyei könyvtár igazgatója kezdte meg és március 31-ig végezte a felada-

tokat, megbízása lejártáig. Április 1-től a volt megyei könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

– az igazgatói pályázat kiírása és lebonyolítása idejére – az olvasószolgálat osztályvezetőjét bízta meg a 

fenntartó, aki addig az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátta. Az igazgatói pályázatot az osztályvezető el-

nyerte, így október 21. napjától vezeti az intézményt. 

Igazgatóhelyettes az év végéig nem volt, az olvasószolgálat vezetését a osztályvezető helyettes vette át ideig-

lenesen. A korábbi igazgató az olvasószolgálatba tért vissza. 

 

1.4.1 SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 

Áprilisban megkezdődött az új szervezeti felépítés kialakítása. A volt Városi Könyvtár központja a Budai úti 

Tagkönyvtár volt, ahol a feldolgozó osztály, a rendszergazda és a karbantartó is dolgozott. Ők mindannyian 

átkerültek a Budai útról a Központi Könyvtárba.A feldolgozó kollégák közül ketten a feldolgozó csoportba, 

egy-egy kolléga pedig a helyismereti és a módszertani csoportba, a rendszergazda az informatikai csoportba, 

a karbantartó pedig az üzemeltetési csoportba került át. 

A korábbi módszertani és üzemeltetési osztály szétválasztásra került, a módszertani csoport a feldolgozó 

osztály egységébe, az üzemeltetési csoport az igazgató irányítása alá kerültek. 

A változtatásra azért volt szükség, mert január 1-től új feladatkörrel, a KSZR működtetésével kibővült a me-

gyei feladatok ellátása. A két fő módszertanos kolléga egyike látta el korábban az osztály vezetését, majd 

nyugdíjba vonulása után az osztályvezető nélkül maradt. A szakmai és technikai feladatkörök szétválasztása 

logikus lépés volt. A szétválasztás költöztetéssel is járt. A módszertani csoport kollégái felköltöztek a fel-

dolgozó osztályra, amellyel a munkaszervezés könnyebbé vált. A korábbi helyükből tárgyaló került kialakí-

tásra, mely a vezetői értekezletek, iskolai csoportfoglalkozások számára biztosít ideális helyszínt. Az üze-

meltetési csoportés a rendszergazdák, mint informatikai csoport az igazgató irányítása alá kerültek. Helyileg 

az adminisztratív munkakörben dolgozók az informatikusokkal az igazgatói irodával szomszédos helyiségbe 

kerültek. 

A Budai úti Tagkönyvtárban 8 órában dolgozó takarító munkaideje megosztásra került: 6 órában a Budai 

úton, 2 órában a III. Béla király téri Tagkönyvtárban dolgozik. Az alább részletezett személyi mozgások az 

üzemeltetést illetően úgy kerültek szervezésre, hogy miden tagkönyvtárban megoldott legyen a feladatok 

ellátása (korábban például nem mindenütt volt takarítás). 

1.4.2 SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 

Az engedélyezett létszám 80 fő 8 órás státusz volt. Az elmúlt évet nagy humán erőforrás mozgás jellemezte. 

Az összevonás előtt mind a városi, mind a megyei könyvtár 1,5, azaz összesen 3 betöltetlen álláshellyel ren-

delkezett. Ennek terhére májusban egy fő került a helyismereti csoportba, hogy a nyugdíjba készülő kollégá-

tól legyen ideje átvenni a feladatokat. A két másik álláshely betöltése határozott idejű jogviszonnyal rendel-

kező kollégák véglegesítésével történt. 

Májusban a két kötészeti dolgozó felmondott, az ő álláshelyük nem került betöltésre, mivel a kötészeti vágó-

gép tönkrement és annak pótlásáig nem megoldható kötészeti dolgozók foglalkoztatása. A probléma megol-

dásáig bérük dologi kiadásba történő átcsoportosításával, külső céggel végeztetjük a kötészeti feladatokat. 

Egykönyvtáros kolléga nem jött vissza dolgozni a Gyes lejárta után, egy pedig más munkahelyre távozott. 

Utóbbi helye a központi olvasószolgálatban került betöltésre. 

A nyugdíjasok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi változások miatt a 4 órás kulturális menedzser és a 

Széna téri 6 órás takarító álláshelye szabadult fel. 

Mindezen túl a megbízási díjjal dolgozó Budai úti Tagkönyvtár 8 órás ruhatárosától, a Széna téri Tagkönyv-

tár8 órás ruhatárosától, a Sziget utcai Tagkönyvtár 2 órás takarítójától, valamint a Zsolt utcai Tagkönyvtár 2 

órás takarítójától kellett megválnunk. A megváltozott körülmények az üzemeltetés működtetésének átszer-

vezését vonta maga után. Mindezen túl komoly veszteséget is jelentett a könyvtár számára, mivel szakmai 

státuszokat kellett beáldozni annak érdekében, hogy az üzemeltetési feladatok zavartalanságát biztosítani 

lehessen. A 6 órás Széna téri takarító helyére egy 4 órás takarító és a Zentai úti Tagkönyvtárba egy 2 órás 

takarító került. A kulturális menedzser helyére 4 órás takarító került alkalmazásra, aki 2 órában a Sziget ut-

cai Tagkönyvtárban, 2 órában pedig a Mészöly Géza utcai tagkönyvtárban dolgozik. A Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtárat korábban 2 órában takarító kolléganő a Zsolt utcai Tagkönyvtárba került áthelyezésre. A 
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Gyesről vissza nem tért könyvtáros kolléga helyére a Széna téri Tagkönyvtárba 8 órás ruhatáros került al-

kalmazásra. 

A Gyesen lévő könyvtáros asszisztens helyét határozott idővel a Budai úti Tagkönyvtárban 8 órás ruhatáros 

töltötte be.2 fő 40 éves munkaviszonyának elérésével nyugdíjba vonult november 1-vel. 

A volt városi könyvtárban dolgozó gazdasági munkakörben foglalkoztatott kollégák helyére egy fő ügyviteli 

alkalmazott az üzemeltetési csoportba, egy fő adatrögzítő a feldolgozó osztályrakerült. A Budai úti Tag-

könyvtárban dolgozó ruhatáros a központi olvasószolgálatba került, határozott idejű megbízása határozatlan 

időre változott. A határozott idejű álláslehetőségre raktáros került felvételre szintén a központi olvasószolgá-

latba. 

A nyugdíjba vonuló könyvtáros asszisztens helyére a központi könyvtárban addig 5 órában dolgozó ruhatá-

ros került, így munkaideje 8 órára bővült, ezért a Budai úti Tagkönyvtár ruhatárosi feladatait vette át. A kol-

léga helyére a központi könyvtár ruhatárába új alkalmazott került felvételre 5 órában. 

A nyugdíjba vonuló könyvtáros helyét a Budai úti Tagkönyvtárban addig határozott idővel alkalmazott kol-

léga szerződésének határozatlan idejűre történő módosításával tölti be. 

A határozott idejű státuszra új kolléga került felvételre a Zsolt utcai Tagkönyvtárba. December 1-től egy fő 

megkezdte sétálóideje letöltését, helyére egy fő a központi olvasószolgálathoz, egy fő – az időközben fel-

mondott módszertanos kolléga – helyére került. Az utóbbi három kolléga 2014. január 1-vel került alkalma-

zásra. 

 
A szervezeti ábrát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása 

1.5 Gyűjteményszervezés - állományépítés 

A gyűjteményszervezési és állományépítési feladatokat végző osztály 2013-ban jelentősen átalakult. A Vö-

rösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a Városi Könyvtár egyesítésével a két intézmény feldolgozó osztálya 

is egyesült. A Budai útról a Központi Könyvtár feldolgozó termeibe költöztek át a feldolgozó osztályos kol-

légák, továbbá a módszertani csoport is a feldolgozó osztályhoz került az új SZMSZ szerint. A költözés jú-

niusban történt. A volt városi könyvtár állományszervezési osztályának négy munkatársa különböző munka-

területekre került az új intézményben. Egy fő a módszertani, egy fő a helyismereti, két fő a feldolgozó osz-

tály munkájába kapcsolódott be. Az egyik kolléga májustól októberig táppénzen volt, a helyettesítésére fel-

vett kolléga a státuszok változása miatt az osztályon maradt és főleg a KSZR feladatok végrehajtásában vesz 

részt. 

A tagkönyvtárból érkezett feldolgozókfeladata egyrészt a tagkönyvtárak állománygyarapítása és állo-

mányapasztása, másrészt a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) Fejér megyei településeinek 

állománygyarapítása. 2013-ban 37 településnek rendeltek könyvet főleg a kellótól a beérkezett megren-

delők alapján. Ezeket állományba vették, számítógépes kölcsönzésre alkalmassá tették, statisztikát készítet-

tek róluk, majd szállításra előkészítették. A technikai szerelés, a könyvek ellenőrzése az újonnan felvett 

harmadik kolléga bevonásával történik. 

A központi könyvtári feldolgozó kollégák a korábbi munkakörük szerint látják el munkájukat, a központi 

könyvtáriés a volt pedagógiai, jelenleg III. Béla király téri Tagkönyvtár részéregyarapítják, feldolgozzák 

és apasztják az állományt. A feldolgozás szakozással, tárgyszavazással, a tanulmánykötetek analitikus 

feltárásával történik. 2013-ban a jelentős számú rendezvények szervezéséből mindenki kivette a részét, 

több kolléga az „Olvass velünk, olvass többet!” - TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0003” pályázatba is be-

kapcsolódott.Irodalmi, egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat, írásbeli kommunikációs foglalkozá-

sokat, játszóházat, a roma kultúra értékeit bemutató programsorozatokat szerveztek. 

A csoport dolgozói részt vesznek az olvasószolgálati munkában heti egy alkalommal és három hetente 

szombaton is. 
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1. Az állomány 2013.12.31-én 

 

 

Megnevezés 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár és 6 

tagkönyvtára saját 

állománya 

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár 

állománya 

Letéti állomány KSZR állomány 
ÖSSZESEN  

(KSZR nélkül)  

Darab-

szám 

Érték 

Ft-ban  

Darab-

szám 

Érték            

Ft-ban 

Darab-

szám 

Érték            

Ft-ban 

Darab-

szám 

Érték        

Ft-ban 

Darab- 

szám 

Érték 

Ft-ban 

Egyedi nyilvántartású doku-

mentumok         

 

  

 

      

  Törzsgyűjtemény 
         

 

  

 

      

  - Könyv 

 

462 102   21 045   1 960   3 351   485 107   

  - Időszaki kiadvány 15 502       
 

  
 

  15 502   

  Összesen:   477 604   21 045   1 960   3 351   500 609   

  

    

        

 

  

 

      

  Különgyűjtemények I.         

 

  

 

      

  - Dévay-gyűjtemény 429       

 

  

 

  429   

  - 1851 előtti könyv 596       
 

  
 

  596   

  - Hangfelvétel 

 

        

 

  

 

      

  

  

hangoskönyv* 8 993       

 

  

 

  8 993   

  
  

egyéb 
 

11 875   92   42   54   12 009   

  - Videofelvétel 

 

2 182   854   4   

 

  3 040   

  - CD-ROM 

 

623   412   

 

  

 

  1 037   

  - DVD 
 

1 713       32   178   1 745   

  - Kotta 
 

3 360       
 

  
 

  3 360   

  - Mikrofilm 

 

773       

 

  

 

  773   

  Összesen:   30 544   1 358   76   232   31 978   

Egyedi nyilvántartású dok. 

összesen: 
508 148 

340 781 

461 22 403 

23 283 

829 2 038 

38 029 

48 3 583 

5 263 

436 532 589 367 868 238 

  Különgyűjtemények II.         

 

  

 

      

  - Kisnyomtatvány 56 449 2 211 165     
 

  
 

  56449 2 211 165 

  - Kép 

 

4 179 1 268 195     

 

  

 

  4179 1 268 195 

  - Kivágat 
 

18 387 111644     
 

  
 

  18387 111 644 

  Összesen:   79 015 3.591.004             79015 3 591 004 

Különgyűjtemények összesen: 
109 559               109 559   

Állomány összesen: 587 163 
344 372 

465 
22 403 

23 283 

829 
2 038 

3 802 

948 
3 583 

5 263 

436 
611 604 371 459 242 
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2. Az egyedi nyilvántartású dokumentumok megoszlása szakcsoportok szerint 2013. december 31-én 

Megnevezés   

Vörösmarty 

Mihály Könyvtár 

és 6 tagkönyvtára 

saját állománya 

III. Béla király 

téri 

Tagkönyvtár 

állománya 

Letéti 

állomány 

KSZR ál-

lomány 

ÖSSZESEN 

(KSZR 

nélkül) 
 

Szakirodalom             

  Általános művek (0) 15650 414 10 10 16074 

  

Társadalomtudomány (1, 2, 3, 908, 

92/99) 117952 8628 238 430 128618 

  Nyelv- és irodalomtudomány (8) 37730 5726 170 107 43626 

  Természettudományok (5, 91) 36170 3361 62 32 39593 

  Alkalmazott tudományok (6) 42690 2756 54 363 45500 

  Művészetek (7) 

 

52993 1324 139 94 54456 

Szakirodalom összesen: 303490 22209 673 1036 326372 

   Szakirodlom 

 
                

  Gyermek szakirodalom 12041     310 12351 

  Felnőtt szakirodalom 

 
    291449 222209 673 726 314331 

 

Szépirodalom 
  

          

  Gyermek szépirodalom 46887   181 1321 47068 

  Felnőtt szépirodalom 157771 194 1184 1226 159149 

 

Szépirodalom összesen:       204658 194 1365 2547 206217 
 

Állomány összesen: 508 148 22403 2038 3583 532589 
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1.5.1 GYARAPÍTÁS 

 

A 2013. évben 5 939 dokumentum került feldolgozásra a központi könyvtár és a tagkönyvtárak részére. A 

letéti állományba beszerzett dokumentumok száma (NKA nemzetiségi letét)263 könyv, 462.215,- Ft 

értékben. Az újonnan indult KSZR-ben a 2013. évben 3 583 dokumentumot kaptaka községek nettó 

5.263.436,- Ft értékben, melyből 3351 db könyv, 54 db CD és 178 db DVD. 

Ebben az évben került sor a 2012. évi ODR támogatás elköltésére is. 

5 db CD-ROM érkezett 14.835,- Ft értékben, 73 db kotta 67.968,- Ft értékben, 215 hanghordozó 368.090,- 

Ft értékben. 192 db DVD került feldolgozásra 239.787,- Ft értékben, és 143 db videokazetta 70.000,- Ft ér-

tékben. 8 db időszaki kiadványt vettek állományba 30.980 Ft értékben. A III. Béla király téri Tagkönyvtár 

- mely pedagógiai szakkönyvtárként működik - 61 db könyvet kapott, a tagkönyvtárak 2 371 db dokumen-

tummal gyarapodtak 3.628.177 Ft értékben. 

 

A 2013. évben a tényleges gyarapítást az év második felétől lehetett megkezdeni. Az év első részében a 

szervezeti átalakulás, a csoportok költözése, a Könyvtárellátóval történő szerződéskötés elhúzódása miatt 

a rendelések később kezdődtek el. A TÁMOP pályázat rendezvényeinek szervezése is igénybe vette a kollé-

gák munkaidejét. A KSZR beszerzések megkezdését nehezítette, hogy a jogszabályt nyár elején jelent 

meg, és utána kezdődhetett a gyarapítás megszervezése, az integrált rendszer felkészítése, a kollégák betanu-

lása. 

 

Ezt követően a nyártól az év végéig folyamatosan nagy mennyiségben érkeztek a dokumentumok, na-

gyobb részt az éves előirányzatból, továbbá a 2012. évi ODR keretből, a nemzetiségi pályázatból, az ér-

dekeltségnövelő támogatásból. A nagy mennyiség miatt sok polcot át kellett rendezni, hogy fogadni lehes-

sen a szállítmányokat. 

A hirtelen, egyszerre érkező mennyiség miatt az éves beszerzést nem lehetett a tárgyévben feldolgozni. 

Mind a KSZR-ben, mint a normál beszerzésben még az év utolsó napjaiban is nagy mennyiségben érkeztek 

kiadványok, melyeket már csak a 2014. évi statisztikában lehet majd kimutatni. Több mint 1000 könyv 

1,5 millió Ft értékben várja, hogy feldolgozzák és kivigyék a községekbe, illetve a központi és tagkönyvtá-

rak 500 db körüli mennyiséget fognak még ezekből a beszerzésekből 2014. első felében átvenni.  

 

Az év első felében nagy mennyiségű fölöspéldányokat is kapott az intézmény más könyvtárakból, me-

lyeknek a feldolgozása szintén csak a következő évben történhet meg, a tárgyévben 241 db dokumentum 

került állományba, a fölöspéldányokon kívül az újraleltározott könyvekkel. Jelentős mennyiségű aján-

dékkal is bővült az intézmény állománya,1066 db kiadvány került a könyvtárba, részben szerzők, kia-

dók újdonságai, másrészt olvasók adományai. A Nemzeti Könyvtár sorozat kötetei is megérkeztek. 
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3. Az állomány gyarapodása 2013-ben 

                     

 Megnevezés 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár és 6 

tagkönyvtára saját ál-

lománya 

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár 

állománya 

Letéti állomány KSZR állomány 
ÖSSZESEN  

(KSZR nélkül) 

Darab-

szám 

Érték 

Ft-ban  

Darab-

szám 

Érték 

Ft-ban 

Darab-

szám 

Érték 

Ft-ban 

Darab-

szám 

Érték 

Ft-ban 

Darab 

-szám 

Érték Ft-

ban 

Egyedi nyilvántartású doku-

mentumok         

 

  

 

      

  Törzsgyűjtemény 
         

 
  

 
      

  - Könyv 

 

5 303 9 5943 52 75   263   3 351   5641   

  - Időszaki kiadványok 8 30 980     

 

  

 

  8   

  Összesen:   5 311 9 625 332 75 113 259 263 462 215 3 351 5 263 436 5649 10 200 806 

  

    

        

 

  

 

      

  Különgyűjtemények I.         

 

  

 

      

  - Dévay-gyűjtemény         

 

  

 

      

  - 1851 előtti könyv         
 

  
 

      

  - Hangfelvétel 

 

        

 

  

 

      

  

  

hangoskönyv**         

 

  

 

      

  
  

egyéb 
 

215 368 090     
 

  54   215   

  - Videofelvétel 

 

143 70 000     

 

  

 

  143   

  - CD-ROM 

 

5 14 835     

 

  

 

  5   

  - DVD 

 

192 239 787     

 

  178   192   

  - Kotta 
 

73 67 968     
 

  
 

  73   

  - Mikrofilm 

 

        

 

  

 

      

  Összesen:   628 760 680         232   628 760 680 

Egyedi nyilvántartású dok. 

összesen: 
5 939 10 377 712 75 113 259 263 462 215 3 583 5 263 436 6 277 10 953 186 

  Különgyűjtemények II.         

 

  

 

      

  - Kisnyomtatvány 1 197 338 800     

 

  

 

  1 197 338 800 

  - Kép 
 

6 1 040     
 

  
 

  6 1 040 

  - Kivágat 

 

339 6 780     

 

  

 

  339 6 780 

  Összesen:   1 542 346 620             1 542 346 620 

Különgyűjtemények összesen: 
2 170 1 107 300             2 170 1 107 300 

Állomány összesen: 7 481 10 724 332 75 113 259 263 462 215 3 583 5 263 436 7 819 11 299 806 
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4. Az egyedi nyilvántartású dokumentumok 2013. évi gyarapodása szakcsoportok szerint 

 

Megnevezés   

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár 

és 6 tagkönyvtára 

saját állománya 

III. Béla király 

téri 

Tagkönyvtár 

állománya 

Letéti 

állomány 

KSZR 

állomány 

ÖSSZESEN  

(KSZR nélkül) 

Szakirodalom             

  Általános művek (0) 108 1   10 109 

  

Társadalomtudományok    

 (1, 2, 3, 908, 92/99) 1434 55 4 430 1493 

  Nyelv- és irodalomtudomány (8) 263 3 89 107 355 

  Természettudományok  (5, 91) 233 1   32 234 

  Alkalmazott tudományok (6) 428 2   363 430 

  Művészetek (7) 

 

495 3   94 498 

Szakirodalom összesen: 2961 75 93 1036 3129 

  

Szakirodalom: 

 

Gyermek szakirodalom 305     310 305 

Felnőtt szakirodalom 2656 75 93 726 2824 

Szépirodalom   
          

  Gyermek szépirodalom 725   163 1321 888 

  Felnőtt szépirodalom 2253   7 1226 2260 

Szépirodalom összesen     2978 0 170 2547 3148 

Állomány összesen: 5939 75 263 3583 6277 

 

 

 

A Kellótól- a KSZR gyarapítást nem számítva -2 922 db dokumentum került beszerzésre 5.606.696,- Ft 

értékben. Egyéb helyről, főleg a Shopline-tól és kiadóktól 2 009 db dokumentumot vásárolt az intéz-

mény3.414.446,- Ft értékben. Összesen 4 931 dokumentum került be az állományba vétel útján. 

Ajándékként 1 066 db könyvvel, csere útján és egyéb módon 241 db dokumentummal gyarapodott a könyvtár, 

míg kötelespéldányként 39 db kötet került az állományba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 12 

5. Az egyedi nyilvántartású dokumentumok 2013. évi gyarapodásának megoszlása a gyarapodás forrása szerint 

 

 

Megnevezés 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár és 6 

tagkönyvtára saját 

állománya 

III. Béla király 

téri Tagkönyvtár 

állománya 

Letéti 

állomány 

KSZR 

állomány 

ÖSSZESEN 

(KSZR nélkül) 

 

 db % db % db % db % db % 

 

Vétel a Könyvtárellátótól 2820 47.48% 54 72.00% 48 18.25% 3211 89.62% 2922 46.55% 

 

Vétel egyéb helyekről 1786 30.07% 8 10.67% 215 81.75% 363 10.13% 2009 32.01% 

 

Vétel összesen:   4606 77.56% 62 82.67% 263 

100.00

% 3574 99.75% 4931 78.56% 

 

Ajándék 

 

1064 17.92% 2 2.67%     9 0.25% 1066 16.98% 

 

Kötelespéldány 

 

28 0.47% 11 14.67%         39 0.62% 

 

Egyéb 

 

241 4.06%             241 3.84% 

 
Összes gyarapodás: 5939 100.00% 75 100.00% 263 100% 3583 100% 6277 21.44% 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár és 6 

tagkönyvtára saját 

állománya 

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár ál-

lománya 

Letéti állomány KSZR állomány 
ÖSSZESEN  

(KSZR nélkül) 

Ft % Ft % Ft % Ft % Ft % 

Vétel a 

Könyvtárellátótól 

 5464754 52.66% 87283 77.07% 54659 33.70% 4792796 91.05% 5606696 51.19% 

Vétel egyéb 

helyekről 2997529 28.88% 9361 8.27% 407556 66.30% 457230 8.69% 3414446 31.17% 

Vétel összesen: 8462283 81.54% 96644 85.34% 462215 100.00% 5250026 99.74% 9021142 82.36% 

Ajándék 1625865 15.67% 4000 3.53%     13410 0.26% 1629865 14.88% 

Kötelespéldány 56910 0.55% 12615 11.14%         69525 0.64% 

Egyéb 232654 2.24%             232654 2.12% 

Összes gyarapo-

dás: 
10377712 100.00% 113259 100.00% 462215 100% 5263436 100% 10953186 100.00% 

 

 

 

A British Council 100.000 Ft támogatást adott angol dokumentumok beszerzésére, melynek feldolgozása 

folyamatban van. A Goethe Intézet 40 db dokumentumot adományozott könyvtárunknak, melyek fel-

dolgozása 2014-ben történik meg. A letéti állomány az NKA nemzetiségi pályázat összegéből 259 db do-

kumentummal gyarapodott. 
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6. Idegen nyelvű könyvek gyarapodása és csökkenése 2013-ban 

 

Nyelv 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár és 6 

tagkönyvtára saját 

állománya 

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár ál-

lománya 

Letéti állomány KSZR állomány 
ÖSSZESEN  

(KSZR nélkül)  

2013. 

01.01. 

Gyara- 

podás 

2013. 

01.01. 

Gyara- 

podás 

2013. 

01.01. 

Gyara- 

podás 

2013. 

01.01. 

Gyara- 

podás 

2013. 

01.01. 

Gyara-

podás 
 

  Orosz   648 0             648    

  Német 

 

5440 21 12   0 259 

  

5452 259  

  Angol 

 

2657 3 62           2719    

  Francia 

 

534 0             534    

  Egyéb 

 

982 0             982    

Összesen:   10261 24 74 0 0 259 0 0 10335 283 
 

              

 

Nyelv 

 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár és 6 

tagkönyvtára saját 

állománya 

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár ál-

lománya 

Letéti állomány KSZR állomány 
ÖSSZESEN  

(KSZR nélkül) 

Törlés 
2013. 

12.31. 
Törlés 

2013. 

12.31. 
Törlés 

2013. 

12.31. 
Törlés 

2013. 

12.31. 
Törlés 

2013. 

12.31. 

  Orosz   0 648             0 648 

  Német 

 

0 5461   12 0 259     0 5782 

  Angol 

 

0 2660   62         0 2722 

  Francia 

 

0 534             0 534 

  Egyéb 

 

0 982             0 982 

Összesen:   0 10285 0 74 0 259 0 0 0 10618 

 

 

 

 

 

1.5.2 APASZTÁS 

Az állomány apasztása során összesen 3 612 dokumentum törlésére került sor. 3 169 példány a tag-

könyvtárak állományából, 159 darab a III. Béla király téri Tagkönyvtárból került törlésre. 

125 db időszaki kiadvány is törlésre került, melyeknek egyik indoka, hogy a kiadványok egy része több 

példányban is megtalálható volt, valamint helyhiány, amely miatt az egyáltalán nem keresett országos perio-

dikák törlését kellett végrehajtani. A nemhagyományos dokumentumok dokumentumok törlésére el-

használódás, valamint olvasói elvesztés miatt került sor. 
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7. A törzsgyűjtemény állományának gyarapodása és csökkenése a 2013-ban a külön nyilvántartott állományokban db-ban 

 

 

Állomány 2013.01.01. Gyarapodás Törlés 2013.12.31. 
 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár és 6 tagkönyvtára 

saját állománya 

223775 4301 419 227657 
 

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár állománya 
22487 75 159 22403  

Letéti állomány 1775 263 0 2038  

KSZR állomány     
 

Összesen 

(KSZR nélkül): 
248037 4639 578 252098 

 

 

 

8. Az állomány csökkenése 2013-ban 

 

Megnevezés 

Vörösmarty 

Mihály Könyvtár 

és 6 tagkönyvtára 

saját állománya 

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár ál-

lománya 

Letéti ál-

lomány 
KSZR állomány 

ÖSSZESEN  

(KSZR nélkül) 

Dar-

ab-

szám 

Érték 

Ft-ban  

Darab-

szám 

Érték            

Ft-ban 

Dar-

ab-

szám 

Érték            

Ft-

ban 

Darab-

szám 

Érték        

Ft-

ban 

Darab- 

szám 

Érték 

Ft-ban 

Egyedi nyilvántartású dokumen-

tumok                     

  Törzsgyűjtemény 
                    

  - Könyv 
 

3464   159           3623   

  - Időszaki kiadványok 125               125   

  Összesen: 3589   159           3748   

  

   

                    

  Különgyűjtemények                     

  - Hangfelvétel 
0               0   

  - Videofelvétel 22               22   

  - CD-ROM                     

  - DVD 

 

                    

  - Kotta 

 

1               1   

  - Mikrofilm                     

  Összesen: 23               23   

Egyedi nyilvántartású dokumen-

tumok összesen: 
3612 380188 159 110523 0 0 0 0 3771 490711 
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A törlés oka   

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár 

és 6 tagkönyvtára 

saját állománya 

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár állománya 

Letéti ál-

lomány 
KSZR állomány 

Tervszerű állományapasztás 
977 138     

Természetes elhasználódás 
1786       

Egyéb ok 

 

849 21     

Összesen: 3612 159 0 0 

 

 

1.5.3 FELDOLGOZÁS, ÁLLOMÁNYFELTÁRÁS 

A feldolgozó csoport munkája által létrejött 1 4497 új rekord, és több mint 32 000 rekord került módosí-

tásra. A közös állomány kezelése több odafigyelést és egyeztetést igényel.  

A Márai III. program jegyzékeinek behasonlítását az olvasószolgálattal közösen végezte a csoport, a do-

kumentumok a tárgyévben nem érkeztek meg, csak a következő évben. 

Folyamatosan történt az egyeztetés a központi és a tagkönyvtári kollégák részvételével a Kelló által kiadott 

Új Könyvek állománygyarapítási útmutató megjelenéséhez igazodva. A kiválasztott tételek megrendelése, 

átvétele, érkeztetése, feldolgozása folyamatosan zajlott. 

Sajnos az előző évben megkezdett volt pedagógiai könyvtári videokazetták állományba vétele szüne-

telt, a nagy mennyiségű új könyv érkezése miatt. Az év elején a megyei könyvtári és a volt városi könyv-

tári adatbázis egyesítése több hetes ellenőrző munkát jelentett a feldolgozó osztálynak. A teszt adatbázis 

ellenőrzése, indexek javítása, problémák feltárása, jelentése, előkészületek, ismétlődések kiszűrése, egyezte-

tések kellettek ahhoz, hogy az egyesített adatbázis használható legyen. Sajnos számos cím került be a leírási 

sajátosságok eltérése miatt, amelyek így többször látszanak, bár azonos kiadványról van szó. Főleg többkö-

tetes művek, sorozatok és nemhagyományos dokumentumok, melyek leírásainak javítása csak később lesz 

megoldható. 

A nyár folyamán a Zsolt utcai tagkönyvtárba költöztették a központi könyvtári DVD-ket, és az ottani 

videokazettákat ideköltöztették. A rekordok átállítása, előkészületek, egyeztetés volt szükséges a végrehaj-

táshoz. Az egyesítés miatt megváltozott egyes állományok, raktárak beállítása is. 

Ebben az évben is számos jegyzék áttekintésére, behasonlítására került sor. Az Országos Idegennyelvű 

Könyvtár nemzetiségi jegyzékének behasonlítása, az NKA nemzetiségi pályázati dokumentumok beszerzése, 

a címek egyeztetése, a Goethe intézeti jegyzék átnézése, több mint 180 db fölöspéldány és antikvár jegyzék 

átnézése. A Tinta Kiadó személyesen is megkereste könyvtárunkat, ajánlatot adott KSZR településeknek, 

valamint több szerző jelentkezett új kiadványával. 

 

A KSZR a feldolgozásban is számos új feladatot jelent. Az egyik kolléga és az osztály vezetője több alka-

lommal járt kint községekben a módszertanos kollégákkal, feldolgozási szempontból tanácsokat adni, hely-

zetet felmérni. 

Az osztály vezetője részt vett megnyitókon, könyvkiszállításokban, megtervezte az átadás-átvételi elismer-

vények elkészítését, Budapesten a módszertanos kollégákkal és Kecskeméten KSZR műhelynapokon vett 

részt. Továbbá a könyvtáros vándorgyűlésen járt Egerben, képviselte az intézményt a MOKKA, MEK, IKSZ 

közgyűléseken és előadást tartott az egyik továbbképzésen a KSZR bevezetéséről. Egy fő részt vett a „Válla-

lati innovációk az információ- és tartalomszolgáltatásban” című előadáson a Könyvtári Intézetben.Az osz-

tály dolgozói részt vettek a könyvtár rendezvényein, az Ünnepi Könyvhét, az októberi Országos Könyvtá-

ri Napok programjain. 
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1.5.4 AZ ÁLLOMÁNY GONDOZÁSA, ELLENŐRZÉSE 

Az állomány gondozása, ellenőrzése folyamatos feladat, melyet a kollégák a munkaköri feladataikból 

adódan végeznek el. 

A feldolgozó csoport munkatársai a Textlib adatbázisban végzik az ETO jelzetek egyeztetését, tárgysza-

vazását, rekordok feltöltését, analitikus feltárását, kötet- és példányrekordok előállítását, indexek, segédál-

lományok gondozását, aktualizálását. 

Folyamatos feladatot jelent az elavult könyvek állományból való kivonása, az elhasználódott, de fontos mű-

vek újraköttetése. A kötészeti vágógép tönkrement, ezért külsős céggel kellett végeztetni a könyvek újrakö-

tését és a folyóiratokat beköttetését is. 

 

 

1.6 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

1.6.1 OLVASÓTEREM 

A Központi Könyvtár olvasótermi részlegében két fő tájékoztató könyvtáros, két fő raktárkezelő és egy fő 5 

órás ruhatáros dolgozik. Délelőtt a ruhatári feladatokat önkéntes látja el. 

 

A könyvtárosok legfontosabb feladata a 14 éven felüli korosztály tájékoztatása a helyben használható 

könyvek, folyóiratok, mikrofilmek és adatbázisok segítségével. 

Az olvasótermet7604 fő használta személyesen az év során. Az olvasók részére 1066db könyvet 

és3991db folyóiratot hoztak bea raktárból a raktárkezelők.1061 tájékoztató (referensz) kér-

déstválaszoltak meg a kollégák az év során. Az olvasók kéréseit, telefonon és e-mail útján is teljesítették. 

Telefonon és e-mailen 1700fő vette igénybe az olvasótermi szolgáltatást. A fénymásolás lehetőségével 

sokan éltek.746 fő részére 1719 dokumentumból 8638 másolat készült a részlegben. 

Év elején a legnagyobb feladat volt a folyóiratok leválogatása, tékázása, valamint a helyismereti csoport 

számára azoknak a folyóiratoknak a kiválogatása, amelyekből kivágatok készültek. 

Az olvasóterem könyvtárosai rendelték a napi-, a hetilapokat és a folyóiratokat, érkeztették és reklamá-

lták őket, foglalkoztak a számlákkal. Törekedtek arra, hogy a folyóiratokat minél kedvezőbb áron tudja a 

könyvtár beszerezni, bár ez többletmunkát jelentett számukra. 

Az idegen nyelvű lapok közül idén csak a Neue Zeitungot tudta előfizetni a könyvtár. Az EBSCO adatbázist 

ingyen használhatta az intézmény. Nagy volt az érdeklődés a jogi adatbázis és a Pressdok iránt. 

A részleg dolgozóinak folyamatos feladatot jelent a statisztikai adatok gyűjtése, a csere-lapos kézikönyvek 

(könyvtári, két jogi, munkaügyi, személyügyi) aktualizálása. Folyamatosan figyelték az Új Könyvek 

jegyzékét a fölöspéldány jegyzékeket, dolgoztak a Márai-listával és javaslatot tettek az olvasótermi köny-

vállomány gyarapítására, illetve a folyóiratok tekintetében a hiányok pótlására. Alkalmanként csopor-

tokat vezettek, könyvtárbemutatókat tartottak. 

Előkészítették a hetilapokat és a folyóiratokat kötésre, elkészítették a kötési jegyzékeket.A 2012.évi na-

pilapokat is előkészítése is megtörtént, de a könyvkötő kapacitás hiányában ebben az évben már nem tudta 

vállalni kötésüket. Vezették a kötési naplót, az elavult könyveket törlésre leválogatták. 

Elsajátították az új technikai eszközök használatát (új fénymásoló-szkennelő gép és egér szkenner). Aktual-

izálták a kurrens asztali katalógust és a kurrens időszaki kiadványok jegyzékét az elmúlt évben 

kétszer. Kezelik a könyvtári bevételeket (beiratkozási díj, késedelmi díj, kártérítés, számítógépes szolgál-

tatások, stb.) és hetente elszámolnak vele. 

Az olvasóteremben többlet feladatot jelent a könyvtárközi szkennelés. 

Az olvasók körében továbbra is nagy az érdeklődés az ún. „születésnapos újságok" iránt, de a fénymásolás 

és szkennelés során a napilapok megsérülnek, és nem köthetők újra. A problémát az újságok digital-

izálásával lehetne elkerülni, ehhez azonban a tárgyi feltételek egyelőre hiányoznak. 

2013-ban az olvasóterem számos rendezvénynek adott otthont: továbbképzéseknek, író-olvasó találkozók-

nak, vetélkedőknek, koncerteknek, amelyekhez a termet gyakran kollégáink rendezték be, illetve vissza. 

Idős vagy mozgásukban korlátozott olvasók egy részének nagy gondot jelent az, hogy épületek nem aka-

dálymentesítettek. Így, ők az olvasóteremben adják vissza a kölcsönzött dokumentumokat és gyakran itt 

használnak számítógépet is. Közülük sokan igényelnek ebben segítséget. 
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A részleg könyvtárosai tevékenyen részt vettek a könyvtár nyári táborának szervezésében és lebonyolí-

tásában. Az „Olvass velünk, olvass többet!” - TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0003” pályázatba is bekapcso-

lódtak a kollégák, egyikük irodalmi előadást, másikuk számítógépes tanfolyamot szervezett felnőtt, fo-

gyatékkal élő, valamint a leszakadó térségek felnőttjei számára. 

Az egyik kolléga részt vesz az Iskolai Közösségi szolgálat szervezésében. 

 

 

1.6.2 AUDIOVIZUÁLIS ÉS ZENEI RÉSZLEG 

A részlegen két fő könyvtáros dolgozik. A kétműszakos munkarendet csak úgy lehet biztosítani, hogy a Fel-

nőtt kölcsönzőből szükség szerint segítséget adnak. Mivel az érkező kolléga személye változó, a részleg 

munkálataiért a két állandó kolléga felel. 

 

A részlegen dolgozók legfontosabb feladata a zenei és számítógépes igények kiszolgálása, melynek érde-

kében dokumentumokat kölcsönöznek, hosszabbítanak, visszavesznek, előjegyeznek. Tájékoztatnak, az ol-

vasók kéréseit nemcsak a hagyományos formában, de telefonon, vagy online módon is teljesítik. Kezelik a 

könyvtári bevételeket (beiratkozási díj, késedelmi díj, kártérítés, számítógépes szolgáltatások, stb.) és heten-

te elszámolnak vele. Feladatuk a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése. Részt vesznek a könyvtári pályáza-

tok tervezésében, megvalósításában, a könyvtári programok tervezésében, lebonyolításában. Foglalkozáso-

kat tartanak kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt, valamint számítástechnikai tanfolyamot szerveznek az 

idősebb korosztály számára. 

A 2013-as évben elsősorban az úgynevezett háttérmunkák kerültek előtérbe, azzal a céllal, hogy az audiovi-

zuális részleg zenei részleggé alakulhasson át. Ennek egyik lépcsője volt a DVD állomány áthelyezése a 

Zsolt utcai tagkönyvtárba, valamint a komolyzenei CD-k, és a zenei tanulmányokat folytató diákokat kiszol-

gáló kották nagyobb mértékű beszerzésének megkezdése. 

A személyes használatok száma 13 985 volt. A látogatók közül 5013 fő vette igénybe a számítógépes szol-

gáltatásokat (is).  

 

2013-ban a részleg gyarapodása a következőképpen alakult: 

- CD-ROM:      3db 6331, - Ft 

- Hangoskönyv:   50db   63 649,- Ft 

- Kotta:   73 db   67 968,- Ft 

- Video: 138 db (újraleltározott) 

- Zenei CD: 66 db  125 800, - Ft 

 

Mivel a beszerzések az év utolsó hónapjában történtek, a feldolgozás még folyamatban van, így az állomány 

gyarapodása a részlegben még nem érzékelhető. 

A részlegben tartott különböző foglalkozásokon (tanfolyamok, kiállítás-megnyitók, előadások, iskolásoknak 

szánt csoportfogalkozások) 1 219 fő vett részt. Az „Olvass velünk, olvass többet!” - TÁMOP-3.2.4.B-

11/1-2012-0003” pályázatba is bekapcsolódtak a kollégák, melynek keretében három programsorozatot 

bonyolítottak le, körülbelül 1000 fő részvételével. 

A Barátság mozival együttműködésben 5+3 előadásból álló vetítéseken, valamint ehhez kapcsolódó vetélke-

dőkön vehettek részt a Teleki Blanka Gimnázium, és a Tóparti Gimnázium 11. osztályos diákjai. „A népi 

hangszerek világa” című előadássorozat a Kákics együttes közreműködésével jött létre, akik a Széna Téri 

Általános Iskola, a Tolnai utcai Általános Iskola, valamint az adonyi Szent István Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola diákjaival ismertették meg a magyar népzene alapjait. A „Könyv útja a zenéig” című 

foglalkozásokra az Arany János tehetséggondozó program diákjai jöttek, akik többek között Farkas Rózsa 
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cimbalomművész, a Hungarikum együttes, és a Kávészünet zenekar rendhagyó „énekóráit” hallgathatták 

meg. 

Tovább növekedett azoknak a használóknak a száma, akik e-mail-ben, vagy skype-on fordultak hozzánk. A 

szkennelés példányszáma is nagy növekedést mutat. Míg 2011-ben 149, 2012-ben, 960, 2013-ban 1640 

oldal beolvasása történt meg.  

A kollégák leterheltsége miatt az idei évben sem sikerült bővíteni a házhoz-szállítást 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 dokumen-

tumokat.  

A részleg internetes portálját, valamint a könyvtár facebook oldalát a kollégák szerkesztik, és gondoz-

zák. A statisztikai adatokat folyamatosan gyűjtik, a munkanaplót vezetik. Az adatokat havi, negyedéves, 

féléves és éves bontásban összesítik.  

A III. Béla király téri Tagkönyvtár 2012-es átalakítása miatt az Audiovizuális részlegbe került videokazetták 

átdolgozása, valamint – a szerzői jogokat figyelembe véve – a könyvtárhasználók által hozott házi VHS fel-

vételek digitalizálása folytatódott. A CD lemezek szakrend szerinti raktározásának kialakítása, valamint 

2009-ben megkezdett bakelit lemezek adatainak számítógépre vitelét a feldolgozó osztállyal együttműködve 

végzik a kollégák.  

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. Több alkotóval felvették a kapcsolatot, 

melynek révén új, Fejér megyei dokumentumok kerültek az állományba. 

A részleg állományát bemutató, elvihető jegyzékeket folyamatosan frissítették. A CD és MP3 formátumú 

hangoskönyv gyarapodási jegyzéket már nemcsak nyomtatott formában, hanem csatolt fájlként e-mailben 

is az érdeklődők rendelkezésre bocsátották. Hasonló módon készült a karácsonyi, valamint a gyermekek-

nek szóló tematikus ajánlójegyzék is, melyekben a nem hagyományos dokumentumok közül a bakelithang-

lemezek, a CD-k, a CD-ROM-ok, a hangkazetták, a kották, valamint a video-kazetták kaptak helyet. 

Az általános, és a középiskolás korosztály számára zenei témakörökben csoportfoglalkozásokat tartottak, 

ezzel is támogatva az iskolai zenei oktatást.  

Az iskolai szünidőben, a gyermekrészleggel közösen nyári olvasótábort szerveztek. Az 1-6. osztályos 

gyermekek részlegünkben játékos, zenés vetélkedőn mérhették össze tudásukat, kincset kereshettek, vala-

mint azinternetezés alapjaival is megismerkedhettek.  

Kiállításokkal, vetélkedőkkel emlékeztek megGiuseppe Verdiről, az Internet Világnapjáról, a Zene Euró-

pai Ünnepéről, a Magyar Népdal és Népköltészet Hetéről, az Ifjú Zeneszerzők Világnapjáról. A kisebb, ka-

marajellegű kiállítások mellett nagyobb szabású kiállítások is voltak. Márciusban József Lipót fényké-

pezőgép gyűjteményét láthatták az érdeklődők, decemberben Horváth Janka Júlia életének első kiállítását 

szervezték és bonyolították le.A kiállítások sorában 2013-ben is helyet kapott a „Karácsonyi kiállítás” is, 

melyekre a részleg nem hagyományos dokumentumai közül válogatták össze az anyagot. 

A 2013-ban is meghirdették az immár hagyományosnak tekinthető zenei vetélkedőt, aminek keretében 

iskolásoknak szervezett négyfordulós vetélkedősorozatot rendeznek, melynek egyik célja a 14-16 éves kor-

osztályból új beiratkozók toborzása.  

A számítógépes térben az előző évek hagyományait követve 2013-ben folytatódtak, összesen 10 alkalom-

mal, a húsz órás számítógép használati tanfolyamok, melyeken 120 fő, elsősorban nyugdíjas korú olvasó 

fejleszthette tudását. Visszatérő érdeklődők is vannak, így két alkalommal haladó csoport indítására volt 

szükség.  

A a 2013-as évben is részt vettek az Internet Fiesta országos programsorozaton, melynek során a tagkönyv-

tárak koordinálását, regisztrációját is végezték. A téma az internet közösségteremtő ereje. Az előadások, 

kiállítások, ismeretterjesztő foglalkozások között, óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig mindenki találhatott 

érdeklődésének megfelelő programot.  
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1.6.3 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, melynek 

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. 

A 2013-es évben a tájékoztató (referensz) kérdések száma 231 volt, a telefonos hosszabbítások száma 

521 darab, e-mailes hosszabbítás 67 volt. 

A TIOP-3.2.4-08/1-2009-0029 európai uniós pályázat keretében négy gép került a részlegbe, melyek 

használata folyamatos. Naponta átlagosan 15-20 olvasó használja a számítógépeket, a 2013-as évben ez 

összesen 3309 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 szívesen töltik idejüket olvasással, társas 

játékokkal 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 71 

könyvtári foglalkozást tartottak 1779 fő részvételével. 

 

A gyermekkönyvtárban 2013-ban különböző évfordulókhoz kapcsolódva állítottak össze 

foglalkozássorozatokat és vetélkedőket. Ezek közül kiemelkedik a Weöres Sándor évfordulóhoz 

kapcsolódó verses-zenés könyvtári óra, melyen a város több óvodájából 200 óvodás vett részt. 2013-ban 

a tizennégy kiemelt gyermekrendezvényen 2513 résztvevőt regisztráltak a részlegben. 

Az olvasóvá nevelést, a könyvek iránti érdeklődés felkeltését szolgálják a különféle évfordulókhoz, 

eseményekhez kapcsolódó kiállítások is, ebből 10 készült. 

Az Ünnepi Könyvhét alatt a könyvtár vendége volt Csukás István író, a Kolibri Színház, a Szösz Színház, 

az Alma Együttes és a Kaláka Együttes. 

 

Nagy sikere volt a„Könyvtárak az emberi kapcsolatokért” országos rendezvénysorozat keretében a 

családoknak, tanulóknak tartott színes programoknak. 

Változatlanul nagy érdeklődést keltett a gyermekek körében az „Olvasásmánia” szünidei olvasópályázat: a 

város 9 iskolájából, 75 tanuló 221 pályamunkával (kutatómunka, könyvajánlás, illusztráció) nevezett, az 

ünnepélyes eredményhirdetésre az őszi rendezvénysorozat keretében került sor. 

Az elnyert „Olvass velünk, olvass többet!” - TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0003pályázat keretében 15 

rendezvényre került sor, amin 1709 diák vett részt. A részleg munkatársai a programsorozat keretében mesés 

foglalkozássorozatokat (ebből egyet fogyatékkal élő gyermekeknek) szerveztek. Nagy sikere volt az 

örökbefogadási programnak „Ments meg egy lelket, ments meg egy könyvet” címmel, melyet a 

Vadmadárkórházzal és a Herosz Állatmenhellyel közösen valósítottak meg. 

Kétszer egy hetes könyvtári tábort szerveztek az olvasni szerető iskolás gyermekek számára, amire 

összesen 25 fő jelentkezett. A tábor résztvevői színes programokon ismerkedtek meg a könyvtárral és a 

Gárdonyi Emlékévhez kapcsolódóan Gárdonyi Géza munkásságával.  

 

Több városi és iskolai rendezvény zsűrijében közreműködtek, valamint a Budapesten megrendezett 

Könyvfesztiválonis jelen voltak. 

2013 júniusában 5 napos továbbképzésen vett részt egy fő gyermekkönyvtáros Lengyelországban, az opolei 

testvérkönyvtárban. 
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1.6.4 HELYISMERET 

A helyismereti csoportban is történtek személyi változások. Egy kolléganő április hónapban érkezett a volt 

Városi Könyvtárból, a feldolgozó osztályok összeolvadása révén a helyismeretbe. Májusban egy fiatal 

pályakezdő kolléganő kezdte meg a munkát a csoportban, átvéve a nyugdíjba vonuló kolléga feladatköreit, 

aki szeptemberben kezdte meg sétálóidejét. A sajtófigyelést követő adatrögzítésben heti két-három 

alkalommal egy kolléga a felnőtt kölcsönzőből is részt vesz. 

A csoport dolgozói részt vesznek az olvasószolgálati munkában kéthetentenegyszer és háromhetente 

szombaton is. 

 

A kiselejtezett napilapokból, folyóiratokból 339 kivágat készült. 

2013-ban a napi sajtófigyelés soránés a könyvtárba érkező könyvek helyismereti vonatkozásainak 

feldolgozásával bevitt tételek száma 9516volt. 

Összesen 1542 darabbal gyarapodott a kisnyomtatványok száma, részben a kötelespéldányt küldő 

nyomdák termékeivel, részben a vásárolt, vagy ajándékba kapott képeslapokkal, aprónyomtatványokkal, 

plakátokkal.  

A kötelespéldányt küldő, illetve nem küldő nyomdák jegyzékét a polgármester úr kérésére összegyűjtötték. 

25 darab e-mailben érkező helyismereti kérdést válaszoltak meg a helyismereti könyvtárosok, 1 kérés a 

Libinfon keresztül érkezett. 34 kérésre kisebb-nagyobb irodalomjegyzék készült. Számos alkalommal 

telefonos adatszolgáltatást nyújtottak. 

 

A 2013-as évtől aKönyvtárellátási és módszertani csoport figyeli a helyi önkormányzati lapokban a 

könyvtárunkról és a KSZR-ről szóló cikkeket, melyeket a helyismeret rögzít az adatbázisban. 

Az „Olvass velünk, olvass többet!” - TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0003” pályázatba is bekapcsolódott 

egy főa kollégákközül. A programsorozat címe „Könyvtár – levéltár – múzeum” volt.Az előadássorozat 

célja a közgyűjtemények megismertetése az általános iskolai és középiskolai korosztállyal. Szőnyegi 

Hajnalka a három résztvevő intézmény a Vízivárosi Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

és a Szent István Szakközépiskola iskolánként 25 fős csoportja számára 5-5 előadásból álló előadássorozatot 

szervezett, az általános iskolások rendezvénysorozata vetélkedővel zárult. A Vörösmarty Mihály 

Könyvtárban folyó helyismereti munka bemutatása mellett a résztvevők megismerkedhettek a Szent 

István Király Múzeummal Bányai Balázs segítségével, valamint a Fejér Megyei Levéltárral Czetz 

Balázs közreműködésével. Egy további alkalommal a történész munkájáról, a megismert források 

felhasználási lehetőségeiről hallhattak beszélgetést a diákok, majd ötödik alkalomként egy helytörténeti 

előadáson vehettek részt. Kegye Győző Székesfehérvár repüléstörténetéről tartott előadást. 

A Fejér Megyei Honismereti Egyesülettel közösen könyvtárunk olvasótermében került megrendezésre a 

„Felnevelő tájunk” elnevezésű Fejér megyei honismereti vetélkedő alsós és felsős döntője. 

A lengyelországi testvérkönyvtárunk Opole városában gyűjteményünk képeslapjaiból Székesfehérvárt 

és Fejér megyét bemutató kiállítást rendezett, melyhez az anyagot a helyismerteben dolgozó kolléga és 

a feldolgozó osztály vezetője válogatta össze. A szöveges ismertetőket a kolléganő készítette, aki a kiállítás 

megnyitóján is részt vett a június 10-14. között lezajlott tanulmányút keretében. 

A június 30. és július 5. között a Székesfehérváron megrendezett Országos Honismereti Akadémián 

rendezőként vett részt Szőnyegi Hajnalka, ahol megkapta a „Honismereti Munkáért Emlékérem” 

kitüntetést. 

 

A Könyvtárelletási és módszertani csoport és a helyismereti csoport egy-egy kollégájaösszesen 75 életrajzi 

szócikket készített a Városi Levéltár megbízásábóla Fejér Megyei Életrajzi Lexikon bővítése érdekében az 

1938-as ünnepi év kiemelkedő személyiségeiről. 

A polgármester úr felkérésére, a Szent István Emlékév keretében, a városházán egy a Dévay-

gyűjteményt bemutató kiállítást állított össze és szervezett meg két kolléga. Az érdeklődők október 9. - 

december 16. között láthatták a régi könyves gyűjtemény köteteit. 

Az októberi könyves vasárnapon a helyismereti munkát mutatták be az érdeklődőknek. 
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Első alkalommal hirdettek középiskolások számára honismereti vetélkedőt, melynek célja az 1938-as 

Szent István Év eseményeinek felelevenítése. A „Nekünk magyaroknak Székesfehérvár a városok 

városa” című három online fordulóból álló vetélkedő első fordulója lezajlott. 

 

November 15. - december 13. között az olvasóteremben képeslap kiállítást rendeztek „Hamupipőkéből 

Tündérkirálynő, Székesfehérvár az 1930-as években – képeslapokon” címmel. A tárlatra a város 1930-

as években átadott szobrait, emlékműveit, a városfejlesztés során emelt vagy felújított épületeit, 

épületegyütteseit ábrázoló képeslapokat válogatták össze. Ezek a későbbi, illetve jelenlegi állapotukat 

bemutató képes levelezőlapokkal társítva kerültek kiállításra. 

Perkátáról az Új Széchenyi Terv pályázat támogatásával egy diákcsoportot és a Perkátai Irodalmi Kört 

fogadták, akik a könyvtárban „Ismerkedés a helyismereti munka forrásaival” címmel foglalkozásokon 

vettek részt. 

 

A Kodolányi János Középiskolával együttműködvehelyismereti foglalkozásokat tartottegy kolléganő. 

A középiskola 7. osztályos történelem szakkörének tagjai két foglalkozáson vettek részt. A diákok 

megismerkedtek a helyismereti munka alapjául szolgáló kézikönyvekkel, majd a helyismeret egy különleges, 

látványos dokumentumtípusával, a képeslapokkal. Megtekintették a képeslap-gyűjtemény olvasóteremben 

kiállított darabjait, kitöltötték a hozzá kapcsolódó totót. 

A Kodolányi János Középiskola 12. évfolyamából az emelt szintű történelem érettségire készülő csoport 

részt vett a „Székesfehérvár a Horthy-korszakban, Székesfehérvár képeslapokon, 1920-as 1930-as 

években” című tanórán. 

A Fejér Megyei Hírlap fotóarchívumának feliratozásáta volt megyei könyvtár korábbi igazgatói, 

Hegedűs Éva és Escher Ilona nyugdíjas kolléganők folytatták.  

A csoport javaslatára az intézmény felvette a kapcsolatot a Frim Jakab Képességfejlesztő Napközi 

Otthonnal.A megkötött együttműködési megállapodás értelmében november hónaptól hetente egy 

alkalommal 3 óra időtartamra 3-4 fiatal és egy kísérő nevelő érkezik könyvtárunkba és a 

helyismeretben segítenek az éppen aktuális feladatok elvégzésében. A diákok összeállították az NKA 

pályázaton nyert száz darab dobozt, részt vettek a kisnyomtatványok leltározásban. Dátum- és 

tulajdonbélyegzővel látták el a második félévben összegyűlt kisnyomtatványokat, feltüntették a csoportos 

leltári számot. 

 

A csoportban dolgozók a társintézmények kiállításaira dokumentumokat kölcsönöztek, munkájukat 

adatokkal segítették. Kölcsönadták a Székesfehérvár ünnepi éve című kötetet az István Király Múzeum 

„Egy korszak történelmi traumák között” című kiállítására.  

A Fejér Megyei Levéltár munkatársai által írt Kisapostag történetéhez, Kisapostag híres embereiről listát 

készítettek, irodalmat ajánlottak. 

Az újonnan megjelent helyi kötetekhez anyagot válogattak. A Vörösmarty Társaság 25 éves történetéhez 

irodalomjegyzéket készítettek, a Keszei István kötethez fotókat szolgáltattak, valamint fotókat, képeslapokat 

válogattak a Gárdonyi Géza kiállításhoz. 

A Hegedűs Éva nyugdíjas könyvtáros által a könyvtárunknak ajándékozott fotókat, amelyek a Deák–kút 

építését, avatását ábrázolják kölcsönadták a Deák Képtár kiállítására. 

 

 

1.6.5 CSOPORTOS LÁTOGATÁSOK 

2013-bana Központi Könyvtárban könyvtárbemutató foglalkozásokat, főleg a középiskolák 9-10. osztályos, 

illetve általános iskolák 8. osztályos tanulói számára tartottak a kollégák. A látogatások során bemutatták a 

könyvtár részlegeit, szolgáltatásait, gyűjteményét, megismertették őket a számítógépes katalógus használa-

tával.2013-ban 14 csoport látogatta meg könyvtárunkat, összesen 215 fővel képviselve intézményüket. 
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Csoportos könyvtárlátogatások 2013 

Dátum Iskola fő 

január 04. Tatay Sándor Alapítványi Gimnázium 15 

február 22. Tóparti Gimnázium 14+14 

február 26. Tóparti Gimnázium 14+14 

május 17. Tóparti Gimnázium 16+17 

június 11. 8. osztályosok átadása 5 

szeptember 18. Pusztaszabolcs, József Attila Általános Iskola 20 

október 16. Gorsium Művészeti Szakközépiskola 20 

október 18. Gorsium Művészeti Szakközépiskola 18 

december 19. Tóparti Gimnázium 15 

december 20. Tóparti Gimnázium 15 

december 21. Türr István Képző Központ 18 

Összesen: 14 csoport 215 fő 

 

 

 

1.7 Könyvtári szolgáltatások 

Az olvasók színvonalas kiszolgálásáért az olvasószolgálat munkatársai felelnek. A feladatokat a Központi 

Könyvtár részlegeiben (melyből az előző fejezetben került bemutatásra az Olvasóterem, a Gyermekrészleg, a 

Helyismeret) és a tagkönyvtárakban zajlik. 

 

 

1.7.1 FELNŐTT KÖLCSÖNZŐ RÉSZLEG 

A részlegen nyolc fő nyolc órás könyvtáros, egy fő nyolc órás adminisztrátor, négy fő raktáros és egy fő öt 

órás, délutános ruhatáros dolgozik. A raktárosok közül három fő adminisztrátori feladatokat is ellát. A fel-

nőtt könyvkölcsönzőhöz két, külön épületrészben helyet foglaló raktár tartozik, az olvasói terek két szin-

ten helyezkednek el. Az összevont könyvtár, de maga a Központi Könyvtár viszonylatában is a legmosto-

hább körülmények jellemzik a részleget. Az állománynak mindössze a 30%-a van csak szabadpolcon, az 

összes többi része különböző raktárakban van. 

A részleg dolgozóinak legfontosabb feladata a 14 év feletti korosztály kiszolgálása. Ennek érdekében 

dokumentumokat kölcsönöznek, hosszabbítanak, visszavesznek, előjegyeznek. Általános és szaktájékozta-

tást nyújtanak irodalomkutatásokat készítenek, könyvtárközi kölcsönzést bonyolítanak nemcsak az 

olvasók, hanem más könyvtárak számára is. A városi és a megyei könyvtár összevonásával megvalósult a 

tagkönyvtárak állományának egymás közötti kölcsönzése, így az olvasó a lakóhelyéhez legközelebb eső tag-

könyvtárban juthat hozzá az őt érdeklő dokumentumokhoz. A fiókközi kölcsönzés lebonyolítása is az itt dol-

gozók feladata. Az olvasók kéréseit telefonon, vagy online módon is teljesítik. 2013 őszétől kezdve hasz-

nálhatják olvasóink az online foglalás rendszerét, így az otthonról érkező kérések teljesítésével is napi 

szinten foglalkoznak a kollégák. A foglalás bevezetésével lehetőség nyílt a telefonos könyvkérések számí-

tógépes rendszerében történő megjelenítésére. A dolgozók 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. 

 



 23 

A részleg folyamatos helyhiánnyal küszködik. Ez nem csak a szabadpolcos állományt, hanem a raktá-

rakban elhelyezett dokumentumokat is érinti. Az épület adottságai miatt sajnos nincs mód 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. En-

nek érdekében folyamatosan cserélődő ajánlópolcok készültek az évszaknak, aktuális eseménynek, na-

gyobb érdeklődésre számot tartó témáknak (pl. farsang, érettségi, karácsony) megfelelően. 

Az 1. szintena meglévő kiemelések mellett (helyismereti irodalom, romantikus irodalom, kötelező olvas-

mányok, bűnügyi irodalom, fantasztikus irodalom, új könyvek) folyamatos a jeles napokhoz, ünnepekhez 

kapcsolódó könyvajánlók készítése, az aktuális, vagy érdekes témákhoz kapcsolódó könyvek bemuta-

tása, illetve az olvasók véleménye alapján a „tetszett - nem tetszett” ajánlópolc gondozása. Az üveges 

tárolóban havonta újabb kiállítás tekinthető meg aktuális irodalmi vagy tudományos évfordulókhoz kap-

csolódva.  

 

A kölcsönözhető állománynak kb. a háromnegyed része a raktárakban helyezkedik el, a szabadpolcos állo-

mány kevés, ezt egyértelműen bizonyítja, hogy az elmúlt év során összesen 15151 db, vagyis napi átlagban 

58 dokumentumot kértek ki a raktárból, vagy másik részlegből olvasóink. 

A felszólítások nyomtatása továbbra is heti gyakorisággal történt. A kiküldött felszólítások heti átlaga 71 db 

volt. Az év folyamán összesen 2 550 felszólítás került postára. 

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 on-

line előjelzés és felszólítás bevezetése is szerepet játszott. 2013-ban senki sem került peresítésre. 

A könyvtár forgalmának legnagyobb részét a felnőtt könyvkölcsönző részleg bonyolítja. Ez természe-

tes, mivel a beiratkozott olvasók 76%-a a 14 éven felüli korosztályhoz tartozik, és a könyvtárhasználók több-

sége a szolgáltatások közül a könyvkölcsönzést veszi igénybe elsősorban. 

A részleg 42029 látogatót fogadott. A 14 éven felüli kölcsönző olvasók száma 28526 fő, a kölcsönzött do-

kumentumok száma pedig 112330 darab volt. 2013-ban átlagosan 160 látogató fordult meg naponta a rész-

legben. 

Naponta több alkalommal került sor információkeresésre és irodalomszolgáltatásra.A referensz kér-

déseink száma 2013-ban 2104, ennyi alkalommal volt szükséges egy kicsit mélyebben kutatni egy-egy kér-

dés megválaszolásához. Ezeknek a kérdéseknek egy részét általában internetes adatbázisok (pl. 

MATARKA), és online keresések során tudják a kollégák megválaszolni. 

A hagyományos értelemben vett irodalomszolgáltatás, témakutatás az online hozzáférhető adatbázisok elter-

jedésével visszaszorult. Irodalomkutatást olvasói kérésre három témában végeztek. 

A jobb visszakereshetőség és a korábbi találatok felhasználása céljából a könyvtár által végzett irodalomku-

tatások eredményeinek számítógépes rögzítése folytatódott. 

A fénymásolás lehetőségével kölcsönözhető könyvek esetén is sokan élnek. 2013-ban 90 dokumentumból 

733 oldal másolat készült a felnőtt könyvkölcsönző részlegben. 

 

 

1.7.2 III. BÉLA KIRÁLY TÉRI TAGKÖNYVTÁR 

A tagkönyvtári feladatokat egy könyvtáros és egy könyvtáros asszisztens kolléga, valamint a Budai úton 

dolgozó 8 órás takarító kolléga látja el munkaidejéből 2 órában.A feladatok ellátásban szükség szerint a 

felnőtt kölcsönző részlegből egy kolléga segít. 

 

A tagkönyvtár speciális szerepet tölt be a tagkönyvtárak között, mivel – a megyében egyedül álló módon 

– pedagógiai szakkönyvtárként működik, szolgáltatásait a 16 éven felüliek vehetik igénybe. 

A kollégák legfontosabb feladata a pedagógiai szakirodalomban való tájékoztatás, a dokumentumok 

szolgáltatása. A felmerülő, de éppen nem teljesíthető kéréseket könyvtárközi kölcsönzés útján, vagy 

előjegyzés után biztosítják. Rendszeresen vezetik, és negyedévente, valamint év végén leadják a statisztikai 

adatokat. 

A Könyvtárellátó ÚK jegyzéke alapján a pedagógiai szakirodalomra koncentrálva, a könyvtár leadja doku-

mentumigényét a Feldolgozó osztálynak.A 2013-as évben a könyvtár 75 dbúj könyvvel gyarapodott. 
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Az új könyvek feldolgozása a Textlib rendszerben történik. A tagkönyvtárban a példány adatokat 

rögzítik és szükség esetén tárgyszavakkal és raktári jelzetekkel egészítik ki. A kölcsönözhető és a ké-

zikönyvtári állomány teljes mértékben elérhető az internetes katalóguson keresztül. 

A tankönyvtár az elmúlt évben csak 11 db tankönyvvel gyarapodott 12 615,- Ft értékben. Mivel az új 

Közoktatási Törvényből kivették a tankönyvkiadók kötelespéldány szolgáltatását, az igényt a kiadók nem 

teljesítették. Kizárólagaz Országos Széchenyi Könyvtárnak maradt meg ez a jogosultsága, de remélhetőleg 

az ezirányú tárgyalások pozitív eredményhez vezetnek majd. 

 

A tankönyvtár állománya ajándék tankönyvekkel is bővült. Ez az állomány helyben használható, a du-

plumpéldányai kölcsönözhetőek. Az új tankönyveket teljes egészében a tagkönyvtárban dolgozzák fel. A 

tankönyvtári állomány 48 folyóméternyi tankönyvéből 32 méternyit sikerült beírni a Textlib rendszerbe.A 

régebbi kiadású tankönyvek, vagy duplumpéldányok kikerültek a kölcsönözhető állományba. 

A selejtezést 2013-ban is folytatták a kollégák, összesen 159 db fölös-, és behajthatatlan példányt  

töröltek az állományból 110.523,- Ft értékben. 

A raktári katalógus előkészítési munkálatait a felnőtt kölcsönző munkatársával közösen 

végezték.Elkészült a könyvek nyomtatott jelzettel való ellátása a 800-as szakig.  

Helyben is nyilvántartják a tagkönyvtárba járó folyóiratokat.A folyóiratok rendezése, a régebbi számok 

leválogatása és elhelyezése a folyóiratok retrospektív polcán folyamatos. 

 

A könyvtárat a személyesen 2 021 fő látogatta meg. A kölcsönzők száma 1 322fő, a kölcsönzött doku-

mentumok száma 5 340 darab volt. 

2013-ban, az NKA pályázatnak köszönhetően több mint 200 db könyvet sikerült újraköttetni. A még 

javítható, kisebb hibájú könyvek javítása helyben történik. 

A tagkönyvtárban dolgozó kollégák kisebb kiállításokat készítettek Farsangra, Húsvétra, Március 15-ére, 

Anyák Napjára, Pedagógusnapra, Gárdonyi Géza születésének 100. évfordulójára, Karácsonyra, stb. 

Az idei évben is részt vett a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulójának le-

bonyolításában, amit a gyermekkönyvtárban rendeztek 15 diák részvételével. 

Pályázatot került kiírásraaz Apáczai Kiadó támogatásával a Szent István Emlékévhez kapcsolódóan 

általános iskolai pedagógusoknak óraterv elkészítésére. A nyertes pályázó jutalomkönyveit a Székesfehé-

rvár polgármestere ünnepélyes keretek között adta át.További jutalom volt a pályázat Tanítás-Tanulás 

című folyóiratban való megjelentetése. 

 

1.7.3 BUDAI ÚTI TAGKÖNYVTÁR 

A legjelentősebb változás 2013-ban, hogy a Budai úti Könyvtár – a Városi Könyvtár korábbi központi 

könyvtára – január 1-től a Vörösmarty Mihály Könyvtár tagkönyvtáraként működik. A Gazdasági Osztály 

megszűnt, a Feldolgozó Osztály dolgozói az informatikus és a karbantartó a Központi Könyvtárba kerültek. 

A felszabadult helyiségek közül a feldolgozói irodát a kollégák olvasószolgálati irodának rendezték be, 

melyben két számítógépes munkahely is kialakításra került. 

A tagkönyvtár feladatait 5 könyvtáros, egy könyvtáros asszisztens, egy 8 órás takarító (aki  ebből 2 órában a 

III. Béla király téri Tagkönyvtárban takarít) és egy fő 8 órás ruhatáros látja el. 

 

Sajnos rendkívüli esemény is történt, mivel a nyár folyamán egy felhőszakadás következtében beázott a 

kölcsönző részlegés több könyv használhatatlanná vált.A kár körülbelül 400.00,- Ft, melyet nem térít a 

biztosító, mivel a biztosítás az ingóságra nincs kiterjesztve. 

Kiemelt feladat volt az olvasóterem és a kölcsönző könyvállományának előző évben megkezdett elle-

nőrzésének lezárása. Elkészült a hiánylista, és megtörtént a hiányzó dokumentumok törlése is. Utóbbi 

munkában (a leltárkönyvből történő törlés végrehajtásában) a Budai úti könyvtárosok is részt vettek, és nem 

csak a saját, hanem a többi volt városi fiók dokumentumainak törlésében is. 

Fontos cél a könyvtárhasználók színvonalas kiszolgálása, és ezzel, valamint a szolgáltatások népszerű-

sítésével a használók számának növelése. Mint az a későbbiekben ismertetésre kerülő adatokból kiderül, a 

könyvtárhasználati forgalmi adatok többségében jelentősen nőttek. Ehhez valószínűleg hozzájárult az is, 

hogy az összevonás következtében 2013. április 1-től létrejött közös katalógusban már a Központi Könyv-

tárban és a weben is azonnal kiderül, ha egy dokumentum a tagkönyvtárban hozzáférhető. 
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A nyugdíjasok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi változás miatt a ruhatáros megbízásos alkalmazására 

a második félévtől már nem volt lehetőség, munkakörét szeptember 1-től egy fő határozott, december 1-től 

pedig pedig egy fő határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező kolléga látta el. Egy fő könyvtáros más 

munkahelyre távozott, egy fő határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya határozatlan idejűre változott. 

Az új megjelenésű könyvek, zenei CD-k és DVD-k, valamint a hangoskönyvek igénylése folyamatos 

volt. Az új könyvek azonban – a feldolgozásukkal foglalkozó munkatársak minden erőfeszítése ellenére – 

jelentős késéssel kerültek csak be a tagkönyvtárba. Ezeken kívül a dokumentum-állomány ajándékokkal és a 

Márai-program II. fordulójában kapott könyvekkel gyarapodott. A nyári beázás következményeként saj-

nos 242 kötet könyvet törölni kellett az állományból. 

 

A személyes könyvtárhasználatokszáma 19 478, az aktív használók száma 1 975 volt. 

A kölcsönzött dokumentumok száma51 766 db volt. A növekedés különböző mértékű az egyes dokumen-

tumtípusok esetében: 21 %-kal több könyvet, 30 %-kal több időszaki kiadványt és 51 %-kal több 

hangoskönyvet kölcsönöztünk, mint 2012-ben. Ugyanakkor kisebb mértékben, 12 %-kal nőtt a zenei CD-k 

kölcsönzése, de ez így is örvendetes, mert úgy tűnik, hogy a korábbi évekre jellemző csökkenés megállt. 

2013-ban 57 (hangoskönyvek) és 78 (zenei CD-k) használó élt e dokumentumok kölcsönzésének lehetősé-

gével. 

Amint az várható volt, az összevonás következtében nagymértékben, 92 %-kal csökkent a könyvtárközi 

kölcsönzésben kapott dokumentumok száma. A korábban a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtártól ka-

pott dokumentumok 2013-ban már a fiókközi kölcsönzést növelték, azok száma ennek következtében 57 

%-kal emelkedett. 83-ról 24-re csökkent az ODR-ben kért dokumentumok száma, feltehetően a szolgáltatás 

árának emelkedése miatt. Ugyancsak a közös működésnek (közös katalógus) is köszönhető, hogy több mint 

négyszeresére, 41-ről 179-re emelkedett a könyvtárközi kölcsönzésben más könyvtáraknak adott 

könyvek száma. 
A számítógép-használók száma meghaladta a 4 ezer főt.A 14 év alatti számítógép-használók száma 379 

volt. 

 
Rendezvények 

2013-ban 94 programra került sor. 54 számítógép-használati képzésés10 origami szakköri foglalkozás 

mellett 2013-ban 30 egyéb rendezvényre került sor, melyen 786 fő vett részt. Az origami szakkör foglal-

kozásaira szeptembertől havi egy alkalommal került sor. 

A nemzetközi origami találkozó vendégeként hazánkba érkezett neves origamista, Kawasaki professzor 

országos workshopjának egyik helyszíne is a tagkönyvtár volt. 

Egyre inkább úgy tűnik, hogy tagkönyvtár fő profilja a rendezvények tekintetében a lelki élettel, a min-

dennapi életvezetési problémákkal foglalkozó programok (előadások, beszélgetések) szervezése lehet. 

Ezt bizonyítja Fischer Imre kineziológus, pszichológus mind népszerűbbé váló sorozata, amely 2013-ban is 

folytatódott. Hasonlóan népes közönséget vonzott Szatmári Adrienn pszichológus előadása a barátságról, 

amelyre az őszi Országos Könyvtári Napok keretében került sor. Nagy siker volt a dunaújvárosi Karádi Ta-

más beszámolója El Camino zarándokútjáról. Lóki György solymász „Solymászat Szent István korá-

ban”című előadásával a Szent István Emlékévhez, egy általános iskolai csoportos foglalkozással pedig a 

Gárdonyi Géza Emlékévhez csatlakozott a tagkönyvtár. Két alkalommal került sor könyvbemutatóra: 

Kiss Erika „Séta közben Fehérváron” és Hullan Zsuzsa „Víg szín házon belül” című könyve került bemuta-

tásra. 

Első ízben jelent meg a könyvtár szolgáltatásainak bemutatásával a székesfehérvári könnyűzenei feszti-

válon, a FEZEN-en. Az ötlet és a megvalósítás is a Budai úti Tagkönyvtár három munkatársának érdeme. A 

szervezésről és a tapasztalatokról az egyik szervező kolléga tartott beszámolót az őszi megyei továbbképzé-

sen. 

2013 októberétől kétheti rendszerességgel került sor kisiskolások részére könyvtárhasználati foglalkozások-

ra. A Munkácsy Mihály Általános Iskola két második osztályának két kolléganő tart foglalkozásokat. 

A gyerekek minden alkalommal kölcsönöznek is. 

Az Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakis-

kolájával, azon belül is a szakiskolai évfolyamokkal együttműködve vett részt egy kolléga könyvismereti 

foglalkozásokon a Szent István Emlékév keretén belül zajló témahéten (2013. október 14-18.), valamint a 

szerb nemzetiségi tematikus napon (2013. november 22.). 
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Egy-egy program erejéig a tagkönyvtár továbbra is együttműködött a Magyar-japán Baráti Társaság 

Székesfehérvári Klubjával és a Vadmadárkórházzal. 
 

 

1.7.4 MÉSZÖLY GÉZA UTCAI TAGKÖNYVTÁR 

A tagkönyvtár egy könyvtáros és egy könyvtáros asszisztens kollégával látja el feladatait. Állandó segítséget 

nyújt a szolgáltatás biztosításában egy kolléganő a Sziget utcai Tagkönyvtárból, aki régebben évekig a 

könyvtárban dolgozott. A takarítási feladatokat szeptembertől 2 órában új kolléga látja el, munkáját a könyv-

tár esti zárása után végzi el. 

 

Az intézményi összevonás óta megsokszorozódtak az adminisztratív feladatok, sok minden eltér az eddigi 

rutintól. Az új könyvek megrendelése, könyvtárba érkezése lassabb volt, mint az eddigi években, az új köte-

tek szerelésének munkája miatt nagyobb teher hárult a kollégákra.  

A raktárhelység berendezése volt az egyik előirányzott feladat, de idő hiányában nem sikerült maradéktala-

nul elvégezni. A berendezkedés megtörtént, de a rend kialakítására nem volt idő. 

Leghangsúlyosabb szolgáltatásunk a könyvek kölcsönzése, melyet a fiókközi és könyvtárközi kölcsönzéssel 

megerősítve teljesíteni tud a könyvtár. 24 féle periodika volt megtalálható a könyvtárban, ebből  4 napilap, 

4- et pedig  a gyerekek és a fiatalok  érdeklődésére számítva rendeltünk meg.A folyóirat kölcsönzések szá-

ma 1462 db volt az elmúlt évben.A tagkönyvtár kölcsönzőinek száma 5 065 fő volt, akik összesen 22 244 

dokumentumot kölcsönöztek 2013-ban. 

 

A látogatók rendelkezésére 3 db számítógép áll, mindegyiken Linux operációs rendszer van. A beiratko-

zott olvasóink részére napi 30 perc ingyenes használatot illetve a wi-fi használatának lehetőségét tudjuk biz-

tosítja a könyvtár. 1587 gyermek és 2427 fő 14 éven felüli használta a számítógépeket, illetve a wi-fit.A 

fénymásolás és nyomtatás mennyisége közel egyforma volt: 198 fő fénymásoltatott 1231 oldalt és 196 fő 

1578 oldalt nyomtatott a tárgyévben. A szkennelés és a faxolás kevesebbszer fordul elő: 12 fő részére 56 

oldalt szkenneltünk.  

 

Az állomány gyarapítása a KELLO jegyzékekről történt elsősorban. Az állományból hiányzó, ámaz 

olvasók által igényelt kötetekről listákkészültek, melyet a feldolgozó csoportnak továbbították a kollégák. A 

környék lakóitól nagy számban érkező ajándékkönyvek egy részéből a kínálat került bővítésre, illetve 

így nyílt lehetőségpéldányszám növelésre (kötelező olvasmányok esetében) és az elhasználódott kötetek 

cseréjére is. 

Leghangsúlyosabban a szépirodalmi részt gyarapították a kollégák, mivel ez felelt meg leginkább olva-

sóközönségük igényeinek. 2013-ban apasztás csak az elveszett és megtérített, valamint elhasználódott 

kötetek esetében történt, kis számban. 

Az olvasósarokban elhelyezett kézikönyveink száma évről évre csökkentésre kerül, mivel ez az állomány-

rész a legkevésbé sem kihasznált, valamint csak így van lehetőség bővíteni a kölcsönözhető kötetek területét. 

A helyben használt dokumentumok száma 12 798 volt, melynek nagy részét a folyóiratok olvasása tette 

ki.  

 

Székesfehérvárral és Fejér megyével kapcsolatos köteteinket elkülönítettük, s bár számuk még nem túl 

magas, de megállapítottuk, hogy a helyismereti állományrész gyarapítását olvasóink folyamatosan 

igénylik. 

2013- ban 753 aktív olvasója volt a tagkönyvtárnak. Ebből601 fő 14 éven felüli, 20%-a 14 alatti volt. A 

személyes könyvtárhasználatok 19 505, a távhasználatok száma 1 668 volt. 

A kölcsönzött dokumentumok száma 22 244 volt. Fiókközi kölcsönzésben 796 kötetetet kölcsönöztek át 

saját olvasóik részére. Másik fiókoknak 627 kötetet kölcsönzött a könyvtár. 

Szigli István területi képviselő 2013. októberétől minden páros hét keddjének délutánján a könyvtárban tartja 

fogadóóráját. A fórum nem túl népes, a kölcsönzést eddig nem zavarta, viszont a környéken élőknek olyan 

rétegeit is a könyvtárba csalta, akik még nem jártak a könyvtárban. 

A kölcsönző tér viszonylag kicsi, egy légtérben tartózkodnak a felnőttek, a gyerekek, a helyben használók és 

a számítógép használók. Ettől jellegzetesen családias klubhangulata van a könyvtárnak. 
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Rendezvények 

A 2013. évi munkatervben előirányzott foglalkozások közül várakozáson túl teljesültek az alapfokú szá-

mítógépes tanfolyamok. 9, egyenként 3 főből álló csoportnak 114 ismertető foglalkozást tartottak a kol-

légák. A résztvevők megismerkedtek a szövegszerkesztés alapvető lépéseivel, a nyomtatással, az internetes 

böngészéssel, e- mailezéssel, a cserélhető eszközök, mint a fényképezőgép, mobiltelefon, a pendrive, CD, 

DVD csatlakoztatásával, a mentéssel, valamint a könyvtár online katalógusával, a katalóguson keresztül tör-

ténő előjegyzéssel, hosszabbítással. A 27 fő a „tanfolyam” lezárásakor oklevelet kapott. 

Sikerült fenntartania rendszeres és kiváló közös munkát a Szárazréti Idősek Otthonával, a Szent Gel-

lért utcai Idősek Napközi Otthonával és a Szent Kristóf Házzal. A Szent Gellért utcai Idősek Napközijé-

nek 10 alkalommal kézműves foglalkozás, a Szárazréti Idősotthon lakóinak 8 alkalommal könyvklub és 

kézműves délelőtt, a Szent Kristóf Ház fogyatékkal élő fiataljainak 9 alkalommal verses, mesés, néphagyo-

mányokat felelevenítő foglalkozás került megszervezésre. 

A szintén hagyományos Könyvtári Karácsony a várakozásoknak megfelelően alakult. A mesemondó ver-

senyt és a szavalóversenyt sikerült megrendezni az Őszi Könyvtári Napok keretében. Kisebb eltérés a 

munkatervtől, hogy a 100 éve született Weöres Sándor helyett az Idősek Szavalóversenyét is a 150 éve szü-

letett Gárdonyi Géza nevéhez kötöttük. 

Kéthetenként kézimunka szakkört tartottak a kollégák. 18 alklommal 10-17 fő jelent meg a szakkörön a 

város különböző részeiről érkezve. 

Negyedévenként jó hangulatban zajlottak a teadélutánok. Az utcára néző nagy ablaktáblákban 

elkészítettkirakati élőkép15 alkalommal került cserére. Az élőképe látogatóinak számát csak megbecsülni 

lehet, mely valószínűleg 1 000 fő felett volt. 

Számos egyéb program is zajlott az év folyamán: 2 óvodai csoport foglalkozást, Gárdonyi Géza Szavaló-

versenyt szerveztek a kollégák szépkorúak részére, melyen 32 fő vett részt. A Gárdonyi Géza „Nagyapó 

tréfái” című mesemondó versenyen 7 iskolából 57 alsós diák vett részt.  

„Minden korban jó társaságban” címmel bemutatkozott a Szent Gellért utcai Idősek klubja, a program 

színesítéseképpen a Szent Kristóf Ház fogyatékkal élő fiataljai adták elő bemutatkozó műsorukat a szép 

számú közönség előtt. Ugyanez a csoport szerepelt adventi programon is, melyet a fiatalok a Szent Gellért 

utcai és a Szárazréti időseknek adtak elő.  

A hagyományos Könyvtári Karácsonyra meghívtuk a Fejér megyei HM Nyugállományúak Klubja „Nőszi-

rom” énekkarát, akik népszerű karácsonyi dalokat és verseket adtak elő. Volt aztán vetítés,a könyvtárban 

készült fotókat gyűjtöttünk össze és közösen nosztalgiáztunk olvasóinkkal. Simon Györgyné bemutatta a 

Pannon ízek című szakácskönyvben szereplő ételreceptjét. Ezután csuhéból kis Betlehemet készítettünk 

Németh Aranka nyugdíjas óvónő vezényletével, majd közösen feldíszítettük a könyvtár karácsonyfáját, ami 

vízkeresztig díszítette a helységet. 

Mozgalmas, programokban bővelkedő évet zártunk 2013-ban. 182 programunkon mintegy 2800-an vettek 

részt. 

 

 

1.7.5 SZÉNA TÉRI TAGKÖNYVTÁR 

A tagkönyvtár 4 könyvtárossal, egy könyvtáros asszisztenssel, egy 4 órás takarítóval és egy 8 órás ruhatáros-

sal látja el feladatait. A nyugdíjba vonuló takarító kolléga és a korábban megbízási szerződéssel dolgozó 

ruhatáros helyett határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező munkatársak kerültek alkalmazásra. Egy fő 

megbízási díjjal alkalmazott munkavállaló a fiókok közötti könyvforgalmat bonyolítja. 

2013-ban  618 dokumentummal gyarapodott a könyvtár. Elég sokára és elég nehezen derült ki, hogy a volt 

városi könyvtár kimaradtaz NKA kedvezményből, nem kapja tovább a folyóiratokat. Ennek oka, hogy az 

intézményi összevonás után az NKA kizárólag a megyei könyvtárnak biztosítja a folyóiratokat. Korábban a 

megyei és a városi könyvtár is részesült a kedvezményből. 

A folyóiratok között voltak, amiket szinte senki nem is hiányolt, de mivel nem kerültek megrendelésre, a 

pótlólagos beszerzésük gondot okozott. Természetesen a felesleges párhuzamok elkerülésére figyelve, csak a 

legfontosabbak pótlását végezte el a tagkönyvtár. 
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Az aktív olvasók száma 2013-ban 1 592 fő, melyből 367 fő volt 14 éven aluli. A személyes könyvtár-

használatok száma 16 990 volt, ebből 2 835 gyermekolvasó használta a tagkönyvtárat. A kölcsönzők 

száma 10 143, a kölcsönzött dokumentumok száma 40 730 volt az elmúlt évben. 

2013-ban 5 306 darab folyóiratot kölcsönöztek az olvasók, ami talán visszaigazolja a pótlólagos beszerzés-

re tett javaslatainkat. Ez a szám indokolja a rendszer további megtartását. 

Közös döntés alapján a Zsolt utcai könyvtárba a DVD állomány, a zenei gyűjtemény a Központi Könyvtárba 

került. 

 

Fiókközi kölcsönzésben 919 dokumentumot adott a tagkönyvtár saját állományából, olvasóik igénye alap-

ján 1 459 dokumentumot kértek át az intézmény más egységeitől. 

Az ODR-kölcsönzések száma pedig 12-re esett vissza, az 1000 Ft-os költséget nem szívesen vállalják az 

olvasók. A távhasználatok száma 2 376 volt. 

A KSZR-ellátásba bekapcsolódó könyvtárak számára is történt kölcsönözés. Néhány alkalommal fordí-

tott igényt is jeleztek az olvasók, elsősorban addig fordult elő, míg az adatbázis az ő példányaikat is kölcsö-

nözhetőnek mutatta. 

Az előjegyzések száma összesen 1 3 72 volt, melyből a saját olvasóknak felvett előjegyzés 1 166 volt. Az 

olvasók 3 174 alkalommal használták a számítógépeket, a helyben használat 30 056 volt, melyből 3 

757volt a 14 év alatti olvasók használata. 

 
Rendezvények 

Író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, előadások megtartása nagyon fontos feladat, melyet az olvasók el is 

várnak a könyvtártól. A városrész képviselője, Deák Lajosné képviselői keretéből 30 000 Ft-ot kapott a 

tagkönyvtár,az összeg előadói tiszteletdíj kifizetésérekerült felhasználásra. 

A helyismereti munka különösen fontos a tagkönyvtár számára, ezért a helyi témák, szerzők bemutatására 

kiemelt figyelmet fordítanak. 2013-ban Kovács Eleonóra, Tóth Tamás, Sebők Melinda programja a képvi-

selői keretből került megvalósításra. 

Külső forrásból a Kortárs Fesztivál keretében Jakatics-Szabó Veronika kiállítását rendezték meg, az 

Ünnepi Könyvhét keretében pedig Garaczi Lászlót hívta a könyvtár, valamint két további könyvbemuta-

tónak is helyet adott. Az Összefogás programjait a szűkös keretből sikerült megvalósítani. A többi program 

előadója barátként, ismerősként vállalta a részvételt, csakúgy, mint kiállítók is. A lehetőségek ebben a tekin-

tetben kimerülőben vannak. A Tarandus Kiadó könyvbemutatóját ingyenesen tartotta meg. Gyerekek szóló 

rendezvényegy valósult meg, Majoros Nóra közreműködésével. Mindenképpen szükség volna minél több 

gyermekrendezvény megvalósítására is. 2013-ban is folytatta tevékenységét az Internet klub. A tagkönyvtár 

önképzőkört, játszóházat, könyvtári foglalkozásokat, kiállításokat, tematikus előadásokat, könyvbemutatókat 

szervezett. 2013-ban összesen 97 program, 10 kiállítás és 38 használóképzés valósult meg, összesen 3 

047 fő részvételével. 
A tagkönyvtár vezetője többszöri alkalommal vett részt szakmai konferenciákon. 

 
 

1.7.6 SZIGET UTCAI TAGKÖNYVTÁR 

A tagkönyvtári feladatokat négy könyvtáros és egy 2 órás takarítóval látja el. Az egyik könyvtáros kolléga a 

Zentai utcai Tagkönyvtárban, másikuk a Mészüly Géza utcai Tagkönyvtárban vesz részt a feladatok ellátá-

sában. 

 

A könyvtárak egyesítése új szabályok kialakítását, közös gondolkodást és együttműködést kívánt mindenki 

részéről. Az olvasóknak is időre volt szükségük, hogy elfogadják a szélesebb körű szolgáltatási rendszert, 

illetve a megváltozott beiratkozási díjakat és szabályokat.2013. április elején az adatbázisok egyesítése meg-

történt az informatikusok segítségével, amely lehetővé tette, hogy az olvasók mindenhol egységes kiszolgá-

lást kapjanak. 

Az új könyvek rendelése az olvasók igényeinek, valamint az előjegyzések figyelembe vételével történt. 

Sokszor fordul elő, hogy nagyon friss vagy a Jegyzéken nem szereplő dokumentumokat is kérnek. A Márai-

program III. üteme lehetőséget adott arra, az állomány frissítésére kicsik és nagyok számára egyaránt, 

valamint segített abban, hogy a fent említett kéréseknek is eleget lehessen tenni. Egyre többen érdeklődnek a 
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kerti gondozást igénylő könyvek, illetve újságok iránt, ezért a beszerzés során erre is figyelmet kell fordítani. 

A folyóiratok rendelésea megváltozott olvasói igényeknek megfelelően történt. Szerencsére sok olvasó 

hozott olyan újságokat, amelyeket előzőleg megvásárolt, de már nem olvasta, ezért intézményünknek adta 

ajándékba. 

 

Nyáron megtörtént a duplumban lévő dokumentumok leválogatása, apasztása. Leginkább elavult vagy 

rossz állapotban lévő könyvek kerültek törlésre az állományból. 

A Teleki Blanka Általános épületében elhelyezkedő könyvtárban az olvasók nagy része a 14 éven aluli 

tanulókból tevődik össze. A lakótelepen sok idős ember él, aki a tagkönyvtárat használja a hasznos szabad-

idő eltöltése érdekében. A beteg vagy mozgásukban korlázott olvasók számára 1-1 alkalommal a köl-

csönzött könyveket a kollégák házhoz szállítják. Természetesen minden korosztály megtalálja az érdeklő-

désének megfelelő dokumentumot, elfoglaltságot és rendezvényt. 

Az internet használata leginkább a 14 éven aluli gyermekek körében közkedvelt.A kicsik és nagyok általá-

ban a fél órás ingyenes lehetőséget használják ki.A szolgáltatások közül a nyomtatást és fénymásolást igény-

lik leginkább az olvasóink, de az is előfordult, hogy iskolai tanórához kértek 1-1 példányt fénymásolásra.A 

hosszabbítást egyre többen kérik e-mailben vagy telefonon. 

A személyes használatok száma 13 475 volt összesen, ebből a 14 év alattiak 8 963 alkalommal használ-

ták a könyvtárat. A kölcsönzők száma a 14 év alatti korosztályból 3 056 fő, a 14 éven felülieké 2 802 fő, a 

kölcsönzött dokumentumok száma összesen 20 798 darab volt az év során. 

Az aktív használók száma 14 éves kor alatt 490 fő, 14 éves kor felett 480 fő, a távhasználatok száma 1 

118 volt. 

Fiókközi kölcsönzésben 572 db dokumentumot adott, más fiók állományából 683 db dokumentumot 

kért a tagkönyvtár. Könyvtárközi kölcsönzésben 18 db-ot szolgáltatott az év során. 

 
Rendezvények 

A rendezvények, illetve a könyvtárhasználati foglalkozások újabb olvasókat csábítottak a könyvtárba. 

A rendezvények egy részét Farkas László képviselő támogatásával sikerült megvalósítani.Az év során 

színes, változatos programok kerültek összeállításra össze minden korosztály számára.A tagkönyvtárban 

megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról, több kiállítást szerveztek, történelmi foglalkozásokat tartottak, 

megemlékeztek a világnapokról, vetélkedőket, versmondó versenyeket, író-olvasó találkozókat szerveztek. 

Csatlakoztak az Ünnepi Könyvhét, az Őszi Összefogás és a Gárdonyi Emlékév és a Szent István Emlékév 

programsorozatokhoz. 2013-ban összesen 33 rendezvényt szerveztek, melyen 1 375 érdeklődő vett részt. 

A felhasználó képzések alkalmával az osztályok tanulói beiratkoztak, az órák végén kölcsönöztek és délu-

tán rendszeresen jártak a könyvtárba. Ez arra is lehetőséget adott, hogy a gyerekek a szülőkkel vagy nagy-

szülőkkel közösen látogassák a könyvtárat. 

Könyvtárhasználati foglalkozásokra főként a Teleki Blanka Általános Iskolából havi rendszerességgel 

vagy tanórához kapcsolódva 1-1 összefoglaló órára jöttek osztályok. A Munkácsy Mihály Általános Iskolá-

ból érkezők havi, illetve heti bontásban vettek részt a foglalkozásokon. Többnyire alsó tagozatosok láto-

gatták a foglalkozásokat, de az év során időnként előfordult, hogy 5- 6, valamint 8. osztályosok is kér-

ték ezt a szolgáltatási formát. A hagyományos munkafüzeteken, könyvtári dokumentumokon kívül az in-

ternet lehetőségeit is elsajátították keresésnél, illetve az on-line katalógus megismerésénél. Minden alka-

lommal a fokozatosság elvét követve történt az előrehaladás az anyag elsajátításában, a tanultak alkalmazá-

sára, gyakorlásra mindig volt idő, mindezt játékos formában történt.A rendszeresen járó csoportoknál a fog-

lalkozásokat kölcsönzés követte. 

A foglalkozások száma összesen 38 volt, melyen összesen 938 fő vett részt. 

Könyvtárhasználati foglalkozások témája, amelyekfeldolgozásra kerültek: ismerkedés a könyvtárral, illem-

szabályok, beiratkozás, a könyvtári ábécé, szépirodalmi és ismeretközlő művek megkülönböztetése, kézi-

könyvek használata elméletben és gyakorlatban, gyermekújságok, folyóiratok, on-line katalógus használata, 

könyvajánlás, könyvnyomtatás, ETO. 

Tanórákhoz kapcsolódó foglalkozások a Népmese, műmese Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő c. 

könyv feldolgozása, Tavasz a mesében, zenében, irodalombanés Mátyás király élete, mesék, mondák téma-

körök köré csoportosultak. 
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Az egyes intézményekkel jó kapcsolatot ápol a tagkönyvtár évek óta. Március 4-én a könyvtárban helyszínt 

biztosítottunk a Teleki Blanka Általános Iskola mesemondó versenyének, amelyen 3-4. osztályosok vettek 

részt. Március 12-én meghívtak engem a zsűribe a Vasvári Pál Általános Iskola megyei szavalóversenyére, 

amelyen 7-8. osztályosok vettek részt. Október 14-én a VOKÉ-ban versmondó versenyre hívtak, ahol a 

zsűrielnöki teendőket láttam el az általános iskolák 1. 2. osztályos tanulóinál. Az ősz folyamán helyszínt 

biztosítottunk a Teleki Blanka Általános Iskola által szervezett népdaléneklési versenynek. 

A kollégák rendszeresen részt vettek a Vörösmarty Mihály Könyvtár által szervezett szakmai továbbképzé-

seken. Egy kolléga évek óta tagja a Gyermekkönyvtáros Szekciónak, így 1-1 alkalommal részt vett a szerve-

zett továbbképzéseken, valamint a MKE Fejér Megyei Szervezete által szervezett Könyvtárról-Könyvtárra c. 

programsorozaton. 

 

 

1.7.7 ZENTAI ÚTI TAGKÖNYVTÁR 

A tagkönyvtár feladatait egy könyváros és egy fő 2 órás takarító munkakörben foglakoztatott kolléga látja el. 

Ez fontos változást jelent, mivel korábban a takarítás nem volt megoldott. Egy könyvtáros kolléga heti há-

rom alkalommal segítette a feladatellátást. Főként az adminisztrációs munkából vette ki jelentősen a részét, 

szívesen rendezte, javította a könyveket, pótolta a hiányzó jelzeteket. Ezen túl nélkülözhetetlen volt a segít-

sége a könyvtári órák eszközeinek előkészítésénél és a dekorációk elkészítésénél, valamint vállalta az év-

szakokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások lebonyolítását is. Az iskola fejlesztőpedagógusa továbbra is 

a könyvtárban dolgozott reggel 8-tól délután 14 óráig.  

A számítógép az internetes feladatlapok szerkesztésére, a meglévő ismeretanyag bővítésére, referensz kérdé-

sek megválaszolására szolgál a kölcsönzés mellett. Az új, korszerű fénymásoló a feladatlapok sokszorosítá-

sában jelent segítséget. Az elmúlt évben 169 nap volt az éves nyitvatartási idő az iskolai szünetekhez igazít-

va. 

 

A könyvtár működési rendszerét, olvasói körét meghatározza a közös udvarban levő általános iskola. 

A tagkönyvtárban 8 824 volt a könyvtárhasználatok száma, melyből a 14 éven aluliak 7 811 használták 

a szolgáltatásokat. A kölcsönzők száma 2 116 14 éven aluli és 593 felnőtt, azaz összesen 2 709 fő, a köl-

csönzött dokumentumok száma összesen 6 255 dokumentum, a távhasználatok száma 296 volt. 

A könyvtárhasználók és kölcsönzőklegnagyobb része az elmúlt évekhez hasonlóan az iskola tanulóiból és 

dolgozóiból kerül ki, akik majdnem teljes létszámmal beiratkozott olvasói a könyvtárnak. A nyitvatar-

tási idő is ezt a tényt figyelembe véve alakult ki. 

Nagy volt az igény a könyvtári órák iránt, az alsósok kétheti, illetve havi rendszerességgel jártak délelőtt 

10-ig, minden héten átlagosan 2 osztály. Az 1.-2. osztályban megismerkedtek a beiratkozás és a kölcsönzés 

folyamatával, szabályaival, a könyvtár részeivel,a könyvek tartalom szerinti csoportosításával. A 3.-4. osz-

tályban a könyv történetével,a könyvkiadással, kiadókkal ismerkedtek a diákok, tanultak a kézikönyvekről és 

a különböző katalógusokról. 

 

A kölcsönzők és könyvtárhasználók eloszlása egyenetlen. Délelőtt akönyvtári órákra érkező gyerekeken kí-

vül az iskola pedagógusai, a környéken lakó nyugdíjasok és gyesen lévő anyukák látogattak be elsősorban 

szépirodalmi könyvekért. Déltől az alsó tagozatos diákok nézelődtek, kölcsönöztek és a felső tagozatosok is 

itt készítették el házi feladataikat és szorgalmi munkáikat is. Készültek tanulmányi versenyekre vagy csak 

olvasgattak, különórákra, szakkörökre várva. Az iskolában a tehetséges, szorgalmas tanulók egyre több kü-

lön feladatot kaptak /alsósok is/, sokszor vettek részt tanulmányi versenyeken. Ezeknek a megoldásában se-

gítséget kértek a tanulók és a pedagógusok egyaránt. Ez komoly, néha több napos könyvtári és internetes 

kutatómunkát igényelt. 

 

A könyvtárat intenzíven használó olvasói csoport a 8-12 éves korosztály. 

Az alsósoknál az új könyv a legnépszerűbb. Szeretik a szép kivitelű, színes mesekönyveket, meseregényeket, 

de szívesen kölcsönzik az ismeretközlő irodalmat is. A felsősök körében megnőtt a népszerűsége az új ka-

landregénynek, szerelmes és vámpírsorozatnak. Egymásnak ajánlva kölcsönözték a könyveket, de nagyon 

sokszor kértek a segítséget, véleményt. Egyre gyakrabban kerestek konkrét, régebbi kiadású könyveket, 

amelyeket szülő vagy pedagógus ajánlott. A korosztályuknak megfelelő, új könyvek mindig bemutatásra 
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került a könyvtári órákon, ezek általában „slágerlistásak” lettek. Igyekezni kellett az új könyveket napraké-

szen megismerni, mert sokszor rákérdeztek, miről szól a könyv, kik a szereplői és véleményt kértek róla. 

Egyre több középiskolás, volt zentais diák jár vissza, akik a kötelező olvasmányokon kívül több, korosztá-

lyuknak megfelelő szépirodalmat is kölcsönöztek. 

A nyugdíjas olvasóink csekély számuk ellenére aktívan kölcsönöztek. Szeretik a régi kiadású könyveket is, 

de egyre gyakrabban keresték a folyóiratokban reklámozott új sikerkönyveket, útikönyveket, híres emberek 

életrajzait. 

A könyvtárközi kölcsönzés keretében az Aranybulla Könyvtárból sok szépirodalmi, főleg slágerkönyvet 

kölcsönzött a tagkönyvtár. 

Az előjegyzések nagyobb része „slágerkönyv”, kötelező vagy ajánlott irodalom. 

A tanulók nagyon kedvelték a havi, saját készítésű rejtvényeket, ezeket általában a könyvtárban oldották 

meg délután a segítségül kikészített könyvek segítségével. Apró ajándékokat kaptak jutalmul akiknek kevés 

hibával sikerült megoldani a feladatlapokat. Délután, 3 óra után egyre több szülő érkezett a könyvtárba 

gyermekével együtt könyvet és folyóiratot kölcsönözni. 

Az iskola vezetésével és dolgozóival nagyon jó a kapcsolat, melyt kölcsönössegítség, közös rendezvények 

szervezése jellemez. 

 
Rendezvények 

A 2013-ban 7 rendezvény és 52 könyvári óra került megrendezésre. 

A könyvtár szervezett a húsvéti népszokásokat felelevenítő kézműves foglalkozást „Tapsifüles nyuszikának 

nagyon sok a dolga „címmel, az Összefogás hetében a Gárdonyi Emlékév keretében „Cifra mese” címmel 

vetélkedő került megrendezésre negyedik osztályos tanulók részvételével. 

A könyvtáros kollégasulijógát tartott alsósoknak, majd rendhagyó irodalomóra keretében Sohonyai Edit írónő 

tartott előadást Kamaszpanasz címmel. Nagy beleéléssel mesélt könyvei megírásának körülményeiről. Szituá-

ciós játékai is nagy sikert arattak a hetedik osztályosok körében. Decemberben Kedvenceink az állatok c. elő-

adást, beszélgetést szervezte a könyvtár Dr. Takács Anikó állatorvos segítségével. Az alsós gyerekek nagy 

lelkesedéssel meséltek és kérdeztek házi kedvenceikkel kapcsolatban.„Kiskarácsony, nagykarácsony” címmel 

ünnepváró kézműves foglalkozást tartottunk második osztályosoknak, majd karácsonyi kiállítás volt a könyv-

tárban a zentais diákok munkáiból. A gyerekek örömmel nézték meg egymás ötletes, ügyes alkotásait.  

A város és a könyvtár kulturális rendezvényeiről az olvasók rendszeres tájékoztatásban részesültek. 

 

 

1.7.8 ZSOLT UTCAI TAGKÖNYVTÁR 

A tagkönyvtár feladatait három könyvtárossal és egy fő 2 órás takarítóval végzi. A nyugdíjba vonuló kollé-

ganő sétálóideje kezdetétől az új könyvtáros felvételéig a Széna téri tagkönyvtárban dolgozó kolléga nyújtott 

segítséget. A korábban megbízási díjjal alkalmazott takarító helyére határozatlan idejű jogviszonnyal rendel-

kező kolléga került. 

 

A 2013-as év nagy változásokat hozott tagkönyvtárunk életébe, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral 

való összeolvadás során. Az olvasók az összevonást nagyon pozitívan fogadták, mind a beiratkozási díj egy-

ségessé tételét, a korábban audiovizuális dokumentumokért fizettetett díj megszüntetésre került mind, hogy 

egy olvasójeggyel a központi és valamennyi tagkönyvtárat látogathatják. Az új szolgáltatás, hogy a kölcsön-

zési idő lejárta előtt figyelmeztető e-mail üzenetet kapnak kölcsönzőink, szintén nagyon kedvező fogadtatás-

ra talált. 

A nyár folyamán a Központi Könyvtár és a Széna tér DVD állománya a Zsolt utcába, a Zsolt utcai 

videoállomány a Központi Könyvtárba került. 

 

Az aktív használók száma 822 fő volt. A könyvtárhasználatok száma összesen 12 376 volt, ebből a 14 

éven aluliak 2 552 alkalommal használták a könyvtárat. Akölcsönzők száma összesen 7 441, ebből a 14 év 

alatti 1 426, felnőtt 6 015 fő volt. A kölcsönzések száma 2013-ban összesen 30 860 darab, melyből20383 

könyv,8 661 DVD és 1 816 egyéb dokumentum volt. 5 147 dokumentumot a 14 év alattiak, 25 713 darabot a 

14 éven felüliek kölcsönöztek. A távhasználatok száma 1 753 volt. 
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A vezetőségi döntésnek köszönhetően a Központi Könyvtár és a Széna téri Tagkönyvtár DVD film állomá-

nya a Zsolt utcába került, aminek olvasók nagyon örültek és új kölcsönzőket is bevonzott. A DVD film köl-

csönzések száma tehát a tavalyihoz képest jelentősen nőtt, a kibővült választék és az új beszerzések miatt. 

Az új filmekre folyamatosan nagy az igény, az olvasók rendszeresen érdeklődnek a vásárlások időpontjáról 

annak ellenére, hogy az állomány csaknem a duplájára bővült. Régi tapasztalat, hogy sok beiratkozott olvasó 

eleinte filmeket kölcsönöz, de később a könyvek iránt is érdeklődést mutat. 

2013. október végén megkezdődött a számítógépes folyóirat kölcsönzés is a NewsLink programmal, ami 

nagyban megkönnyítette munkát és a statisztika elkészítésében is nagy segítséget nyújt.  

A fiókközi kölcsönzések száma 2013-ban 1003 db volt, az olvasók rendszeresen igénybe veszik a lehetősé-

get, hogy a kért dokumentumokat a tagkönyvtárban vehessék át.  

 

Nőtt az előjegyzések száma, 1 177 db volt, amely nemcsak arra utal, hogy nagy az érdeklődés az új köny-

vekre, hanem arra is, hogy sajnos a sikerkönyveket csak egy-egy példányban tudjuk beszerezni és több ízben 

hónapokat kell várnia az olvasónak az általa kért dokumentumra. 

Az év során az elavult, rossz állapotú könyvek selejtezésre kerültek, hogy az újonnan érkező, aktuális köny-

vek (amelyek iránt folyamatos az érdeklődés) elhelyezése a későbbiekben ne okozzon gondot. Az állomány 

kevéssé kölcsönzött szépirodalmi könyvei, (amelyek azonban még jó állapotúak) a legfelső polcokra kerül-

tek, hogy az olvasók a jobban áttekinthető, aktuális dokumentumokból válogathassanak. 

A Központból kapott és újonnan beszerzett DVD filmeket védőtokba kerültek, hogy a kölcsönzések során a 

lemezek kevésbé sérüljenek. 

Az év vége felé a használó képzést elősegítő könyvtári órákat szerveztek a kollégák, melyet 2014-ben is 

folytatni szeretnének. Az órákon résztvevő tanulók nagy része be is iratkozott a könyvtárba.  

2013-ban is indult szombatonként számítástechnikai tanfolyam, Horváth Dániel vezetésével, melyre ak-

kora érdeklődés mutatkozott, hogy a jelentkezőket két csoportra kellett osztani. 

 
Rendezvények 

2013-ban is sok rendezvényt szerveztek a kollégák, melyek közül több kapcsolódott a Szent István Emlék-

évhez is. A programokra nagy igény mutatkozik, a meglévő olvasók rendszeresen érdeklődnek a jövőbeni 

rendezvények időpontjairól. Nagy segítséget jelentett, hogy a körzet képviselője, Deák Lajosné képviselői 

keretéből 30 000,- Ft-ot áldozott a rendezvények szervezésére. 
Az év során több kiállítás, előadás, foglalkozás került megrendezésre. A Tagkönyvtár kapcsolódott a 

helyi és az országos rendezvénysorozatokhoz, a meghívottak és a programok túlnyomó része Székesfehér-

várhoz kapcsolódott. 

Az Emlékévhez kapcsolódva Hegedüs Györgyné visszaemlékezéseit hallgathatták meg az érdeklődők, aki 

gyermekként részt vett az 1938-as székesfehérvári kihelyezett országgyűlésen. A beszélgetés után a Fehérvá-

ri pillanatok c. Filmetvetítésre került sor. A tisztes ipar emlékei címmel került sor Rostásiné Mária előadásá-

ra, melyen a századelőn élt iparosokról hallhattak érdekes tényeket a látogatók. Fehérvár legendás kereske-

dőcsaládjairól tartott múltidéző beszélgetést Rostásiné Mária. Ha akkor éltem volna… címmel Szent István 

uralkodása került felevenítésre az idei Emlékév eseményeit feldolgozó gyermekfoglalkozás keretében. 

A Kortárs Művészeti Fesztivál keretein belül került sor Lévai Katalin írónő Anyám évszázada című köny-

ve, az Ünnepi Könyvhét alkalmából Kozma Tamás, Ami engem illet című verseskötetének bemutatójára 

került sor. Szeptemberben „Gárdonyi Géza, a dédapám” címmel került sor Keller Péterrel egy rendhagyó 

beszélgetésre. 

Az Őszi Összefogás programsorozat kereti között tánccsoport bemutatóra, Szűcsné Ott Adrienn zenepeda-

gógus ének-zenei foglalkozására, Egey Tímea pszichológiai mentor előadására, és családi napra került sor, 

melyen Zsille Gábor Krakkói jegyzetek című könyvéről beszélt, később tradicionális lengyel ételt (bigos) 

kóstolhattak meg a látogatók, végül Lengyelország vár címmel az ország különböző tájairól láthattunk vetí-

tést. 

Három alkalommal könyvtári órán vettek részt a Comenius Általános Iskola tanulói, összesen 35 fővel. 

Októberben a könyvtár bemutatása került sorra, novemberben a gyermeklexikonok használatáról, decem-

berben a különböző nemzetek karácsonyi hagyományairól hallhattak a diákok.  

A tagkönyvtár összesen 28 rendezvényt szervezett, melyen 898 fő vett részt. 
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1.7.9 NYITVA TARTÁS 

Nyitva tartás szolgáltató helyenkénti és heti bontásban, 4 hétre vetítve 

 

 
Központi 

könyvtár 
Budai út Széna tér 

III.Béla 

király tér 
Zsolt utca 

Mészöly G. 

út 
Sziget utca Zentai út 

hétfő 13-18 ZÁRVA ZÁRVA 13.30-17 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA 

kedd 10-18 11-19 11-19 13.30-17 

9-12  

és 

13-19 

9-12  

és  

3-19 

13-19 10-16 

szerda 10-18 11-19 11-19 13.30-17 13-19 13-19 13-19 10-16 

csütörtök 10-18 11-19 11-19 

10-12.30 

és 

13.30-17 

13-19 13-19 13-19 10-16 

péntek 10-18 11-19 11-19 

10-12.30 

és 

13.30-16 

13-19 13-19 13-19 10-16 

szombat 10-15 10-17 10-17 ZÁRVA 10-17 

10-12 

és  

12-30-17 

12-17 ZÁRVA 

1.hét 42 óra 39 óra 39 óra 22,5 óra 34 óra 33,5 óra 29 óra 24 óra 

2.hét 42 óra 39 óra 39 óra 22,5 óra 34 óra 33,5 óra 29 óra 24 óra 

3.hét 42 óra 39 óra 39 óra 22,5 óra 34 óra 33,5 óra 29 óra 24 óra 

4.hét 42 óra 39 óra 39 óra 22,5 óra 34 óra 33,5 óra 29 óra 24 óra 

Összesen 168 óra 156 óra 156 óra 90 óra 136 óra 134 óra 116 óra 96 óra 
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1.7.10 INFRASTRUKTÚRA 

 

Helyszín 
Dolgozói 

gép 

Olvasói 

gép 
Szerver Router 

Másoló- 

gép 

Másológép 

+ szkenner 

(bérelt) 

Nyom- 

tató 

Szken- 

ner 

Fényké-

pező 

Inter- 

net 

Tagkönyvtárak 
                    

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár 
2 2 0 1 0 1 1 0   x 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 
2 3 0 1 0 1 0 1   x 

Széna téri 

Tagkönyvtár 
4 4 0 1 0 1 0 0   x 

Sziget utcai 
Tagkönyvtár 

3 2 0 1 0 1 1 0   x 

Zentai úti 

Tagkönyvtár 
1 0 0 1 0 1 0 0   x 

Zsolt utcai 
Tagkönyvtár 

3 3 0 1 0 1 0 0   x 

Központi 

Könyvtár 
                    

1-2. raktár 1 0 0 0 0 0 0 0   x 

FK. iroda 
6 0 0 0 0 0 1 1   x 

FK kölcs. 2.szint 
1 3 0 0 0 0 0 0   x 

FK kölcs. 1. szint 
4 5 0 0 0 0 0 0   x 

3. raktár 
1 0 0 0 0 0 0 0   x 

Szerverszoba                   x 

Régi Könyvek                   x 

Titkárság 6 0 0 0 0 1 0 0   x 

Igazgató                   x 

Olvasóterem 1 2 0 0 0 0 0 0   x 

Olvasótermi raktár 1 0 0 0 0 1 0 1   x 

Igazgató 1 0 0 0 0 0 0 0 1 x 

Gyermekrészleg 2 4 0 0 0 1 0 0   x 

Helyismereti 
csoport 

4 0 0 0 0 1 0 1   x 

Módszertani 

csoport 
3 0 0 0 0 0 1 0   x 

Feldolgozó csoport 
7 0 0 0 0 0 2 0   x 

Zenei és számítógé-

pes    részleg 
3 10 0 0 0 1 0 1   x 

Összesen 56 38 0 6 0 11 6 5 1   

 

 

 

 



 35 

1.7.11 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 

1.7.11.1 Nyitva tartás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Település neve 
Lakosság 

száma 

Nyitva tartás 

telefon számítógép 
napok száma 

hetente 

órák száma 

hetente  

Alap 2060 2 6 1 2 

Bakonycsernye 3149 5 20 1 0 

Balinka 970 4 8 1 2 

Beloiannisz 1190 3 6 0 0 

Bodmér 247 2 6 0 1 

Cece 2615 4 28 1 1 

Csabdi 1222 3 12 0 2 

Csákberény 1211 1 4 0 0 

Daruszentmiklós 1304 2 6 0 0 

Felcsút 1866 5 40 1 3 

Füle 834 1 2 0 0 

Gánt 820 2 6 0 1 

Gyúró 1240 3 8 1 4 

Hantos 980 2 8 0 0 

Iszkaszentgyörgy 2031 3 8 1 1 

Lajoskomárom 2346 5 20 1 5 

Mány 2415 2 6 0 3 

Mezőfalva 4846 5 28 1 8 

Mezőkomárom 995 2 4 0 0 

Nadap 547 1 2 0 0 

Nagykarácsony 1423 3 9 0 0 

Nagylók 1114 5 28 1 1 

Nagyveleg 635 5 6 1 1 

Óbarok 811 3 9 1 0 

Pákozd 3160 2 12 1 0 

Pátka 1688 3 6 0 2 

Pusztavám 2494 3 15 1 0 

Sárkeszi 613 2 4 0 0 

Sárszentágota 1389 2 6 1 0 

Sárszentmihály 3128 3 6 0 2 

Sukoró 1310 2 6 0 0 

Szár 1662 4 16 1 4 

Tabajd 1001 2 6 1 6 

Újbarok 438 2 6 0 1 

Vajta 917 5 30 1 1 

Vál 2523 2 6 1 1 

Zámoly 2339 3 12,5 1 3 
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1.7.11.2 Infrastruktúra 

 

 

 

  
Település neve projektor 

digitális 

fényk. 
nyomtató szkenner 

multif. 

(szkenner-

nyomtató) 

vetítő-

vászon 
internet 

Alap 0 0 1 0 0 0 1 

Bakonycsernye 0 0 0 0 0 0 0 

Balinka 0 0 1 0 0 0 1 

Beloiannisz 0 0 0 0 0 0 0 

Bodmér 0 0 0 0 0 0 1 

Cece 0 0 1 0 0 0 1 

Csabdi 0 0 0 0 1 0 1 

Csákberény 0 0 0 0 0 0 1 

Daruszentmiklós 0 0 0 0 0 0 0 

Felcsút 0 0 0 0 0 0 1 

Füle 0 0 0 0 0 0 0 

Gánt 0 0 0 0 0 0 1 

Gyúró 0 0 1 0 1 0 1 

Hantos 0 0 0 0 0 0 1 

Iszkaszentgyörgy 0 0 0 0 0 0 1 

Lajoskomárom 0 0 0 0 0 0 1 

Mány 0 0 0 0 0 0 1 

Mezőfalva 0 0 0 1 0 0 1 

Mezőkomárom 0 0 0 0 0 0 0 

Nadap 0 0 0 0 0 0 1 

Nagykarácsony 0 0 0 0 0 0 0 

Nagylók 1 0 0 0 0 0 1 

Nagyveleg 0 0 0 0 0 0 1 

Óbarok 0 0 0 0 0 0 1 

Pákozd 0 0 0 0 0 0 0 

Pátka 0 0 0 0 0 0 1 

Pusztavám 0 0 0 0 0 0 0 

Sárkeszi 0 0 0 0 0 0 0 

Sárszentágota 0 0 0 0 0 0 1 

Sárszentmihály 0 0 0 0 0 0 1 

Sukoró 0 0 0 0 0 0 0 

Szár 0 0 0 0 0 0 1 

Tabajd 1 0 1 0 1 1 1 

Újbarok 0 0 0 0 0 0 1 

Vajta 0 0 0 0 0 0 1 

Vál 0 0 0 0 0 0 1 

Zámoly 0 0 0 0 1 0 1 

Összesen        
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1.8 Könyvtárhasználat bemutatása 

Az olvasószolgálati statisztikai adatok vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy az intézményegyesítés 

egy új korszakot nyitott a könyvtár történetében, értékelhető összehasonlítást először 2014. I. félévében 

tudunk majd nyújtani. 

 

Az elmúlt évben két külön intézményként működött a könyvtár, az új intézmény január 1-vel jött lét-

re. Az adatbázis egyesítésére áprilisba került sor. Ezt a folyamatot komoly munka előzte meg, melyet a 

két volt intézmény dolgozói az integrált rendszer fejlesztőivel közösen végeztek el. A folyamat során szűrés-

re kerültek azok az olvasók, akik mindkét intézmény regisztrált felhasználói voltak, ezért duplán szerepeltek 

az adatbázisban. 

Annak ellenére, hogy statisztikai összehasonlítást nem lehet tenni, az év tapasztalataiból néhány következte-

tés levonható. A beiratkozási díjak változtatásának pozitív és negatív hatása egyaránt volt az olvasók számá-

ra. Az új beiratkozási díj (teljesárú 1 500,- Ft) a volt városi könyvtár olvasóinak emelést, a volt megyei 

könyvtár olvasóinak díjcsökkentést eredményezett. 

A Közgyűlés a díjkedvezményeket a rendeletnek megfelelően állapította meg, valamint továbi kedezményt 

is tett. A pedagógusok beiratkozásának ingyenessé tétele a volt megyei könyvtár pedagógus olvasói számára 

kedvező döntés volt, mivel addig teljes árat kellett fizetniük. 

A Gyed-en, Gyes-en lévők, nyugdíjasok és munkanélküliek mindkét régi intézményben féláron iratkozhattak 

be, a Kögyűlés azonban ezt a kedvezményt megszüntette. Emiatt elvesztettünk olvasókat, mivel ennek a ré-

tegnek a teljesárú beiratkozási díj megfizetése terhet jelent. Bízunk abban, hogy 2014-ben ebben a döntés 

ügyében kedvező változtatás fog bekövetkezni. 

Az audiovizuális állomány a volt városi könyvtárban külön díj megfizetésével volt igénybe vehető, az új 

díjszabás a szolgáltatást ingyenessé tette. 

A szolgáltatási díjakben a késedelmi díj és a könyvtárközi kérés költsége jelentett emelést a volt városi 

könyvtár olvasói számára. 

Az itt leírtakból egyértelműen látható, hogy az intézkedések vegyes érzelmeket váltottak ki az olvasókból, 

voltak, akik örömmel vették a változásokat, míg mások sérelmezték azokat. 

Az intézményi összevonással a beiratkozott olvasók számára a lehetőségek kitágultak, hiszen a város terüle-

tén összesen 8 helyen tudják igénybevenni a szolgáltatáskat egyetlen beiratkozási díj megfizetésével. A 

Központi Könyvtár gépkocsival nem közelíthető meg, az akadálymentesítés nem megoldott. Az olvasók 

számára nagy segítség, hogy a tagkönyvtárak egy részében akadálymentesen közlekedhetnek, valamint az 

autóval érkezők parkolási lehetősége is megoldott. 

 

1.8.1 BEIRATKOZOTT OLVASÓK SZÁMA 

2013-ban az új összevont intézményben a regisztrált használók száma 13351 fő. A felnőtt olvasók száma 

10221 fő, a gyermekolvasók száma 3 130 fő volt. 

Az olvasók életkori adatinak áttekintése egyértelműen mutatja, hogy legnagyobb számban a 30-49 év közötti 

korosztályból kerülnek ki az olvasók. 

 
Beiratkozott olvasók száma 

 

Felnőtt: 10221 
 

 Férfi: 5473 

 Gyermek: 3130 
 

 Nő: 7878 

 Összesen: 13351 
 

 Összesen: 13351 
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 Életkor szerint     Fő %-ban 

6 év alatt   
  

259 1,9% 

6-10 év között 

 

1479 11,1% 

10-14 év között 

 

1393 10,4% 

15-19 év között 

 

1403 10,5% 

20-29 év között 

 

2291 17,2% 

30-49 év között 

 

3316 24,8% 

50-59 év között 

 

1222 9,2% 

60 év felett 
  

1989 14,9% 

 Összesen:     13352 100.0% 

    

  

Ebből: új beiratkozó 2745 20,6% 

  aktív használó 10959 82% 

 

1.8.2 KÖNYVTÁRHASZNÁLATOK SZÁMA 

Személyes használat, kölcsönzők száma, kölcsönzött dokumentumok száma 

 

A személyes használatok száma 2013-ban 169 083 volt összesen. A 14 év alattiak 46 586 alkalommal, a 14 

éven felüliek 122 497 alkalommal használták a Vörösmarty Mihály Könyvtárat. 

A kölcsönzők száma 14 év alatti olvasók tekintetében 15 987, a 14 év feletti korosztály esetében pedig 62 

568, ez összesen 78 555 kölcsönzőt jelent. 

A kölcsönzött dokumentumok száma összesen 314 048 db volt. A 14 éven aluliak 52 996 db, a 14 éven 

felüliek 261 052 db dokumentumot kölcsönöztek. 
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A könyvtárhasználat adatai negyedéves bontásban 
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1. 17182 4296 2129 1623 6284 5108 25790 

2. 15513 4178 1903 1428 5425 4605 22393 

3. 15371 4175 1942 1352 5832 4479 23711 

I. negyedév 48 066 12649 5974 4403 17541 14192 71894 

4. 15245 4001 1972 1364 5752 4316 22971 

5. 16071 3973 2030 1491 6071 4792 24497 

6. 17691 6326 1494 1400 5350 5290 24378 

II. negyedév 49 007 14300 5496 4255 17173 14398 71846 

7. 6481 1144 683 556 2687 2747 13947 

8. 5561 967 779 433 2168 1607 9633 

9. 15110 4483 2071 1651 5579 5101 23383 

III. negyedév 27 152 6594 3533 2640 10434 9455 46963 

10. 16616 4973 2144 1685 6276 5370 25731 

11. 15476 4608 2176 1719 6097 5420 24008 

12. 12766 3462 1927 1285 5047 4161 20610 

IV. negyedév 44 858 13043 6247 4689 17420 14951 70349 

Összesen 169 083 46586 21250 15987 62568 52996 261052 
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A könyvtárhasználatok száma szolgáltató hely szerinti bontásban 
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Személyes használat 
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Budai úti Tagkönvtár 19 478 3 299 2 608 1 546 10 330 5 488 46 278 

Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár 15 356 4 149 1 668 652 4 413 2 389 19 855 

Széna téri Tagkönyvtár 16 990 2 835 2 376 1 568 8 575 4 688 36 042 

Sziget utcai Tagkönyvtár 13 475 8 963 1 118 3 056 2 802 7 103 13 695 

Zentai úti Tagkönyvtár 8 824 7 811 296 2 116 593 4 437 1 818 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 12 376 2 552 1 753 1 426 6 015 5 147 25 713 

III. Béla király téri Tagkönyvtár 2 005 16 1 261 8 1 314 19 5 321 

Központi Könyvtár 80 579 16 961 10 170 5 615 28 526 23 725 112 330 

Összesen 169 083 46 586 21 250 15 987 62 568 52 996 261 052 

 

 
Kölcsönzött dokumentumok típusoknénti megoszlása, internethasználók és irodalomszolgáltatás 

 

A kölcsönzött dokumentumok típusonkénti megoszlása mutatja, hogy a statisztikában továbbra a könyvé a 

vezető szerep. 2013-ban összesen 281 198 db könyvetkölcsönöztek az olvasók. Második helyen az egyéb 

dokumentumok (DVD, kotta stb.) kölcsönzése áll, 14 750 db, majd a tagkönyvtárakban biztosított folyó-

irat kölcsönzés adatai állnak, melyből összesen 11 738 db-ot kölcsönöztek a könyvtár állományából. 

Az Internetet a 14 aluliak közül 7 107 fő, a 14 éven felüliek közül 15 806 fő, azaz összesen 22 913 fő 

használta. 

Naponta több alkalommal kerestek információt a kollégák és szolgáltattak hozzá irodalmat. A referensz 

(tájékoztató) kérések száma 17 790 volt. Ez azt jelenti, hogy ennyi alkalommal volt szükséges egy kicsit 

mélyebben kutatni egy-egy kérdés megválaszolásához. Ezeknek a kérdéseknek egy részét általában inter-

netes adatbázisok (pl. MATARKA) és online keresések során lehet megválaszolni. 

A hagyományos értelemben vett irodalomszolgáltatás, témakutatás az online hozzáférhető adatbázisok elter-

jedésével visszaszorult. Irodalomkutatás olvasói kérésre 3 témában készült a felnőtt kölcsönző részleg-

ben, 34 db pedig a helyismereti csoportnál. 
A jobb visszakereshetőség és a korábbi találatok felhasználása céljából folytattuk a könyvtár által végzett 

irodalomkutatások eredményeinek számítógépes rögzítését. 
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A kölcsönzött dokumentumok típusonkénti megoszlása negyedéves bontásban 
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1. 27 241 183 32 469 50 1 676 1 247 30 898 938 1 700 1 827 

2. 23 771 172 38 427 82 1 534 974 26 998 743 1 605 1 767 

3. 24 946 121 51 469 82 1 475 1 046 28 190 696 1 660 1 579 

I. negyedév 75 958 476 121 1 365 214 4 685 3 267 86 086 2 377 4 965 5 173 

4. 24 212 138 41 335 58 1 458 1 045 27 287 763 1 616 1 628 

5. 26 228 178 26 332 56 1 353 1 116 29 289 704 1 682 1 639 

6. 26 969 153 18 227 51 1 215 1 035 29 668 476 1 410 1 464 

II. negyedév 77 409 469 85 894 165 4 026 3 196 86 244 1 943 4 708 4 731 

7. 15 176 84 1 161 36 746 490 16 694 112 609 770 

8. 10 173 64 14 23 18 108 840 11 240 110 543 606 

9. 25 854 122 52 314 82 1 039 1 021 28 484 560 1 252 1 616 

III. negye-

dév 
51 203 270 67 498 136 1 893 2 351 56 418 782 2 404 2 992 

10. 28 056 137 52 241 70 1 448 1 097 31 101 703 1 343 1 699 

11. 26 549 145 34 286 62 1 355 997 29 428 724 1 270 1 669 

12. 22 023 155 23 334 63 1 343 830 24 771 578 1 116 1 526 

IV. negye-

dév 
76 628 437 109 861 195 41 46 2 924 85 300 2 005 3 729 4 894 

Összesen 281 198 1 652 382 3 618 710 14 750 11 738 314 048 7 107 15 806 17 790 
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A kölcsönzött dokumentumok típusonkénti megoszlása szolgáltató hely szerinti bontásban 
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Budai úti Tagkönvtár 47 590 0 0 1 544 40 518 2 074 51 766 379 3 788 993 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 
20 772 0 0 10 0 0 1 462 22 244 1587 2 427 2 058 

Széna téri Tagkönyvtár 34 612 0 0 23 60 800 5 235 40 730 644 2 533 904 

Sziget utcai Tagkönyvtár 19 875 0 0 2 1 2 918 20 798 1 067 406 2 646 

Zentai úti Tagkönyvtár 5 878 0 0 0 60 0 317 6 255 0 0 1 566 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 20 383 4 50 22 8 8 661 1 732 30 860 121 1 607 2 851 

III. Béla király téri 

Tagkönyvtár 
5 276 0 0 0 44 20 0 5 340 0 55 597 

Központi Könyvtár 126 812 1 648 332 2 017 497 4 749 0 136 055 3 309 4 990 6 175 

Összesen 281 198 1 652 382 3 618 710 14 750 11 738 314 048 7 107 15 806 17 790 

 

 

 

1.8.3 HELYBENHASZNÁLAT 

2013-ban összesen 331 249 db dokumentumot használtak helyben, a könyvtár részlegeiben, tagkönyvtára-

iban az olvasók. Az adat magába foglalja az olvasótermbe bekért folyóiratok, központi raktári könyvek szá-

mát is. 
Helyben használt dokumentumok száma 

 

Szolgáltató helyek 
Helyben használt 

dokumentumok száma 

Ebből a 14 év alattiak 

által használt doku-

mentumok száma 

Budai úti Tagkönvtár 31 774 5 955 

Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár 12 798 5 864 

Széna téri Tagkönyvtár 33 813 3 757 

Sziget utcai Tagkönyvtár 13 546 9 647 

Zentai úti Tagkönyvtár 7 540 7 120 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 3 270 305 

III. Béla király téri Tagkönyvtár 4 260 0 

Központi Könyvtár 224 248 35 410 

Összesen 331249 68 058 
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1.8.4 REPROGRÁFIAI SZOLGÁLTATÁSOK 

A könyvtár olvasói közül 2 118 fő kért fénymásolást, szkennelést, vagy nyomtatást. Számukra 16 741 oldal-

nyi másolat készült el az év folyamán. 

 

Szolgltatás típusa 
Igénybe vevő olvasók 

száma 

Másolt (szkennelt, 

nyomtatott) oldalak 

száma 

Fénymásolás 915 10 086 

Nyomtatás 831 4 363 

Szkennelés 372 2 292 

Összesen 2 118 16 741 

 

1.8.5 TÁVHASZNÁLAT 

A távhasználat többféle módon lehetséges.Az olvasók telefonos, vagy e-mailben történő megkeresése esetén 

is szolgáltatást nyújt a könyvtár. Ezen túl a honlap napi 24 órán keresztül az általános információkon túl fol-

yamatosan frissített tartalommal áll az olvasók rendelkezésére. 

2013-ban összesen 141 957 alkalommal vették igénybe ezt a típusú szolgáltatást. 

 

Tájékozódás módja Távhasználat száma 

Telefon és e-mail 21 250 

A volt Városi Kvt. honaplja 9 291 

Az új intézmény honlap 111 416 

Összesen: 141 957 

 

1.8.6 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY HASZNÁLATA 

A helytörténeti gyűjtemény számáról, illetve használatáról pontos statisztikai adatot nem lehet megállapítani, 

mivel az épület adottságai nem teszik lehetővé a gyűjtemény egy helyen történő elhelyzését, valamint a 

gyűjtemény pontos feltárása is várat még magára. 

Mérhetően csak a helyismereti csoporthoz érkező kérésekről lehet számot adni.25 e-mailben érkező hely-

ismereti kérdést válaszoltak meg a helyismereti könyvtárosok, 1 kérés a Libinfon keresztül érkezett. 34 kér-

ésre kisebb-nagyobb irodalomjegyzék készült. Számos alkalommal telefonos adatszolgáltatást nyújtottak. 

 

 

1.8.7 KÖNYVTÁRKÖZI DOKUMENTUMSZOLGÁLTATÁS 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtáraként a gyűjteményünkben levő dokumen-

tumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé tesszük könyvtárközi kölcsönzéssel. Össze-

sen 65 település 88 könyvtára (olvasói) számára szolgáltattunk könyvtárközi kölcsönzésben dokumentumo-

kat. A partnerek között több országos szakkönyvtár, felsőoktatási és középfokú oktatási intézmény, valamint 

megyei könyvtár mellett kisebb településeken működő közkönyvtár is szerepel. 

Az ország egész területéről érkezett 2727 kérésből 2683 dokumentum küldése teljesült. 
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1877 db eredetiben, 806 db másolatban. A teljesítetlen kérések aránya évek óta nagyon alacsony, mindösz-

sze 1,6%. 

Az általunk indított kérések száma 432, ebből megkaptunk 374 db-ot eredetiben és 51-et másolatban. 
 

 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Szolgáltató helyek 
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Budai úti Tagkönyvtár 179 42 179 0 0 42 0 0 

Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár 14 4 11 0 0 3 0 0 

Széna téri Tagkönyvtár 141 62 136 0 5 62 0 0 

Sziget utcai Tagkönyvtár 18 0 18 0 0 0 0 0 

Zentai úti Tagkönyvtár 13 72 13 0 0 72 0 0 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 37 65 37 0 0 65 0 0 

III. Béla király téri Tagkönyvtár 66 2 66 0 0 1 0 1 

Központi Könyvtár 2259 185 1417 744 57 129 10 40 

Összesen: 2727 432 1877 744 62 374 10 41 
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A Központi Könyvtár által teljesített könyvtárközi kölcsönzés adatai dokumentumtípus szerinti botásban 

az alábbiak. 

Teljesített kérések száma 

Dokumentumtípus szerinti 

megoszlás 

Általunk 

kért 

Tőlünk 

kért 
Össze-

sen 

Eredeti dok. száma:      

Könyv 122 1356 1478 

Hangoskönyv 1 34 35 

Hangkazetta 0 1 1 

Kotta 0 3 3 

DVD 4 3 7 

CD-ROM 1 4 5 

CD 0 16 16 

Folyóirat 1 0 1 

 Másolatok száma:       

Elektronikus másolat 40 57 97 

  

Nyomtatott másolat 10 744 754 

Összesen: 179 2218 2397 

 

 

1.8.8 FIÓKKÖZI KÖLCSÖNZÉS 

A fiókközi kölcsönzés lényege, hogy a fiókkönyvtárak minden, konkrét műre vonatkozó kölcsönzési igényt 

ki tudjanak elégíteni helyben. Segítségével bárki számára elektronikus formában elérhető és fizikailag is 

hozzáférhető mind a 8 szolgáltató helyünk egész állománya. Lehetővé teszi, hogy az idős, vagy látásukban, 

mozgásukban korlátozott olvasók a számukra legkényelmesebb, legközelebbi helyen tudjanak hozzájutni az 

általuk kiválasztott dokumentumokhoz. A fiókok között történő dokumentummozgatást egy fő megbízási 

díjas alkalmazott, valamint - esetenként - a könyvtári dolgozók végzik.  
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A Központi Könyvtár fiókközi kölcsönzésben a tagkönyvtárakba betérő olvasók számára 1 477 kérést telje-

sített. Olvasóinak más tagkönyvtárakból 187 könyvet, 14 CD-t, 2 videót, 8 DVD-t kért át. 

 

Szolgáltató helyek 
Fiókköziben küldött 

dokumentumok száma 

Fiókköziben kapott 

dokumentumok száma 

Budai úti Tagkönyvtár 511 67 

Mészöly Géza úti Tagkönyvtár 194 33 

Széna téri Tagkönyvtár 477 53 

Sziget utcai Tagkönyvtár 78 14 

Zentai úti Tagkönyvtár 25 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 192 37 

III. Béla király téri Tagkönyvtár 0 5 

Összesen 1477 211 

 

 

 

1.9 Elektronikus könyvtár – digitalizálás – e-infrastruktúra 

- A megyei könyvtár és a városi könyvtár összevonása után megtörtént a két könyvtár adatbázisának 

egyesítése. Mindkét könyvtár a Textlib integrált rendszert használta és az egyesítés is ugyanebbe a 

rendszerbe történt meg. 

- Új online szolgáltatás – a könyvtárban aktuálisan bent lévő könyvek foglalása 

- A volt városi könyvtár honlapja megszűnt 

- A tagkönyvtárak adatai, elérhetőségei felkerültem a vmk honlapra.  

- A honlap design-ja megújult. 

- Fontos új tartalom a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR), a szerződésben felvállalt felada-

tok feltüntetése. 
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Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok 

 

1.10 Hazai pályázatok 

1.10.1 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPHOZ BENYÚJTOTT PÁLYÁZATAINK 

 

Pályázati 

azonosító 
Pályázat megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 
Megvalósulás Megjegyzés 

3545/00045 

(2145/0054) 

Könyvtári dokumentu-

mok kötésére, újraköté-

sére a megye könyvtárai 

számára 

650 000 650 000 

2011.11.01-

2012.10.31 

 

Hosszabbítva 

2013. 04.30-ig 

Megvalósítva 

3505/02532 

Gyűjtemények védelmét 

szolgáló eszközök be-

szerzésére 

1 042 861 460 000 
2013.04.01-

2013.09.30. 
Megvalósítva 

3543/00091 

Muzeális értékű gyűj-

temények védelmét 

szolgáló állományvé-

delmi szolgáltatásra 

609 600 450 000 

2013.03.01-

2013.04.30 

 

Hosszabbítva: 

2013.10.15. 

 

Megvalósítva 

3511/03709 

Egyedi dokumentumok 

restaurálására, állo-

mányvédelmi munkála-

tok elvégzésére 

579 120 450 000 
2013.06.01-

2013.08.30. 
Megvalósítva 

3542 

Nemzetiségek által 

lakott települések 

könyvállományának 

gyarapítása 

500 000 500 000 2013. 10. Megvalósítva 

3508/01129 

Országos Könyvtári 

Napok megyei szintű 

szervezése és lebonyolí-

tására 

1 000 000 1 000 000 
2013.10.07-

2013.10.13. 
Lezárult 

3535/00404 

A Vörösmarty Mihály 

Könyvtár új arculatá-

nak, intézményi 

imázsának kialakítását 

szolgáló feladatok meg-

valósítására 

1 317 450 1 317 000 

2013.05.15- 

2013.08.30 

 

Hosszabbítva: 

2013.12.31. 

Lezárult 

3505/02692 

Gyűjtemények védelmét 

szolgáló eszközök be-

szerzésére 

949 000 - - Nem nyert 

3511/03823 

Egyedi dokumentumok 

restaurálására, állo-

mányvédelmi munkái-

nak támogatására 

720 000 -  Nem nyert 
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3543/00196 

Muzeális értékű gyűj-

temények védelmét és 

hosszú távú megőrzését 

szolgáló állományvé-

delmi szolgáltatásra 

520 000 400 000 
2014.05.30- 

2014.08.30. 
Folyamatban 

 

A forgalmi statisztika javítására folyamatos erőfeszítéseket teszünk: minden pályázaton részt veszünk, be-

kapcsolódunk a város és az ország központi kulturális eseményeibe, rendezvényeket szervezünk 

 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nemzetiségi könyvtári ellátásra, letéti ellátás keretében könyvtárunk 

500.000 Ft-ot nyert, melyből 263 db dokumentum került beszerzésre. 

 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz négy pályázatot nyújtottunk be, melyekből hármat nyertessé nyilvánítottak, 

így 2013-ban egy régi könyvet restauráltathattunk, száz időszaki kiadványt fertőtlenítethettünk, és új tároló-

kat vásárolhatunk a helyismereti dokumentumok számára. 

 

1. A „Muzeális értékű időszaki kiadványok portalanítására és fertőtlenítésére” címen igényelt 609.600 

Ft támogatásból a Közgyűjtemények Kollégiuma 2012. 11. 26. - i ülésen 450.000 Ft támogatást ítélt 

meg. 

2. A „Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére” címen igényelt 1.042.861 Ft támoga-

tásból a Közgyűjtemények Kollégiuma 2012. 11. 26. -i ülésen 460.000 Ft támogatást ítélt meg. 

3. A „Padányi Bíró Márton: Ünnep-napokon, diaetáknak alkalmatosságával… mondott prédikációk – 

1761 című kiadvány restaurálására” címen igényelt 579.120 Ft támogatásból a Közgyűjtemények 

Kollégiuma 2012. 11. 26. -i ülésen 450.000 Ft támogatást ítélt meg. 

 

Májusban két pályázatot nyújtottunk be az Nemzeti Kulturális Alaphoz, mindkettőn megnyertük a pályá-

zott összeget. A pályázatokból az összevont intézmény új arculatát alakítottuk ki. Elkészült az összevont 

intézmény új arculata, amely egyaránt kifejezi a könyvtárhoz és Székesfehérvárhoz tartozásunkat is. Ezen 

belül a központi könyvtár és minden tagkönyvtár egyedi színkódot kapott, mely képi formában is azonnal 

azonosíthatóvá teszi a színkód mögötti intézményt. Az Őszi Összefogás országos programsorozatot rend-

ben bonyolítottuk le. 

A többször hosszabbíttatott kötészeti pályázatot sikerült befejezni. 

A pályázatok megvalósítására a II. félévben került sor. Az NKA-hoz korábban benyújtott kötészeti pályá-

zatunk a hosszabbított határidőre teljesítésre került. 
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1.11 Uniós forrású pályázatok 

 

1.11.1 PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP TÁRSFINANSZÍ-

ROZÁSÁVAL 

 

Pályázati 

azonosító 

Pályázat megneve-

zése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 
Megvalósulás Megjegyzés 

TÁMOP-

3.2.4.B-11/1-

2012-0003 

„Tudásdepó-Expressz 

– Országos könyvtári 

szolgáltatások bőví-

tése, fejlesztése az 

oktatás és képzés 

támogatásának érde-

kében”. Olvass ve-

lünk, olvass töb-

bet”című projekt 

46 724 900 46 444 900 

2013.01.01-

2014.01.01 

 

Módosítás: 

2013.03.31. 

Folyamatban 

 

A TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012-0003 „Olvass velünk, olvass többet!” című uniós pályázatunk keretei között 

vállalt rendezvényeink I. félévre eső részét az ütemezés szerint teljesítettük.. A projektet könyvtárunk a 

veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárral és a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárral közösen 

bonyolítja le. A program 2014 márciusában fejeződik be. A megvalósított programok táblázata a melléklet-

ben szerepel. 

A pályázat lehetővé tette a Felnőtt kölcsönző pultjának, ablakfronti falán elhelyezkedő polcok cseréjét, szá-

mítógépes asztalok, ajánlópolc és székek beszerzését. 

 

A program kereti között összesen 46 db programsorozat került megvalósításra,  

- Ebből online: 3 db 

- Roma program 3 db 

- Fogyatékkal élők 4 db 

- Hátrányos helyzetűek 3 db 

 

Egy alkalomból álló rendezvények száma 16 db 

 

A pályázati időszakban összesen 252 db rendezvényt valósítunk meg regionálisan. 

Nem formális képzéseken (programsorozatokon a tervezett résztvevők száma: 882 fő + 90 fő online = össze-

sen 972 fő 

 

A TÁMOP rendezvényeket az elnyert 46 724 900 forintos támogatásból valósítjuk meg regionális szinten 

(lásd 7.2). A lebonyolítás érdekében összesen 62 együttműködési szerződést kötöttünk: 

- 2 megyei könyvtárral, 

- 12 városi könyvtárral, 

- 45 közoktatási intézmény könyvtárával, 

- a KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központtal, 

- a Városi Képtárral, 

- a Herosz Állatotthonnal. 

 

  



 50 

Képzési, menedzsment, közművelődési és PR 

 

1.12 Képzés, továbbképzés 

1.12.1 DOLGOZÓK KÉPZÉSE 

Az új intézmény dolgozói számára új képzési terv nem készült. Európai Uniós projekt segítségével 12 fő 120 

órás angol, valamint 7 fő 60+30 órás német nyelvi képzésen vett részt. 

 

1.12.2 HASZNÁLÓKÉPZÉS 

A használóképzés vonatkozó adatai az egyes részlegek, tagkönyvtárak beszámolójában olvasható. 

 

1.13 Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek 

1.13.1 MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG 

A könyvtárban folyó menedzsment tevékenységet a könyvtárosok látják el. 

A könyvtár népszerűsítését rendezvények szervezésével, beiratkozási akciókkal, külön-böző mások által 

szervezett programokon 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 sajtó-tájékoztatót tart 

a rendezvényeiről, honlapján folyamatosan közzéteszi az aktuális programokat meghívó és esemény-naptár 

segítségével. 

 

 

1.13.2 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS – PLD. HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 

Egyelőre nem tudunk tervezni minőségirányítási tevékenységet. Sajnos nem vagyunk minősített könyvtár, 

mivel nem felelünk meg a követelményeknek. 

 

 

1.14 Rendezvények 

A 2013-as év a Szent István Emlékév jegyében telt. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-

gyűlése figyelemmel arra, hogy az Országgyűlés 1938. augusztus 18-án – államalapító királyunk halálának 

900. évfordulóján – Székesfehérváron meghozott törvénnyel emelte állami ünnep rangjára Szent István ün-

nepét, a 2013-as évet ünnepi emlékévvé nyilvánította. A legfontosabb cél az volt, hogy hosszú évek hallga-

tása után újra ráébresszék a fehérvári közösséget arra, hogy ez a város történelmi hagyományokkal bír. Az 

emlékévben összefogott a város közössége, intézmények, civil szervezetek több száz programot valósítottak 

meg. Ugyanakkor az emlékév nemcsak a fehérváriakat mozgatta meg, hanem az ország számos részéből 

érkeztek felajánlások az ünnepi évre. 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár számos ponton csatlakozott az ünnepi emlékév eseményeihez országos ren-

dezvényein és egyéb tevékenységein keresztül (Szent István Emlékévhez és Szent Istvánhoz kapcsolódó 

online játék, a Dévay-gyűjtemény kiállítása, „Nekem már 38” - beszélgetés híres ’38-asokkal.) 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár minden évben három országos rendezvényhez is csatlakozik: Internet Fies-

ta márciusban, Ünnepi Könyvhét júniusban, Országos Könyvtári Napok októberben. Az országos rendez-

vények esetében nemcsak a saját programok megszervezését és lebonyolítását vállalja, hanem városi és me-

gyei szinten koordinálja az eseményeket. A rendezvényekkel minden esetben a könyvtári szolgáltatásokat és 

az olvasást szeretné népszerűsíteni. 
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Az Internet Fiesta keretében érdekes, vonzó programokat szerveznek országosan a könyvtárak az olvasóik-

nak, annak érdekében, hogy minél többen ismerjék meg a világháló által nyújtott lehetőségeket. A 2013-as 

Fiesta célja az internet gazdag lehetőségeinek bemutatása volt annak illusztrálására, hogy ezt az egyre elter-

jedtebbé váló kommunikációs csatornát a mindennapi élet megkönnyítésére is felhasználhatják. A progra-

mok az iskolás, a felnőtt és az idősebb korosztályt célozták meg: a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig mindenki 

számára tartottak változatos és tudásbővítő előadásokat az Audiovizuális és Számítógépes részlegben. A 

rendezvények során felhívták a figyelmet az e-ügyintézés módjaira és lehetőségeire és a nyelvtanulási al-

kalmazások, adatbázisok által szolgáltatott tudásra, amik szintén segítik az önképzést, nyelvtanulást. Idén a 

„fénykép - digitális kép” kérdése is terítékre került egy technikatörténeti kiállítás kapcsán. Az érdeklődők 

technikai tanácsokat is kaphattak a számítógép össze- és szétszereléséről egy-egy óra keretén belül; ez a 

program főleg a fiatalabb korosztályt érdekelte. Március 23-án rendhagyó nyitva tartással és ingyenes be-

iratkozással és géphasználati lehetőséggel vártak mindenkit az egész könyvtárban. Az Internet Fiesta 7 

programján összesen 1367 fő látogatta meg könyvtárunkat. 

 

A könyv az emberiség egyik legnagyobb értéke, a könyvet Európában és a világon számos fesztivál, ünnep 

keretében ünneplik. Az Ünnepi Könyvhét egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat, évről évre tö-

retlen sikerrel és népszerűséggel, immár nyolc évtizede. A rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek ör-

vend, a színes kulturális programok mellett író-olvasó találkozók, dedikálások várják az érdeklődőket. Az 

ünnepi könyvhét székhelye általában Budapest, de minden évben Székesfehérvár könyvtárai is bekapcsolód-

nak a könyvfesztivál programjaiba. 2013-ban a könyvhét országos megnyitója Székesfehérváron volt, ezért a 

könyvtárra és annak dolgozóira a szokásosnál is nagyobb feladat hárult, a város központjában zajló rendez-

vények szervezésében, levezérlésében is aktívan kivették részüket. 

A központi könyvtár vendégei voltak többek közt: Ágh István, Csukás István, Garaczi László. Az érdeklő-

dők az ünnepi Szent István-évhez kapcsolódva meghallgathatták dr. Gömöri Béla orvos, dr. Juhász Előd 

zenekritikus, dr. Istvánffy Gyula műegyetemi professzor beszélgetését is. A felnőttek dzsesszkoncerteken 

(Vörös Janka és a Funkafizer, Snétberger tanítványok) szórakozhattak, a gyerekeket színházi előadásokkal 

(Kolibri Színház, Szösz Színház, Szabad Színház) és az Alma és a Kaláka együttes koncertjével vártuk. A 

tagkönyvtárak könyvbemutatókkal kapcsolódtak a programsorozathoz. A rendezvény vasárnap a „Könyvtári 

éjszakával” zárult. Ezen az estén „Kávé és költészet” néven zenés, irodalmi kávéházat működtettünk, ahol a 

raktártúrát is vezető Hajós András, később a szaxofonon is játszó és Dunai Tamás szórakoztatta a közönsé-

get. Közben a vendégek irodalmi fejtörőkkel tehették próbára ügyességüket. A hetet dr. Cser-Palkovics And-

rás polgármester ünnepi beszéddel zárta. Az általunk rendezett 28 eseményen 4142 fő vett részt. 

 

Az Országos Könyvtári Napok keretében október első hetében olyan rendezvényekre kerül sor a könyvtá-

rakban, amelyek minden évben más korosztályt megcélozva naponta más-más témakörhöz kapcsolódva kiál-

lítással, beszélgetéssel, előadással, könyvbemutatóval, olvasáshoz kötődő játékkal, zenei eseményekkel vár-

ják az érdeklődőket. A tavalyi évben az emberi kapcsolatok kerültek a könyvtári napok középpontjába. Élet-

kortól és lakóhelytől függetlenül minden ember számára nélkülözhetetlen, hogy értékes kapcsolata legyen 

embertársaival, ami mind a társas kapcsolatok, mind pedig a lelki egyensúly megőrzésének szempontjából 

rendkívül fontos. A hét eseményeit a család, a baráti kapcsolatok, az egymásra figyelés, egymás segítése, a 

befogadás és az elfogadás szempontjait szem előtt tartva igyekeztünk körbejárni. 2013-ban a határon túli 

könyvtárak is részesei voltak az eseményeknek: kiállítást rendeztünk partnerkönyvtárunk, az opolei Emanuel 

Smolka Nyilvános Vajdasági Könyvtár ajándékkönyveiből. Nagy népszerűségnek örvendett Székesfehérvár 

testvérvárosairól készített játékos totó is. 

A programkínálat most is bőséges volt, minden korosztály talált életkorához, érdeklődéséhez illő programot. 

A programsorozat Kulka János előadói estjével nyitott, majd a minden évben sikeres „Egészségnappal” foly-

tatódott. Ezen a napon a könyvtárban lehetőség volt véradásra, egészségügyi dolgozók segítségével vérnyo-

mást, vércukor szintet és koleszterin szintet méretni, és népszerű volt az aurafotózás, a masszázs, a pszicho-

lógiai tanácsadás és a reiki is. Október 9-én a Városháza első emeleti aulájában „Dévay József XIX. századi 

magánkönyvtárának kincsei” címmel a Vörösmarty Mihály Könyvtár muzeális gyűjteményéből nyílt kiállí-

tás. Dr. Bagdy Emőke „Egészségben boldogan élni” címmel tartott sikeres előadást. Kiemelt esemény volt a 

Könyves Vasárnap október 13-én, amikor a könyvtár rendkívüli nyitva tartással és ingyenes beiratkozással 

várta olvasóit. Ezen a napon rendeztünk raktártúrát, helyismereti bemutatót, illetve a feldolgozó osztály is 
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bemutatta mindennapi tevékenységét az érdeklődőknek. A könyvtárban a 24 rendezvényen 1288 érdeklődő 

vett részt a programokon. 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár évente csatlakozik a Kortárs Művészeti Fesztivál eseményeihez is. A ta-

valyi évben a Kortárs Művészeti Fesztiválon Jakatics-Szabó Veronika Ecset+irón kiállításával, és Lévai Ka-

talin írónő Anyám évszázada című könyve kapcsán tartott író-olvasó találkozóval vettünk részt. A 2 rendez-

vényen összesen 90 fő szórakozott. 

A könyvtár Pedagógiai Tagkönyvtára koordinálja az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny me-

gyei 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 12 fő vett részt a megyei fordulóban, melynek a Gyermekkönyvtár 

adta a helyszínt. 

Negyedik alkalommal került megrendezésre a szünidei Könyvtári Tábor, melynek célja a könyvek, iroda-

lom, képzőművészet megismertetése. Két héten keresztül játékos könyvtári, irodalmi feladatokkal, belvárosi 

barangolásokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal próbálták az összesen 25 iskoláskorú gyermekekkel 

megszerettetni a könyveket, kortárs és klasszikus írókat, költőket. 

A helyismereti csoport szervezésében megrendezésre került a Fejér megyei honismereti vetélkedő 

döntője, készült helyismereti totó, tartottak bemutató foglalkozást és kiállítást rendeztek a Vörös-

marty Mihály Könyvtár képeslap-gyűjteményéből „Hamupipőkéből Tündérkirálynő” Székesfehér-

vár az 1930-as években címmel. 
 

2013-ban726 rendezvényt szerveztek a kollégák, melyen összesen 23 727 érdeklődő vett részt. A rendez-

vények a könyvtár szervezeti egységeinek beszámolójában kerültek részletezésre. Az összes rendezvényről 

részlegenkénti és tagkönyvtári bontását képes beszámolóval együtt a beszámoló melléklete tartalmazza. 

 

 

1.15 Kiadványok, szakmai publikációk 

Az összevont intézmények arculatának kialakítására kiírt NKA pályázat keretében új tájékoztató kiadvány 

került szerkesztésre, mely az új arculati elemeken túl az új intézmény működésének változásait is tartalmaz-

za: megváltozott székhely honlap- és e-mail cím, nyitva tartás, szolgáltatás díjszabása. 
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1.16 PR tevékenység 

1.16.1 A KÖNYVTÁRRÓL SZÓLÓ SAJTÓMEGJELENÉSEK 

1. Mártírok útja: végre kiírták: több pénzt vihetnek majd haza aváros óvodai dolgozói / Házi Péter; fotó 

koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58.évf. 215. sz. 

(2013. szept. 14.), p. 1., 3. - ill. 

 

2. Polgári enteriőr régen és ma / (szz). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 

58. évf. 217. sz.(2013. szept. 17.), p. 7. - (Röviden) 

 

3. Gellén-Miklós Gábor kötete / (szz). - In: Fejér megyei 

hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 7. sz.(2013. jan. 9.), p. 7. - (Kulturmix) 

 

4. Megváltozott a könyvtár neve / (sl). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 

58. évf. 9. sz.(2013. jan. 11.), p. 5. - (Röviden) 

 

5. A Nőszirom éneke: a magyar kultúra napja tiszteletére/ (szz); fotó Lovász Lilla. - In: Fejér megyei 

hírlap: a megyenapilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 16. sz. (2013. jan. 19.), p.- ill. 

 

6. Az úri hímzés mindig divatos / (ek); fotó Pati-Nagy Bence.In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja 

ISSN 0133-0403.58. évf. 18. sz. (2013. jan. 22.), p. 12. - ill. 

 

7. A pogány ellen: a lovagrend harci eszközei láthatók / (szz); fotó Pati- Nagy Bence. - In: Fejér megyei 

hírlap: a megyenapilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 31. sz. (2013. febr. 6.), p.16. - ill. 

 

8. Egy városvezető emléke: Farkas Gábor professzor idézte fel avolt polgármester alakját / (tr); fotó 

Nagy Norbert. - In: Fejérmegyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 44.[!42.] sz. 

(2013. febr. 19.), p. 3. - ill. 

 

9. A "modernizált" polgármester / Leffelholcz Marietta. - In: FehérVár: közéleti hetilap: Székesfehérvár 

hetilapja ISSN2061-2273. (2013. febr. 25.), p. 5. - ill. 

 

10. Olvass velünk, olvass többet". - In: Fejér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 66. sz. (2013. márc.20.), p. 11. 

 

11. Internet fiesta, kiállítások / (szz). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 69. sz.(2013. márc. 23.), p. 4. - (Röviden) 

 

12. Az emlékkészítés gépei / (szz); fotó Lovász Lilla. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58.évf. 71. sz. (2013. márc. 26.), p. 7. - ill. 

 

13. Gárdonyi Géza, a dédapám / (szz). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 

58. évf. 222. sz. (2013.szept. 23.), p. 7. - (Kulturmix) 

 

14. Horthy és kora / lm. - In: Fehérvári 7 nap - Szuperinfo. - 16. hét. (2013. ápr. 19.), p. 7. 

 

15. Egy szerelem margójára / (szz). - In: Fejér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 83. sz. (2013. ápr.10.), p. 5. - (Röviden) 

 

16. Tisztes iparosok a harmincas évekből / Kurucz Tünde; fotóKiss lászló. - In: FehérVár: közéleti heti-

lap: Székesfehérvárhetilapja ISSN 2061-2273. (2013. ápr. 2.), p. 5. - ill. 

 

17. A századik év emlékére / (sl); fotó Lovász Lilla. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 88.sz. (2013. ápr. 16.), p. 4. - ill. 
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18. Tamás atya öt módszere a boldogabb életért / (sl); fotóPati-Nagy Bence. - In: Vasárnapi Fejér megyei 

hírlap ISSN1786-7703. - 14. évf. 15. sz. (2013. ápr. 21.), p. 3. - ill. 

 

19. Gépek a képhez / Csitáry-Hock Tamás. - In: Székesfehérvár és Vidéke: társadalmi, közművelődési és 

szépirodalmi közlöny. - 2.évf. 8. sz. (2013. ápr. 4.), p. 6. - ill. 

 

20. Katonás lesz a hét: Fehérvártól a Hindukusig / (tt); fotóPati-Nagy Bence, Lovász Lilla. - In: Fejér 

megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 114. sz. (2013. máj.17.), p. 1., 5. - ill. 

 

21. Író-olvasó találkozó /(ek). - In: Fejér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 

118. sz. (2013. máj.23.), p. 4. - (Röviden) 

 

22. Kiállítás: Ecset+Irón / (szz); fotó Nagy Norbert. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 118.sz. (2013. máj. 23.), p. 5. - ill. 

 

23. Textilképek, filcékszerek / (hp). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 122. sz. (2013. máj.28.), p. 5. - (Röviden) 

 

24. Dúsan "virágzik" az idei könyv-fa / (gg); fotó Nagy Norbert. In: Fejér megyei hírlap: a megye napi-

lapja ISSN 0133-0403.58. évf. 124. sz. (2013. máj. 30.), p. 3. - ill. 

 

25. Humorista az otthon porondján / (sl). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 

58. évf. 126. sz.(2013. jún. 1.), p. 4. 

 

26. A harmincnyolcasok / (tr); fotó Nagy Norbert. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 132.sz. (2013. jún. 8.), p. 5. - ill. 

 

27. Szeressünk, olvassunk!: állatvédelmi vetélkedő / (sl); NagyNorbert. - In: Fejér megyei hírlap: a me-

gye napilapja ISSN0133-0403. - 58. évf. 135. sz. (2013. jún. 12.), p. 1., 5. - ill. 

 

28. Garaczi László volt a vendég / (szz). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 

58. évf. 135. sz.(2013. jún. 12.), p. 5. - (Röviden) 

 

29. Nyílt nap az Állatotthonban / Látrányi Viktória; fotó KissLászló. - In: FehérVár: közéleti hetilap: 

Székesfehérvár hetilapja ISSN 2061-2273. (2013. jún. 3.), p. 6. - ill. 

 

30. A nyár veszélyei: folytatódik a HEROSZ programja / (ek); fotó Nagy Norbert. - In: Fejér megyei hír-

lap: a megye napilapjaISSN 0133-0403. - 58. évf. 149. sz. (2013. jún. 28.), p. 16. ill. 

 

31. Ritkán látni ilyet... / Kovács Imre Attila. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-

0403. - 58. évf. 150. sz.(2013. jún. 29.), p. 10. 

 

32. Zárva tartanak a könyvtárak / (ba). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 

58. évf. 160. sz.(2013. júl. 11.), p. 11. - (Lakóhelyünk - Székesfehérvár és környéke). (Röviden) 

 

33. Köszöntés. - In: Székesfehérvár és Vidéke: társadalmi, közművelődési és szépirodalmi közlöny. - 2. 

évf. 16. sz. (2013.júl. 11.), p. 2. - ill. 

 

34. Községi könyvtár. - In: Karácsonyi hírharang: anagykarácsonyi önkormányzat lapja. - 23. évf. 2. sz. 

(2013.júl.), p. 10. - ill. 

 

35. Megmutatják magukat: Roma festő kiállításával indul / (kl). In: Fejér megyei hírlap: a megye napi-

lapja ISSN 0133-0403 58. évf. 206. sz. (2013. szept. 4.), p. 8. - ill. 
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36. Hagyományőrző nap / (ek). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 

208. sz. (2013. szept. 6.),p. 3. 

 

37. Együtt, tovább / Turi Balázs. - In: Bakonycsernyei rikkancsISSN 2063-5117. - 5. évf. 3. sz. (2013. 

szept.), p. 7. - ill. 

 

38. Cigány hétköznapok / (kl); fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 210.sz. (2013. szept. 9.), p. 7. - ill. 

 

39. Őrizték a hagyományt / (ek); fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 211.sz. (2013. szept. 10.), p. 15. - ill. 

 

40. Mindkét jelöltet támogatták / (hp). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 

58. évf. 216. sz.(2013. szept. 16.), p. 3. - (Röviden) 

 

41. Megújul a könyvtár / Katona Krisztina. - In: Csabdi Vasztély.(2013. szept.), p. 2. 

 

42. A játék, a mese öröme: a kincsekkel teli tarisznya: amegyeszékhelyen több helyen, de vidéken is 

megünneplik / KajdiErika, Kocsis Noémi; fotó Tósoki Attila. - In: Fejér megyei hírlap: a megye na-

pilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 229. sz.(2013. okt. 1.), p. 1., 5. - ill. 

 

43. Varga Olga: Színes világ / (szz). - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 229. sz. (2013. okt.1.), p. 7. - (Kulturmix) 

 

44. Gárdonyi, a dédapa / (szz); fotó Szabó Zoltán. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 229.sz. (2013. okt. 1.), p. 7. - ill. 

 

45. Varga Olga kiállítása... / (szz); fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 58.évf. 230. sz. (2013. okt. 2.), p. 8. - ill. 

 

46. Simenon után szabadon: a pipázás szenvedélyéből születettkiállítás, amiből sok érdekességet meg-

tudtunk / (kn); fotóKoppán Viktor Dávid. - In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap ISSN 1786-7703. 14. 

évf. 38. sz. (2013. okt. 6.), p. 5. - ill. 

 

47. Könyvtári napok - vasárnapig / (szz); fotó Horváth Renáta.In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja 

ISSN 0133-0403.58. évf. 235. sz. (2013. okt. 8.), p. 1., 7. - ill. 

 

48. Kössünk kardot a pogány ellen!. - In: FehérVár: közéletihetilap: Székesfehérvár hetilapja ISSN 2061-

2273. (2013. febr.11.), p. 4. - ill. 

 

49. Gárdonyit kellett szavalni / (tr); fotó Koppán Viktor. - In:Fejér megyei hírlap: a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 58.évf. 235. sz. (2013. okt. 8.), p. 5. - ill. 

 

50. Gárdonyi Géza meséinek versenye: "mesebeli" szavakat istanultak a gyerekek / (hp); fotó Tósoki At-

tila. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 235.sz. (2013. okt. 8.), 

p. 5. - ill. 

 

51. Zengő dallamok és könyvmolyok: előadások, foglalkozások/ (gg, vv). - In: Fejér megyei hírlap: a 

megye napilapja ISSN0133-0403. - 58. évf. 236. sz. (2013. okt. 9.), p. 10. 

 

52. Egészségnap a könyvtárban / (kl). - In: Fejér megyei hírlap:a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 237. sz. (2013. okt.10.), p. 4. - (Röviden) 
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53. A könyvtár kincsei / (szz); fotó Horváth Renáta. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 238.sz. (2013. okt. 11.), p. 8. - ill. 

 

54. Már szépülhetünk is: a könyvtárban nem csak művelődni lehet/ (ek); fotó Koppán Viktor. - In: Fejér 

megyei hírlap: a megyenapilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 238. sz. (2013. okt. 11.),p. 16. - ill. 

 

55. Az ismeretszerzés új birodalma: könyvtárat nyitottak ahatszáz lelket számláló kis település központ-

jában / (vv); fotóV. Varga József. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapjaISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 239. sz. (2013. okt. 12.), p. 5.ill. 

 

56. Igazán szerethető mánia: díjkiosztó, vásár, kedvezmény akülönleges vasárnapon / Szabó Zoltán; fotó 

Lovász Lilla. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58.évf. 240. sz. (2013. 

okt. 14.) 

 

57. Könyvtárat nyitottak / (vv). - In: Fejér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 

241. sz. (2013. okt.15.), p. 2. 

 

58. Olyan nincs, hogy nem: Hegedűs Ágotával írásról, önmenedzselésről / Hegedűs Ágota; [riporter] 

Kocsis Noémi. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58.évf. 243. sz. 

(2013. okt. 17.), p. 12. - ill. 

 

59. Fehérvár kereskedőiről / (hp). - In: Fejér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 

244. sz. (2013. okt.18.), p. 11. - (Felsőváros). (Röviden) 

 

60. Gárdonyira emlékeztek / (sl); fotó Tósoki Attila. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 248.sz. (2013. okt. 24.), p. 5. - ill. 

 

61. Nagy mesék kis mondói / (hp). - In: Fejér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 248. sz. (2013. okt.24.), p. 13. - (Röviden) 

 

62. Kincsek a könyvtárból / Látrányi Viktória; fotó Simon Erika. In: FehérVár: közéleti hetilap: Székes-

fehérvár hetilapja ISSN2061-2273. (2013. okt. 14.), p. 5. - ill. 

 

63. Könyvünnep és emberi kapcsolatok / Látrányi Viktória; fotóKiss László. - In: FehérVár: közéleti he-

tilap: Székesfehérvárhetilapja ISSN 2061-2273. (2013. okt. 14.), p. 11. - ill. 

 

64. A cigányok helyzetéről / (zsf); fotó Tósoki Attila. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58.évf. 252. sz. (2013. okt. 29.), p. 1., 4. - ill. 

 

65. "A Zsolt utcai tagkönyvtárban Szalay Tibor bűvész varázsolta el a közönséget. [...]" / (ma); fotó 

Tósoki Attila. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 252.sz. (2013. 

okt. 29.), p. 2. - ill. 

 

66. Szent István és hadserege / (szz). - In: Fejér megyei hírlap:a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 255. sz. (2013. nov.2.), p. 3. - (Röviden) 

 

67. "Ez egy csendes polgárháború" / Zsigó Jenő; [riporter] ZsigóFerenc; fotó Tósoki Attila. - In: Fejér 

megyei hírlap: a megyenapilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 255. sz. (2013. nov. 2.) 

 

68. Új park a városnak: közösségi összefogással megvalósulhat/ (ek). - In: Fejér megyei hírlap: a megye 

napilapja ISSN0133-0403. - 58. évf. 265. sz. (2013. nov. 14.), p. 7. - ill. 

 

69. Vár a könyvtár / Katona Krisztina. - In: Csabdi & Vasztély.(2013. nov.), p. 3. - ill. 
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70. Társunk, a sólyom: az állattartásról és a kulturálisháttérről hallhattunk / (ek). - In: Vasárnapi Fejér 

megyei hírlapISSN 1786-7703. - 24. évf. 44. sz. (2013. nov. 7.), p. 1. - ill. 

 

71. Janikovszky Éva előtt tisztelegtek / (ek); fotó TósokiAttila. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napi-

lapja ISSN0133-0403. - 58. évf. 269. sz. (2013. nov. 19.), p. 3. - ill. 

 

72. Átvette kinevezését / (gg). - In: Fejér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 

272. sz. (2013. nov.22.), p. 4. - (Röviden) 

 

73. Könyvtárat nyitottak / (vv). - In: Fejér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 

275. sz. (2013. nov.26.), p. 7. 

 

 

74. Német nyelvű könyvekkel. - In: Fejér megyei hírlap: a megyenapilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 

275. sz. (2013. nov. 26.),p. 16. 

 

75. Rendhagyó volt / Ilyés Ivett Bernadett. - In: Fejér megyeihírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 58. évf. 276. sz.(2013. nov. 27.), p. 8. - ill. - (Sétatér) 

 

76. Egy levéltár titkai: Kovács Eleonóra mesélt a városrészmúltjáról / (sl); fotó Koppán Viktor. - In: Fej-

ér megyeihírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 277. sz.(2013. nov. 28.), p. 13. - ill. - 

(Lakóhelyünk -Székesfehérvár és környéke) 

 

77. Koszorúzás és irodalmi est / (gg); fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap: a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 58.évf. 281. sz. (2013. dec. 3.), p. 1. - ill. 

 

78. Hintóját lovak repítették: Hótündér és Krampuszka varázslótudományát is bemutatta / (vv). - In: Fej-

ér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 286. sz. (2013. dec.9.), p. 4. - ill. 

 

79. Könyvbemutató: A dajka / (szz). - In: Fejér megyei hírlap: amegye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. 

évf. 286. sz. (2013. dec.9.), p. 7. - (Kulturmix) 

 

80. Kocsis Noémi regényének, a dajka címűnek könyvbemutatójáttartották tegnap... / fotó Koppán Vik-

tor. - In: Fejér megyeihírlap: a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 289. sz.(2013. dec. 12.), 

p. 18. - ill. 

 

 

 

Megyei könyvtár területi feladatellátása 

 

A feladatokat a Könyvtárellátási és módszertani csoport munkatársai végzik.A 2013-as év első felében 2 fő 

teljes munkaidős foglalkoztatott látta el a módszertani illetve KSZR feladatokat. Jelenlegi a csoport 2014. 

januártól három főállású teljes munkaidős könyvtárossal végzi a munkát. Az év második felében a szervezeti 

felépítés változása miatt egy könyvtárossal gyarapodott a módszertani csoport. Egy kolléga az év végén (de-

cembertől) felmondott, ugyanakkor egy másik kollégát novemberben súlyos baleset ért, azóta is táppénzen 

van. Januártól új kolléga érkezett a módszertani csoportba. 

A feladatok két fő csoportra oszthatók (módszertani és KSZR). 

 

1.17 Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok 

A kötelespéldány rendeletet előírásait tiszteletben tartó nyomdák az újonnan megjelent helyismereti kiadvá-

nyaikból egy-egy példányt megküldtek a könyvtárnak, ám további példányokat az ilyen jellegű kiadványok-

ból nem mindig sikerült beszerezni. A könyvesboltok akcióit figyelve sikerült hozzájutni néhány, az olvasók 

által keresett, vagy a korábbi években beszerezni kívánt dokumentumokhoz is. 



 58 

A kötelespéldányt küldő, illetve nem küldő nyomdák jegyzékét a polgármester úr kérésére összegyűjtötték. 

A társintézmények a kötelespéldányaikat általában beszolgáltatják. 

 

2013-ban 39 db kötelespéldányként érkezett kisnyomtatványt leltározott be a helyismereti csoport, melyet 

két nyomdából és egy kiadóból küldtek, valamint egy nyomda és egy kiadó küldött még dokumentumokat. A 

kisnyomtatványokon kívül időszaki kiadványokat, illetve könyveket kaptunk. A könyvtár egyedi nyilván-

tartásába 28 db dokumentum került 59.910, - Ft értékben.  
A III. Béla király téri Tagkönyvtár (pedagógiai szakkönyvtár) a feladatából, a gyűjtőköréből kifolyólag 

kötelespéldányként kap tankönyveket, a tárgyévben csak 11 db tankönyv érkezett 12.615, - Ft értékben, 

ami a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb. 

 

 

1.18 ODR tevékenység 

A 2012. évi ODR keret 2013-ban került elköltésre, 1.925.000 Ft-os keretet használtunk fel dokumen-

tumvásárlásra. Mivel a támogatás nyáron érkezett meg, hiába értesítettük azonnal a partnereket arról, hogy 

az odaküldés költsége ismét ingyenessé vált, a forgalom csak ősszel lendült fel. Így a 10%-os költség átcso-

portosítás után megmaradt (postaköltségre fel nem használt) összeget, azaz 75.000 Ft-ot vissza kellett utal-

nunk a minisztérium számára. 

A 2013. évi keret költése is megkezdődött, a 2.670.000 Ft-os keretre a 2013. év november-decemberi 

hónapjaira 900.000 Ft ütemezést terveztünk és ennyit írt elő a támogatási szerződés. Az összeg fennmara-

dó részét 2014-ben költi el az intézmény. 

 

 

1.19 Területi ellátó munka 

 

A statisztikai adatszolgáltatással egy időben február 20-ig megtörtént a NYKJ-én szereplő könyvtárakat 

fenntartó önkormányzatoktól a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez szükséges igazolások 

begyűjtése. Jelenleg 59 könyvtár van a jegyzéken (települési és egyéb). Míg 2012-ben 38 könyvtár 5.001 eFt 

támogatásban részesült, addig 2013-ban 36 könyvtár 6.878 eFt érdekeltségnövelő támogatáshoz jutott. A 

támogatásban nem részesülők éves állománybeszerzési kerete nagyon kevés volt, illetve egyáltalán nem köl-

töttek rá semmit. A NYKJ-ről a KSZR-hez csatlakozó települések kérték a jegyzékről való lekerülésüket. 

 

A szakfelügyelet koordinációs és adminisztratív támogatása továbbra is feladatunk volt, ami a 2013-as év-

ben lezárult 1 kolléga közreműködésével. A 2012-es évről 2013-ra átcsúszott 3 település (Alsószentiván, 

Csabdi, Fehérvárcsurgó) szakfelügyeleti jelentés is megküldésre került az EMMI Közgyűjteményi Főosztály 

Könyvtári Osztályára márciusban, illetve a pénzügyi beszámoló júniusban 

 

A MKE Fejér megyei Szervezetével együttműködésben szervezzük a megyei továbbképzéseket évi 4 alka-

lommal. 2013-ban (Márc. 4. / Jún. 3. / Szept. 30. / Dec. 2.) tartottunk összejövetelt a könyvtárosoknak, átla-

gosan 50-60 fő részvételével. 

 

A megyei hatókörből fakadóan folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a települések könyvtáraival. A vidéki kol-

légáktól kapott sok kérdés azt bizonyítja, hogy tervszerűen és sűrűbben kell látogatni a községi könyvtára-

kat. A pályázatfigyeléssel támogatjuk a forráshiányos települések, könyvtárak munkáját, bár az önrészes 

pályázatok sok esetben ezt nem tették lehetővé. Sajnos a KSZR feladatok ellátása miatt a többi könyvtár 

látogatására és fizikális (Pl: selejtezés) segítésére nem tudtunk annyi időt fordítani, mint az előző években, 

ezért nagyon megnőtt a telefonos, e-mailen történő segítségkérés.  

Felkérésre szakmai javaslatot állítottunk össze intézményátszervezés (Mezőszilas) esetén. Segítettünk állo-

mányellenőrzés elindításakor (Pusztaszabolcs), illetve menet közben; selejtezéskor több könyvtárban. Mező-

szilas önálló intézményként működteti a könyvtárat, vezetői pályázatot írtak ki, szakmai segítséget kértek 

több alkalommal is a pályázati kiírással kapcsolatban.  
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Bodajk város könyvtárának átalakításában szakmai segítséget nyújtottunk, melynek során a könyvtár igazga-

tónője egyeztetett a polgármesterrel a könyvtár érdekében. 

Figyelemmel kísértük, tanácsadással támogattuk a könyvtárak alapdokumentumainak elkészítését, módosítá-

sait, illetve az illetékes felettes szervhez történő irányítást javasoltuk. Martonvásár városi könyvtárát, illetve 

Etyek települési könyvtárat sajnos egyre kisebb helyre költöztetik, ami komoly aggodalmakat okoz a könyv-

tári feladatellátás terén.  

 

2013-ban is segítettük, és összehangoltuk a városi, egyéb könyvtárak bekapcsolódását a „Könyvtárak ösz-

szefogása a társadalomért” elnevezésű őszi programsorozatba, melynek koordinálása az egyik kolléga fe-

ladata volt. 2013-ban egy még soha nem csatlakozó település (Etyek) is részt vett a közös munkában. 

 

Az egyik kolléga a TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0003 „Tudásdepó-Expressz – Országos könyvtári szolgálta-

tások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében” pályázat megvalósításával is fog-

lalkozott, melynek során több kollégájával oktatási intézményekbe szerveztek előadókat az olvasás népsze-

rűsítésére és az olvasáskultúra fejlesztésére. Az utolsó rendezvények 2014. első negyedévében valósulnak 

meg.  

Egy másik kolléga az októberi könyves vasárnapon két raktári körbevezetést tartott. 

 

A módszertani csoport egyik munkatársa a Goethe Intézet partnerkönyvtári kapcsolattartója. Felmérjük az 

igényeket a nemzetiségi dokumentumok beszerzésére. Gondoskodunk a beszerzett, feldolgozott dokumen-

tumok kiszállításáról. 

Ennek megfelelően elkészíti az éves statisztikát, elvégzi a budapesti intézet munkatársától év közben kapott 

feladatokat, gondozza a német nyelvű állományt, megrendeli a Goethe Intézet által nyújtott keretből az új 

dokumentumokat. A kolléga november óta táppénzen van, a feladatot azóta helyettesítésben látják el. 

 

 

1.20 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 

A 2013. év kiemelt és legfontosabb feladata volt a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) kiépíté-

se és működtetése megyében. 2012. december 31-ig 37 település kötött szerződést könyvtárunkkal. Hát-

ráltatta a munka elindítását, hogy a működést szabályozó rendelet, a pénzügyi források elosztása, az azok 

felhasználási módját meghatározó jogszabályok megjelenése miatt közel fél éves csúszással kezdődhetett 

meg a munka. A KSZR szerződésben foglalt vállalások szükségessé tették, hogy az osztály feldolgozó 

csoportjávalegyztessenek a kollégák, az egyes munkafolyamatok elosztását újratervezzék. A kollégák 

fontosnak tartották, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek a szolgáltató könyvtárakként már évek óta működő in-

tézményektől. A választás a Zalaegerszegimegyei könyvtárra esett. 2014-re további 14 település önkor-

mányzata kötött szerződést intézményünkkel, amely további  jelentős terhet ró a kis létszámú csoportra. 

2013-ban is előfordult olyan önkormányzat, amely visszautasította a csatlakozási felajánlást. 

A 37 csatlakozó települést a csoportban dolgozók végiglátogatták a KSZR feladatok ellátásának tervez-

hetősége miatt az év első felében februártól. Tárgyaltak az önkormányzatok illetékeseivel, akönyvtári 

faladatokat ellátó személyekkel. Egységes adatlap kitöltéssel igyekeztek a fontos információkat összegyűj-

teni. Az év folyamán a 37 településen összesen 69 alkalommal folytattak munkát a kollégák (állomány-

selejtezés, törlés, leltárkönyv rendbetétel, adatbázis ismertetés, könyvtárközi kérések, stb.) A falvak közül 

volt olyan, ahová kimagaslóan sok alkalommal kellett ellátogatni, az állapotát figyelembe véve. Minden 

egyes látogatásról feljegyzés készült. 
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A csatlakozott települések adatai 2013-ban 

 
normatíva 

Megyekód: 07 

Sorszám KSH-kód Név Jogállás 
Lakónépesség 

(KSH 2012) 

1 2682 Alap  község 1925 

2 873 Bakonycsernye község 3097 

3 3110 Balinka község 945 

4 858 Baracska (2014-től) község 2766 

5 846 Beloiannisz község 1100 

6 1825 Bodajk (2014-től) város 4051 

7 1162 Bodmér község 222 

8 1315 Cece nagyközség 2499 

9 3054 Csabdi község 1168 

10 536 Csákberény község 1182 

11 2190 Csókakő (2014-től) község 1311 

12 977 Csór (2014-től) község 1832 

13 3434 Daruszentmiklós község 1597 

14 2993 Felcsút község 1831 

15 611 Füle község 834 

16 1575 Gánt község 847 

17 1591 Gyúró község 1254 

18 2342 Hantos község 910 

19 3201 Iszkaszentgyörgy község 2032 

20 220 Isztimér (2014-től) község 979 

21 750 Lajoskomárom nagyközség 2110 

22 2767 Magyaralmás (2014-től) község 1537 

23 2349 Mány község 2403 

24 1694 Mátyásdomb (2014-től) község 723 

25 1755 Mezőfalva nagyközség 4677 

26 568 Mezőkomárom község 905 

27 2759 Nadap község 540 

28 700 Nagykarácsony község 1361 

29 3236 Nagylók község 1059 
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30 2358 Nagyveleg község 659 

31 3430 Óbarok község 803 

32 2575 Pákozd község 3199 

33 2884 Pátka község 1628 

34 2178 Pázmánd (2014-től) község 2029 

35 1777 Pusztavám község 2413 

36 272 Sáregres (2014-től) község 752 

37 3180 Sárkeresztes (2014-től) község 1484 

38 2534 Sárkeresztúr (2014-től) község 2561 

39 269 Sárkeszi község 611 

40 3153 Sárszentágota község 1346 

41 1177 Sárszentmihály község 3062 

42 3332 Soponya (2014-től) nagyközség 2010 

43 289 Söréd (2014-től) község 505 

44 1495 Sukoró község 1295 

45 1954 Szár község 1641 

46 1446 Tabajd község 962 

47 1748 Újbarok község 440 

48 245 Vajta község 1053 

49 582 Vál község 2521 

50 275 Vértesacsa (2014-től) község 1745 

51 3024 Zámoly község 2216 

 

A KSZR keretében minden település a támogatás értékének legalább 30%-ából dokumentumokat ka-

pott, ahol kérték, ott kaptak nemhagyományos dokumentumokat (DVD, hangoskönyv), és előfizetéseket 

időszaki kiadványokra. 

 

A községek közül 29-nek legalább egy számítógépbeszerzésére került sor,de digitális fényképezőgépet, 

nyomtatót is igényelhettek. Egységesen történt a nyomtatványok beszerzése, több helyreúj bútorok, polcok 

kerültek. A munka része, hogy valamennyi számlát ellenjegyezni kell, ezért teljesítési igazolásokat, kötele-

zettség vállalásokat kell írni, amely külön időt vesz igánybe. 

 

A rendezvények tekintetében a települések rendkívül együttműködőek, lelkesek voltak a szervezéstől a 

lebonyolításig. Ennek az az oka, hogy nagyon sok helyen évek óta nem volt forrás ilyen célra. 

 

Egy települést kivéve mindenki teljesítette az évi minimum 4 rendezvényt, sőt voltak, akik ennél többet 

is. A település lakosainak igényeinek felmérése után, ahhoz igazodva kerültek szervezésre a programok 

egy kolléganő irányításával. Összesen: 144 rendezvény zajlott, nagyobb részben az utolsó negyedévben. 

Elsősorban gyerekeknek, illetve nyugdíjasoknak szóló programokat, valamint a karácsonyi ünnepkörhöz 

szervezett rendezvényeket kértek a könyvtárosok. A szerződések megkötése zökkenőmentesen történt az 
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előadókkal, de a számlák begyűjtése, utalás már nem ment ilyen olajozott módon. A rendezvényekről fotók 

készültek, amelyeket általában az adott település könyvtárosa készített.  

 

 

 

1.21 Nemzetiségi könyvtári ellátásbemutatása 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár a törvényben meghatározott feladatának megfelelően foglalkozik a nemzeti-

ségek által lakott települések könyvtári ellátásával, melyet a gyűjtőköri szabályzata is rögzít. Német nemze-

tiségi feladatot ellátó közgyűjteményként rendszeresen gyarapít a saját és a megye települési könyvtárainak, 

kihasználva minden pályázati lehetőséget, folyamatosan nyomonkövetve a német nemzetiségi települések 

állományának alakulását. Különösen fontos, hogy minden korosztály megfelelő mennyiségű és minőségű 

nemzetiségének megfelelő nyelvű dokumentumhoz jusson. A települési és kisebbségi önkormányzatok őrzik 

és ápolják őseik nyelvét, szokásait, nagy figyelmet fordítva a felnövekvő nemzedék ilyen irányú nevelésére. 

Az iskolák, művelődési házak, könyvtárak központi szerepet játszanak e célok megvalósításában, s ehhez 

elengedhetetlen a megfelelő könyvtári állomány. 

 

 

1.21.1 PÁLYÁZATI FORRÁSOK 

A meglévő könyvállomány állapota a gyakori használat miatt folyamatosan romlik az érintett helységekben. 

A Könyvtárellátási és módszertani csoport feladata a megyében élő nemzetiségiek könyvtári ellátásának 

javítása, ezért a könyvtár pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 

meghívásos pályázatára 2012-ben „A nemzetiségek által lakott települések könyvtári állományának gya-

rapítása”címmel. A felmért igények, és a pályázati lehetőség alapján a megpályázott összeg 500.000,-Ft volt, 

melynek felhasználására 2013-ban került sor. A pályázatból azok a települések részesültek, amelyek életé-

ben a nemzetiség jelentős szerepet játszik, de korábban kisebb mértékben jutottak német kiadványokhoz. 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából tizenegy Fejér megyei településnek 

vásárolt és helyezett ki letétbe német nyelvű könyveket. Balinka, Bicske, Etyek, Gánt, Isztimér, Mány, Mór, 

Pusztavám, Szár, Újbarok, Vértesboglár könyvtárai számára a pályázatból 263 dokumentumot vásárolt az 

intézmény. 

 

 

1.21.2 GOETHE INTÉZET 

A Könyvtárellátási és módszertani csoport egyik munkatársa a Goethe Intézet partnerkönyvtári kapcsolattar-

tója. Ennek megfelelően elkészíti az éves statisztikát, elvégzi a budapesti intézet munkatársától év közben 

kapott feladatokat, gondozza német nyelvű állományt, megrendeli a Goethe Intézet által nyújtott keretből az 

új dokumentumokat. 

Az Goethe Intézet előzetesen könyvajánlót küld a könyvtár számára, amelyből a felhasználható keret terhére 

lehet irodalmat válogatni. Az ajánló tartalma változó: szépirodalom, tényirodalom, gyermekirodalom, 

hangoskönyv egyaránt szerepelhet benne. A rendelésnél a Goethe Intézettel kötött megállapodásban szereplő 

három fő gyűjtőkör alapján kell eljárni. 

2013-ban a Vörösmarty Mihály Könyvtár 500 € értékben gyarapíthatta állományát. 

 

1.22 Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás 

Fejér megyében Aba és Csákvár településeket a Köztársasági Elnök 325/2013. KE határozatával várossá 

nyilvánította, a településszerkezet változását a könyvtárak Alapító okirataikban módosították. A módosított 

Alapító okirat hiteles másolatát elküldték a Könyvtári Intézetbe, mert a nyilvános könyvtárak jegyzékén az 

adataikban bekövetkezett változásokat, a 64/1999. Korm. rendeletnek eleget tettek. 

Március végéig az intézmény teljesítettea megyei statisztikai feldolgozóközpont feladatait. A Könyvtárellá-

tási és módszertani csoport összegyűjtötte, ellenőrizte, továbbította a megye különböző típusú 

könyvtárainakadatait a Könyvtári Intézetnek. 
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Nehezíti a feladatellátást, hogy évről-évre több helyen is előfordul személycsere, így mindigvan olyan tele-

pülés, ahol újra meg kell tanítani a statisztikai jelentés menetét. Néhány településenmég mindig nincs nincs 

számítógép (sőt még telefon sem) a könyvtárban, így nehéz tartani a kapcsolatotés időben lezárni a statiszti-

kákat. A statisztika online felülete még mindig sok gondot okoz a kistelepüléseken dolgozó kollégáknak, a 

múlt évben felgyorsult intézményi, szervezeti átalakulások adminisztrálása pedig szintén sok problémát vet 

fel, ezért a táblázatok kitöltésében is segítséget kell nyújtani.  

2013-ban a csoport 127 könyvtár statisztikai adatait továbbította (106 települési és 21 egyéb könyvtár). 

Első ízben jelentett adatokat a Golgota Teológia Főiskola Könyvtára, de sajnos volt könyvtári tevékenységét 

megszüntető intézmény is (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum Könyvtá-

ra).A megye összes települése határidőn belül tett jelentést. 

 

  

Munkaterven kívüli feladatok teljesítése 

 

A 2013. évi munkaterv megírásánál még csak sejthető volt, hogy mekkora feladat fog hárulni a könyvtár 

dolgozóira. Az egységes munkamenet kidolgozása érdekében folyamatos megbeszélések zajlottak. 

Az év első felében egy nagyon fontos feladatot kapott a könyvtár. 

A DVD-k a Központi Könyvtárból a Zsolt utcai fiókkönyvtárba, onnan a videokazetták a Központi 

Könyvtárba kerültek. Erre a megoldásra azért került sor, mert a Zenei részlegben a gyarapítás évekig tartó 

szünetelése miatt az érdeklődés a dokumentum típus iránt szinte teljesen megszűnt. További érv volt a költö-

zés mellett, hogy a Zsolt utcában keresik ezt a dokumentum típust és a könyvtár is jobban megközelíthető. 

Ez főként az idős és mozgásukban korlátozott olvasók esetében érvényes. 

A rendszer átállítások megtörténtek, a leltárkönyvekben és a raktári cédulákon a kollégák a javításokat vég-

rehajtották. 

Az érdekeltségnövelő támogatásból 2013-ban 1.478.000 Ft volt. Mivel a szabályozás szerint a támogatás 

30% eszközök beszerzésére fordítható, az összeg felosztásra került a szogáltató helyek között egyenlő 

arányban. Az érdekeltségnövelő támogatás tette lehetővé, hogy a III. Béla király téri Tagkönyvtár új köl-

csönző pultot, a Felnőtt kölcsönző, a Feldolgozó osztály új polcokat. a gyermekrészleg TV-t, a Zsolt utcai és 

Széna téri Tagkönyvtár irodaszékeket, a Budai úti Tagkönyvtár babzsákot, a Sziget utcai és a Zentai úti Tag-

könyvtár függönyöket kaphasson. 

Az épületek elektromos átvizsgálása miatt több helyen munkabiztonsági és egyéb biztonsági okból a biztosí-

tékok, kapcsolószekrények átvizsgálása megtörtént, ahol szükséges volt, és a körülmények lehetővé tették, a 

szakemberek átalakították a rendszert. 

Visszakaptuk a kormányhivataltól, melyeket korábban a régi gazdasági osztály használt, ezeket hasznosítot-

tuk. 

A könyvtár elegáns olvasótermét a következő rendezvényekhez is felkérték: 

Bayer Ilona televíziós riporter a Kultúrmorzsák c. kulturális műsor 5. adásához itt vett fel riportot Kovács 

Jenő órásmesterrel. 

Egy alkalommal esküvői fotózás is készült. 

Két alkalommal könyvtármegnyitó történt, Csabdi és Sárkeszi községekben, melyeken a feldolgozó osztály 

vezetője és a módszertanos kollégák vettek részt. 
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Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

1.23 Létszám és bérgazdálkodás 

Az engedélyezett létszám 80 fő 8 órás státusz volt 2013-ban. A részletes adatok a személyi változások rész-

ben kerültek rögzítésre. 

 

1.24 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 

 

A 2013-ban kiemelt figyelmet fordított az intézmény a gazdaságos működésre. A szerződések megkötése 

előtt tárgyalások zajlottak melyek során az intézmény számára legkedvezőbb díjakban sikerült megállapodni 

a szolgáltatókkal és a szerződő partnerekkel. Ez tette lehetővé, hogy olyan feladatokat is sikerült ellátni, 

amelyek a munkatervben nem kerültek rögítésre. 

1.25 Jelentősebb eszközbeszerzések 

2013-ban a könyvtárak összevonása megtörtént, de a régi informatikai rendszerek maradtak. A kettő össze-

kapcsolása könnyen nem volt megoldható, a használt ideiglenes megoldások pedig nem voltak kielégítőek. 

Az új fejlesztés során a rendszerek egységesítésre kerültek, a fölösleges rendszereket (virtuális szervert) fel-

számoltuk. Ennek köszönhetően a hálózati eszközök az összes volt Városi tagkönyvtárban egységesek lettek 

(ezzel egyszerűbbé vált az adminisztráció) és gyorsabbá vált a Textlib elérése.  

Az egységesítésnek köszönhetően zártabbá tettük az informatikai rendszert ezzel is növelve a biztonságot.  

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2013. évi 

terv 

 

2013. évi 

tény 

 

változás %-

ban előző 

(2012.) év-

hez képest 

B
ev

ét
el

 

Az intézmény működési bevétele 15 068  17 075 +124,40 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási díjhoz 

köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevéte-

lek) 

 6 077 4 826  +4,62  

- ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1 417 1 417  

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 333 782  314 657 +112,64 

         – ebből fenntartói és központi költségvetési tá-

mogatás 
333 782 314 657 +112,64 

– ebből pályázati támogatás 22 820  32 140 +52,54 

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás 22 384 22 384  

Egyéb bevétel összesen  14 103  14 103 +39,59 

Bevétel összesen  362 953  345 835 +108,73 

K
ia

d
ás

 

Személyi juttatás 181 428  165 651 +85,36 

Munkaadókat terhelő összes járulék 45 555  41 487 +75,85 

Dologi kiadás 133 999  117630 +241,20 

Egyéb kiadás 1 971  7532 +80,02 

Kiadás összesen  362 953  332 200 +119,14 
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Ezek megvalósítására az alábbi feladatokat végeztük el: 

A Központba új HP szervert vásároltunk, amire a Textlib szerver került telepítésre. A régi szerveren a VPN 

(Virtual Private Network) került kialakításra. Az elavult Cisco router lecserélésre került egy korszerűbb 

MicroTik routerre. 

 

További fejlesztések: 

Budai út Tagkönyvtár: egy HP Microserver került beszerzésre, melynek feladata könyvtár adatbázisainak, 

adatainak, valamint a Textlib távoli biztonsági mentésének tárolása.  

Sziget utcai Tagkönyvtár: egy számítógép selejtezésre került, pótlását egy tartalék gépből oldottuk meg. 

Széna téri Tagkönyvtár: a régi, elavult backup szerver winchesterének a meghibásodása miatt a felújítás nem 

lett volna gazdaságos. Az adatok mentése ezután a Budai úti Hp szerverre kerülnek. 

 

Megnevezés darab forint 

Számítógép 2 416 600 

- ebből szerver 2  

Program 2 532 625 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  949 225 

 

 

KSZR számára történő fejlesztés 

2013 nyarán a KSZR-be kapcsolódott könyvtárak informatikai felmérése megtörtént. A helyi igények és az 

informatikus ajánlásának egyeztetése után készült egy lista, mely alapján több informatikai cégtől kértünk be 

árajánlatot. 

 

A sikeres ajánlattevőtől az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: 

24 db Dell Optiplex  3010MT számítógép 

8 db Dell 3737 Laptop 

6 db Canon IXUS135 fényképező 

2 db OKI MC562dw nyomtató 

1db Epson nyomtató 

 

Megnevezés darab 
Forint 

+ áfa 

Számítógép 34 5 532 490 

- ebből olvasói 16  

- ebből szerver 2  

Fényképezőgép 6 300 000 

Multifunkcionális nyomtató 3 261 800 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  6 0094 290 
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1.26 Vagyonkezelés 

2011-re az Oskola utcai épület ablakai életveszélyessé váltak, az épület elé kordonokat kellett kihelyeztetni. 

Mivel a megyei önkormányzat részéről az ablakok felújítására beadott NKA-pályázat nem volt sikeres, ezért 

a probléma megoldása továbbra is megoldásra vár, hiszen a balesetveszélyes állapot a mai napig fennáll. 

A májusi vihar cserepeket vert le az Oskola utcai épület tetejéről, a lépcsőház egyik ablakának üvege anél-

kül, hogy bárki hozzáért volna, lezuhant. A korábban kihelyezett kordonokat a Városgondnokság elvitte.  

A vihar miatt a Budai úti Tagkönyvtár is beázott, a biztosító azonban ingóságra nem fizet. Az elázott, kb. 

200 db dokumentumot selejtezni kell, melynek leltári értéke közel 400.000,- Ft. A volt megyei könyvtár épü-

letbiztosítása áprilisban lejárt, így saját költségvetésből nemcsak az ingatlanra, hanem az ingóságra is A tag-

könyvtárak rendelkeznek épületbiztosítással, melyet a fenntartó kötött intézméyneire, azonban ingóságra 

nincs biztosítás. 2014-ben a biztosítási fordulóévnél a tagkönyvtárak is ingóságát is biztosítani fogjuk. 

Az MNV Zrt-vel a vagyonkezelési szerződés megkötése folyamatban van. 

 

1.27 Partnerség és önkéntesség 

Fenntartó 

Az intézmény működésében alapvető fontosságú a fenntartóval és a SZIK-kel történő folyamatos kapcsolat-

tartás. A Közművelődési Iroda és az intézmény közötti rendszeres kommunikáció, az Irodán folyó közműve-

lődési feladatok támogatása elengedhetetlen. Az Ünnepi Könyvhetet a Közművelődési Irodával közösen 

szervezte meg a könyvtár. A programsorozat megvalósításában közreműködött a közgyűjteményi terület, a 

civil szféra is segítséget nyújtott a megvalósításban. 2013-ban Székesfehérvár volt az országos megnyitó 

színhelye, a kollégák igyekeztek az esemény jelentőségéhez mérten színvonalas rendezvényekkel népszerű-

síteni a Könyvhetet és városunkat. Közel 60 programot valósult meg, mely több ezer látogatót vonzott. 

A Szent István Emlékévéhez kapcsolódva több rendezvényt valósított meg a fenntartóval közösen a könyv-

tár. Természetesen 2014-ben is csatlakozni fog az intézmény Székesfehérvár központi programjaihoz. 

 

Szakmai irányító és felügyeleti szervek 

Figyelembe vesszük a könyvtáros szakmai és felügyeleti szervek iránymutatásait, előírásait, melyek segíte-

nek a jogszerű működés biztosításában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Könyvtári Intézet mun-

katársai mindig rendelkezésünkre állnak. 

 

Kulturális intézmények 

Székesfehérvár kulturális intézményeivel is nagyon jó kapcsolati rendszer épült ki. 

Negyedik éve vett részt a könyvtár a Kortárs Művészeti Fesztiválon, második éve a Múzeumok Éjszakája 

című rendezvénysorozaton. Saját rendezvényeinkhez a Szent István Király Múzeum rendszeresen rendelke-

zésünkre bocsátja a Csók Képtárat. Szeptemberben került sor a Szent István Király Múzeummal közös ren-

dezvényünkre a Zsolt utcai tagkönyvtárunkban, mely a Gárdonyi Emlékévhez kapcsolódik. A Múzeum 

programsorozatához a Központi Könyvtár minden részlege és az összes tagkönyvtár kapcsolódott. 

A nyári olvasótábor keretében múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a gyerekek, szeptemberben a 

TÁMOP programjaink keretében képzőművészeti kiállítást szerveztünk a Deák Képtárral együttműködve. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára kiadványaival támogatja az intézményt. Szeptemberben az 

Emlékévhez kapcsolódva kiállítást szerveztünk intézményünk Dévay-gyűjteményéből a Városházán, mely-

hez a levéltár biztosított tárlókat. Ezen túl intézményünk Iratkezelési Szabályzata és az Irattári terv elkészíté-

sében segítséget nyújt. A levéltár szakmai irányítása mellett terveim között szerepel a volt városi könyvtár 

irattári anyagának rendezése. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárával és Székesfehérvár Megyei Jogú Város levéltárával is 

szorosan együttműködik az intézmény. 

A Szabadművelődés Háza közreműködésével közös programokat szerveztünk és több alkalommal támogat-

ták az intézményt színpad, sátor, hangosítás és technikai személyzet rendelkezésére bocsátásával. 

A Művészetek Házával az év első felében közös, filmes programsorozatot szerveztünk középiskolások szá-

mára. 
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A felsorolt példák érzékeltetik, hogy az intézmények között az együttműködés már jól működik, de szeret-

nénk a kapcsolatokat még szorosabbá alakítani. 

 

Oktatási intézmények 

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján 2013.05.01-től a pedagógusok 

számára ismét ingyenessé vált a beiratkozás. Ezt a lehetőséget megragadva népszerűsítettükaz intézmény 

által nyújtott szolgáltatásokat. 

A TÁMOP „Olvass velünk, olvass többet” projektünk keretében számos oktatási intézménnyel kötöttük 

együttműködési megállapodást a programok bonyolítására Székesfehérváron és Fejér megyében egyaránt. 

AA pontos adatok az 1.11.1 pontban találhatók. A kialakult kapcsolatrendszer segítségével népszerűsítettük 

szolgáltatásainkat. 

Az iskolai könyvtárosokkal és a pedagógusokkal együttműködve lehet a gyermekek, diákok olvasóvá neve-

lését segíteni. Ennek érdekében rendszeresen bevontuk őket az e célból szervezett foglalkozásaink, rendez-

vényeink népszerűsítésébe, például irodalmi, zenei, helyismereti gyermekfoglalkozásokra, könyvtárbemutató 

órákra, irodalmi vetélkedőkre csoportok, osztályok szervezésével. 

A tankerületi értekezletre a könyvtár is meghívót kapott, ahol lehetőséget biztosítottak arra, hogy felhívjuk 

az iskolák vezetőinek figyelmét a lehetséges együttműködésre, a megvalósuló programokra. 

A Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított otthonnal együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek 

keretésben a gyermekek a könyvtár helyismereti munkáját segítik (részletek a helyismeret beszámolójában). 

Az 50 órás közösségi szolgálat együttműködésében az egyeztetéseket megkezdtük. 

 

Gyűjtemény fejlesztése együttműködés keretei között 

Intézményünk idegen nyelvű dokumentumokkal is gyarapítja állományát, mely az olvasók nyelvtanulását 

segítik, valamint a nemzetiségek anyanyelvi igényének kielégítésére szolgálnak. Székesfehérváron és Fejér 

megyében számos nemzetiség él. Legnagyobb számban a német nemzetiség képviselteti magát. A Vörös-

marty Mihály Könyvtár német nemzetiségi báziskönyvtár, így feladata a nemzetiségi települések könyvtára-

inak ellátása anyanyelvi dokumentumokkal, a könyvtári állományuk folyamatos újítása, cseréje. Ezt a mun-

kát a báziskönyvtár a hálózatfejlesztési tevékenységével párhuzamosan látja el. 

Könyvtárunkban megtalálható a főbb idegen nyelveken (német, angol, orosz, francia, spanyol, olasz, stb.) 

íródott szépirodalmi könyvek, nyelvkönyvek, szótárak, idegennyelvű szakkönyvek. Sajnos az állomány fej-

lesztésére az utóbbi időben nem volt lehetőség a német és angol nyelv kivételével, melyet partnereinknek 

köszönhetünk. 

 

Német nyelvi gyűjtemény - Goethe Intézet 

A Goethe Intézet a Német Szövetségi Köztársaságnak a világ számos országában működő kulturális intézete. 

Célja, hogy elősegítse a német nyelv elsajátítását és a nemzetközi kulturális együttműködést. Emellett átfogó 

Németország-képet közvetít a kulturális, társadalmi és politikai életről szóló információk révén. Az informá-

ciós hálózatnak 11 megyei könyvtár a tagja. 

Partnerkönyvtárként a gyűjtemény értékes részét alkotó könyveket kapunk ajándékba. Többek között kézi-

könyveket, a német nyelv tanítását segítő módszertani kiadványokat, nyelvkönyveket, egyszerűsített olvas-

mányokat és a német könyvpiac keresett szépirodalmi újdonságait. Rendszeresen látogatóink rendelkezésére 

bocsátjuk a „Bücher, über die man spricht” (Könyvek, amelyekről beszélnek) című bibliográfiát, valamint a 

Goethe Intézet programfüzetét. 

 

Angol nyelvi gyűjtemény - British Council 

A British Council az Egyesült Királyság nemzetközi szervezete, mely szakmai kapcsolatok kialakítására 

törekszik az oktatás, a társadalom és a kultúra területén. Jelenleg 109 országban van jelen. A British Council 

és a partnerkönyvtárak országszerte 12 helyen állnak a könyvtári tagok rendelkezésére. Az információs há-

lózatnak egy budapesti és 11 megyei könyvtár a tagja. 

Partnerkönyvtárként évi 100 000 Ft támogatást kapunk új dokumentumok vásárlására. A gyűjtemény elkülö-

nítve került elhelyezésre: tartalmaz kézikönyveket, az angol nyelv tanítását segítő módszertani kiadványokat, 

önálló nyelvtanulást ösztönző nyelvkönyveket, szótárakat, rövidített olvasmányokat, valamint olyan doku-

mentumokat, melyek általános információkat közvetítenek az Egyesült Királyságról. 
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Az együttműködés keretei között programok szervezése is megvalósul (pl. továbbképzés nyelvtanároknak, 

illetve rendszeres kiállítások rendezése különböző témákban). 

A fenti két példából kiindulva célunk, hogy további együttműködési lehetőségeket derítsünk fel, mely az 

idegen nyelvi állomány bővítését teszik lehetővé (pl. Cervantes Intézet, Francia Intézet, stb.). 

  

Partnerkönyvtári kapcsolatok a határon túl 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár sok éve testvérkönyvtári kapcsolatot ápol Székesfehérvár testvérvárosának 

könyvtárával, az opolei Emanuel Smolka Vajdasági Közkönyvtárral. A két intézmény között megkötött 

együttműködési szerződés értelmében a lengyel kollégák többször meglátogattak bennünket és mi is őket.  

A megvalósítási megállapodás 5. pontja (Kölcsönös részvétel könyvtárak által rendezett konferenciákon, 

szemináriumokon, kiállításokon, jubileumi rendezvényeken, stb. – egyeztetett időpontban) alapján a két 

könyvtár 2013. június 10-i héttel kezdődően közös kiállítást rendezett Opoléban és az opolei vajdaság 

könyvtáraiban, melyhez saját anyagunk mellett a Fehérvári Kézművesek Egyesületétől is kaptunk alkotáso-

kat. A kiállítás témája Fejér megye és Székesfehérvár bemutatása, népszerűsítése Lengyelországban. A kiál-

lítás címe Székesfehérvár, Magyarország történelmi fővárosa volt. 

Tervezzük, hogy az márciusban a városi programnokhoz kapcsolódva meghívjuk az opolei kollégákat, a 

program közös szervezés lenne. A programok megvalósításába a városi önkormányzatot is partnerünk lesz. 

 

A vállakozói szférával egyenlőre nem alakult ki a korábbiaknál szorosabb kapcsolat. Az eddigiekben a 

programjainhoz kapcsolódva egy-egy rendezvényen felajánlható díjak biztosításával segítették a könyvtárat. 

A kapcsolatok szorosabbra fűzése, új területek felkutatása a jövőbeli feladatunk lesz. 

 

Önkéntesség 

A könyvtár több éve alkalmaz önkénteseket feladatai ellátásához. A helyismereti részleg munkáját folyama-

tosan segítik nyugdíjba vonult munkatársaink (részletek a helyismeret beszámolójában. 

A Központi könyvtárban két önkéntes dolgozik, egyikük az olvasótermi, másikuk a felnőtt kölcsönző ruhatá-

rában délelőtt dolgoznak. Egy fő a felnőtt kölcsönző raktárában segíti a munkát. 

Az önkéntesek munkája nagyon fontos a könyvtárban. 


