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I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS 

ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI 

PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

 

1. Szakpolitikai célok 2015. évben: 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár a szakpolitikai célokat és a fenntartó által meghatározott 

feladatokat teljesítette. 

A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési könyvtárak és 

könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igényelték. Ezen feladatok megjelentek 

a nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott 

szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban. 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár a szakpolitikai célok iránymutatása alapján szervezte feladatait. 

A kulturális alapellátásban résztvevő intézményként célja, hogy minden magyar állampolgár 

egyenlő eséllyel férjen hozzá a minőségi kulturális értékekhez, vehessen részt a kulturális alapon 

szerveződő közösségek munkájában, így járulva hozzá a kulturális értékek gyarapodásához. A 

könyvtár tevékenységével részt vett a kulturális szegénység visszaszorításában, az 

iskolarendszeren kívüli oktatásban-nevelésben, a felnőttek aktivizálásában, erősítve a közösséghez 

tartozást. Az alapellátás minőségi megvalósulását a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás 

biztosításával valósította meg. 

 

A kulturális alapellátás biztosításának érdekében a könyvtár kiemelt figyelmet fordított: 

 a helyismereti anyagának digitalizálására, 

 az ODR keretében történő dokumentum-szolgáltatás színvonalas biztosítására és 

népszerűsítésére, 

 az ELDORADO-projektben való részvételre, 

 innovatív megoldások bevezetésére. 

 

 

A kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció részeként a helyi társadalom és gazdaság 

fejlődését támogató közösségi programok megvalósításakor az intézmény kiemelt figyelmet 

fordított: 

 a digitális kompetencia fejlesztésére, 

 formális és informális képzések szervezésére, 

 olvasási kompetencia fejlesztésére, 

 hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élők életminőségének javítására. 

 

 

 

2. A fenntartó által meghatározott feladatok 

 Székesfehérvár lakosainak magas színvonalú könyvtári ellátása, 

 a fenntartóval és Székesfehérvár kulturális és oktatási intézményeivel, civil 

szervezeteivel való szoros együttműködés, 

 részvétel a város kulturális programjainak szervezésében, 

 részvétel az Ünnepi Könyvhét szervezésében és lebonyolításában. 
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II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

 

1. Alapdokumentumok változásai 

A 2015-ben új telephellyel bővült a könyvtár. Az Állományalakító és feldolgozó csoport új 

helyre, a Bory Jenő Általános Iskola épületébe költözött, ezért szükség volt az Alapító Okirat 

módosítására. Emiatt, és a Közgyűlés által jóváhagyott létszámemelés, valamint szervezeti 

átalakítás miatt az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani kellett. 

A fenntartó által augusztustól meghatározott új, kedvezményes beiratkozási díjak és a 

könyvtárhasználók számára bevezetett új szolgáltatások miatt a Könyvtárhasználati Szabályzatot 

is módosításra került. 

Elkészült a könyvtár új küldetésnyilatkozata, jövőképe és a stratégiai terve. 

 

 

2. Szervezeti átalakítások 

A feldolgozó csoport költözése, valamint a megnövekedett feladatok ésszerű és hatékony 

elosztása szükségessé tették a szervezeti struktúra átalakítását. 

 

Korábban az Állományalakító és feldolgozó osztály a Gyűjteményszervezési és Feldolgozó 

csoportból, a Helyismereti csoportból és a Könyvtárellátási és módszertani csoportból állt. Ahhoz, 

hogy az egyes egységek a feladataikat maradéktalanul el tudják végezni, szükségük volt 

megfelelő irányításra. A módosításig egy osztályvezető fogta össze ezt a hatalmas területet, ahol a 

feladatok évről évre növekedtek, így a szervezeti egység megbontása volt az egyetlen ésszerű 

megoldás. Ezzel egy szervezeti egységből hármat kellett volna létrehozni. Állományalakító és 

feldolgozó osztály, Könyvtárellátási és módszertani osztály, Helyismereti és digitalizálási osztály. 

A másik szervezeti átalakítás az Üzemviteli csoport osztállyá szervezése lett volna. Ezt a 

változtatást azért nem lehetett a korábbiakban megtenni, mert nem dolgozott felsőfokú 

végzettségű munkatárs az osztályon, ez pedig lehetetlenné tette vezető kinevezését. A csoport 

munkáját az igazgató fogta össze a csoportkoordinátoron keresztül. Az Üzemeltetési csoport 

feladatai rendkívüli mértékben megnövekedtek és egyre többrétegűvé váltak. A 

csoportkoordinátori feladatokat ellátó kolléganő nyugdíjba vonult az év folyamán, helyére 

felsőfokú végzettségű, megfelelő kvalitású munkatársat kerestünk, aki képes ellátni a feladatokat. 

 

Sajnos a fenntartó nem engedélyezte a benyújtott módosítást, ami azért is sajnálatos, mert 

időközben a feldolgozó munkát végző csoport az új helyére költözött, így az osztály részei 

fizikailag szétváltak, az osztályvezetőnek még megterhelőbbé vált a feladatok koordinálása. 

 

Ezért új megoldást kellett kidolgozni. Az új szervezeti formában több változtatás is történt. 

 Megváltoztak a szervezeti egységek nevei, létrejött a Gyűjteményszervezési és Megyei 

Szolgáltatási Osztály (korábban Állományalakító és feldolgozó osztály), amely 

magába foglalja az Állományalakító és feldolgozó csoportot (korábban 

Gyűjteményszervező és feldolgozó csoport), valamint a Könyvtárellátási és 

módszertani csoportot. 

 A Helyismereti és digitalizálási csoport (korábban Helyismereti csoport), valamint az 

Ügyviteli és üzemeltetési csoport az igazgatóhelyettes közvetlen irányításába került. 

 Az Olvasószolgálat a korábbi két fő egység három lett. A Pedagógiai Szakkönyvtár 

(korábban III. Béla király téri Tagkönyvtár) kikerült a Tagkönyvtári olvasószolgálat 

alól, mivel speciális feladatellátása miatt a központhoz sokkal inkább kötődik. A 

szakkönyvtár az Olvasószolgálaton belül így önálló egységgé alakult. 

 

Az új szervezeti felépítést a következő ábra tartalmazza. 
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Kulturális közfoglalkoztatás 

2015. március 1 – 2016. február 28-ig 3 fő foglalkoztatása valósult meg a kulturális 

közfoglalkoztatás keretei között. A közfoglalkoztatott kollégák olyan feladatokat láttak el, 

melyhez rövid betanítási idő is elegendő és nem igényel szakképzettséget. 

 

Egy fő raktárosi feladatokat látott el, két kolléga a feldolgozó osztály munkáját segítette, amely a 

KSZR települések megnövekedett száma miatt szintén nélkülözhetetlen: dokumentumok 

mozgatását, rendszerezését, jelzetelését végezték. 

 

Mindezen túl, heti egy alkalommal délutános műszakban az Olvasószolgálatban is részt vettek, 

raktárosi feladatot láttak el. Továbbá alkalomszerűen a rendezvények lebonyolításából is kivették 

részüket. 

 

Sajnos, év közben többször is kellett újabb közfoglalkoztatottakat keresni. Ketten találtak állandó 

munkahelyet, így kiléptek a programból. 

A könyvtár jelentkezett a közfoglalkoztatás 3. ütemére is. 

 

3. Személyi változások 

Két évvel ezelőtt két kolléga is kért módosítást gyermeke betegsége miatt a foglalkoztatásában, 

2015-ben mindketten kérték a módosítás további egy évvel történő hosszabbítását. 

Egyikük határozott időre fizetés nélküli szabadságot kérvényezett, mely 2016. tavasszal jár le. 

Helyén határozott idejű szerződéssel rendelkező kolléga dolgozik. 

A másik kolléga munkaideje módosítását kérte 8 óráról 4 órára, szintén határozott időre, 2016. 

őszig. Az így felszabadult 4 órára helyettesítőt alkalmaztunk, szintén határozott idejű 

szerződéssel, állandó délutános műszakban az Olvasószolgálatban. Sajnos, a kolléga a 

lakóhelyéhez közelebb talált állást, így felbontotta a szerződését, az új kollégát az 

Állományalakító és feldolgozó csoportba került, szintén határozott időre analitikus feltárás 

rögzítésére. A Zsolt utcai Tagkönyvtár takarítója szeptember óta tartós táppénzen volt, betegsége 

idejére helyettesítő került alkalmazásra. 
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Egy kolléga 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba vonult, álláshelye betöltése megtörtént. A Zentai 

úti Tagkönyvtárból távozó kolléga pedagógusi pályára váltott, helyét betöltöttük. A Közgyűlés 

által megszavazott új álláshely is betöltésre került, a Budai úti Tagkönyvtárból egy kolléga a 

Könyvtárellátási és módszertani csoportba került, így egy fővel nőtt a létszám, a helyére egy fiatal 

gyakornok került a Budai úti Tagkönyvtárba. Egy olvasószolgálatos kolléga a versenyszférában 

talált munkát, helye betöltésre került. 

Két kolléga ősztől babát várt, mindketten veszélyeztetett terhesek voltak, így novembertől már 

tartós táppénzen voltak. 

 

A könyvtár tervei szerint, amennyiben 2016-ban a Zentai úti Tagkönyvtár megszűnik, az ott 

dolgozó kolléga a Központba kerül. A 2 órás álláshely pedig (amit most takarító tölt be), átkerül 

szintén a Központba a kötészeti 6 órás kollégához. 

 

 
Foglalkoztatottak száma 

Foglalkoztatottak 2014. tény 2015. terv 
2015. évi 

tény 

Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 
81 84 82 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 6 10 6 

Szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 50 51 50 

átszámítva teljes 

munkaidőre 

48,75 49,75 48,75 

Egyéb  
összesen 19 17 19 

átszámítva teljes 

munkaidőre 

Engedélyezett 

szakmai összlétszám 

(fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

Ebből vezető vagy 

magasabb vezető 

(fő, töredék is lehet) 

Szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak

 Könyvtáros 

szakképesítéssel

 összesen 

 

 átszámítva 

teljes munkaidőre 

 Egyéb 

 összesen 

 

 átszámítva 

teljes munkaidőre 

 Mindösszese

n összesen  

 

 átszámítva 

teljes munkaidőre 

(4+6) 

 az Egyébből 

felsőfokú 

végzettségű

 összesen 

 

 átszámítva 

teljes munkaidőre 

Egyéb (nem 

18,75 17 18,75 

Mindösszesen 
összesen  69 68 69 

átszámítva teljes 

munkaidőre (4+6) 

67,5 66,75 67,5 

az Egyébből 

felsőfokú 

végzettségű 

összesen 2 2 2 

átszámítva teljes 

munkaidőre 

2 2 2 

Egyéb (nem szakmai) munkakörben 

alkalmazottak 

összesen 20 18 18 

átszámítva teljes 

munkaidőre 

16,25 14,5 14,5 

Önkéntesek száma  2 2 4 

Közfoglalkoztatottak száma 3 3 3 

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok 

száma/megye) lakosságának száma) * 
0,0001543 0,0001614 0,0001616 

*A KSH 2014. év végi adata szerint a megye lakossága: 417.651 fő 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár helyi, megyei és országos feladatokat ellátó, Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nyilvános könyvtár. Fejér megye legnagyobb 

nyilvános könyvtáraként fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre 

számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a 

folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra, valamint lehetővé tegye az információhoz 

való szabad hozzáférést. 

Az intézmény feladatait székhelyén (Központi Könyvtár Bartók Béla tér 1.) és telephelyein 

(Oskola u. 7., III. Béla király tér. 1., Budai út 44-46., Mészöly Géza u. 1., Széna tér 16., Tolnai u. 

30., Tolnai u. 41., Zentai út 8., Zsolt u. 34.) végzi. 
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Kiemelt feladatok: 

 Az intézmény folyamatos színvonalas működésének biztosítása, 

 szervezet szakmai feladatainak újragondolása, 

 stratégiai tervben megfogalmazottak alkalmazása, 

 minőségügyi munka folytatása, 

 KSZR működtetése, fejlesztése, 

 partnerkapcsolatok, együttműködési lehetőségek szélesítése, 

 fogyatékossággal élők könyvtárhasználata, 

 szolgáltatások népszerűsítése különböző médiumokon keresztül, 

 pályázatokon való részvétel a hiányzó források pótlása érdekében, 

 az országosan megrendezésre kerülő könyvtárszakmai és egyéb kulturális 

programokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése. 
 

Alapvető feladatok: 

A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza 

meg. A törvény alapján a megyei könyvtár ellátja: 

a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait, 

b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és 

c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá 

d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 

73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott 

feladatokat, 

e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI 

rendeletben meghatározott feladatokat. 
 

Ennek keretében: 

Települési könyvtári feladatai keretében alapszolgáltatásként biztosítja intézményeinek 

látogatását, a szabadpolcos térbe kihelyezett dokumentumok helyben használatát, a hagyományos 

és számítógépes állományfeltáró eszközök használatát. Tervszerűen és szakszerűen fejlesztett 

állományát folyamatosan gondozza, feltárja és rendelkezésre bocsátja. Figyelemmel kíséri a 

folyamatosan változó használói igényeket, és ezeket figyelembe véve korszerűsíti szolgáltatásait. 

Biztosítja a helyismereti, helytörténeti információk gyűjtését, rendszerezését, használatra 

bocsátását. Gondoskodik a hátrányos helyzetű rétegek (látás-, hallás-, mozgássérültek, koruk, 

betegségük vagy egyéb ok miatt kiszolgáltatottak) ellátásáról. Kiállításokat, könyv- és 

könyvtárhasználati foglalkozásokat, vetélkedőket, irodalom-, olvasás- és könyvtár-népszerűsítő 

rendezvényeket szervez. Működteti a könyvtárak szolgáltatásai alapján létrejövő, önszerveződő 

közösségeket. Együttműködik szociális feladatokat ellátó intézményekkel, civil szervezetekkel 

hangoskönyvek, irodalomajánlás, házi kölcsönzés formájában. 

Megyei könyvtári feladatai keretében a megye egész területére vonatkozóan ellátja a 

digitalizálással, a megyei kötelespéldányokkal, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus 

építésével kapcsolatos feladatokat. Kiemelten foglalkozik Fejér megye pedagógusainak 

ellátásával. Szervezi a megye területén működő könyvtárak együttműködését. Összefogja és 

irányítja a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, kötészeti szolgáltatást 

nyújt a megye könyvtárai számára. Az állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi 

kölcsönzés útján biztosítja használóinak. Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést. 

Szervezi és biztosítja a megye területén élő nemzetiségi lakosság könyvtári ellátását, települési 

könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt. Működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszert. Koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, minősítésének előkészítését. 

Országos feladatköréből adódóan ellátja az ODR-ről szóló Kormányrendeletben a szolgáltató 

könyvtár számára meghatározott feladatokat. 
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2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása 

2.1 Intézményi terek kialakítása 

2.1.1 Központi Könyvtár 

 A Feldolgozó csoport költöztetése 

A Közgyűlés jóváhagyta a csoport költözését, az átalakítási munkálatokat az 

önkormányzat finanszírozta, így ősztől már a Bory Jenő Általános Iskola leválasztott 

részében dolgoztak. 

A költözésre azért volt szükség, mert a KSZR-hez csatlakozó települések száma évről évre 

nőtt, ezzel a feladatok is egyenes arányban növekedtek. A csoport az Oskola utcai épület I. 

emeletén működött, ahová a beszerzett dokumentumokat fel, majd feldolgozás után le 

kellett juttatni, mivel az épületben nincs lift. Másrészt a feladatok ellátásához megfelelő 

tér szükséges. A központi könyvtár, a tagkönyvtárak és a KSZR könyvtárak beérkező 

csomagjait a feldolgozáshoz el kell tudni helyezni, a feldolgozott könyveket szerelni kell, 

amelyhez már 2014-ben sem volt elegendő a helyünk. 

A földszinti elhelyezés, a kialakított rámpa, a munkaterület nagysága megfelelő 

elhelyezést biztosított. Ezzel nemcsak a csoport körülményei változtak meg, hanem a volt 

városi és volt megyei könyvtár feldolgozással kapcsolatos dokumentációjának, 

katalógusainak egy helyszínen való elhelyezése is biztosítottá vált. 

A felújítás költségeit a fenntartó, a költöztetés a 2014. évi pénzmaradvány terhére 

valósult meg. A költözés-szállítást és az új helyiség folyosójának festését a kollégák 

végezték. Az új helyiség kialakítása (pl. hálózatkiépítés, telefon üzembe helyezés, étkező 

helyiség kialakítása és eszközei, polcok átalakítása, router vásárlása, festék), összesen 

bruttó 358.210,- Ft, a pénzmaradvány terhére valósult meg. 

 

A csoport költözésével az Oskola utca 1. emelet jobb szárnyának átalakítására sor került. 

 Helyismereti csoport elhelyezése, a tér kialakítása 

o Az feldolgozó csoport költözésével lehetővé vált önálló tér kialakítása. Az új 

elrendezésnél (a kollégák munkaterülete, a helyismereti anyag elhelyezése és a 

kutató-, illetve helyismereti foglalkozások tartására alkalmas tér kialakítása) 

optimális helykialakítás valósult meg. 

 

 Könyvtárellátási és módszertani csoport elhelyezése, a tér kialakítása 

o A költöztetés itt is lehetővé tette az önálló tér létrehozását. A munkaterületek 

kialakításán túl lehetőség nyílt kiscsoportos szakmai műhelybeszélgetések, 

továbbképzések szervezésére a megye könyvtárai, elsősorban a KSZR 

könyvtárak munkatársai számára. 

 

A két helyiség kialakításához szükséges karbantartási anyagok összesen bruttó 75.654,- Ft-ba 

kerültek, ami a pénzmaradvány terhére valósult meg. 

 

 
2.1.2 Tagkönyvtárak 

 Budai úti Tagkönyvtár 

o Mivel a volt igazgatói iroda babajátszóvá alakítása megvalósult, a babaszoba 

kialakítása és berendezése nyáron elkészült. A kollégák festették ki és rendezték 

be a helyiséget, a karbantartási anyag bruttó 10.100,- Ft volt, a pénzmaradvány 

terhére valósult meg. 
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2.2 Épületek felújítása prioritási sorrendben 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Központi Könyvtár épületére általánosságában elhanyagolt 

állapot jellemző, mivel a korábbi évtizedekben szinte semmit nem fordítottak az állagmegóvásra. 

Éppen ezért ez a feladat csak lépésről-lépésre, apránként valósítható meg. A tagkönyvtárak 

esetében jobb a helyzet, de évről-évre ott is előfordul sürgős felújítási feladat. 

2015-ben a épület-felújítással kapcsolatos munkálatokat a 2014 évi pénzmaradvány terhére és a 

biztosító kártérítéséből sikerült megvalósítani. 

 

2.2.1 A Központi Könyvtár épületei 

 Oskola u. 7.: 

o Az épület tetőszerkezete felújítás híján fokozatosan gyengült. Bár a 

tetőcserepeket a múzeum udvarának felújítási munkálatai során valamennyire 

pótolni próbálták, a tető azonban újra foghíjas lett, esőzés alkalmával beázott. A 

nyári vihar további súlyos károkat okozott a tetőben. A több, mint 1.000.000,- 

Ft biztosítási összegből sor került a hiányzó cserepek pótlására, a sérült 

tartólécek cseréjére, valamint a Zenei és számítógépes részleg folyosója és 

előtere, valamint a Helyismeret folyosójának kifestésére. 

o A nyílászárók műszaki állapota miatt az intézmény korábbi fenntartója, a Fejér 

Megyei Önkormányzat 2010-ben az ablaksort életveszélyessé nyilvánította. A 

nyílászárók felújítására, illetve cseréjére azóta sem került sor. Az ablakok 

javítása (gittelés, csiszolás, alapozás, festés) megkezdődött, 11 db (egyenként 4 

ablaktábla) külső-belső ablaka, ablakkeret javítása bruttó 968.000,- Ft-ba került, 

ami a pénzmaradvány terhére valósult meg. 

o Az ingatlan homlokzati felújítására is szükség volt, az épület utcafrontján 

helyenként tégláig lehullott a vakolat. A vakolat javítása megtörtént, a festést 

tavaszra kellett halasztani az időjárás miatt, mindez összesen bruttó 643.085,- Ft-

ba került és a pénzmaradvány terhére valósult meg 

 

2.2.2 Tagkönyvtárak 

 Zsolt utcai Tagkönyvtár: 

o Megvalósult a tagkönyvtár régi, sok energiát átengedő nyílászáróinak cseréje 

(bontás, beépítés, szállítás, takaróléc és párkány) bruttó 601.017,- Ft-ból, 

o a fűtés korszerűsítése bruttó 1.355.740,- Ft-ból, 

o a vasrácsok festése és nyithatóvá tétele és az ablakfelőli fal festése kollégák 

munkájával bruttó 12.760,- Ft anyagdíjból a pénzmaradvány terhére. 

 Budai úti Tagkönyvtár: 

o A hátsó bejárati ajtó cseréje megvalósult (2014. évi költségvetésből). 

o A könyvtár hátsó frontján a még elmaradt ablakok (ezzel a hátsó front össze 

ablakának cseréje megvalósult), valamint a kölcsönző és az olvasóterem két 

körablakának cseréje folyamatban van, összesen bruttó 776.797,- Ft-ból a 

pénzmaradvány terhére valósult meg. 

 Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár 

o A könyvtár mosdójának festése önerőből bruttó 1.835 Ft-ért valósult meg a 

pénzmaradvány terhére. 

 Széna téri Tagkönyvtár 

o Az iroda mennyezetén megjelent beázást a tető hibája okozta. A tető javítása 

bruttó 29.756,- Ft volt, a pénzmaradvány terhére valósult meg. 
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3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok 

3.1 Jelentősebb eszközbeszerzések 

Megnevezés darab 
Bruttó 

Ft+áfa/db 

Bruttó 

forint+áfa 
forrás 

Számítógép 31 34.163 1.059.053 

Költségvetés 
- ebből olvasói 18 34.163 614.934 

- ebből dolgozói 13 34.163 444.119 

USB egér + billentyűzet 10 1.841 18.415 Költségvetés 

Laptop (Dell Inspiron 5547) 2 172.594 345.188 
Pénzmaradvány 

terhére 

Windows 8.1 pro 64 bit 31 3.175 98.425 

Civiltech pályázat 

kedvezményével, 

adó 1%-ból  

MS Office 2013 
33 

1 

10.331 

14.111 

337.627 

14.111 

Civiltech pályázat 

kedvezményével, 

adó 1%-ból 

Symbol Motorola vonalkódolvasó 10 15.000 150.000 Költségvetés 

Synology DS214se DiskStation 2 

rekeszes NAS adattároló 
1 123.825 123.825 Költségvetés 

Western Digital 4 TB 2 44.323 88.646 Költségvetés 

2 GB DDR2 50 5.842 292.100 Költségvetés 

Wifi router 1 36.995 36.995 
Pénzmaradvány 

terhére 

Swich 1 7.501 7.501 adó 1% 

IKR fejlesztés 2 767.080 767.080 

Pénzmaradvány 

terhére 
- Többnyelvű Textlib 1 510.540 510.540 

- Textlib mobil alkalmazás 1 256.540 256.540 

Projektor 4 148.209 592.836 Költségvetés 

Vetítővászon 2 25.273 50.546 Költségvetés 

Mikrofilmszkenner 1 6.703.060 6.703.060 Költségvetés 

Eszközbeszerzésre tervezett összeg 

összesen (Ft) 
  10.685.408 

Költségvetés, adó 

1% 

Érdekeltségnövelő 

támogatás 

 

A munkatervben betervezett eszközök egészének beszerzését sikerült megvalósítani, sőt további 

eszközök beszerzésére is lehetőség volt. A 2014. évi pénzmaradvány, az adó 1%-a, és az 

Érdekeltségnövelő támogatás eszközre fordítható része. 
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3.2. Pályázatok, projektek 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázati cél 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 
Felelős Indulás ideje Befejezés ideje 

NKA 

Országos Könyvtári 

Napok Fejér megyei 

programjainak 

megszervezése 

Programszervezés 1.500.000 

Varga Lilla 

igazgató-

helyettes 

2015. október 2015. október 

NKA 3533/00192 

Állományvédelmi 

műhelyek 

tevékenységéhez 

szükséges szakmai 

anyagok és eszközök 

beszerzésére 

Könyvek kötése és 

újrakötése Fejér 

megye könyvtárai 

számára 

800.000,- Ft 

Vasné B. B. 

Bíborka 

igazgató 

2015.04.15. 2016.01.31. 

NKA 

A könyvkiadási 

tevékenység 

fejlesztésére, a magyar 

könyvkultúra jelentős 

értékeinek létrehozására.  

A kiadók támogatott 

művei meghatározott 

példányszámban a 

könyvtárakba 

kerülnek 

0,- Ft 
Márky Balázs 

osztályvezető 

2016.01.29. 

2016.02.28. 

Igények 

leadásának 

határideje. 

CivilTech 

Szoftver- és Hardver-

adományozó Program 

szoftverek (Windows, 

Office) kedvezményes 

beszerzése 

0,- Ft 

Varga 

Zsuzsanna 

informatikus 

2015. november 

Kedvezményes 

szoftvervásárlási 

lehetőség 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázati cél 
Elnyert összeg 

(Ft-ban) 
Felelős 

Indulás 

/befejezés ideje 

Fenntartási 

kötelezettség 

TIOP-1.2.3.-08/1-2008-

0006  

Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív 

Program - „Tudásdepó-

Expressz”  

Fejér megyei 
könyvtárak 

szolgáltatásainak 

összehangolt 

infrastruktúra-

fejlesztése, 

az oktatásban 
résztvevők 

információellátásának 

javítása érdekében. 

Konzorciumi 

szinten 

összesen: 

87.950.920,- Ft 

 

Ebből VMK: 

42.981.544,- Ft 

Vasné B. B. 

Bíborka 

igazgató 

2009.11.11. 

2011.12.07. 
2016.12.06. 

TÁMOP-3.2.4.-08/1-

2009-0029 

A Társadalmi Megújulás 

Operatív Program -  

„Tudásdepó-Expressz” 

Fejér megyei 

könyvtárak 

szolgáltatásainak 
összehangolt 

fejlesztése, az 

élethosszig tartó 
tanulás, az oktatásban 

résztvevők hatékonyabb 

könyvtári ellátása 
érdekében” 

Konzorciumi 

szinten 

összesen:  

88.270.000,- Ft 

 

Ebből VMK: 

30.833.201,- Ft 

Vasné B. B. 

Bíborka 

igazgató 

2009.10.19. 

2012.08.14. 
2017.08.13. 

TÁMOP-3.2.4.B.11/1-

2012-0003 - 

"Tudásdepó-Expressz" 

Olvass velünk, olvass 

többet!” 
Országos könyvtári 

szolgáltatások 

bővítése, fejlesztése az 
oktatás és képzés 

támogatásának 

érdekében  

46.444.900,- Ft 

Vasné B. B. 

Bíborka 

igazgató 

2013.01.01. 

2014.07.30. 
2019.07.29 

 

A könyvtár a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelte és minden lehetőséget igyekezett 

megragadni, amely a működésében támogatást biztosított. 

A kiírt pályázatokról értesítette a megye könyvtárait. 
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4. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

A könyvtár minden részlegében és tagkönyvtárában végeznek általános tájékoztató munkát a 

kollégák, melyhez segítséget nyújt az OPAC, a kézikönyvtári állomány, az internet és az 

adatbázisok. Speciális szakszolgálatot látnak el a következő szolgáltató helyek: Helyismeret, 

Olvasóterem, Zenei és számítógépes részleg, Gyermekrészleg, Pedagógiai Szakkönyvtár. 

 

4.1. Helyismereti és digitalizálási csoport 

A helyismereti csoport feladatait három könyvtáros látta el, délutános napjain egy 

olvasószolgálatos könyvtárkezelő kolléga is részt vett egyes munkafolyamatok elvégzésében. 

Február végéig egy kulturális közfoglalkoztatott munkatárs segítette munkájukat, akit márciustól 

december 31-ig határozott időre alkalmazott a könyvtár. A személyi kivágatok digitalizálásával 

foglalkozott, majd júliustól adatrögzítést végzett és a kivágatok digitalizálását kezdte meg. A 

csoport tagjai kéthetente egyszer délután, továbbá háromhetente szombaton az olvasószolgálati 

munkában vettek részt. 

 

A nyitvatartási idő heti 5 napon hétfőtől péntekig 24,5 óra, összesen havi 95,5 óra. 

 

Október második felében a pénzmaradványból sor került a helyismereti terem, a folyosó, a 

raktár és a kiegészítő helyiségek kifestésére. A ki- és visszapakolás kb. 1 hónapot vett igénybe, 

a feladatellátás folyamatos volt. A festést követően a helyismereti anyagot átrendezték. A 

folyosóról a Supka-gyűjtemény bekerült a raktárhelyiségbe, ahol elhelyezték Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűléseinek és Fejér Megyei Önkormányzat 

közgyűléseinek jegyzőkönyveit. A folyosón összeállított salgó polcokon a helyi vállalati lapok 

duplumai kaptak helyet a kisméretű kisnyomtatványok dobozai mellett. A helyismereti teremben 

az A/4-es méretű kisnyomtatványok, a nagyméretű plakátok, valamint a fotóanyag maradt. A 

salgó polc kevésnek bizonyult, ezért szükség volt néhány kiegészítő elemet beszerezni. Továbbá 

12 olvasói széket sikerült beszerezni az Érdekeltségnövelő támogatásból a helyismereti 

foglalkozásokhoz és lehetőség volt a kopott asztalokra új asztallap beszerzésére is. 

 

2014-ben a helyismereti anyagok digitalizálására egy széles formátumú szkenner került 

beszerzésre, mely – helyhiány miatt – az olvasótermi raktárban került elhelyezésre. A nagy 

formátumú anyagok (plakátok) digitalizálását elősegítő berendezés a festést követően, 

novemberben került végleges helyére. Egy színes nyomtató/másoló/szkennelő berendezés, 

továbbá egy kicsi szkenner a képeslapok digitalizálásához, valamint 5 dolgozói számítógép állt 

rendelkezésre. 

 

A legfontosabb beszerzés 2015-ben a mikrofilmszkenner volt, ezzel a mikrofilmek 

digitalizálásának tárgyi feltételei is megvalósultak. 

 

Folyamatos napi feladatként elvégezték a könyvtárba érkező magyar nyelvű napi- és hetilapok, 

folyóiratok sajtófigyelését. A helyi önkormányzati lapokból kigyűjtötték a könyvtárról, a KSZR 

rendszerről megjelent cikkeket, jelentősebb helytörténeti írásokat, helyi személyiségek életrajzi 

adatait. Részletesen feldolgozták a Fejér Megyei Hírlap, a Dunaújvárosi Hírlap, a Székesfehérvár 

és Vidéke, valamint a FehérVár, a Vár, a Helyi érték lapszámait. A katalógusba 12.944 cikk 

adatai kerültek be. 
 

Rendszeresen feldolgozták helyismereti szempontból az újonnan beszerzett és a helyi 

nyomdákból, kiadóktól érkező könyveket, nem hagyományos dokumentumokat. Kigyűjtötték a 

megyére vonatkozó tanulmányokat, rögzítették a Textlib integrált könyvtári rendszerben, 

annotálták és tárgyszavazták őket. A Fejér megyei gyűjtemény 271 kötettel gyarapodott. A 

kötetek analitikus feldolgozása során 325 tanulmányt írtak be a katalógusba. 

Antikvárjegyzékek, valamint a gárdonyi Kárpáti antikvárium segítségével javaslatot tettek az 

állományból hiányzó helyismereti vonatkozású kötetek beszerzésére. 
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Kivágatokat készítettek a selejtezésre kerülő időszaki kiadványokból korábban feldolgozott 

cikkekből, tanulmányokból. A munka egy részét a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított 

Otthon fiataljai végezték, akik tulajdonbélyegzővel, napi bélyegzővel és csoportos leltári 

számmal látták el a kivágatokat. A munka befejezéseként sorszámozták az anyagot, összesen 554 

db kivágat készült. 

 

Bővítették a Fejér megyei személyiségek katalógusát. A figyelt időszaki kiadványokból, 

könyvekből kigyűjtötték a Fejér megyei személyiségek neveit, a róluk szóló irodalmat. A 

következő években tervezik, hogy a könyvtári honlapon külön adatbázisként megjelentetik a Fejér 

megyei személyiségek katalógusában szereplő több mint tízezer személy adatait, a róluk szóló 

irodalmat. Az előkészítő munkát megkezdték. A formai szerkesztés és az adatok ellenőrzése, 

kiegészítése folyamatban van. A személyi adatbázis alapján a könyvtár honlapján közzétették a 

2015. évi Fejér megyei évfordulókat, a Fejér megyei személyiségek kerek évfordulóit. A csoport 

könyvtárosai az év során 12 személyiség szócikkét írták meg a Fejér Megyei Életrajzi Lexikon 

számára. 

 

A könyvtári tematikájú, valamint a Fejér Megyei Hírlap archívumából a gyűjteménybe került 

fotóanyag feldolgozása befejeződött. 1.278 fotó állományba vétele történt meg. Az FMH 

archívumából összesen 5.418 db fotó került a könyvtárba. A fotók beleltározásában a Frim 

Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon fiataljai segítettek. A fotókat történeti értékük 

növelése érdekében feliratozták a könyvtár két nyugdíjas munkatársa segítségével. A 

fotógyűjtemény használatának megkönnyítése érdekében sor került a rendszerezési munkára is. 

Az év során a megszűnt Helyőrségi Művelődési Házból szám szerint még nem ismert 

mennyiségű új fotóanyag került a könyvtárhoz. A fotók és a fotóalbumok anyagának 

feldolgozása a következő év feladata lesz. 

A gyűjtemény anyagát az év során többször kölcsönözték. 48 darab fotót kölcsönöztek, A 

Szabadművelődés Háza évfordulós kiállításához. 

Egy székesfehérvári hely-és fotótörténeti kutató segítségével, aki Kabáczy Szilárd fotóművész 

életével, munkásságával foglalkozik, 230 darab helyi vonatkozású fotó digitalizálására került 

sor. 

 

A kisnyomtatványok száma összesen 2.880 darabbal gyarapodott, ebből 2.295 db ajándékként, 

27 db kötelespéldányként érkezett, 554 db kivágatot készítettek, 4 db kisnyomtatványt pedig 

vásárlás útján szereztek be.  

 

A nyomdákból kapott könyveket a feldolgozó csoportnak, a helyi önkormányzati lapokat, 

időszaki kiadványokat az Olvasóteremnek továbbították. A szeptember 17-i megbeszélést 

követően a könyvtárba érkezett valamennyi kötelespéldányt a csoport tartja nyilván. 

Szeptembertől év végéig az önkormányzatoktól, kiadóktól 165 helyi lap érkezett. 

 

Fogadták a közösségi munka keretében érkező középiskolásokat, akiknek segítségével 

folytatódott az A/4-es méretű kisnyomtatványok önfeltáró módszer szerint történő szétválogatása, 

valamint a kisméretű A/5-ös kisnyomtatványok csoportosítása. A nagyobb csoportok kialakultak, 

az apróbb finomításokat kell még elvégezni, a dobozokat feliratozni, és jegyzéket készíteni az 

anyagról. 

 

Ellátták az olvasók, testületek, könyvtárak, önkormányzatok helyismereti tájékoztatását, 

megrendelésre irodalomkutatásokat végeztek. A kérdésekre elektronikusan vagy személyesen 

válaszoltak. 55 referensz kérdéssel foglalkoztak, 14 olvasó kereste fel a csoportot személyesen, 

ezt több napos kutatás követte, 23 kérdés érkezett e-mailben, melyet több levélváltás követett, és 

18 olvasói telefonos kérdéssel kapcsolatban végeztek irodalomkutatást. Szakmai anyagot, 

irodalmat, adatokat szolgáltattak szakdolgozatok, tanulmányok írásához. 
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Bibliográfiák mellett, konkrét cikkek szkennelt formában való továbbítását is elvégezték. 

Rendszeresen, kéthavonta bibliográfiát készítettek a Szent István Király Múzeum számára a 

múzeumról szóló irodalomból, illetve a múzeum munkatársainak megjelent írásaiból, összesen 6 

alkalommal. A nagyobb horderejű feladatok közé tartozott Balsay Istvánról, Székesfehérvár volt 

polgármesteréről szóló publikációk összegyűjtése; Adorján Viktorról és a tőle megjelent 

írásokból, nyugdíjba vonulása alkalmából bibliográfia összeállítása, Hóman Bálintról az elmúlt 

negyedszázadban megjelent irodalom összegyűjtése, a jogelődintézményeivel együtt 40 éves A 

Szabadművelődés Házáról megjelent irodalomból bibliográfia és fotóanyag összegyűjtése, a 

Pilinszky és Fehérvár című kiállításhoz bibliográfia összeállítása. 

Székesfehérvár Polgármesteri Hivatalának felkérésére a város 15 helyi értékének rövid 

bemutatását is megírták. 

 

A helyismereti gyűjtemény nagyságáról, kötetszámáról pontos statisztikai adatok nem állnak 

rendelkezésünkre, mert az épület adottságai nem teszik lehetővé a gyűjtemény egy helyen történő 

elhelyezését, és a gyűjtemény teljes feltárása még nem történt meg a Textlib rendszerben, de a 

munka már megkezdődött. Helyismereti tájékoztatás a Helyismereti csoporton kívül a könyvtár 

többi részlegében is zajlik. 

 

A márciusban megrendezett Internet Fiesta kiemelt témája volt a helyismeret, ezért a Fiesta 

idejére készítettek gyerekeknek és felnőtteknek 1-1 totót az Ikarus szárnyai kötet alapján. Az 

Országos Könyvtári Napok idejére a FMÉL új, az év során elkészült szócikkeihez kapcsolódó 

online totót állítottak össze. 

 

A helyismereti csoport szervezésében megrendezésre került az általános iskolások Fejér 

megyei honismereti vetélkedőjének alsós és felsős tanulók döntője. A rendezvényen a könyvtár 

Olvasótermében 79 fő, 53 diák és 26 pedagógus, kísérő és zsűritag vett részt. 

2014 szeptemberében a Fejér Megyei Honismereti Egyesülettel közösen meghirdették az „Itt 

éltek előttünk...” című középiskolás vetélkedőt, melynek két online fordulójának feladatlapját 

összeállították, kijavították, a vetélkedő döntőjét 2015. május 29-én tartották. 32 fő vett részt, 

18 diák versenyzett a 6 csapatban, a rendezvényen diákok és tanárok vettek részt kísérőként.  

 

Két jelentős kiállítást szerveztek. Május 18-án a Kortárs Művészeti Fesztivál keretében 

Hegedűs Éva nyugdíjas könyvtáros által a könyvtárnak ajándékozott, valamint az utóbbi 

években Székesfehérvárról készült fotóiból rendeztek nagysikerű kiállítást Ahogy én láttam 

Székesfehérvárt címmel. 

Október 6-án az Országos Könyvtári Napok keretében Így látták ők a Nagy Háborút címmel az 

első világháború idején készült fotók reprodukcióinak vándorkiállítását szervezték meg. A 

kiállítást a fotók tulajdonosa dr. Katona József nyitotta, aki 14 darab első világháborús tárgyat is 

kölcsönzött a kiállítás időtartamára. A kiállításhoz kapcsolódóan Kegyeleti barangolás az Isonzó 

mentén címmel Varga Csaba a MÁV Fotókör tagjának képes úti beszámolóját megszervezték 

október 27-én. 

 

Elkészült a székesfehérvári első világháborús emlékhelyek című tervezett virtuális kiállításuk 

szöveges háttéranyaga. Képeslapokkal, fotókkal történő kiegészítése, a honlapra történő feltöltése 

a következő év feladata lesz. 

 

Közreműködtek a „Generációról generációra - családi emlékek az első világháborúról” című 

pályázat értékelésében. 

 

Részt vettek a könyvtárban leselejtezett 397 kötet ajándékozásának lebonyolításában, ami a 

Frim Jakab Szakosított Otthon lakóinak létrehozott új házikönyvtárába, valamint az Ezredéves 

Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola könyvtárába került. 



15 

 

A Helyismereti csoporthoz együttműködési szerződés alapján rendszeresen, hetente egy 

délelőtt érkeztek a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon gondozottai. Az év első 

felében fotókat láttak el tulajdonbélyegzővel, napi dátumos bélyegzővel, csoportos leltári 

számmal, majd az időszaki kiadványokból készült kivágatokat ragasztották, pecsételték, látták el 

csoportos leltári számmal. Kisnyomtatványok feldolgozásában segédkeztek, az év második 

felében több száz tétel állományból törlésében vettek részt. 18 alkalommal 4 fiatal és 1 kísérő 

érkezett. 

 

A csoport tagjai együttműködési megállapodást kezdeményeztek a Fejér Megyei Honismereti 

Egyesülettel, mellyel már évek óta együtt dolgoznak. Ennek eredményeként a könyvtár 

megkötötte az együttműködési megállapodást, melynek keretében segítenek az egyesület által 

meghirdetett általános iskolai honismereti vetélkedő megyei döntőjének lebonyolításában, és már 

harmadik éve közösen írják ki a középiskolások Fejér megyei honismereti vetélkedőjét. Részt 

vettek a szervezet 25. jubileumi konferenciájának megszervezésében. 

 

A helyismereti csoport munkatársai rendszeresen részt vettek szakmai rendezvényeken, 

eseményeken. Többek között jelen voltak a könyvtár és az MKE Fejér Megyei Szervezete közös 

továbbképzésein. Egyikük részt vett az MKE éves, országos vándorgyűlésének helyismereti 

szakmai napján Szolnokon, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete budapesti szakmai 

napján. A csoport egyik könyvtárosa a Fejér Megyei Honismeret Egyesület tagjaként rendszeresen 

részt vett az egyesület előadásain, a Honismereti Szövetség által évenként megrendezett egyhetes 

továbbképzésen, Szekszárdon az Országos Honismereti Akadémián, továbbá a „III. Országos 

határmenti és határokon átívelő Az anyanyelv és hagyomány” című konferencián, valamint a 25 

éves Fejér Megyei Honismereti Egyesület jubileumi konferenciáján. A csoport egyik könyvtárosa 

a könyvtár Minőségirányítási Tanácsának tagja. Részt vett a „Felkészülés a minőséget szolgáló 

minőségi önértékelésre” elnevezésű tanfolyamon. A csoport egy tagja meghívást kapott a 

Fehérvári Topográfiai műhely „Székesfehérvár ipari örökségének megőrzése” program 

munkabizottságába. Rendszeresen részt vettek az Alapítvány a Műemléki Topográfia 

Támogatására által szervezett Műemléki sétáin, és Székesfehérvár ipari öröksége 

előadássorozatán. Ennek keretében Szőnyegi Hajnalka kolléganő Ikarus szárnyai kötetének 

bemutatására is sor került. A kötetet a szerző dedikálta az Ünnepi Könyvhét keretében. 

 

 

4.2 Olvasóterem 

A részlegben a feladatokat két könyvtáros, két raktárkezelő, egy 5 órás ruhatáros és délelőttönként 

egy önkéntes ruhatáros látta el. A feladatok ellátását segítette egy könyvtárosasszisztens. 

 

A részleg nyitvatartása 4 heti átlagban 42,75 óra, összesen havi 171 óra volt, a hónap első hétfője 

kivételével hétfőtől szombatig. Az Olvasóterem az egyetlen részlege a könyvtárnak, amely nyáron 

sem zárt be, egész évben folyamatosan biztosította szolgáltatásait. Az éves nyitvatartási napok 

száma ezért 282 nap volt. 

 
A Olvasóteremben 4 számítógép található, melyből kettő áll az olvasók rendelkezésére. 

A felmerülő igényeket mikrofilmleolvasó, színes másoló/nyomtató/szkenner, Wifi használatával 

teljesítik. Az olvasótermi raktárban színes másoló/szkennelő/nyomtató-berendezés áll 

rendelkezésre, valamint egy speciális szkenner, ami a folyóiratok és könyvek digitalizálására 

szolgál. 

 

Az Olvasóterem akadálymentes szolgáltatásokat is biztosít. Vakok felolvasógépe, nagyító áll a 

használók rendelkezésére. A hallássérült olvasók könyvtári ellátását indukciós hurok segíti, a 

mobil eszköz egyszerre 4 olvasó számára nyújt segítséget, ami a felmerülő igény alapján a 

könyvtár bármely részlegében és tagkönyvtárában használható. Jeltolmács kolléga segíti a 

halláskárosultak kiszolgálását. 
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Idős vagy mozgásukban korlátozott olvasói egy részének nagy gondot jelent, hogy az épületek 

nem akadálymentesítettek. Így, ők az Olvasóteremben adják vissza a kölcsönzött 

dokumentumokat és gyakran itt használnak számítógépet is. Közülük sokan igényelnek ebben 

segítséget. 

 

Az olvasótermi könyvtárosok a helyben használható könyvek, folyóiratok, mikrofilmek, 

adatbázisok segítségével tájékoztatták a 14 éven felüli látogatókat, akik nagy részben a 

könyvtárosok és a raktárosok segítségével férnek hozzá a könyvtár helyben használható 

dokumentumaihoz. 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Központi Könyvtárának és tagkönyvtárainak folyóirat-

állományát az Olvasóteremben szolgálatot teljesítő könyvtárosok, illetve a tagkönyvtárak vezetői 

alakítják ki a Gyűjtőköri szabályzatban meghatározottak, valamint az olvasói igények alapján. A 

folyóirat-gyűjtemény az intézmény szolgáltatásainak egyik alappillére. A beszerzett 

periodikumok köre lefedi a szaktudományok valamennyi területét, továbbá kielégíti a 

szépirodalom iránt érdeklődők igényeit is. Az állományban, a felnőtteknek szóló napi-, heti- és 

havilapok mellett, a gyermek és ifjúsági magazinok is megtalálhatók. 

 

A gyűjtemény kialakításánál 2015-ben is a költségvetési keret befolyásolta a beszerzendő 

dokumentumok darabszámát. A folyóirat-beszerzésben fontos szerepet játszott a kötelespéldány-

szolgáltatás. A könyvtár a Fejér megyei nyomdákban nyomtatott és a Fejér megyével kapcsolatos 

folyóiratokat, valamint a települési önkormányzatok hivatalos kiadványait is gyűjtötte. 

 

2015-ben 378 db kurrens folyóirat került beszerzésre, valamint 49 db önkormányzati lap. 

 

Az Olvasóterem könyvtárosai rendelték, érkeztették és reklamálták a periodikákat, ellenőrizték a 

számlákat. A számlákkal kapcsolatos teendők nagy odafigyelést és precizitást követeltek, amit a 

könyvtárosok az olvasószolgálatos munka mellett végeztek. 

 

Az Olvasótermet az év során 8.204 fő használta személyesen, vagyis 1.421 fővel többen, mint 

az előző évben. A számok növekvő tendenciája a beiratkozási díj csökkenésének is köszönhető. 

Emelkedett a távhasználat, amit a felhasználói szokások változása eredményez. 

 

A raktárkezelők olvasói kérésre 779 db könyvet és 3.594db folyóiratot hoztak be a raktárból. Az 

Olvasóterem látogatói 6.827 könyvet és 7.578 folyóiratot vettek kézbe. A könyvtárosok 2.086 

tájékoztató (referensz) kérdést válaszoltak meg, amely 671 kérdéssel több a tavalyinál. Az 

olvasók kéréseit nemcsak személyesen, hanem telefonon és e-mail útján is teljesítették. 

Telefonon és e-mailen összesen 4.115 fő vette igénybe az olvasótermi szolgáltatást. A 

fénymásolás lehetőségével is sokan éltek. A részlegben 690 fő részére 5.520 másolat készült. 

51 könyvtárközi kérést szkennelve 525 oldal terjedelemben teljesítettek. 104 olvasó részére 

2.715 db szkennelt dokumentum készült. 

 

2015-ben tovább növekedett a könyvtárközi kérések száma, ami a periodikákból való 

szkennelést és elektronikus továbbításukat jelenti. 

 

Az olvasótermi könyvtárosok hat irodalomkutatást készítettek. Pedagógiai témában 2 alkalommal 

35-35 tétel, életpálya dokumentumai, cikkei 60 tétel, környezeti óvodai nevelés témában 25 tétel, 

Nagylókról 100 tétel, a város egykori polgármesterének személyi anyagához 150 bibliográfiai 

tétel készült. 
 

Mindezen túl, a Helyismereti és digitalizálási csoporttal együttműködve, a részlegben készült 

még négy nagyobb volumenű bibliográfia is. 
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A város egykori polgármestere közszereplésének sajtó anyagát és személyi vonatkozású 

dokumentumait az Olvasóterem könyvtárosai rendszerezték. 

 

Az EBSCO adatbázis 2015-ben is ingyenes volt. Nagy volt az érdeklődés a jogi adatbázis, az 

OptiJus, valamint a sajtóadatbázis, a Pressdok-Hundok iránt. Szeptembertől bővült az 

adatbázisok köre az Arcanum Digitális Tudománytárral, ami a könyvtár minden részlegében és 

tagkönyvtárában elérhető. Év végén az EISZ-szel kötött megállapodás keretében elérhetővé vált 

az Academic Search Complete elektronikus adatbázis. 

 

Az olvasók körében továbbra is népszerű volt az ún. „születésnapos újságok"-ból való 

másolatkészíttetés, ami három különböző munkafolyamatot foglalt magába:  

 a folyóiratokat az Olvasóterem raktárosai szkennelték, 

 a Zenei és számítógépes részleg könyvtárosa szerkesztette, 

 az elkészült anyagot a Kötészet dolgozói bekötötték és feliratozták. 

 

Év elején a folyóiratok leválogatása (427 db), a periodikák tékázása (közel 200 db), valamint a 

Helyismereti és digitalizálási csoport számára azoknak a folyóiratoknak a kiválogatása, 

amelyekből a kivágatok készülnek, volt a legnagyobb feladat. Előkészítették kötésre a 

napilapokat, hetilapokat és a folyóiratokat, elkészítették a kötési jegyzékeket, kiegészítették a 

kötési naplót. Leválogatták a törlésre szánt elavult könyveket, amiket a raktárosok továbbítottak a 

feldolgozó csoportnak. 

 

Megtörtént a szépirodalmi és a prézens raktári állományok ellenőrzése, továbbá az 

önkormányzati és köteles lapok rendszerezése. 

 

A könyvtárasszisztens által szerelésre került 3.500 db új könyv, amely a tavalyi év másfélszerese. 

 

A statisztikai adatok folyamatos gyűjtése is a részleg dolgozóinak feladata. Az Olvasóterem 

statisztikája a tavalyi évtől Excel táblázatban készül, amely alkalmas a felmerülő, változatos 

igények rögzítésére, emellett gyors, pontos számításokat tesz lehetővé. 

 

A könyvtárosok folyamatosan aktualizálták a csere-lapos kézikönyveket, a kurrens folyóirat 

katalógust és a kurrens időszaki kiadványok jegyzékét. Figyelték az Új Könyvek és a 

fölöspéldány jegyzékeket. Javaslatot tettek az olvasótermi könyvállomány gyarapítására, illetve a 

folyóiratok esetében a hiányok pótlására. Alkalmanként csoportokat vezettek, 

könyvtárbemutatókat tartottak. 

 

A többi részleg nyári zárvatartása alatt az Olvasóterem, napi feladatin túl, bonyolította a 

könyvtárközi és fiókközi kéréseket, az előjegyzéseket kiértesítette, átadta az olvasóknak és 

visszavette a kikölcsönzött könyveket. 

 

Az Olvasóterem számos rendezvénynek adott otthont: továbbképzéseknek, író-olvasó 

találkozóknak, vetélkedőknek, zenés programoknak, melyekhez a termet gyakran a részleg 

dolgozói rendezték be, illetve vissza. Az idei évtől kezdetét vette az Ősi Kovács Műhely 

rendezvénysorozata, amelynek keretében helyi kötődésű írók, költők mutatkozhattak be. Az 

év folyamán több kiállításnak is helyet biztosítottak, amit a Helyismereti és digitalizálási csoport 

és az Olvasóterem dolgozói rendeztek. 2015-től a programokról Excel táblázatban folyamatos 

nyilvántartást vezettek. 

 

A részleg egyik könyvtárosa részt vett a könyvtár nyári táborának szervezésében és 

lebonyolításában, továbbá az Iskolai Közösségi Szolgálat szervezésében és koordinálásában az 

egész könyvtárra vonatkoztatva. 
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4.3. Zenei és számítógépes részleg 

A részleg két könyvtárossal látta el feladatait. A kétműszakos munkarendet csak úgy lehetett 

biztosítani, hogy a délutános műszakban szükség szerint segítséget kaptak. Mivel az érkező 

kolléga személye változó, a részleg munkálataiért a két állandó kolléga felelt.  

 

A részleg nyitva tartása 4 heti átlagban számolva 42,75 óra, összesen havi 171 óra a hónap első 

hétfője kivételével hétfőtől szombatig. Az éves nyitvatartási napok száma 255 volt. 

 

A zeneteremben 2 dolgozói és egy olvasói gép található, a számítógépes teremben 10 olvasói és 

egy oktatógép, valamint projektor áll rendelkezésre. A zenei dokumentumok használatát erősítő, 

hangfal, fülhallgatók, TV, kazettás magnó, CD lejátszó, bakelit- és vinillemez-, video- és DVD 

lejátszó segíti. A zenei programok bonyolítását keverőpult és hangosító eszközök segítik, 

melyeket 25 évre, tartós használatba kapott a könyvtár. Színes másoló/nyomtató/szkenner 

berendezés is található a részlegben. 

2015-ben beszerzésre került egy projektor, egy vetítővászon, egy monitor TV, fülhallgatók, 

1videodigitalizáló, hangfal szett, 10 db olvasói forgószék és 3 db munkaszék. 

 

Akadálymentesített szolgáltatásokkal, hangoskönyvekkel, az újonnan beszerzett olvasóegérrel 

várják az olvasókat. Nem sikerült bővíteni a házhozszállítást a nem látó, valamint mozgásukban 

korlátozott olvasók részére. Továbbra is csupán 5-6 olvasó részesül ebben a szolgáltatásban. Az ő 

részükre a kollégák szabadidejükben szállítják el a kért dokumentumokat. A nem látó, 

valamint mozgásukban korlátozott felhasználók közül 2015-ben már többen vették igénybe 

a fiókközi kölcsönzést. Ők az akadálymentesen elérhető fiókkönyvtárakban kapták meg a zenei 

részleg dokumentumait.  

 

A részlegen dolgozók legfontosabb feladata 2015-ben is a zenei és számítógépes igények 

kiszolgálása volt, melynek érdekében dokumentumokat kölcsönöztek, hosszabbítottak, 

visszavettek, előjegyeztek. Tájékoztattak, az olvasók kéréseit nemcsak a hagyományos formában, 

de telefonon, vagy online módon is teljesítették. Kezelték a könyvtári bevételeket (beiratkozási 

díj, késedelmi díj, kártérítés, számítógépes szolgáltatások, stb.) és hetente elszámoltak vele. 

Feladatuk a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése volt. Részt vettek a könyvtári pályázatok 

tervezésében, megvalósításában, a könyvtári programok tervezésében, lebonyolításában. Iskolai 

zenei nevelést segítő foglalkozásokat tartottak kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt, valamint 

elősegítették a digitális kompetenciafejlesztést: számítástechnikai tanfolyamot szerveztek több 

korosztály számára. 

 

2015-ben fontos szerepük volt azoknak a feladatoknak, amelyek elősegítették, hogy az egykori 

audiovizuális részleg valódi zenei részleggé fejlődjön. Ezt támogatta a komolyzenei CD-k, és a 

zenei tanulmányokat folytató diákokat kiszolgáló kották nagyobb mértékű beszerzése is. 

 

A személyes használatok száma 13.132 volt, 407-tel több, mint az előző évben. A látogatók 

közül 4.680 fő vette igénybe a számítógépes szolgáltatásokat, ami a 2014-es évhez képest 

9,6%-os növekedést jelent. 

 

Tovább növekedett 3,18%-kal azoknak a használóknak a száma, akik e-mail-ben, vagy Skype-on 

fordultak a részleghez. A távhasználatok száma 4.571-re nőtt. 

 

Az olvasók 1.420 db lemezt, 660 db videokazettát, 2.007 db CD-t, 319 db CD-ROM-ot 

kölcsönöztek. Az előző évekhez képest a nagyarányú beszerzések következtében emelkedett a 

hangoskönyvek és a kották kölcsönzésének száma.  

 

A részlegben a referensz kérdések száma 2.586 volt.  
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A részlegben tartott különböző foglalkozásokon (tanfolyamok, kiállítás-megnyitók, előadások, 

iskolásoknak szánt csoportfoglalkozások) 974 fő vett részt. 

 

A részleg internetes portálját, valamint a könyvtár Facebook oldalát a kollégák a 

rendszergazda segítségével szerkesztették és gondozták. A statisztikai adatokat folyamatosan 

gyűjtötték, a munkanaplót vezették. Az adatokat havi, negyedéves, féléves és éves bontásban 

összesítették. 

 

A Pedagógiai Szakkönyvtár 2012-es átalakítása, valamint a Zsolt utcai Tagkönyvtárból 

állományátszervezés miatt a részlegbe került videokazetták átdolgozása, és – a szerzői jogokat 

figyelembe véve – a könyvtárhasználók által hozott házi VHS felvételek digitalizálása 

folytatódott. 

 

Megkezdődött a CD lemezek szakrend szerinti raktározásának kialakítása során felvetődött 

beviteli problémák javítása. Folytatódott a bakelit lemezek adatainak számítógépre vitele, amit a 

feldolgozó csoporttal együttműködve végeznek a kollégák. Befejeződött a Pedagógiai 

Szakkönyvtárból a részlegbe került CD-ROM állomány felülvizsgálata, leltározása és az elavult 

lemezek törlése. A feldolgozó és a helyismereti csoport közreműködésével folytatódott a megyei 

vonatkozású készülő zenei adatbázis feltöltése, azon Fejér megyei, zenével foglalkozó alkotókkal, 

akiknek az állományban megtalálhatóak az audiovizuális dokumentumaik. Folyamatosan keresik 

a kapcsolatot az alkotókkal, melynek révén új, Fejér megyei dokumentumok kerülnek az 

állományba.  

 

Folytatódott az úgynevezett lapkották teljes feltárása, vonalkódozása, valamint a TextLib 

rendszerbe való bevitele. A könyvtári katalógusban már megtalálhatóak a népdalok, 

népdalfeldolgozások, valamint a nemzeti énekek. 

 

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

formátumú hangoskönyv gyarapodási jegyzékeket nemcsak nyomtatott formában, hanem csatolt 

fájlként e-mailben is az érdeklődők rendelkezésre bocsátották. Hasonló módon készült a 

karácsonyi, valamint a gyermekeknek szóló tematikus ajánlójegyzék is, melyekben a nem 

hagyományos dokumentumok közül a bakelitlemezek, a CD-k, a CD-ROM-ok, a hangkazetták, a 

kották, valamint a videokazetták kaptak helyet. Az általános és a középiskolás korosztály számára 

zenei témakörökben csoportfoglalkozásokat tartottak, ezzel is támogatva az iskolai zenei 

oktatást, tehetséggondozást. 

 

2015-ben is részt vettek az Internet Fiesta országos programsorozaton, melynek során az előző 

évhez hasonlóan már nemcsak a Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak koordinálását, 

regisztrációját végezték, hanem a KSZR könyvtárakét is. A téma Környezetünk és családunk az 

interneten volt. Az előadások, kiállítások, ismeretterjesztő foglalkozások között, óvodásoktól a 

nyugdíjas korosztályig mindenki találhatott érdeklődésének megfelelő programot. 

 

Az idei évben is megrendezésre került az immár hagyományosnak számító némettanári 

workshop, melyen a megyében dolgozó német nyelvtanárok vettek részt. 

 

Az iskolai szünidőben, a Gyermekrészleggel közösen nyári olvasótábort szerveztek. A 

gyermekek a részlegben játékos, zenés vetélkedőn mérhették össze tudásukat, valamint az 

internetezés biztonsági szabályaival is megismerkedhettek. 

2015-ben is kiállításokkal, vetélkedőkkel emlékeztek meg, az Internet világnapjáról, a zene 

európai ünnepéről, a magyar népdal és népköltészet hetéről, az ifjú zeneszerzők világnapjáról. A 

kiállítások sorában 2015-ben is helyet kapott a „Karácsonyi kiállítás” is, melyekre a részleg nem 

hagyományos dokumentumai közül válogatták össze az anyagot.  
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2015-ben is folytatódtak a „Rendhagyó énekórák”, ahol egy-egy művésztanár mutatja be 

hangszerét. Ebben az évben – többek között – a tibeti hangtálakkal ismerkedhettek meg az 

érdeklődő középiskolások. 

 

A számítógépes térben az előző évek hagyományait követve, összesen 8 alkalommal, 20 órás 

számítógép-használati tanfolyamot tartottak, ahol 80 fő, elsősorban nyugdíjas korú olvasó 

fejleszthette tudását. Visszatérő érdeklődők is vannak, így egy alkalommal haladó csoport 

indítására volt szükség.  

 

A 2014 óta működő Rukkola pont folyamatosan fogadta a nagy számban érkező könyveket és új 

tulajdonosaikat. Egy lelkes kolléga, valamint egy Rukkola-tag közreműködése lehetővé tette, 

hogy a részleg transzfer állomásként is működjön. 

 

A Zenei és számítógépes részlegben dolgozók a könyvtár 2015-ben rendezett nagyobb 

rendezvényeinek, így például az Ünnepi Könyvhét, vagy az Országos Könyvtári Napok 

szervezésében és lebonyolításában is részt vállaltak. 

 

 

4.4 Gyermekrészleg 

A részleg feladatait két könyvtáros és egy könyvtáros asszisztens látta el.  

A részleg nyitva tartása 4 heti átlagban számolva 42,75 óra, összesen havi 171 óra a hónap első 

hétfője kivételével hétfőtől szombatig. Az éves nyitvatartási napok száma 255 volt. 

 

A Gyermekrészlegben a már meglévő IKT infrastruktúra az év vége előtt kiegészült egy 

projektorral és négy mesetabletet tartalmazó kis asztallal, mely várhatóan nagy népszerűségnek 

fog örvendeni. Rendelkezésre áll 3 olvasói és három dolgozói számítógép, hagyományos 

lemezjátszó, erősítő, TV, DVD és video. Fekete-fehér szkennelésre/nyomtatásra/másolásra is van 

lehetőség. 

 

Gyermekkönyvtárunk nyitott, derűs légkörű, rendszeres és igényes programokkal várja az 

olvasókat. Korábban bababarát környezetet alakítottak ki, amely további fejlesztésre került, egy 

pelenkázó és két szőnyeg beszerzésével. 

Magas színvonalon összeválogatott, változatos olvasói igényeket kiszolgáló állománnyal, derűs, 

segítőkész, barátságos könyvtárosokkal várja az óvodásokat, iskolásokat, és a családokat. Valódi 

családi könyvtár, ahol generációk találkoznak egymással. Legjobb példa erre a háromhetente 

szombaton megrendezett családi mesedélelőtt kézműves foglalkozással. 

 

Az itt dolgozók legfontosabb feladata a 14 év alatti korosztály igényeinek kiszolgálása: ennek 

érdekében dokumentumokat kölcsönöztek, hosszabbítottak, visszavettek, előjegyeztek, 

tájékoztattak. Kezelték a könyvtári bevételeket (beiratkozási díj, késedelmi díj, kártérítés stb.) 

Feladatuk a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése volt. 

 

2015.ben a referensz kérdések száma 179, távhasználat 318 alkalommal volt. A 

Gyermekrészlegben 15.518 fő fordult meg 985-tel többen, mint az előző évben. 809 fővel több, 

összesen 6.084 gyermek 24.749 db, összesen 2.239 dokumentummal többet kölcsönzött. A 

kölcsönzők száma a tavalyi évhez viszonyítva 15,3 %-kal, a kölcsönzött dokumentumok 

száma 9,9%-kal emelkedett. 
 

A gyermekkönyvtárosok munkájának fontos – és a könyvtár népszerűsítése szempontjából 

rendkívül hasznos – része a foglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása.  

 

Az év folyamán 111 könyvtári foglalkozást tartottak 2.742 fő részvételével. 2015-ben a 

könyvtári foglalkozások száma 23, a résztvevők száma 144 fővel emelkedett. 
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Ebből 1 kiállítás, 3 előadás, 2 vetélkedő, 16 családi, csoportos kézműves foglalkozás, 30 

könyvtári óra, 21 olvasási kompetenciákat és szövegértést fejlesztő foglalkozás volt. 34 az 

egyéb kategóriába tartozó, sok témát felölelő ismeretterjesztő, játékos óra és 4 digitális 

kompetenciákat, információkeresési ismereteket adó, tudást elmélyítő foglalkozás volt. 

 

Az 5 kiemelt gyermekrendezvényen 409 résztvevőt regisztráltak a részlegen: 

A 86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok alkalmával a Városház téri könyvtári 

pavilonban található kézműves-olvasó sarkunkat több óvodai és iskolai csoport kereste fel. 

A Gyermekrészleg a Zenei és számítógépes részleg, az Olvasóterem és a Felnőtt kölcsönző 

dolgozóinak segítségével kétszer egy hetes könyvtári tábort szervezett az olvasni szerető 

iskolás gyermekek számára, amire összesen 25 fő jelentkezett. A tábor résztvevői tematikus 

programokon vehettek részt. Első héten a mesékkel és kézműves technikákkal ismerkedhettek a 

résztvevők. A második hét témája a társasjáték volt sok kirándulással. 

Az Országos Könyvtári Napok sikerprogramja volt az „Olvassunk együtt!” nap. A 

gyermekek lehetőséget kaptak, hogy kipróbálják a kamishibai (papírszínház) technikát, és 

felolvassanak meséket az érdeklődőknek. Változatlanul nagyon népszerűsé volt a gyermekek 

körében az „Olvasásmánia” szünidei olvasmánypályázat, melynek eredményhirdetése 

hagyományosan a Könyves Vasárnapon volt. A város 15 iskolájából 62 tanuló 235 

pályamunkával (kutatómunka, könyvajánlás, illusztráció) nevezett, és ért el szép eredményt. 

Különlegesség volt a Goethe Intézet kortárs német gyermek- és ifjúsági irodalmat plakátokon 

bemutató „A kezdet kezdete” című vándorkiállítása, amihez kapcsolódóan több német 

nyelvű foglalkozást tartott Varga Éva, módszertanos könyvtáros kolléga. 

„Mikulásra várva” című rajzpályázatunkat meglepően magas érdeklődés fogadta. A megye 

számos iskolájából és óvodájából érkeztek be kedves rajzok, amiből válogatva szép kiállítás 

díszítette a Gyermekkönyvtárat az adventi időszakban. A díjátadón a Mikamakka klub (OFI) 

várta a programon résztvevőket különböző játékos foglalkozásokkal. 

 

Hasznos és szívesen vállalt feladata a gyermekkönyvtári dolgozóknak a továbbképzéseken való 

részvétel. Jártak a Budapesten megrendezett Könyvfesztiválon, jelen voltak a MKE 

Vándorgyűlésén Szolnokon, továbbá a Csimota Kiadó és a Szitakötő Magazin workshopján. 

Részt vettek a MKE Fejér Megyei Szervezete által szervezett továbbképzéseken. Koordinálták az 

Iskolai Közösségi Szolgálatot. 

 

A kollégák rendszeresen részt vettek a könyvtári pályázatok tervezésében, megírásában, 

megvalósításában, a könyvtári programok szervezésében, lebonyolításában. 

 

 

4.5.Pedagógiai Szakkönyvtár 

A könyvtári feladatokat egy könyvtáros és egy könyvtáros asszisztens látta el. 

A tagkönyvtár nyitvatartása heti 32 óra, összesen havi 128 óra keddtől péntekig, a nyitvatartási 

napok száma 169 nap volt. 

 

A tagkönyvtárban 4 számítógép van, melyből kettő áll az olvasók rendelkezésére. Lehetőség van 

nyomtatás/másolás/szkennelésre. 2015-ben beszerzésre került egy fényképezőgép és egy 

hangfal szett képviselői keretből a rendezvényekhez és azok dokumentálásához. Új függönnyel 

szépült az olvasói tér. 

 

2015-ben is a legfontosabb feladatuk az olvasók tájékoztatása volt, elsősorban a pedagógiai 

szakirodalom és határterületei szakirodalmából. A felmerülő, de éppen nem teljesíthető kéréseket 

könyvtárközi kölcsönzés útján vagy előjegyzéssel biztosították. Rendszeresen vezették a havi 

statisztikát, és negyedévente, valamint év végén leadták a statisztikai adatokat.  
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A Könyvtárellátó ÚK jegyzéke alapján a pedagógiai szakirodalomra koncentrálva adta le 

dokumentumigényét az Állományalakító és feldolgozó csoportnak. 2015-ben is bővítették 

szakirodalommal a pedagógiai állományt, az olvasói igények figyelembevételével. 

Az új könyveket Textlib rendszerben dolgozták fel. A tagkönyvtárban a példányadatokat 

rögzítették és raktári jelzetekkel látták el. Az elmúlt évben befejeződött a tankönyvtári könyvek 

adatainak rögzítése a TextLib rendszerben, így a teljes kölcsönözhető és kézikönyvtári állomány 

elérhető az internetes katalóguson keresztül. 

A tankönyvtár sajnos az elmúlt évben sem gyarapodott új tankönyvekkel, csak az olvasóktól 

ajándékként kapott kiadványokkal növekedett ez az állomány. 

 

Helyben is nyilvántartják a tagkönyvtárba járó folyóiratokat. Rendezésük, a régebbi számok 

leválogatása és elhelyezése a folyóiratok retrospektív polcán folyamatos volt. 

 

A könyvtár népszerűsítése és az olvasói létszám növelése érdekében kapcsolatot tartanak a 

székesfehérvári iskolákkal, óvodákkal, aminek eredményeként tovább bővült pedagógusokkal és 

óvodapedagógusokkal a beiratkozott olvasók száma. 

 

Összesen 2.694 alkalommal használták a könyvtárat, ami 2%-kal magasabb a tavalyinál. A 

távhasználat (telefon+e-mail) 1.893 db, ami 565-tel több az előző évinél. A kölcsönzők száma 

1.765 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 7.196 db volt. Ezekben az adatokban is 

növekedés tapasztalható. A kölcsönzött dokumentumok száma 16%-kal emelkedett a tavalyi 

évhez viszonyítva. 

A tagkönyvtárat speciális volta miatt elsősorban a pedagógusok, főiskolások és egyetemisták 

használják. A 14 éven aluli kölcsönzők száma 62 fő, 379 db könyvet kölcsönöztek. 10.653 volt a 

helyben használat, ami a tavalyinak majdnem duplája. 
Fiókközi kölcsönzésben 95 db dokumentumot adott a könyvtár és 18 db-ot igényelt. 

Könyvtárközi kölcsönzésben 73 db könyvet küldtek, és 3 db dokumentumot kértek az olvasók 

számára. 

A tagkönyvtárba beiratkozottak rendszeresen megkapják az elkészített könyvajánlásokat, ami 

folyamatos kapcsolattartás velük. 2015-ben a szülőknek és pedagógusoknak 4 könyvajánlást 

készítettek, ami felkerült a könyvtár honlapjára. 
 

2015 áprilisában a könyvtárban megtörtént az állományellenőrzés. Ezzel párhuzamosan 

elkészült a könyvtár raktári katalógusa. A kézzel írt jelzetek helyett egységes gépi jelzetek 

kerültek a könyvekre. 
 

A DVD állomány átkerült a Zsolt utcai Tagkönyvtárba, az oktatáshoz kapcsolódóak CD-k 

átválogatás után helyben maradtak. 

 

Selejtezésre kerültek az elhasználódott (52 db), az elavult (368 db) és a fölöspéldány (140 db) 

könyvek. Valamint a BC állomány könyveiből (403 db) egyéb ok miatt, ezek a Központi 

Részlegben újraleltározásra kerülnek. 
 

Az elmúlt évben 210 db dokumentum került köttetésre. Folyamatosan listát készítenek a további 

köttetésre szánt könyvekről. Helyben javították a még javítható, kisebb hibás könyveket. 
 

Kiállításokat szerveztek farsangra, Internet Fiestához kapcsolódóan, húsvétra, a könyv napjára, a 

család nemzetközi napja alkalmából, Halász József pszichológus előadásához kapcsolódóan, az 

erdélyi Ábel Kiadó könyveiből a Múzeumok Éjszakájához kötődve, Theisz György előadására az 

internet veszélyeiről, hálózati kapcsolatokról, október 23-ára, valamint karácsonyra. 

 

Két rendezvényre került sor: az Ünnepi Könyvhét keretében Halász József pszichológus tartott 

előadást a szociális viselkedés titkairól. A rendezvény dr. Kovács Béla Sándor Képviselő úr 

képviselői alapból nyújtott támogatásával valósulhatott meg. 
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Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódóan Theisz György Hálózaton „lógva” című 

előadását hallgathatták meg az érdeklődők az internet veszélyeiről. 

Az érdekeltségnövelő támogatás erre fordítható részének terhére új függönyt vásároltak, a 

képviselői keret fennmaradó összegéből fényképezőgépet szerzett be a tagkönyvtár. 

 

 

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2015-ben, a 

megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása 

 

5.1. Menedzsment és minőségirányítás 

A könyvtár vezetése elkötelezett a minőségirányítási tevékenység mellett, mert biztosak benne, 

hogy a minőségirányítási szemlélet bevezetése a könyvtár szervezeti kultúrájának megújulását, a 

szolgáltatások színvonalának emelkedését, a kommunikáció hatékonyságát és a használói 

elégedettséget növeli. 

 

A könyvtár 2015-ben kezdte a minőségirányítási tevékenységét. Létrehozta a Minőségirányítási 

Tanácsot, elkészült a tanács ügyrendje, a könyvtár Küldetésnyilatkozata, A munkatervben az év 

legfontosabb célkitűzéseként megfogalmazottaknak megfelelően a elkészült a könyvtár Jövőképe 

és Stratégiai terve, melyhez SWOT és PGTTJ elemzést készítettek a kollégák. 

 

Emellett a kollégák továbbképzésére is nagy figyelmet fordított: 2 kolléga részt vett a 

Könyvtári Intézet által szervezett A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési 

Rendszer című tanfolyamon, 8 kolléga az INKA támogatásával a Felkészülés a minőséget 

szolgáló minőségi önértékelésre című tanfolyamon vett részt. 

 

A megye könyvtárosai számára 6 alkalommal szakértő vezetésével személyes konzultációs 

lehetőséget biztosított, valamint 2 alkalommal a megyei továbbképzés keretében 

minőségbiztosítás témakörben hallhattak előadásokat a könyvtár kollégái és a települési 

könyvtárosok. 

 

 

5.2. Kommunikációs tevékenység 

Kiemelt figyelmet fordítottak a szervezet külső célcsoportjaival való írott és szóbeli 

kommunikációra. Több elemmel bővült a könyvtár arculatát erősítő elemek használata, az 

imázsépítés. A honlapon, a Facebook oldalon és az ingyenesen feltölthető online felületeken 

gyakrabban jelentek meg programok, információk. A Fehérvár Médiacentrum Kft-vel kialakított 

jó kapcsolatnak köszönhetően a könyvtár hírei folyamatosan ingyenesen jelentek meg. 

Kommunikációs költséget kizárólag a plakátok nyomtatása jelentett. Minden rendezvényhez 

készültek kiadványok: plakátok (610-féle több példányban), a kiemelt rendezvényekhez 

programfüzetek (6-féle több példányban), is. 3-féle saját tervezésű és kivitelezésű népszerűsítő 

és tájékoztató anyag (könyvjelző, szórólap, tájékoztató füzet) készült. 

 

A külső kommunikáció célja:  

 a szolgáltatások megismertetése a felhasználókkal, illetve ösztönzése ezek 

igénybevételére; 

 a lehetséges partnerek bizalmának megnyerése, a szervezet jó hírének és ismertségének 

növelése;  

 az eredmények folyamatos bemutatása a lehetséges partnerek számára, a szervezet 

pozíciójának erősítése;  

 a folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás célcsoportokkal. 
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A célok elérése érdekében a hírek folyamatosan megküldésre kerültek a helyi médiának: a helyi 

TV-nek, az írott és online sajtónak. Rendezvényeinkről rendszeresen készültek rádióinterjúk. A 

könyvtár weboldala naprakészen tájékoztatta az érdeklődőket. 

 

Írott sajtóban 116 alkalommal, a helyi TV-ben 18 alkalommal, országos televízióban egy 

alkalommal (sajtótájékoztató, riport), a rádióban 9 alkalommal, ebből 3 országos megjelenés 

(sajtótájékoztató, riport), a Feol.hu oldalain 15 alkalommal. 

 

2015-ben 610 szöveges, illetve képanyaggal illusztrált hír került fel a könyvtár weboldalára. A 

híreket továbbították a sajtónak és feltöltötték az információs oldalakra. 

 

A könyvtár Facebook oldalának 616 regisztrált látogatója van, akik rendszeresen kaptak, 

továbbítottak és véleményeztek könyvtári híreket. A teljes elérés napi átlaga 218 volt. 

Az ismertség növelésének érdekében rendszeresen vagy alkalomszerűen részt vettek külső 

helyszíneken tartott rendezvényeken. 

 

 

Az intézmény sajtómegjelenéseit tartalmazó bibliográfia az 1. számú mellékletben található. 

 

 

 

6. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 

 
2015-ben kiemelt feladat volt a digitalizálási feladatok szervezése, végzése. Az elmúlt évek 

során a könyvtár nem tudott tervezni digitalizálási tevékenységet, mivel a tárgyi és a személyi 

feltételei egyaránt hiányoztak. 2014 év végén sikerült beszerezni egy szélesformátumú 

szkennert, egy könyvszkennert és egy fotószkennert, 2015-ben egy mikrofilm-digitalizálót, 

így a tárgyi feltételek problémája megoldódott. A személyi feltételek is javultak azáltal, hogy 

február végéig egy fő kulturális közfoglalkoztatott digitalizálási feladatokat látott el, akit 

március 1-jétől december 31-ig határozott idejű szerződéssel alkalmazott a könyvtár. 

 

Befejeződött a személyi kivágatok digitalizálása. 2.085 db kivágatról készült digitális változat. 

 

Megkezdődött a cikk-kivágat gyűjtemény digitalizálása is, ebből a gyűjteményrészből 777 db 

szkennelt változat készült. 

 

Folytatódott a Fejér Megyei Életrajzi Lexikon adatbázis építése, 12 új, évfordulós 

személyiség szócikke készült el. 

 

A honlapon az érdeklődők kereshettek a Fejér megyei személyiségek aktuális, 2015-ös 

évforduló naptárában. 

 

A Fejérmegyei Napló számainak (1896-tól 1914-ig) digitális feldolgozását korábban az 

Országos Széchényi Könyvtár Mikrofil- és Fényképtára végezte el. Minden egyes évfolyamot 

egyetlen vagy legfeljebb 2 pdf formában mentettek el, így közel 200 MB méretű fájlok 

keletkeztek. Belső használatra elérhetővé tették, azonban a hatalmas méretek miatt lassú, 

nehézkes volt a használata. A pdf fájlok ABBY PDF Transformer+ programmal való 

szétdarabolását egy olvasószolgálatos kolléga megkezdte. Az így elkészült fájlok az évfolyamok 

számait egyenként tartalmazzák, a kereshető formátum lehetővé teszi a szövegben való keresést, 

mentést, nyomtatást és az interneten való hozzáférést az olvasók számára. 2015-ben 1.700 fájl 

konvertálása készült el. 
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Megvalósult távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése 

Szolgáltatás 
2015-ben megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I 

Könyvtári portál mobil eszközökre optimalizálása, 3 

nyelvű reszponzív honlap kialakítása. 

A tartalommal való feltöltés 2016-ban történik meg. 

OPAC I 
Online katalógus mobil eszközökre optimalizálása, 

idegen nyelven való keresési lehetőség kialakítása. 

Adatbázisok I 

Fejér megyei személyiségek 2015. évi 

évfordulónaptára (Mysql adatbázis) 

EISZ és ADT beszerzése 

Közösségi oldalak  I 
A Zenei és számítógépes részleg csatlakozott a 

Twitterhez. 

Hírlevél I A hírlevél szolgáltatást működtették  

Digitalizálás I 

Képeslapok, könyvtári eseményekről készült fotók 

digitalizálása. 

Fejér megyei személyiségekhez kapcsolódó cikkek 

kivágat gyűjteményének digitalizálása. 

Fejérmegyei Napló számainak konvertálása. 

 

 

7. Innovatív megoldások, újítások 

 
Windows 10 telepítése, memóriabővítés 

A Windows 10 megjelenését követően megkezdődött a számítógépek operációs rendszereinek 

frissítése. Mivel a Windows 10 2016 júliusáig ingyen frissíthető, a rendszergazdák felmérték a 

hálózat jelenlegi hardverparkját. A Windows 7, illetve Windows 8 esetében memóriabővítés után 

kezdték meg a frissítést. Mivel a Windows 10-nek nagyobb a memória igénye, 50 db 2 GB-os 

memória került beszerzésre 

 

Linux rendszerű számítógépek cseréje 

A tagkönyvtárban Debian Linux rendszerű számítógépek voltak használatban, melyek 

mindegyike olvasói gép volt. Az évek során megnövekedett az igény számítástechnikai 

tanfolyamok tartására, de a kezdő felhasználókat összezavarta, hogy az otthoni gépeiken 

Windows operációs rendszer fut, a tanfolyamon pedig Linux, továbbá azok a látogatók, akik a 

tagkönyvtárakban használni szeretnék a számítógépet, nehezen boldogultak a Linux rendszerrel. 

Az is problémát jelentett, hogy a Központi Könyvtárban Windows tartományvezérlő van, a Linux 

gépek ezzel nem kompatibilisek, ezért rendszerfelügyeleti, valamint biztonságtechnikai okokból is 

indokolt volt a cseréjük. Az operációs rendszer cseréje önmagában nem elegendő, a géppark már 

elavult, nem futtatható rajtuk a Windows 8.1. Az olvasószolgálatos gépek nagy részén Windows 

Vista volt, ami a dolgozók közötti kapcsolattartást nehezítette. Mind az olvasói, mind a dolgozói 

gépek hardverei elavultak, bővítésük nem lett volna gazdaságos, ezért cseréjükről gondoskodni 

kellett, amit használt, de jó minőségű Hp 6000 Pro MT E8400 PC-kel sikerült megoldani. 

A beszerzett 31 db számítógép az alábbi megosztásban került, kerül ki a könyvtárakba: 

 Budai úti Tagkönyvtár 7 db 

 Mészöly u. Tagkönyvtár 4 db 

 Széna téri Tagkönyvtár 7 db 

 Tolnai utcai Tagkönyvtár 3 db 

 Zsolt utcai Tagkönyvtár 4 db 

 Központi Könyvtár 6 db 
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Az gépekhez új operációs rendszerre (Windows 10) és az MS Office 2016 irodai 

programcsomagra is szükség volt, amelyet a Civiltech Alapítványon keresztül sikerült 

beszerezni, rendkívül kedvezményes áron. A szoftverek telepítése, a gépek kiszállítása év végén 

megkezdődött, de áthúzódik a 2016-os évre is. 

Ezzel a könyvtár informatikai rendszerének egységesítése befejeződött. 

 

2 db laptop beszerzése (Dell Inspiron 5547) 

 Központi Könyvtár: egyes munkafolyamatok időszakosan zajlanak, adott esetben 

párhozamosan különböző raktárakban (pl. helyismereti dokumentumok feltárása, bekötött 

dokumentumok vonalkóddal ellátása, adatbázisban rögzítése). A raktárak, részlegek 

elhelyezkedése, elrendezése miatt a rugalmasan használható laptop használata 

gördülékenyebbé teszi a munkát. A könyvtáron kívüli rendezvényeken való részvételhez 

is szükség volt hordozható eszközre. 

 Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár: indokolt volt egy laptop beszerzése, mivel a meglévő 

tönkrement, javítása nem volt gazdaságos. 

 

10 db vonalkódolvasó beszerzése 

Szükség volt a régebbi vonalkódolvasók egy részének cseréjére a mindennapi feladatok 

elvégzéséhez és az állományellenőrzési munkálatokhoz egyaránt. A vonalkódolvasók az évek 

során egyre pontatlanabbul működtek, felmérés és tesztelés után 10 db új Motorola Symbol 

LS2208 vonalkódolvasó került beszerzésre, ebből 9db a Központi Könyvtárba, 1 pedig a Zsolt 

utcai Tagkönyvtárba került. 

 

Synology DS214se DiskStation 2 rekeszes NAS adattároló 

A több év alatt felhalmozódott digitális adatok, és a digitalizálandó dokumentumok archiválására 

külső adattároló beszerzése vált szükségessé. A szerverekkel egy időben több éve beszerzett 

adattároló egységekről le kell menteni az adatokat, mert az egyik már hibajelzéseket mutat. A 

biztonsági mentésekre szolgáló eszköz kis helyen elfér, rugalmasan a hálózat bármely pontjára 

helyezhető, és nagy adatkapacitással rendelkezik. Beszerzésre került egy Synology Diskstation 

DS 2015 NAS szerver, ami kényelmes, olcsó és hatékony hálózati tárolást biztosít 12000 GB 

(12TB) tárhelyen. A mentések tartalmának meghatározása, ütemezése a 2016-os év feladata lesz. 

 

Időközben a Windows szerver egyik winchestere tönkrement, melynek pótlását meg kellett 

oldani. Mivel a szerver winchesterei folyamatos működésben vannak, sajnos a jövőben további 

meghibásodások várhatók. A hardver már kifutó termék, ezért beszerzése egyre nehezebb lesz. 

 

Hálózati fejlesztés 

 Hálózati végpontok, switchek: a Központi Könyvtár hálózatának kiépítésére közel 15 éve 

került sor. Az elmúlt években megkezdődött és az idei évben folytatódott a hálózati 

végpontok felmérése, cseréje, több switch is cserére szorult a gyorsabb hálózati működés 

érdekében. A felmerült informatikai problémákra a rendszergazdák igyekeztek mielőbb 

megoldást találni, mind a hardveres, mind a szoftveres meghibásodások esetén.  

 Wifi (TP-LinkArcher C5 Router): új szolgáltatásként Wifi-elérés került bevezetésre a 

Felnőtt kölcsönző részlegben, így a Központi Könyvtár több részlegében tudják használni 

az olvasók saját laptopjukat, tabletjüket. 

 Textlib mobilon: a mobil eszközök rohamos elterjedése szükségessé tette, hogy a honlap 

és a Textlib integrált könyvtári szoftver online kereső felülete optimalizálva legyen mobil 

telefonra, táblagépre. A 2011-ben kialakított honlap modernizálása folyamatban van, 2016 

év elején fejeződik be a reszponzív könyvtári portál kialakítása. 
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 Textlib többnyelvű használói felület: a honlap és az online katalógus látogatottsági 

statisztikája azt mutatta, hogy elég jelentős az idegen nyelvi területről való felhasználás, 

legnagyobb számban az angol nyelvterület jellemző. A könyvtár honlapjának angol és 

német verziója elérhetővé vált, ezért a katalógus több nyelven való használata is indokolt. 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Számítógépes 

fejlesztések 

Linux és Windows Vista operációs rendszerű gépek cseréje Windows 10 

operációs rendszerű DELL gépekre, 

Egységesen Windows és Office bevezetése, 

Windows 7 és 8 gépek memóriabővítése és a Windows 10 ingyenes telepítése. 

Laptopok, 

vonalkódolvasók, 

Synology DS214se DiskStation 2 rekeszes NAS adattároló beszerzése. 

Hálózat 

fejlesztése 

Hálózati végpontok átvizsgálása, 

scwitch-ek cseréje, 

Wifi-végpont kialakítása a Felnőtt kölcsönzőben. 

Szoftver 

fejlesztése 

Reszponzív könyvtári portál, 

többnyelvű honlap, 

online katalógus mobil eszközökre való alkalmazása, 

többnyelvű Textlib bevezetése. 

 
A munkatervben tervezett beszerzéseken felül továbbiak megvalósítására is lehetőség adódott. 

Ennek oka, hogy a tervben szereplő eszközök egy részét sikerült más forrásból beszerezni 

(pénzmaradvány, adó 1%, valamint a CiviTech Alapítvány kedvezményei és az 

Érdekeltségnövelő támogatás eszközre fordítható része, képviselői keret). Ezekből a forrásokból 

más, nem informatikai jellegű beszerzésekre is sor került, melyet az egyes szervezeti egységek 

leírása tartalmaz. 

 

Szerverszoba 

Év elején a szerverszoba klímaberendezése tönkrement, később a szünetmentes tápegység 

akkumulátora is meghibásodott, így azok cseréjét meg kellett oldani.  

 

Állományalakító és feldolgozó csoport fejlesztése 

2015-ben a csoport a Bory Jenő Általános Iskolába költözött. Kialakításra kerültek a 

munkaállomások helyei (kábelezés, üzembehelyezés). Az internetet 2015-ben csak Wifi 

előfizetéssel lehetett megoldani, a Digi Kft tájékoztatása szerint 2016-ra kiépül a kábeles 

megoldás. A dokumentumok céduláinak nyomtatásra 1 db HP 1102-es lézernyomtatót kaptak, 

valamint egy másoló/nyomtató/szkenner bérlésére is sor került. 

 

Könyvtárellátási és módszertani csoport, Helyismereti és digitalizálási csoport 

A két csoport termeinek kifestése után a termek újrakábelezése és a hálózati elosztók cseréje 

megtörtént. 

 

Gyermekrészleg 

Az Érdekeltségnövelő támogatásból egy meseasztal került beszerzésre, ami 4 db BOOKR Kids 

Mesetabletet tartalmazott. Ezekhez szükséges volt egy TP-Link Wifi router beszerzése és 

üzembe helyezése is, így egyúttal megnyílt a lehetőség Wifi internethasználatra is. 

 

Olvasóterem 

Beszerzésre került egy Asus Transformer Book az Érdekeltségnövelő támogatásból, ami a 

kollégák munkáját könnyíti meg. Akadálymentesítésre szolgáló eszköz az indukciós hurok és a 

hozzátartozó 4 vevőkészülék, ami a hallókészüléket viselők számára jelent segítséget a 

kommunikációban. 
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Tagkönyvtárak és részlegek 

A Központi Könyvtárban és a tagkönyvtárakban egyre nagyobb az igény a prezentációkkal, 

bemutatókkal, kivetítésekkel egybekötött rendezvényekre. Ezért többen kaptak egy-egy Epson 

EB-X31 asztali hordozható többcélú projektort (Zenei és számítógépes részleg, Budai úti, a 

Széna téri és a Tolnai utcai Tagkönyvtár). A Zenei és számítógépes részleg és a Tolnai utcai 

Tagkönyvtár Funscreen Tripod hordozható vetítővásznat is kapott. A Zenei és számítógépes 

részleg kisebb teljesítményű régi projektora és vetítővászna a Gyermekrészlegbe került. Ezzel 

gyakorlatilag megoldódott a szervezeti egységek felszerelése, megújítása. A Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár képviselői támogatásként kapott projektort és kivetítőt. 

 

Honlap 

Az intézmény honlapja 2015-től a magyar nyelven kívül angolul és németül is elérhetővé vált. A 

reszponzív honlap kialakításának munkálatai megkezdődtek, a honlap egyúttal megjelenésében is 

megújul. Új portál kerül kialakítása a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer számára, melynek 

előkészületei 2015-ben indultak el. 

 

A könyvár a Panda védelmi szoftver licencét megújította. 

 

 

8. Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) 

8.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

Kötelespéldányokat a Text Nyomdaipari Kft.-től és az Apolló Nyomda Bt.-től kapott rendszeresen 

az intézmény. A két nyomda 2015-ben összesen 171 db dokumentumot küldött a könyvtár 

részére, ebből 24 db könyv, 57 db időszaki kiadvány, a többi kisnyomtatvány (meghívó, szórólap, 

plakát, naptár, prospektus stb.). Az érkezett dokumentumokat válogatták, a könyveket a 

feldolgozó csoporthoz, az időszaki kiadványokat az Olvasóterembe továbbították. A 

kisnyomtatványokat feldolgozták, csoportos leltári számot kaptak, majd méret szerint tárolták 

őket. Ősztől jelentős változás történt a kötelespéldányok érkeztetésében. Nyár folyamán hivatalos, 

igazgatói levél figyelmezette a helyi önkormányzatokat arra, hogy az általuk kiadott 

önkormányzati lapokból kötelespéldányt kell küldeniük a megyei könyvtárnak. A települések 

pótolták a korábban elmaradt lapszámokat. A beérkező önkormányzati lapok nyilvántartása a 

nyomdai kötelespéldánnyal együtt a helyismeretben történt. Szeptember hónaptól december 

végéig összesen 165 lapot vettek nyilvántartásba, ezek magukban foglalják a nyomdák által 

küldött 57 db és az önkormányzatok által megküldött 108 db időszaki kiadványt is.  

40 db egyedi dokumentum és 27 db kisnyomtatvány a könyvtár integrált rendszerében is 

rögzítésre került. 

 

 

8.2 ODR tevékenység 

Az intézmény az ODR rendszer keretében végzett munkájában törekszik, hogy az országos 

hatókörű feladatellátását a lehető legjobb minőségben végezze. Ennek érdekében a szolgáltatást 

folyamatosan népszerűsítette, az ODR-támogatást dokumentumok beszerzésére és a könyvtárközi 

kölcsönzés postaköltségére fordította. 

 

2015-ben zárult a 2014. évi ODR támogatás felhasználása, melyről külön beszámoló készült. A 

könyvtár 1.601.606 Ft-ot használt fel dokumentumok vásárlására. A 2015. évi ODR támogatás 

felhasználása megkezdődött, a dokumentumvásárlásra rendelkezésre álló 1.450.000 Ft-ból 

374.499 Ft került felhasználásra. 

A 2014. évi támogatási összegből 743 db könyv, 14 db kotta, 3 db CD hangoskönyv került 

beszerzésre, összesen 760 db dokumentum került az állományba. A 2015. évi támogatás eddigi 

felhasználása 151 db kiadványt jelentett. 
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A feldolgozó csoport munkatársai folyamatosan küldték a MOKKA-ODR katalógusba a 

feltöltendő rekordokat, melyek közül egyes különgyűjtemények rekordjainak feltöltésére később 

kerülhet csak sor. 2015-ben 13.259 rekord került megküldésre. 

 

Folyamatosan teljesítették az ország más könyváraiból beérkezett könyvtárközi kéréseket és az 

olvasók kéréseit, a lehető legrövidebb idő alatt teljesítve. A könyvtárközi kérésekkel kapcsolatos 

munkában minden részleg és tagkönyvtár részt vett. Az ODR-nek és a fenntartói támogatásnak 

köszönhetően egyre jobb feltételek álltak rendelkezésre. Többféle és nagyobb példányszámú 

dokumentum beszerezésére volt lehetőség az általános műveltség és szakirodalom témáiban 

megjelenő kiadványokból. 2015-ben a könyvtár 3.357 kérést teljesített és 217 db dokumentumot 

kért az ODR rendszeren keresztül. 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 2015.  
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Budai úti Tagkönyvtár 285 30 278   2 28   2 

Mészöly Géza úti Tagkönyvtár 130 35 119     25     

Széna téri Tagkönyvtár 260 18 259     15   1 

Tolnai utcai Tagkönyvtár 52 9 52     9     

Zentai úti Tagkönyvtár 30 0 30     0     

Zsolt utcai Tagkönyvtár 55 2 55     2     

Pedagógiai Szakkönyvtár 98 7 98     7     

Központi Könyvtár 2514 128 2415   49 80   48 

Összesen: 3424 229 3306 0 51 166 0 51 

 
Az intézmény tervezte a belépését és részvételét az ELDORÁDO projektbe. A kollégák részt 

vettek a tatabányai ODR konferencián. 

 

 

8.3. Területi ellátó munka 

Könyvtárellátási és módszertani csoport 

2015-ben a fenntartó a könyvtár létszámát egy státusszal bővítette, így a csoport létszáma egy 

fővel emelkedett. A csoport szeptembertől már három könyvtárossal és két könyvtárkezelővel, a 

Gyűjteményszervezési és Megyei Szolgáltató Osztály vezetőjének irányításával végezte a 

feladatait. A csoport munkatársai kéthetente egy délutánon és háromhetente szombaton 

olvasószolgálati munkát végeztek. A KSZR dokumentumok feldolgozását az Állományalakító és 

feldolgozó csoport munkatársai közül 2 fő látta el és egy kulturális közfoglalkoztatott. 

 

A KSZR feladatok ellátásában részt vett a könyvtár gépkocsivezetője, valamint az 

Olvasószolgálatból tagkönyvtári szinten 4, a központból 2 kolléga, akik főként a könyvtárak 

állományleválogatásában vettek részt, lehetőség szerint heti rendszerességgel. 
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Az Állományalakító és feldolgozó csoport szeptemberi költözése miatt a módszertanos 

könyvtárosok egy külön termet kaptak, melynek kifestése ősszel megtörtént. Az addigi szűkös 

elhelyezés megszűnésével lehetővé vált, hogy külön oktatásokat tartsanak a megyében dolgozó 

könyvtárosok részére, pl. statisztika, leltár, állományalakítás témákban, melyekre korábban nem 

kerülhetett sor. 

 

Fejér megyében 108 település könyvtári ellátását szervezték, felügyelték a kollégák. A 

könyvtárellátási szolgáltatásra szerződött települések száma 51-ről 64-re emelkedett 2015-re. 

Az ellátást a megyei könyvtár egyedüli szolgáltatóként biztosítja a megyében. A Könyvtári, 

Információs és Közösségi Helyek számának növekedésével kevesebb idő jutott a Nyilvános 

Könyvtárak Jegyzékén szereplő könyvtárak látogatására. A részükről felmerülő kéréseknek, 

igényeknek azonban minden esetben eleget tettek a kollégák. 

 

Csákvár, Floriana Könyvtár 

- selejtezéshez, könyvtár átalakításához kért segítséget (6 alkalom) 

- mesemondó és meseillusztráló versenyt hirdettek Mátyás király halálának 525. 

évfordulójára, melyre a kollégákat zsűrizni hívták.1 

Rácalmás selejtezéshez kért segítséget, illetve az új bútorok elhelyezéséhez és a könyvtár 

átalakításhoz. 

Martonvásár új, gyakorlattal nem rendelkező könyvtárosainak nyújtottak segítséget, adtak 

tanácsot. 

Kajászón és Kőszárhegyen a KSZR-hez való csatlakozás feltételeiről, lehetőségeiről tárgyaltak. 

2016-ra mindkét település csatlakozott. 

Mezőszentgyörgy pályázati segítséget, támogatást kért, így sikerült nyernie az NKA által kiírt a 

"Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázaton. 

 

Fejér megyében számos községi könyvtár állományát kellett leválogatni, a kollégák törekedtek a 

legtöbb munkát igénylő könyvtárak rendezésére. Az év folyamán összesen 99 alkalommal 

végeztek a településeken munkálatokat a kollégák. Minden alkalommal feljegyzést készítettek a 

feladatok elvégzéséről az újak tervezéséhez. Összehangolt útvonaltervet készítettek 

(könyvkiszállítással egybekötött eszköz-, és nyomtatvány-kiszállítás, selejtezés és egyéb 

munkálatok az útvonalon érinthető településeken). 

 

Figyelemmel kísérték, segítették a könyvtárak alapdokumentumainak elkészítését, 

módosításait (Iváncsa, Polgárdi, Velence), tájékozódtak a könyvtárakat érintő intézkedésekről. A 

jogszabályi változásokra minden esetben felhívták a könyvtárak, illetve fenntartóik 

figyelmét. Koordinálták a továbbképzéseket és a rendezvényeket a megyében. Beszámolót, 

munkatervet készítettek. Szervezték a megye nemzetiségeihez tartozó lakosok könyvtári 

ellátását. Támogatták a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, folyamatos 

konzultációs lehetőséget biztosítva. Felhívták a figyelmet a kiírt pályázatokra. Néhány elnyert 

pályázat megvalósításában aktívan részt vettek. A könyvtári szakértők kérésére adatokat, 

információkat biztosítottak. 

 

A NYKJ-én lévő könyvtárak könyvtári szakértői vizsgálatának első szakaszára 2014 év végén 

került sor. A szakértői vizsgálat 2015-ben folytatódott az alábbi könyvtárakban: 

 Alsószentiván, Községi Könyvtár 

 Előszállás, Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 

                                                 
1
http://www.csakvar.hu/hirmondo/201506csakvarhirmondo.pdf 

http://www.csakvar.hu/hirmondo/201506csakvarhirmondo.pdf
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 Etyek, Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

 Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély Könyvtár 

 Székesfehérvár, Nyugat-magyarországi Egyetem - Geoinformatikai Kar Könyvtára 

 Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum Könyvtára 

 Székesfehérvár, Vasutasok Országos Közművelődési Egyesülete Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház Könyvtára 

 Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Könyvtár 

 Vértesboglár, Általános Művelődési Központ. Könyvtár 

 

Felhívták a könyvtárak figyelmét a kiskorúak védelme érdekében a jogszabály betartására, 

javaslatokat tettek a megoldásra. 

 

Összegyűjtötték és továbbították a Közkönyvtárak kapcsolódása a Digitális Nemzet Fejlesztési 

Programhoz kapcsolódó kérdőíveket a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési 

Osztályának. A Hermann Ottó Intézet felmérést készített az IKSZT-k épületében működő 

könyvtári szolgáltatásokról októberben, amihez a kért kérdőíveket összegyűjtötték, és 

továbbították az intézetnek. 

 

Az NKA „Könyvek és időszaki kiadványok kötése, újrakötése” pályázat elnyerése lehetővé tette 

– 682 db dokumentum újrakötését a települési könyvtáraknak. A városok közül Bicske, 

Csákvár, Enying, Polgárdi, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Velence kérte a könyvek köttetését. Ezen 

kívül 10 község Dég, Etyek, Lepsény, Lovasberény, Magyaralmás, Mezőfalva, Mezőszilas, 

Perkáta, Sárosd, Szár köttetet. 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár testvérkönyvtári kapcsolatot ápol Székesfehérvár 

testvérvárosának könyvtárával, az opolei Emanuel Smolka Vajdasági Közkönyvtárral. A két 

intézmény között megkötött együttműködési szerződés értelmében felváltva utaznak 

tapasztalatcserére a könyvtárak dolgozói. 2015-ben a könyvtár két kollégája utazott Opoléba. Az 

egyik kolléganő „Segítő kéz” címmel tartott előadást a KSZR–ről, amely megjelent az 

„Opolei Könyvtáros”2015/4számában.2 
 

Az előző évhez hasonlóan sikeresek voltak az Internet Fiesta rendezvényei. Összesen 28 

település, 31 intézménye, 450 programmal segítette az internet által nyújtott lehetőségek és a 

mindennapi használatával kapcsolatos ismeretek átadását. A KSZR tagok közül 21 településen 

tartottak előadást, programot. 

Sokan csatlakoztak a „Veszíts el egy könyvet” akcióhoz, amelyben Székesfehérvár 338, 

Gárdony 64, Dunaújváros és Martonvásár 7, Bicske, Kisláng, Kőszárhegy 28, Sárbogárd 1-1 

könyvet veszített el. A KSZR településeket sikerült bevonni a kezdeményezésbe, Csókakő 9, 

Mány 5, Ráckeresztúr és Vértesacsa 2, míg Csabdi és Sukoró 1-1 veszített el. 

A „Posztolj verset” programhoz 29 település csatlakozott. A KSZR települések közül 

Csókakő3 és Besnyő4 kiemelendő. 

 

Az Országos Könyvtári Napokat 2015-ben október 5-11. között tartották „Nagy Könyvtári 

Show” címmel. Fejér megyében 51 település könyvtára, 2 székesfehérvári könyvtár és 11 

Fejér megyében található városi könyvtár, 67 intézménye, 296 programmal csatlakozott. A 

kollégák a központi reklámanyagot időre eljuttatták a csatlakozó településeknek. 

                                                 
2http://www.bibliotekarzopolski.pl/bo68-22.html 
3
http://www.vmk.hu/index.php?pg=media3574_hu 

4
http://www.besnyo.hu/doc/bh201509.pdf 

 

https://secure.vmk.hu/owa/redir.aspx?C=e36d92e84c7c4cfabf8e37ecae245185&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotekarzopolski.pl%2fbo68-22.html
http://www.vmk.hu/index.php?pg=media3574_hu
http://www.besnyo.hu/doc/bh201509.pdf
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A programokon összesen 13.912 főt regisztráltak, ebből 4.930 fő 14 év alatti, 1.017 fő 14-18 év 

közötti, 5.886 fő 18-50 év közötti és 2.079 fő 50 év feletti résztvevő volt5. A KSZR 51 

településén 230 program valósult meg. 

A 2016 márciusában az OSZK szervezésében induló kulturális közfoglalkoztatott program 

tervezéséhez felvették a kapcsolatot a településekkel, adatokat, információkat szolgáltattak. 

 

Érdekeltségnövelő támogatás 

2015-ben a NYKJ-én lévő könyvtárakra vonatkozó érdekeltségnövelő támogatás igénylésének 

módja, menete megváltozott. Az előző években a megyei könyvtárak gyűjtötték össze és 

továbbították az igényeket a Könyvtári Intézetnek, 2015-ben az önkormányzatok szolgáltattak 

adatot, ami megnehezítette a könyvtárak és fenntartóik munkáját, mivel nagyon rövid határidő állt 

rendelkezésre. Sokan kértek segítséget a megyei könyvtártól a kitöltendő űrlap értelmezéséhez; 

Fejér megyében sikerült határidőre a jelentési kötelezettségnek eleget tenni. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága 2015-ben 300 millió 

forintot biztosított a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra. A támogatást a helyi olvasási 

lehetőségek bővítésére, a gyűjtemények fejlesztésére, új könyv és egyéb információhordozó 

könyvtári dokumentumok beszerzésére, illetve legfeljebb 30%-ban a nyilvános könyvtári 

szolgáltatások korszerűsítését szolgáló infokommunikációs és műszaki eszközök, berendezési 

tárgyak megújítására lehetett fordítani. 

 

A támogatásból 2015-ben 565 önkormányzat részesülhetett. A települések az előző évben saját 

forrásból vásárolt könyvek és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzésére alapján kaptak 

támogatást. 

2014-ben a 44 NYKJ–én lévő könyvtárból 27 könyvtár 9.370.000 Ft, míg 2015-ben 35 települési 

könyvtár 16.653.126 Ft támogatásban részesült. A települési önkormányzatoknak a támogatás 

felhasználásáról 2015. december 31-ig kellett elszámolniuk. Az előző évhez képest nőtt a 

támogatást igénylők és az abban részesülők száma, illetve az elnyert támogatás összege is.  

 

Év közben 3 könyvtár került le a jegyzékről. Jelenleg Fejér megyében funkcióját tekintve 1 

megyei könyvtár, 14 városi könyvtár, 22 települési, és 8 felsőoktatási, egyházi, börtön, 

alapítványi, munkahelyi könyvtár szerepel a jegyzéken.  
 

Továbbképzés 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár a MKE Fejér Megyei Szervezetével közösen szervezte a 

továbbképzéseket. A programok előzetes igényfelmérés alapján kerültek szervezésre 4 

alkalommal 2015-ben (március 2. – 100 fő; május 4. – 91 fő; november 2. – 50 fő; december 7. – 

90 fő). Átlagosan 65-100 fő vett részt a képzéseken. Az év képzéseinek középpontjában a 

minőségbiztosítással kapcsolatos előadások álltak. A Könyvtári Minőségügyi Bizottság által 

készített új módszertani ajánlást, amely a jogszabályokban előírt könyvtári minőségirányítás 

bevezetését segíti elő, ismertették a könyvtáros kollégákkal. Mivel a Nyilvános Könyvtárak 

Jegyzékén szereplő intézmények szakértői vizsgálata során megtekintik a könyvtárak 

minőségirányítással kapcsolatos dokumentumait, ezért a Vörösmarty Mihály Könyvtár a 

minőségmenedzsmenttel kapcsolatos kiscsoportos konzultációkat is szervezett, ahol 

könyvtári szakértő válaszolt a kérdésekre, véleményezte az elkészült minőségbiztosítási 

dokumentumokat. A NYKJ-én lévő és a KSZR települések kollégái is aktívan részt vettek a 

továbbképzéseken. 

 

A novemberi továbbképzés hagyományokat követő szakmai kirándulás volt. A „Könyvtárról 

könyvtárra” program keretében minden évben megismerkednek a kollégák a megyében egy 

könyvtárral. 2015-ben Rácalmásra látogattak, ahol a vendéglátó a Városi Könyvtár volt. További 

információ található a MKE Fejér megyei szervezetének honlapján, amely elérhető a 

http://old.vmk.hu/mke/ címen. 

                                                 
5
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_160473 

http://old.vmk.hu/mke/
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_160473
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A továbbképzések előadásainak témái: 

 „Generációról, generációra: családi emlékek az első világháborúról“ című, az évforduló 

alkalmából kiírt pályázat ünnyepélyes eredményhirdetése. 

 Félre a misztikummal! Hogyan készítsünk egyszerű, jó stratégiát? 

 Minőségmenedzsment a gyakorlatban. 

 Partnerkapcsolatok és az értékelési keretrendszer. 

 A minőségbiztosítás bevezetésének hatása a szervezetre. 

 Tóth György Emlékérem átadása. 

 Fejér megye települési könyvtárai a 2014. évi statisztikai adatok tükrében. 

 Szakfelügyelet - áldás vagy átok? 

 Könyvtári szakértői vizsgálat Adonyban - könyvtáros szemmel. 

 A Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodájának működése, kulturális 

közfoglalkoztatás Fejér megyében. 

 A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány bemutatta a 2015. év Fitz József-könyvdíj 

nyertes kiadványát (Haraszthy László szerkesztésében megjelent Natura 2000 fajok és 

élőhelyek Magyarországon című könyv). 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Vörösmarty Mihály Könyvtárban ünnepelte 

megalakulásának 80., a Fejér Megyei Szervezet megalakulásának 45. évfordulóját. 

 

5.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer már meglévő 64 települési könyvtára mellé, további 5 

csatlakozott a 2016-os évre (Igar, Kajászó, Kőszárhegy, Tác, Vértesboglár). A felajánlott 

csatlakozás lehetőségével nem minden önkormányzat élt. A csatlakozó településekkel a 

további fejlesztésekről, igényekről egyeztetéseket folytattak.  

A helyszíni munkák alkalmával legtöbbször selejteztek, raktári jelzeteket ellenőriztek, javítottak, 

illetve az előző évben megkezdett retrospektív konverziót folytatták. Áttöltésre kerültek a 

kísérleti adatbázisba a korábban Bicskéhez tartozó szolgáltató helyek rekordjai a Textlibbe 

(Bodmér, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok), valamint átkonvertálták a 

SZIRÉN–t használó települések rekordjait (Mezőfalva, Lovasberény). Folyamatban van 

Iszkaszentgyörgy dokumentum-állományának feldolgozása, áttöltése és Jenő, Pázmánd, Soponya 

állományának retrospektív feldolgozása. 2016-ra a további munkálatokhoz ütemtervet 

készítettek. Minden egyedi kérést próbáltak megoldani. A gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően 

beszerzett dokumentumokat a VMK elektronikus katalógusában visszakereshetővé tették. 
 

Megnyitót tartottak Magyaralmáson és Sukorón a megújult könyvtárakban, Sárkeszin 

Internet szobával bővült a könyvtár. Vértesacsán egyeztetés zajlott a könyvtár 

átköltöztetésének lehetőségeiről a művelődési házba. Vértesacsa könyvtára költözés előtt állt, 

ezért helyi egyeztetést tartottak, melyen részt vett a polgármester, a könyvtáros és az iskola 

igazgatója. A művelődési házba az iskolából 2016-ban költözik a bibliotéka. 

 

A KSZR-hez kapcsolódó információk a könyvtár honlapján, a www.vmk.hu Megyei 

ellátás/KSZR menüpontban olvashatóak. Az új, reszponzív KSZR honlap kialakítása 

folyamatban van, a háttéranyag gyűjtése elkezdődött, a programozási feladatok év végére 

elkészültek, a tartalommal való feltöltés 2016-ban lesz feladat. A honlap szerkesztéséhez 

szükséges képzésben egy kolléga részesült. Bővítették a tárhelyet, egységes domain név 

vásárlására is sor került, hogy hatékonyabb legyen az elektronikus kapcsolattartás a 

könyvtárosokkal. A KSZR mobiltelefonos flotta két új készülékkel és telefonszámmal bővült, 

egyiket az új kolléga, másikat a feldolgozó csoport KSZR-rel foglalkozó kollégája kapta a 

gyorsabb kapcsolattartás érdekében. 

http://www.vmk.hu/
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A kiskorúak védelme érdekében a jogszabálynak megfelelően a PANDA szoftverszűrő program 

került megvásárlásra, telepítésre a rendszergazdák segítségével. 

 

Online felületen elégedettségmérést végeztek a kollégák a KSZR településeken 2015-ben. 2014-

ben 24 településről 238 kiértékelhető űrlap került beküldésre, 2015-ben 43 településről 

összesen 507 űrlapból 478 kiértékelhető érkezett. Az adatok kiértékelése 2016 év elején lesz, 

összevetése a 2015-re vonatkozó információkkal hasznos támpont lehet a további célok 

kitűzésénél. Megkétszereződött a beérkező űrlapok száma, de ez sajnos még mindig kevés. 
 

A "Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” NKA által kiírt 

pályázaton a megye 24 települése pályázott, ebből 21 KSZR település volt. A dokumentációhoz 

egyenként kellett elkészíteni a megyei könyvtári véleményezést, a KSZR könyvtárak 

tervrajzai az egységes megyei arculat jegyében készültek. A nyertes települések: Alcsútdoboz, 

Csókakő, Füle, Hantos, Mezőkomárom, Pátka és egy nyilvános könyvtár, Mezőszentgyörgy. 
 

Az év folyamán elkezdődött a meglévő vagy új épületbe áthelyezett 64 könyvtár arculati 

tervezése, 32 könyvtáré készült el, ami tartalmazza: 

 bútorok és berendezések formai kialakítását (mindenhol sor kerül gyerekkuckó 

kialakítására is) 

 színek, anyagok kiválasztását, meghatározását, 

 dekorációs elemek tervezését, 

 a meglévő logó és betűtípusok alapján egységes feliratok, piktogramok tervezését, 

 a KSZR arculati kézikönyv elkészítése. 

 

Fejér megye „Gombóc Artúrt” választotta kabalafigurának. Bemutatására az OKN 

sajtótájékoztatóján került sor. Csukás István örömmel fogadta és vállalta a védnökséget a 

könyvtár felkérésére. A felújított, megújult könyvtárak Gombóc Artúr plüssfigurát kaptak 

(Magyaralmás, Sukoró). 
 

Tájékoztatók, képzések 

Tájékoztatót tartottak a KSZR céljairól, a kötelezettségekről, a feladataokról 2 alkalommal az 

önkormányzatok és a fenntartók képviselőinek (március, április), amin összesen 42 fő vett 

részt. A megbeszélésen a kollégák bemutatták a KSZR csoport munkáját, kiemelt téma a 

könyvtáraknak kiírt NKA pályázat volt. 

 

KSZR továbbképzést tartottak a könyvtárosoknak - 35 településről 37 fő érkezett. 

A továbbképzés tematikáját az alábbiak szerint állították össze: 

 A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer hatása a Vörösmarty Mihály Könyvtár 

életére (a KSZR országos jelentősége, háttérmunkák, szervezés). 

 Rendezvényszervezés (a könyvtáros feladatai, rendezvénytípusok, ajánlott rendezvények, 

ajánlójegyzék ismertetése, statisztika / fotó küldése). 

 Állományépítés, a szolgáltató helyek dokumentumkéréseinek összegyűjtése 

(Könyvajánló összeállításának szempontjai, megrendelőjegyzék, VMK online katalógus 

bemutatása, KELLO / Bookline honlap, folyóiratok nyilvántartása). 

 Könyvrendelés (Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) megrendelők, egyéb beszerzési 

jegyzékek, egyéni igények, megrendelt dokumentumok feldolgozása). 

 TextLib a szolgáltató helyeken (számítógépes nyilvántartások, szakmai/informatikai 

háttér, tapasztalatok a retrospektív konverzió megkezdéséről). 

 Könyvtárközi kölcsönzés (a szolgáltatás elérhetőségei, online kérés folyamata a VMK 

katalógusán keresztül, adatlap kitöltése, előjegyzés, hosszabbítás lehetősége). 

 Az ideális szolgáltató hely (a szolgáltató helyek egységes arculata, nyilvántartások 

vezetése, humánerőforrás, adatszolgáltatás, igényfelmérés). 

 Ismerkedés a Vörösmarty Mihály Könyvtár részlegeivel. 
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Kérdőíves igényfelmérésre is sor került a kiscsoportos továbbképzéssel kapcsolatban 

(adminisztráció, szabályzatok, információkeresés, stb.) a kollégák körében. 

 

A rendezvények szervezésében és lebonyolításában a települések rendkívül együttműködőek 

voltak. A település lakosainak igényfelmérése után szervezték a programokat egy kolléganő 

segítségével. Az elvárt rendezvényszám megvalósítása nem jelentett problémát. 

 Jenő – az előző évekhez képest élénk könyvtári élet zajlott a könyvtárban6. 

 Mezőfalva – színes, nagyszabású érdeklődést vonzó rendezvényei7 8 kiemelendőek. 

 Pusztavám 

o Nemzetiségi hét9 került megrendezésre, amelyen a könyvtáros a KSZR 

szolgáltatásokat is népszerűsítette, szórólapokat terveztek a kollégákkal. 

o Kitüntették a nyugdíjba vonuló könyvtárost10. 

 

A KönyvtárMozi projekthez több település is csatlakozott. A szolgáltatás az ötezer lakos alatti 

kistelepülések könyvtárai számára biztosít lehetőséget filmek vetítésére. A csatlakozó települések 

a választott filmekhez letöltési kódot kaptak, miután szerződést kötöttek a NAVA-val. Elsőként a 

10. Országos Könyvtári Napok hetében a megyében 6 település (Bakonycsernye, Lovasberény, 

Mány, Pusztavám, Szár, Vál) élt a lehetőséggel, és kapcsolódott a programhoz. Összesen 156 fő 

vett részt a filmvetítéseken (64 gyerek, 81 felnőtt, 11 szépkorú). 2015 decemberében további 

települések csatlakoztak a projekthez (Aba, Baracs, Jenő, Lajoskomárom, Nagylók, Tabajd). 

 

Az egész évi kiemelkedő munkájáért 3 kollégát díjaztak a decemberi továbbképzésen, 

hagyományt teremtő céllal. 2015-ben Csókakő, Jenő és Szár települések könyvtárosai vehették 

át a díjat. 

 

Minden KSZR műhelynapon jelen voltak a kollégák (Eger, Debrecen, Zalaegerszeg), mivel 

fontosnak tartják a tapasztalat- és információcserét. Részt vettek egyéb szakmai konferenciákon, 

az áprilisi pécsi könyvtárbusz konferencián, a júliusi szolnoki vándorgyűlésen, a novemberi 

tatabányai eMagyarország napon, egy fő elvégezte az alapfokú szerzői jogi tanfolyamot. 

 

 

8.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár a törvényben meghatározott feladatának megfelelően foglalkozik 

a nemzetiségek által lakott települések könyvtári ellátásával, melyet a Gyűjtőköri szabályzata is 

rögzít. Célul tűzte ki az ellátás javítását, ezért megbeszélést tartottak a további lehetőségekről. 

Ennek eredményeképpen prioritási sorrendet állítottak fel a Fejér megye életét, a könyvtár 

kapcsolatait meghatározó nemzetiségek ellátásáról, figyelembe véve a helyi sajátosságokat és 

igényeket. 

 

Német nemzetiségi feladatot ellátó közgyűjteményként rendszeresen gyarapít a saját és a 

megye települési könyvtárainak, kihasználva minden pályázati lehetőséget, folyamatosan 

nyomon követve a német nemzetiségi települések állományának alakulását. Célja, 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 nevelésére. Az iskolák, 

művelődési házak, könyvtárak központi szerepet játszanak ezen célok megvalósításában, amihez 

elengedhetetlen a megfelelő könyvtári állomány. 

                                                 
6
file:///D:/Let%C3%B6lt%C3%A9sek/2015%20ny%C3%A1r.pdf 

7
http://duol.hu/mezofalva/berg-judit-meselt-1689403  

8
http://duol.hu/kultura/konyvbemutato-volt-ket-vilag-kozott-1695278  

9
http://www.pusztavam.hu/site/index.php/aktualis-evi-adasok/2015/943-nemzetisegi-het 

10http://feol.hu/pusztavam/pusztavami-dijazottak-1721015 

file:///D:/LetÃ¶ltÃ©sek/2015%20nyÃ¡r.pdf
https://secure.vmk.hu/owa/redir.aspx?C=cb179ede9551420f8ff374d641c4ca52&URL=http%3a%2f%2fduol.hu%2fmezofalva%2fberg-judit-meselt-1689403
https://secure.vmk.hu/owa/redir.aspx?C=cb179ede9551420f8ff374d641c4ca52&URL=http%3a%2f%2fduol.hu%2fkultura%2fkonyvbemutato-volt-ket-vilag-kozott-1695278
http://www.pusztavam.hu/site/index.php/aktualis-evi-adasok/2015/943-nemzetisegi-het
http://feol.hu/pusztavam/pusztavami-dijazottak-1721015
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Német nyelvi dokumentumokat a Goethe Intézet és az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

pályázata segítségével is gyarapított a könyvtár, utóbbi esetében a beszerzés főleg a települési 

könyvtárak számára történt. 130.000,- Ft értékben került kiosztásra főként német nyelvű 

irodalom, valamint saját állomány gyarapítására roma nyelvű dokumentum. Az OIK 

támogatásával beszerzett német nyelvű dokumentumokat a következő települések kapták: Bicske, 

Bodajk, Etyek, Mór, Pusztavám, Szár, Vértesacsa. A módszertani csoport egyik munkatársa a 

Goethe Intézet partnerkönyvtári kapcsolattartója, aki felmérte az igényeket a nemzetiségi 

dokumentumok beszerzésére. Gondoskodott a beszerzett, feldolgozott dokumentumok 

kiszállításáról. Elkészítette az éves statisztikát, elvégezte a budapesti intézet munkatársától év 

közben kapott feladatokat, gondozta a német nyelvű állományt, megrendelte a Goethe Intézet által 

nyújtott keretből az új dokumentumokat. Német nyelvű könyveket tartalmazó ajánlót állítottak 

össze azon KSZR települések számára, ahol német nemzetiség él (Balinka, Gánt, Isztimér, Mány, 

Pusztavám, Újbarok, Vértesacsa). A települések 20.000,- Ft értékben választhattak könyvet, 

amit a feldolgozó csoport beszerzett és feldolgozott. 

 

2015. január végén elküldték az éves statisztikai táblázatot a Goethe Intézet könyvtárába, amely 

a német nyelvű állomány használatára, valamint az egész könyvtár működésére vonatkozó 

adatokat tartalmazott. Részt vettek a partnerkönyvtári találkozón 2015. június 29-én, amely a 

Budapesti Goethe Intézet Könyvtárában, elkészítették a Goethe Intézet anyagi támogatásával 

vásárolt könyvek kölcsönzési statisztikáját, valamint az Onleihe-program tapasztalatait bemutató 

szöveges értékelést. Két alkalommal (augusztus és december) gyarapították a német nyelvű 

állományt a Goethe Intézet támogatásával, összesen 550 euró értékben. 2015 novemberében 

fogadták a Goethe Intézet „Von allemAnfang an”című könyv- és plakátkiállítását. A 

kiállításnak, a megnyitónak, illetve a kísérő foglalkozásoknak a Gyermekrészleg adott helyet. 

Elkészítették, elküldték a kiállításról szóló statisztikát, fényképeket tartalmazó beszámolót. 173 fő 

látta a kiállítást, a megnyitót a városi televízió is közvetítette. 

 

Könyvajánlót készítettek a német nyelvű állomány népszerűsítésére, amit a honlapon 

megjelentettek. 

 

 

8.6 Statisztikai adatszolgáltatás 

A megyei könyvtár szervezi a megye területén működő települési (városi és községi), munkahelyi, 

szak, felsőoktatási és egyéb könyvtárak adatszolgáltatását. Az éves statisztikai adatszolgáltatás a 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján kötelező feladata a könyvtáraknak. Az érintettek 

sajnos kis százalékban tudják önállóan kitölteni az online felületen a http://kultstat.emmi.gov.hu/ 

az adatlapot. 2015-ben Fejér megyében 146 statisztikai űrlapot ellenőriztek és jelentettek a 

kollégák a megadott határidőre. Ez több mint az előző évben, mivel először jelentettek az 

intézmények külön fiókkönyvtárakra. Sokan megkeresték a módszertanos kollégákat a rendszer 

használatával és a tartalmi rész értelmezésével kapcsolatban. A Könyvtári Intézet és az EMMI 

Könyvtári, illetve Statisztikai Osztályának munkatársaival folyamatosan tartották a kapcsolatot, 

többször jelezték a problémákat, kérdéseket. A 146 adatszolgáltatásból 51 Könyvtári, 

Információs és Közösségi Hely volt, adataik nagy részét a kollégák töltötték fel, mivel az 

előző évben adatot szolgáltató kolléga már nem dolgozott ott, vagy informatikai ismeretek hiánya 

miatt nem tudott eleget tenni a feladatnak. A hagyományokat követve az adatok kiértékelése 

után a települések könyvtárosai részére előadást tartott egy kolléganő. Elkészült a megyei 

összesített statisztikai tábla, melyet elektronikus formában továbbítottak a könyvtáraknak. 

Aktualizálták a könyvtárak címjegyzékét, elérhetőségeit. 

http://kultstat.emmi.gov.hu/
http://kultstat.emmi.gov.hu/
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9. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

9.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 

Az intézményi ellátással kapcsolatos bevétel az olvasók által befizetett összeg, melyet a 

kikölcsönzött dokumentumok késedelmes visszahozatala miatt számítunk fel. Az egyéb 

tevékenységek bevételei az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódnak: beiratkozási díj, 

könyvkötés, másolás, számítógép-használati díj, irodalomkutatás stb. tartoznak ide. 

2015-ben a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételt nem sikerült teljesíteni, a beiratkozási 

díjbevétel 61%-kal alacsonyabb volt a vártnál. Ez a intézmény működési bevételét is érintette, 

összességében 26%-kal kevesebb összeg folyt be. Ennek oka, hogy a Városkártya bevezetésével a 

beiratkozási nagymértékben csökkentek. a korábbi 1.500,- Ft és 750,- Ft beiratkozási díjat 

székesfehérváriaknak 100,- Ft-ra, diákoknak 100,- Ft-ra, más településekről érkezőknek 500,- Ft-

ra mérsékelte a Közgyűlés. Emellett a törvény által előírt ingyenességen túl a pedagógusoknak és 

a közművelődési dolgozóknak továbbra is ingyenességet biztosított. Emiatt a beiratkozási 

díjbevételben közel 60%-os visszaesés tapasztalható. A Közgyűlés döntése alapján a kieső 

bevételt pótolni fogják. 

Az intézménynek szállítói tartozása és vevői követelése nem volt. A munkáltatói és 

bérgazdálkodó jogkör gyakorlása során tartós kötelezettségvállalás nem történt. A személyi 

juttatás emelkedése a júniusban engedélyezett új könyvtáros státusz betöltéséből adódott. A 

munkaadókat terhelő járulék ugyanezért lett magasabb. 

Kiszervezéssel ellátott szakmai és üzemeltetési feladat nem volt.  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2014. évi 

tény 

2015 évi 

terv 

2015. évi 

tény. 

eltérés 

%-ban 

2015-

hoz 

képest 

B
e
v
é
te

l 

Az intézmény működési bevétele 25 269 6 560 18 695 -26 

- Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 
6 172  6 560 6 378  +3,2 

- ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 202 2 000 2 031 +90 

- ebből beiratkozási díjbevétel (forint)  5 209 4 500 2 010 -61 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 371 172 337 582 370 459 -0,19 

- Ebből összes támogatás 324 903 337 582 349 000 +7,41 

- ebből fenntartói támogatás 144 582 144 716 156 134 +7,98 

- ebből központi költségvetési támogatás 180 321 192 866 192 866 +6,95 

- ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) 

támogatás 
46 021 58 566 58 566 +27,25 

- ebből pályázati támogatás 14 045 0 2 300 -43,13 
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9.2 Létszám és bérgazdálkodás 

Az intézmény létszáma a 2015 nyarától a Közgyűlési döntés következtében 82 fő 8 órás 

státuszra emelkedett. Az új státusszal a Könyvtárellátási és módszertani csoport létszáma került 

bővítésre. 

 

A könyvtár két főt foglalkoztatott megbízási szerződéssel: az uniós pályázatok fenntartási 

jelentéseinek elkészítésére és a Központi Könyvtár és tagkönyvtárai közötti fiókközi ellátás 

biztosítására. Ez a szolgáltatás teszi lehetővé, hogy az olvasók a lakóhelyükhöz legközelebbi 

tagkönyvtárban vehessék át a kért dokumentumot. 

 

A humán erőforrással való gazdálkodás mindvégig a megengedett keretek között maradt. 

 

 

10. Partnerség és önkéntesség 

A partnerkapcsolatok és az önkéntesség fontos szerepet játszik a könyvtár életében. Az 

állomány gyarapításában, a munkavégzés különböző területein és a könyvtár népszerűsítésében 

egyaránt segítséget jelent. Az intézmény évről évre új kapcsolatokat épít, a cél 2015-ben is a 

meglévő kapcsolatok erősítése és az újabb lehetőségek felkutatása, valamint a korábban már 

meglévő szóbeli megállapodások írásban való rögzítése volt. 

 

10.1 Partnerség 

Fenntartó 
Az intézmény működésében alapvető fontosságú a fenntartóval és a SZIK-kel történő 

folyamatos kapcsolattartás. A Közművelődési és Rendezvényszervező Iroda és az intézmény 

közötti rendszeres kommunikáció, az Irodán folyó közművelődési feladatok támogatása 

elengedhetetlen. Az Ünnepi Könyvhetet 2015-ben egy új partnerrel, a Fehérvári 

Rendezvényszervező Kft-vel közösen szervezte meg a könyvtár. A programsorozat 

megvalósításában közreműködött a közgyűjteményi és közművelődési terület, de a civil szféra is 

segítséget nyújtott a megvalósításban. 

- a Pályázati támogatásból EU-támogatás 12 145 0 0 0 

Egyéb bevétel összesen  13 631 0 2 207 -83,8 

K
ia

d
á

s 

Bevétel összesen  410 072 344 142  391 361 -4,56 

Személyi juttatás 173 833 163 738 179 386 +3,19 

Munkaadókat terhelő összes járulék 47 021 45 353 50 730 +7,88 

Dologi kiadás 118 377 135051 131 220 +10,84 

Egyéb kiadás 68 629 0 26 946 -60,73 

Kiadás összesen  407 865 344 142 388 282 -4,8 
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A fenntartó törődését a létszámeléssel ismét bizonyította. A könyvtár külföldi 

partnerkapcsolatát erősítette. A lengyel testvérkönyvtárba látogatott könyvtári delegáció 

székesfehérvári kiadványokat vitt ajándékba. A könyvtár állománygyarapítását segítette a 

támogatásával megjelent dokumentumok több példányos megküldésével. Közös 

sajtótájékozatókat szerveztek, ezzel is segítve a médiában való megjelenést. A könyvtári 

rendezvényeit többször megtisztelték jelenlétükkel. 

 

Szakmai irányító és felügyeleti szervek 
Az intézmény figyelembe veszi a könyvtáros szakmai és felügyeleti szervek iránymutatásait, 

előírásait, melyek segítenek a jogszerű működés biztosításában. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Könyvtári Intézet munkatársai mindig rendelkezére állnak. 

 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezete 

A könyvtárosok szakmai továbbképzése szervezését az egyesülettel szoros együttműködésben 

végezték, a képzések költségein osztoztak. 2015 decemberében sor került a MKE 

megalakulásának 80., a Fejér Megyei Szervezet megalakulásának 45. évfordulójának 

megünneplésére emlékülés keretében. 

 

Kulturális intézmények 
Székesfehérvár kulturális intézményeivel is nagyon jó kapcsolatrendszer épült ki.  

Hatodik éve vett részt a könyvtár a Kortárs Művészeti Fesztiválon, negyedik éve a Múzeumok 

Éjszakája című rendezvénysorozaton. A könyvtári rendezvényekhez a Szent István Király 

Múzeum rendszeresen rendelkezésre bocsátotta a Csók Képtárat. 

 

Székesfehérvár közgyűjteményei és közművelődési intézményei, pl. Magyar Nemzeti Levéltár 

Fejér Megyei Levéltára, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, Deák Képtár, Szent 

István Múzeum, Táncház kiadványaival támogatta az intézményt. 

Több közművelődési intézmény és civil szervezet csatlakozott könyves programokhoz, pl. A 

Szabadművelődés Háza, Vörösmarty Társaság. A helyi könyvesboltokkal is szorosan 

együttműködtek. 

Az Ünnepi Könyvhét vetélkedőjéhez az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ajánlott fel ingyenes 

jegyeket.A Deák Képtár az Országos Könyvtári Napok ideje alatt esti tárlatvezetéssel, az Árpád 

Fürdő előadással csatlakozott a rendezvénysorozathoz, valamint a könyvtár által szervezett 

vetélkedőkhöz ingyenes és a rendezvény ideje alatt beiratkozott olvasóknak kedvezményes 

belépőt biztosítottak.  

 

A Nemzeti Közművelődési Intézettel kötött megállapodás alapján a könyvtár 3 fő kulturális 

közfoglalkoztatottat foglalkoztatott. Az intézmény részt vett a közhasznú foglalkoztatásban is, 

2015-ben 3 fő érkezett a könyvtárba. 

 

A könyvtár több olyan kulturális intézménnyel, egyéb szervezettel működött együtt, akik az 

állomány kölcsönzéséért, irodalomkutatás elvégzéséért cserébe az adott intézmény plakátjain, 

szórólapjain, kiadványain támogatóként tüntették fel a könyvtárat. 

 

Partnerkönyvtári kapcsolatok a határon túl 
A Vörösmarty Mihály Könyvtár sok éve testvérkönyvtári kapcsolatot ápol Székesfehérvár 

testvérvárosának könyvtárával, az opolei Emanuel Smolka Vajdasági Közkönyvtárral. A 

megvalósítási megállapodás 5. pontja (Kölcsönös részvétel könyvtárak által rendezett 

konferenciákon, szemináriumokon, kiállításokon, jubileumi rendezvényeken, stb. – egyeztetett 

időpontban) alapján 2015 júniusában a könyvtár kollégái utaztak Opoléba, ahol közös kiállítást 

szerveztek a könyvtár lengyel vonatkozású könyveiből, illetve sor került a KSZR Szolgáltatás 

bemutatására, amit nagy érdeklődés övezett és a helyi sajtóban is megjelent. 
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Oktatási intézmények 
Az iskolai könyvtárosokkal és a pedagógusokkal együttműködve lehet a gyermekek, diákok 

olvasóvá nevelését segíteni. Ennek érdekében a könyvtár rendszeresen foglalkozásokat, 

rendezvények szervezett. Sor került irodalmi, zenei, helyismereti gyermekfoglalkozásokra, 

könyvtárbemutató órákra, irodalmi vetélkedőkre csoportok, osztályok bevonásával. A Felnőtt 

kölcsönzőben a kollégák rendhagyó könyvtári foglalkozást tartottak középiskolás osztályoknak, 

ami igen népszerűvé vált a tanárok és a diákok körében egyaránt. 

 

Óvodák 

 Ligetsori Óvoda, 

 Kelemen Béla utcai Óvoda. 

 

Általános iskolák 

 Bory Jenő Általános Iskola, 

 István Király Általános Iskola, 

 Munkácsy Mihály Általános Iskola, 

 Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 

 Vasvári Pál Általános Iskola, 

 Zentai Úti Általános Iskola. 

 

Középiskolák 

 Gorsium Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola, 

 Lánczos Kornél Gimnázium, 

 Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakközépiskolája. 

 

Iskolai Közösségi Szolgálat 

2015-ben a Vörösmarty Mihály Könyvtár hét könyvtárosa végezte az Iskolai Közösségi 

Szolgálattal kapcsolatos mentori feladatokat. 

 

Az intézmény széttagoltsága miatt a diákok személyes adatait és az általuk elvégzett 

tevékenységeket egy online nyilvántartó rendszerben rögzítették. A táblázat segítségével 

biztosítják az adatok hosszú távú megőrzését, visszakereshetőségét. 

2015-ben is folyamatosan fogadták az újonnan jelentkező iskolákat, az intézményekkel 

együttműködési megállapodást kötöttek. A szerződés létrejötte után biztosították a tanulók 

számára a lehetőséget, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálatban előírt 50 óra jelentős részét a 

könyvtárban teljesítsék. A diákok változatos tevékenységi körök közül választhattak, melyek 

segítségével fejleszthették személyiségüket. Tanév közben a tanulók az IKSZ-es naplójukba, a 

tanév végén pedig az iskolák összesített igazolásokat kaptak, melyek a tanuló nevét, az eltöltött 

órák számát és időpontját tartalmazta. Az intézmény számára ez a tevékenység nagyon 

hasznosnak bizonyult, a diákok nagy segítséget jelentettek a háttérmunkák elvégzésében. Az OFI 

felkérésére munkájukról a könyvtár elkészítette a jó gyakorlatok prezentációt, ami tartalmazza az 

aktuális együttműködő partnerek és a diákok által választható feladatok leírását, bemutatását 

képekkel illusztrálva. 

 

Az intézmény valamennyi együttműködő partnerét linkcserére kérte, azaz, hogy az iskola 

honlapján helyezze el a Vörösmarty Mihály Könyvtár honlapjának címét élő linkkel és tüntesse 

fel a könyvtárat, mint választható közösségi szolgálati helyszínt. 

 

Az együttműködő iskolák száma 13-ról 17-re nőtt. A szolgálatot teljesítő diákok száma a 

Központi Könyvtárban 105 fő, a teljesített órák száma 1.377 óra, összesen 523 alkalom. 
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Elvégzett feladatok a Központi Könyvtárban 

 Zenei és számítógépes részleg: pecsételés, átdolgozás FK→AV (780 és 681) 

 Helyismeret: kis- és aprónyomtatványok válogatása és csoportosítása, kötelespéldányként 

érkező nyomtatványok sorszámozása (állománybavétel előkészítése) 

 Feldolgozó csoport: pecsételés (Pedagógiai Szakkönyvtár videó dokumentumainak 

állományból való kivonása), pecsételés, átdolgozás, (A Széna téri Tagkönyvtár CD 

lemezei átkerültek a Központi Könyvtárba, amit a raktári katalóguscédulán és a 

dokumentumokon is jelöltek.) 

 Gyermekrészleg: betűrendezés, táboroztatásban kísérőként való részvétel, könyvek 

szerelése 

 Felnőtt kölcsönző részleg: drámakatalógus építése, számítógépre vitele (adatrögzítés), 

betűrendezés 

 Olvasóterem: betűrendezés, szállítólevél ellenőrzés, raktározási tevékenység (pakolás, 

éves bekötött folyóiratok besorolása), kivágatok ellenőrzése, folyóirat-polc feliratozása, 

tékák ellenőrzése (sorrend és hiány), kötés előkészítése (rögzítő gumi varrása) 

 

A közösségi szolgálat keretében a diákok a könyvtár rendezvényein is közreműködtek (pakolás, 

szórólaposztás, reklámember). 

 

A tagkönyvtárakban végzett tevékenység, a statisztikai adatok az adott tagkönyvtár 

beszámolójában szerepelnek. 

 

Gyűjteményfejlesztés együttműködés keretei között  

Az intézmény vezetői kapcsolatot tartanak a fenntartóval és a társintézmények vezetőivel 

kiadványaik beszolgáltatása érdekében. Ennek köszönhetően a könyvtár részére megküldik az 

új dokumentumokat. A fenntartó, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa 

kiadott vagy támogatott művekből rendszeresen küld a könyvtár részére példányokat. 

 

Az intézmény idegen nyelvű dokumentumokkal is gyarapítja állományát. Cél az olvasók 

nyelvtanulását támogatása, illetve a nemzetiségek anyanyelvi igényének kiszolgálása. 

Székesfehérváron és Fejér megyében számos nemzetiség él, melyből legnagyobb számban a 

német nemzetiség képviselteti magát. A Vörösmarty Mihály Könyvtár német nemzetiségi 

báziskönyvtár, így feladata a nemzetiségi települések könyvtárainak ellátása anyanyelvi 

dokumentumokkal, könyvtári állományuk folyamatos újítása, cseréje. 

A könyvtárban megtalálhatóak a főbb idegen nyelveken (német, angol, orosz, francia, spanyol, 

olasz, stb.) íródott szépirodalmi könyvek, nyelvkönyvek, szótárak, idegennyelvű szakkönyvek. Az 

állomány fejlesztése az utóbbi időben a pályázati forrás mellett a partnerek támogatásának 

köszönhető. 

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 információs hálózatnak 11 megyei könyvtár a tagja. 

Partnerkönyvtárként a gyűjtemény értékes részét alkotó könyveket adnak ajándékba. 

Többek között kézikönyveket, a német nyelv tanítását segítő módszertani kiadványokat, 

nyelvkönyveket, egyszerűsített olvasmányokat és a német könyvpiac keresett szépirodalmi 

újdonságait. 

 

A könyvtár rendszeresen az olvasók rendelkezésére bocsátja a „Bücher, über die man spricht” 

(Könyvek, amelyekről beszélnek) című bibliográfiát, valamint a Goethe Intézet programfüzetét. 

Különlegesség volt a Goethe Intézet kortárs német gyermek- és ifjúsági irodalmat plakátokon 

bemutató „A kezdet kezdete” című vándorkiállítása, amihez kapcsolódóan több német nyelvű 

foglalkozást tartott Varga Éva, módszertanos könyvtáros kolléga. 
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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 hálózatnak egy budapesti és 11 megyei könyvtár a tagja. 

A gyűjtemény elkülönítve került elhelyezésre: tartalmaz kézikönyveket, az angol nyelv tanítását 

segítő módszertani kiadványokat, önálló nyelvtanulást ösztönző nyelvkönyveket, szótárakat, 

rövidített olvasmányokat, valamint olyan dokumentumokat, melyek általános információkat 

közvetítenek az Egyesült Királyságról. 

 

Lengyel nyelvű gyűjtemény – Lengyel Intézet 

Az opolei testvérkönyvtárral kötött megállapodás keretében a lengyel vonatkozású irodalom 

rendszeresen bővül. 2015-ben a könyvtárat megkereste a Lengyel Intézet együttműködési 

ajánlatával, melynek segítségével 2016-ban tovább bővülhet a lengyel nyelvű gyűjtemény. 

 

Fogyatékossággal élők szervezetei 

Az Arany EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Általános 

Iskolája, valamint a Szent Kristóf Ház Fogyatékkal élők napközi otthonával a könyvtár régóta 

együttműködik. A Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonnal megkötött írásos 

együttműködési megállapodás keretében a gyermekek a könyvtár helyismereti munkáját 

segítik (részletek a helyismeret beszámolójában). 

 

Nyugdíjas szervezetek 

Az intézmény szoros együttműködést tart fenn a Gellért utcai Idősek Klubjával, a Szárazréti 

Idősotthonnal, és a Belvárosi Nyugdíjasklubbal. 

 

Civil szervezetek, egyéb 

A könyvtár együttműködik többek között a Civil Centrum Közhasznú Alapítvánnyal, a Herosz 

Állatotthonnal, a Vadmadárkórházzal, az I. András Király Lovagrenddel, a Kaptár Ifjúsági és 

Prevenciós Irodával, a Kikindai úti Gyermekotthonnal, a Klub Poloniával, a Kontaktponttal. 

 

A vállakozói szférával egyenlőre nem alakult ki a korábbiaknál szorosabb kapcsolat. Az 

eddigiekben a programjainhoz kapcsolódva egy-egy rendezvényen a felajánlható díjak 

biztosításával segítették a könyvtárat. A Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége több száz 

rejtvényt adományozott a könyvtár olvasói számára, melynek nagy sikere volt az olvasók 

körében. 

 

10.2 Önkéntesség 

A könyvtár két korábbi munkatársa, Escher Ilona és Hegedűs Éva a téli-tavaszi időszakban 

rendszeresen segítették a helyismereti feldolgozó munkát. Befejezték a korábban beleltározott, 

feliratozott fotóanyag rendszerezését, települések, intézmények szerint rendezését. 

 

A Központi Könyvtár két önkéntest foglalkoztat évek óta: az olvasótermi ruhatárban délelőtt 

napi 3 órában és a Felnőtt kölcsönző raktárában napi öt órában. Ősszel újabb önkéntes érkezett, 

aki a feldolgozó csoport munkáját segítette. 

 

A könyvtár életének nagy léptékű feladataiban a dolgozók családtagjai is rendszeresen részt 

vettek például költöztetés, nagy rendezvények esetében 
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11. Mutatók 

 

11.1. Szolgáltatási feladatok 

Olvasószolgálat 

Az Olvasószolgálati osztály három fő egységből áll, Központi olvasószolgálatból, Tagkönyvtári 

olvasószolgálatból és a Pedagógiai szakkönyvtárból. Az osztályon összesen 45 szakmai 

alkalmazott dolgozott, 23 a központban, 20 a tagkönyvtárakban és 2 a Pedagógiai 

Szakkönyvtárban. 

 

A Központban 16 könyvtáros, 2 könyvtáros asszisztens, 2 könyvtárkezelő és 3 raktáros, és nem 

szakmai alkalmazottként 2 fő 5 órás ruhatáros látta el a feladatokat. 2 állandó önkéntes segítette a 

munkát. A tagkönyvtárakban 19 könyvtáros és 3 könyvtáros asszisztens dolgozott. A 

tagkönyvtárak takarítását 4 takarító, a két legnagyobb tagkönyvtárban 1-1 ruhatáros végezte a 

feladatokat. 

 

A könyvtárkezelők raktári és adminisztratív feladatokat egyaránt elláttak. A kollégák időnként 

helyettesítették egymást a különböző részlegekben, tagkönyvtárakban. Az osztályon dolgozók 

alkalmanként részt vettek a helyismereti és a KSZR csoport feladataiban is. Az olvasószolgálati 

munkában az Állományalakító és feldolgozó csoport, a Helyismereti és digitalizálási csoport és a 

Könyvtárellátási és módszertani csoport munkatársai is részt vettek, kéthetente egy délutánon és 

háromhetente szombaton teljesítettek szolgálatot. 

 

Az Olvasószolgálat dolgozóinak legfontosabb feladata 2015-ben is a felhasználói igények 

magas színvonalú, minél teljesebb körű kiszolgálása volt. Ennek érdekében dokumentumokat 

kölcsönöztek, kölcsönzési határidőt hosszabbítottak, a lejárt határidejű, visszahozott 

dokumentumokat átvették, előjegyzéseket vettek fel a keresett, de kölcsönzésben lévő 

dokumentumokra, intézték a foglalást. Általános és szaktájékoztatást nyújtottak, 

irodalomkutatásokat készítettek, fiókközi kölcsönzést bonyolítottak - így az olvasó a lakóhelyéhez 

legközelebb eső tagkönyvtárban jutott hozzá az őt érdeklő dokumentumokhoz - és könyvtárközi 

kölcsönzést nemcsak az olvasók, hanem más könyvtárak számára is. Az olvasók kéréseit 

telefonon és online módon is teljesítették. Folyamatosan vezették a desideráta jegyzéket és a 

lehetőségekhez képest pótolták a többször keresett, de az állományból hiányzó dokumentumokat. 

Kezelték a könyvtári bevételeket és hetente egyszer elszámoltak vele. Feladatuk volt a statisztikai 

adatok folyamatos gyűjtése, összegzése. Részt vettek a könyvtári pályázatok és rendezvények 

tervezésében, megvalósításában és lebonyolításában. 

 

A rendkívül mostoha fizikai adottságok, szűk hely, több épületben lévő széttagoltság megnehezíti 

az osztály dolgozóinak feladatellátását, de a szakmájukat szerető, elhivatott munkatársak minden 

tőlük telhetőt megtettek, hogy e hátrányokat ne érezzék a felhasználók. 

 

 
11.1.1 Központi Olvasószolgálat 

Felnőtt kölcsönző részleg 

A feladatokat 9 könyvtáros, 1 könyvtáros asszisztens, 4 könyvtárkezelő és egy 5 órás ruhatáros 

kolléga látta el. A részlegben egy önkéntes dolgozott, aki délutánonként raktáros munkakört látott 

el. A kollégák időnként a Gyermekrészlegben, az Olvasóteremben és a Zenei és számítógépes 

részlegben délutános műszakban felváltva besegítettek, egy kolléga rendszeresen részt vett a 

Helyismereti és digitalizálási csoport munkájában. A könyvtárkezelők raktári és adminisztrátori 

feladatokat is elláttak. 

Az év során több személyi változás is történt, cserélődött a ruhatáros, egy könyvtáros személye, 

két kolléga tartós táppénzen volt, egy 4 órás álláshely átkerült az Állományalakító és feldolgozó 

csoporthoz. 
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A részleg nyitvatartása 4 heti átlagban számolva 42,75 óra, összesen havi 171 óra volt a hónap 

első hétfője kivételével hétfőtől szombatig. 

 

A Felnőtt kölcsönzőben az 1. szinten 4 dolgozói és 5 olvasói, a 2. szinten 1 dolgozói és 3 olvasói, 

az irodában 6 dolgozói, a raktárakban 1-1 dolgozói gép áll rendelkezésre. Színes 

nyomtatásra/szkennelésre/másolásra is van lehetőség. Beszerzésre került a Wifi szolgáltatás 

bevezetéséhez szükséges technikai eszköz, a szolgáltatás 2016-ban fog elindulni. 

 

Az újonnan kialakított olvasói sarokba sor került fotelek, kisasztal és polcok beszerzésére. A 2. 

szintre is került két kisfotel, a régi, kopott asztallapok cseréje is megvalósult.  

 

Akadálymentesített szolgáltatásként öregbetűs könyvek és Braille könyvek kölcsönzésére van 

lehetőség, valamint jeltolmács kolléga segíti a halláskárosultak kiszolgálását. 

 

A Felnőtt kölcsönzőhöz két, külön épületrészben elhelyezett raktár tartozik, az olvasói terek két 

szinten helyezkednek el. A Központi Könyvtár viszonylatában is a legmostohább körülmények 

jellemzik a részleget. Az állománynak mindössze 30%-a van csak szabadpolcon, az összes többi a 

raktárakban található. 

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

raktárakban 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. Ennek érdekében az 1. szinten a meglévő 

kiemelések mellett (helyismereti irodalom, népszerű, bűnügyi és fantasztikus irodalom, kötelező 

olvasmányok, új könyvek) folyamatos volt a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó 

könyvajánlók készítése, az aktuális, vagy érdekes témákhoz kapcsolódó könyvek bemutatása, (pl. 

képregény, internetes blog témában, Rejtő Jenő, húsvét, karácsony), illetve az olvasók véleménye 

alapján a „tetszett - nem tetszett” ajánlópolc gondozása. Az üveges tárlóban havonta újabb 

kiállítást tekinthettek meg aktuális irodalmi vagy tudományos évfordulókhoz kapcsolódóan. 

A kölcsönözhető állománynak kb. 70%-a a raktárakban helyezkedik el, a szabadpolcos állomány 

kevés, ezt egyértelműen bizonyítja, hogy az előző évhez viszonyítva 8 %-kal több, összesen 

9.011 db, vagyis napi átlagban 35 dokumentumot kértek ki a raktárból. 

 

A felszólítások nyomtatása továbbra is heti gyakorisággal történt. A kiküldött felszólítások heti 

átlaga 45 db volt. Az év folyamán összesen 2.381 db felszólítás került postára. 

Az olvasók többsége már az első figyelmeztetés után rendezte a tartozását; 2014-ről 2015-re 16 fő 

ügye húzódott át, ebből négy fő rendezte tartozását. 2015-ben 31 fő került fizetési meghagyásos 

eljárásra a MOKK felé, ebből három fő rendezte tartozását, 24 fő ügye folyamatban van. 

 

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

A könyvtár forgalmának legnagyobb részét a Felnőtt kölcsönző részleg bonyolítja; a beiratkozott 

olvasók 75%-a a 14 éven felüli korosztályhoz tartozik, és a könyvtárhasználók többsége a 

szolgáltatások közül változatlanul a könyvkölcsönzést veszi igénybe elsősorban. 

A részleg 2015-ben 9 %-kal több látogatót, 40.303 főt fogadott. Átlagosan 158 látogató fordult 

meg naponta a részlegben. A 14 éven felüli kölcsönző olvasók száma 274 fővel több, összesen 

26.354 fő volt. A kölcsönzők számának emelkedése ellenére a kölcsönzött dokumentumok 

száma 1.353 db-ban kevesebb (a Zenei és számítógépes részleggel együtt), összesen 101.955 db 

volt, viszont folyamatosan emelkedik a távhasználatot igénybe vevők, valamint a honlapot 

látogatók száma. 
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Napi szinten több alkalommal került sor információkeresésre és irodalomszolgáltatásra. A 

referensz kérdések száma 2015-ben 1.839 volt, ennyi alkalommal volt szükséges mélyebben 

kutatni egy-egy kérdés megválaszolásához. Ezeknek a kérdéseknek egy részét általában internetes 

adatbázisok (pl. MATARKA), közös katalógusok segítségével és online keresések során tudták a 

kollégák megválaszolni. A hagyományos értelemben vett irodalomkutatás az online hozzáférhető 

adatbázisok elterjedésével visszaszorult. Irodalomkutatást olvasói kérésre három témában 

végeztek részben a Felnőtt kölcsönző részlegen. A jobb visszakereshetőség és a korábbi találatok 

felhasználása céljából a könyvtárban összeállított irodalomkutatások számítógépes rögzítése 

folytatódott. 

 

A fénymásolás lehetőségével az olvasók a kölcsönözhető könyvek esetében is éltek. 2015-ben 74 

dokumentumból 912 oldal másolat készült a Felnőtt kölcsönző részlegben. 

 

A részleg dolgozói részt vettek a nagyobb közös rendezvények, a 86. Ünnepi Könyvhét és 14. 

Gyermekkönyvnapok, Országos Könyvtári Napok programjainak szervezésében, 

lebonyolításában. 

 

A Olvasószolgálat osztályvezetője és helyettese, valamint több kolléga részt vett a 

Minőségirányítási Tanács munkájában, a könyvtár stratégiai tervének kidolgozásában. 

 

Az év során több kolléga vett részt akkreditált képzéseken: 5 fő elvégezte a Felkészülés a 

minőséget szolgáló minőségi önértékelésre, 2 fő A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös 

Értékelés Keretrendszere tanfolyamot, egy kolléganő segédkönyvtárosi képzésben sikeres vizsgát 

tett. 

 

A könyvtárosok rendszeresen részt vettek a könyvtár és a MKE Fejér megyei szervezetének közös 

továbbképzésein és több konferencián képviselték a könyvtárat (Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztivál, Könyvtári innovációk a társadalom szolgálatában – 5 éves a Tudásközpont 

szakmai konferencia, ODR konferencia, Vándorgyűlés, Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás 

szolgálatában konferencia). 

 

 

 
11.1.2 Tagkönyvtári olvasószolgálat 

A tagkönyvtári olvasószolgálat feladatait 7 tagkönyvtárban 19 könyvtárossal, 3 könyvtáros 

asszisztenssel, két ruhatárossal, egy 8 órás, két négy órás és két kétórás takarítóval látta el. A 

takarítók közül ketten két-két tagkönyvtárat takarítottak. 

 

A város különféle pontján lévő tagkönyvtárakban dolgozó kollégák legfontosabb feladata 2015-

ben is a lakókörzetükben felmerülő felhasználói igények minél szélesebb körű teljesítése. 

Ennek érdekében dokumentumokat kölcsönöztek, határidőt hosszabbítottak, a visszahozott 

dokumentumokat átvették, és előjegyzéseket vettek fel a keresett könyvekre. Tájékoztatási 

kérdéseket válaszoltak meg és könyvtárközi kölcsönzési igényeket teljesítettek. A felhasználók 

kéréseit telefonon vagy online módon is teljesítették. Kezelték a könyvtári bevételeket és 

kéthetente elszámoltak vele. Feladatuk a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése volt, melyet a 

Központi Könyvtárban összesítettek. Foglalkozásokat tartottak különböző korosztályok számára, 

részt vettek a könyvtári programok tervezésében, lebonyolításában. Közösségi térként működve 

számtalan önszerveződő csoportnak, szakkörnek adtak helyet. 
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Budai úti Tagkönyvtár  

A tagkönyvtár dolgozóinak száma 2015-ben is nyolc fő volt. Egyetlen személyi változás történt, 

egy fő szeptember 1-től a Központi Könyvtárba került át, helyére szeptember 7-től új könyvtáros 

érkezett. Egy kolléga rendszeresen részt vesz a KSZR feladatok ellátásban. 

 

A nyitvatartási idő heti 5 napon 39 óra, összesen havi 156 óra keddtől szombatig, az év során 219 

napon tartott nyitva a könyvtár. 

 

Sor került a kölcsönző tér egyik oszlopán a korábbi és a 2015-ös beázások miatt 

megvetemedett faburkolat és a hátsó bejárati ajtó cseréjére, valamint a volt igazgatói irodából 

kialakított babaszoba átadására. A babaszoba festési munkálatait a kollégák végezték el. A 4-

es raktár állományának leválogatásával megkezdődött a 2016-ban esedékes állományellenőrzés 

előkészítése. 

 

A kölcsönzőben lévő két számítógép helyére korszerűbb számítógépek kerültek, Windows 10-es 

operációs rendszerrel és Office programcsomaggal. Ezen kívül beszerzésre került egy projektor, 

egy CD lejátszó a babaszoba zenés rendezvényeihez, a kölcsönzői térben 3 db munkaszék és a 

rossz fűtés miatt olajradiátor. A tagkönyvtár étkezőhelyiségébe mosogatószekrény került, az 

olvasói tér hőmérsékletének emelésére olajradiátorokat állítottak be. Az utcafronti ablaksor 

kivételével a még ki nem cserélt ablakok cseréje is sorra került. 

 

A tagkönyvtár akadálymentesített, fotocellás ajtókkal van ellátva. Akadálymentes 

szolgáltatásként hangoskönyveket kölcsönöznek. 

 

A tagkönyvtár vezetője részt vett a Minőségirányítási Tanács munkájában, a könyvtár stratégiai 

tervének kidolgozásában. E munkájában segítették a tagkönyvtár könyvtárosai is, akik közül 1 fő 

októberben részt vett a Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre című 

tanfolyamon. 

A 219 nyitvatartási nap hárommal több, mint az előző évi volt. Az aktív könyvtárhasználók 

száma mindössze 1,7%-kal kevesebb, és ismét meghaladta az 1.800 főt. Sajnos, ennél nagyobb 

arányban, 7%-kal csökkent a személyes látogatók száma. 

 

A 14 év felettiek számának csökkenése elhanyagolható (2%), a gyermekek száma azonban több 

mint ezer fővel, 35%-kal kevesebb, mint az előző évben. (2.035 fő). Oka elsősorban az lehet, 

hogy egész napos iskolai elfoglaltságuk miatt az általános iskolás korosztály könyvtárhasználata 

főként a szombati napokra és az iskolai szünetek időszakára korlátozódik. 

 

Ismét csökkent valamelyest a regisztrált távhasználat is, mert egyre többen éltek az online 

hosszabbítás, előjegyzés lehetőségével, és így egyre kevésbé volt szükség ezekhez a könyvtáros 

közreműködésére. 

A kölcsönzők száma 4%-kal, a kölcsönzött dokumentumok száma 4,5%-kal kevesebb, mint az 

előző évben, de utóbbi így is meghaladta az 50 ezret (50.562). Nagyobb mértékben, 17%-kal a 14 

év alattiak kölcsönzései csökkentek. 

 

Egyre népszerűbb az időszaki kiadványok kölcsönzése, amely ismét növekedett 9,5%-kal, 

2.483-ról 2.720 dokumentumra. A többi dokumentumtípus kölcsönzése csökkent, a legnagyobb 

mértékben a zenei CD-k és a hangoskönyvek, 33, ill. 53%-kal. 

 

Nem változott lényegesen a fiókközi kölcsönzésben adott dokumentumok száma, 13 %-kal 

nőtt a Központi Könyvtárból és a tagkönyvtárakból átkértek száma. 
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Ismét növekedett, 218-ról 279-re (34%) a könyvtárközi kölcsönzésben más könyvtárak 

számára közvetlenül, vagy a Központi Könyvtáron keresztül adott dokumentumok száma. A 28 

könyvtárközi kölcsönzésben kért könyv közül hét érkezett az ODR-en keresztül, a többi 

székesfehérvári könyvtártól (Aranybulla Könyvtár, Kodolányi János Főiskola, Fejér Megyei Szent 

György Egyetemi Oktató Kórház Könyvtára) kapott könyv volt. 

 

534 fővel (17%) kevesebb a számítógép-használók száma. A csökkenés fő oka valószínűleg az, 

hogy egyre többen rendelkeznek otthon is számítógéppel és Internet-kapcsolattal. 

 

Mind a tervezetthez, mind az előző évhez képest kevesebb könyvtárhasználati foglalkozásra került 

sor. A Gorsium Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola két osztályának tanulói általános 

könyvtárhasználati, az Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda Általános Iskola és Speciális 

Szakiskola tanulói tematikus könyvtári foglalkozáson vettek részt a tagkönyvtárban. Számítógép-

használati képzések szervezésére az elavult olvasói számítógépek miatt nem volt lehetőség. 

 

A 19 Iskolai Közösségi Szolgálatos középiskolai tanuló 246 órában, 104 alkalommal 

közreműködött a rendezvények lebonyolításában és végezte a törlésre előkészített könyvek 

pecsételését. Augusztusig a tagkönyvtár két munkatársa, majd szeptembertől egy kolléganő vett 

részt a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer munkájában. 

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

jelzetelése folyamatos volt. Ismét több mint ezer könyvvel, több mint harminc hangoskönyvvel, és 

54 zenei CD-vel gyarapodott az állomány. 

 

A tagkönyvtárból négy könyvtáros vett részt a Zsolt utcai és a Széna téri Tagkönyvtár 

állományának ellenőrzésében. 

 

2015-ben már nem folytatódtak az origami szakköri foglalkozások, de a rendezvények száma így 

is meghaladja a tervezettet. Fischer Imre kineziológus, pszichológus beszélgetés-sorozatának 

hét alkalma mellett sor került még Schrenk Éva és Velencei Rita könyvének bemutatójára, a 

tagkönyvtár vendége volt az Ünnepi Könyvhét alkalmából Papp Diána. Az októberi Országos 

Könyvtári Napokon a babaszoba avatóján Szűcsné Ott Adrienn adott műsort, aki decemberben 

karácsonyváró zenés foglalkozást is tartott óvodásoknak. Az Origami Világnapok alkalmából 

papírhajtogatásra várta a tagkönyvtár az érdeklődőket. „Ünnep és család” címmel Sohonyai Edit 

rendhagyó irodalomórát tartott, és bemutatta „Férfikor” című műsorát Somos Ákos is. A 15 

rendezvénynek összesen 354 résztvevője volt. A rendezvények egy része Molnár Tamás 

önkormányzati képviselő keretéből erre a célra kapott támogatásból valósult meg. 

 

A ragasztással „házilag” is javítható könyvek javítása 2015-ben is helyben történt. A tervezett 200 

db-bal szemben 324 könyv kötésére került sor a Központi Könyvtár kötészetében. 

 

 
Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár  

A tagkönyvtárban a feladatokat egy könyvtáros és egy könyvtáros asszisztens látta el. A takarítást 

a Tolnai utcában dolgozó kolléga végezte 2 órában. Az alkalmankénti helyettesítést a Tolnai utcai 

Tagkönyvtár, háromhetente egy szombaton a Központi Könyvtár kollégája végzi. 

Egy kolléga részt vett a KSZR feladatok ellátásában lehetőség szerint hétfői napokon. 

 

A nyitvatartási idő heti 5 napon 34 óra, összesen havi 136 óra keddtől szombatig. 

 

A nyitvatartási napok száma 219 volt. A nyári zárvatartás ideje alatt belső munkák zajlottak: 

duplumozás, könyvek javítása, kötészetre válogatás, a raktár rendezése, megtörtént a 

mosdóhelyiség kifestése és az elektromos kézszárító felszerelése. 
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Az olvasók rendelkezésére az eddigi évekhez hasonlóan 3 db számítógép állt. A Linux operációs 

rendszerű gépek cseréjére év végén került sor. A könyvtárban színes másoló/nyomtató/szkenner, 

Wifi lehetőség, projektor és kivetítő használata is lehetséges. 

Beszerzésre került egy laminálógép, hangszórók és fényképező, valamint 3db olvasói szék, új 

laptop, ami a helyhiány miatt sokkal praktikusabban használható, mint a korábbi asztali gép. 

Feketehegy-Szárazrét területi képviselője, Szigli István 2015-ben a műszaki berendezéseket 

bővítette egy jó minőségű projektorral és a hozzá tartozó nagyméretű vászonnal. A készüléket 

elsősorban a számítógépes tanfolyamokon hasznosította a könyvtár. 

 

A könyvtár környékén élők között magas az idősek, a nyugdíjasok száma, ezért 2015-ben is ez a 

korosztály volt a leggyakoribb könyvtárlátogató. 

 

Kis mértékben nőtt az aktív könyvtárhasználók száma 780-ról 787-re, ezen belül a 

gyermekolvasók száma is emelkedést mutat. 

 

A 14 éven felüliek személyes használatának száma 9%-kal, (13.090 fő), a gyermeklátogatók 

száma 5%-kal csökkent (2.602 fő). 

 

A kölcsönzők száma 18%-os emelkedést mutat a 14 év alatti korosztály esetén, míg a 14 éven 

felüliek száma kismértékű csökkenést (7%). A kölcsönzők és a kölcsönzött dokumentumok adata 

azt mutatja, hogy a könyvtárban a gyermekek gyakrabban és többet kölcsönöztek, 318 db-bal 

több nőtt kölcsönzött dokumentumok száma. A felnőttek esetében ez a szám 2.804 db 

dokumentummal csökkent. 

 

2.677 db-bal nőtt a helyben használt dokumentumok száma (13.347). Szombatonként a 

családok szabadidős tevékenysége között gyakrabban szerepelt a könyvtárlátogatás. Nem csak 

kölcsönöztek, hanem szívesen maradtak a felnőttek újságolvasásra, a kicsik játékra, melyet a 

gyermeksarokban elhelyezett bábok is vonzóvá tettek. A helyben használt dokumentumok 

számának nagy részét a 27-féle folyóirat olvasása tette ki. A helyben használók számának 

növekedésével fordított arányban csökkent a kölcsönzött folyóiratok száma (11,5%). A csökkenés 

egyik oka, hogy év közben megszűnt néhány, az olvasók által kedvelt folyóirat. 

 

A távhasználatok száma csökkent (208 db), mivel egyre többen élnek az online hosszabbítás, 

előjegyzés lehetőségével. 

 

A könyvtár olvasói jelentősen kevesebb kötetet jegyeztettek elő 2015-ben (470 db). A könyvtár 

állományában megjelenő nagyobb mennyiségű új könyv és az olvasói igényeket maximálisan 

figyelembe vevő rendelések miatt csökkent a fiókközi előjegyzések, és kölcsönzések száma. 

2014-ben 1295, 2015-ben 977 kötetet kapott a tagkönyvtár más tagkönyvtárakból. A tagkönyvtár 

által fiókközi kölcsönzésben adott dokumentumok száma 14%-kal emelkedett, összesen 589 

dokumentum volt. A fiókközi kölcsönzések hangsúlyos részét a könyvfutár segítette. 

 

A könyvtárközi kölcsönzések száma emelkedett (25 db), mivel több volt az olyan különleges 

igény, amely a hálózat egyik tagkönyvtárában sem volt meg. A könyvtárköziben küldött 

dokumentumok száma 203 db-ról 119 db-ra csökkent. 

 

A kölcsönzési időben a számítógép használók gyakran kértek segítséget az egyes műveletekhez, 

pl. mentés, nyomtatás, önéletrajzírás, fotók és egyéb illusztrációk beillesztése.  

 

A tárgyévben tovább csökkent a számítógép használat. 2014-ben 3.519 fő, 2015-ben 3.134 fő 

használta a számítógépet vagy a Wifit a könyvtárban. Ennek elsődleges oka az okostelefonok, 

tabletek és általában a számítógépek és az internet elterjedése a háztartásokban. Másik oka, hogy a 

Linux az átlagos látogatók számára nehezen kezelhető, idegen rendszer, ezért volt szükséges a 

cseréjük. 
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A nyomtatások mennyisége tovább növekedett, 298 fő 1.560 oldalt nyomtatott. A 

fénymásolás mennyisége ezzel szemben csökkent, 137 fő 587 oldalt másoltatott. Az előző évinél 

kevesebb volt a szkennelés is, 8 fő részére 23 oldal készült. A faxolást, mint szolgáltatást az 

eddigieknél is kevesebben vették igénybe, mivel a szkennelés, e-mail küldése napjainkban sokkal 

népszerűbb megoldás. 

 

A könyvtár állománya 704 kötettel bővült. Mindez az érdekeltségnövelő támogatásnak, a Márai 

programnak és a nagyszámú olvasói ajándékoknak volt köszönhető. 2014-ben az állomány-

ellenőrzéssel egy időben a fölös- és selejtes példányok leválogatásra kerültek, ezért az idei évben 

csak köttetésre kerültek könyvek. A nem tékázott folyóiratok kiárusításra, mintegy 150 kötet 

kötészetre került. 

 

Márciusban az Internet Fiesta keretében az internet veszélyeiről, valamint a Facebook ésszerű és 

biztonságos használatáról tartottak előadást a Kontaktpont munkatársai. A Költészet Napjára 

gyermekek részére idézet-felismerő játék készült. Az Ünnepi Könyvhéten a könyvtár vendége volt 

Balázs Ágnes, aki 54 általános iskolás gyermeknek mesélt a Lufi-könyvek születéséről. 

Októberben az Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozva 62 fő részvételével nagy sikerű 

mesemondó verseny zajlott a könyvtárban. 

 

Februárban nagy sikerrel zajlott a Könyvajándék Nap, márciusban a Polonia Klubbal közös 

rendezvényen Zsille Gábor tartott előadást a lengyel-magyar barátság történetéről. A 

tagkönyvtár csatlakozott a Nagy Könyvelhagyó Naphoz, decemberben a számítógépes és a 

kézimunka szakkörök tagjai részére rendezte meg a Könyvtári Karácsonyt. 

 

3 kiállítás volt láthatóan könyvtárban, amit 211 érdeklődő tekintett meg. A lengyel-magyar 

barátságról márciusban, gasztronómiai kalandozásokról júniusban, baba-mama könyvekből 

októberben készült kiállítás. A kirakat kisgyermekeket célzó kiállításait (összesen 6) óvodás 

csoportok sétájuk részeként, vagy a Koronás Parkba látogatáskor megtekintették. A 9 kiállításnak 

889 látogatója volt, nagyrészt gyerekek illetve kisgyermekes családok. 

 

Óvodás csoportoknak farsangi népszokásokról és március 15-ről tartottak foglalkozást. A 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 3. és 4. osztályának a történelmi olvasmányokról és a szüreti 

hagyományokról tartottak rendhagyó órát. 

 

A tagkönyvtár 2015-ben tovább segítette a fogyatékossággal élők társadalmi együttélését. A 

Szent Kristóf Ház fogyatékkal élő fiataljai részére 8 verses, mesés, néphagyományokat 

felelevenítő foglalkozás került megrendezésre. A dramatikus foglalkozásokon 273 fő vett részt. 

 

A környékén sok idős, nyugdíjas ember él, ezért az idősekkel kiemelten foglalkozik a 

tagkönyvtár. 18 alkalommal tartottak kézimunka szakkört 248 fő részvételével. A tagok részt 

vettek az Óriástakaró rekord-kísérletben augusztusban. Decemberben a Szent Kristóf Ház 

bentlakó gondozottjainak 14 db horgolt takarót készítettek, melyet a karácsonyi ünnepség 

keretében adtak át. A Gellért utcai Idősek Napközije 7 alkalommal, a Farkasvermi úti Idősek 

Otthona 6 alkalommal tartott a könyvtár segítségével kézműves, illetve könyvklub foglalkozást. 

Októberben az idősebb korosztály számára „Szép szavakkal az aradi vértanúkról” című 

szépkiejtési versenyt szerveztek, melyen 28 fő vett részt. Nyugdíjas csoportoknak számítógépes 

alapismereteket nyújtó foglalkozásokat tartottak. A résztvevők megismerkedtek a 

szövegszerkesztés alapvető lépéseivel, a nyomtatással, az internetes böngészéssel, e- mailezéssel, 

a cserélhető eszközök, mint a fényképezőgép, mobiltelefon, pendrive csatlakoztatásával, a 

mentéssel, valamint a könyvtár online katalógusával, a katalóguson keresztül történő 

előjegyzéssel, hosszabbítással, foglalással. 
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Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében 3 diák összesen 33 alkalommal, 52,5 órában 

segítették a tagkönyvtár munkáját. Feladatuk az új könyvek jelzetelése, a helyi könyvajánló 

füzetek (felnőttek és külön gyermekek részére) bővítése, szerkesztése, a szakadt, elhasználódott 

kötetek javítása, a polcok rendjének fenntartása, a hiányzó jelzetek pótlása, kézműves 

foglalkozások előkészítése volt. 

 

 

Széna téri Tagkönyvtár  

A tagkönyvtár 4 könyvtáros, egy könyvtáros asszisztens, egy ruhatáros és egy 4 órás takarítónővel 

látja el feladatait. Minden harmadik szombaton a tagkönyvtárban dolgozik a Zentai úti 

Tagkönyvtár könyvtáros-asszisztense. 

Egy fő lehetőség szerint részt vett a KSZR-munkában, 1 fő pedig heti rendszerességgel a Zentai 

úti Tagkönyvtárban dolgozott. A megbízási szerződéssel 10 hónapra alkalmazott könyvfutár 

munkáját szervezik és koordinálják. 

 

A nyitvatartási idő heti 5 napon 39 óra, összesen havi 156 óra keddtől szombatig. A normál nyári 

zárvatartáson túl állományellenőrzés miatt további 2 hetet volt zárva az tagkönyvtár, emiatt a 

nyitvatartási napok száma 212 nap volt. 

A tagkönyvtár állományellenőrzésére június 15. - június 26. között került sor, a könyvtár teljes 

állományát a többi tagkönyvtári dolgozó közreműködésével és támogatásával sikerült 

leellenőrizni. 

 

Öt gépet használtak az olvasók internetezésre, nyomtatásra. Voltak, akik rendszeresen éltek a Wifi 

adta lehetőséggel. Az év során sor került a Linuxos számítógépek cseréjére az egységes 

informatikai rendszer kialakítása érdekében. Beszerzésre került egy Wifi jelerősítő, diavetítő, 

projektor, fényképezőgép, a gyermeksarokba gyerekasztal gyerekszékekkel. Új 

dokumentumtípusokkal (diafilm, e-könyv) bővült a könyvtár kínálata, amelyre új 

szolgáltatások építhetők. A tető javítása megtörtént. 

 

A tagkönyvtár akadálymentesített, igény esetén házhoz szállítják a dokumentumokat 

mozgásukban korlátozott olvasók részére.  

 

A statisztikai adatok összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy 11 nappal kevesebb 

volt a nyitva tartás, ezért a kb. 5%-os csökkenés nem jelent visszaesést. 

 

Az aktív könyvtárhasználók számában kismértékű csökkenés tapasztalható. 2014-ben 1.432 fő, 

2015-ben 1.418 fő volt. 

 

A könyvtár szolgáltatásait személyesen kevesebben vették igénybe. 2014-ben 15.736, míg 2015-

ben 15.142 látogató volt. A gyereklátogatók száma 2.735 főről 2.691 főre csökkent. A személyes 

látogatás csökkenésével szemben az online szolgáltatások igénybe vétele nem csökkent. 

 

A helyben használt dokumentumok száma jelentősen emelkedett, míg 2014-ben 60.477 db (a 

használók közül 5.909 gyerek), 2015-ben 67.204 db (a használókból 9.879 gyerek). 

 
A könyvkínálat bővült, a gyerekek számára rendszeres programokat szerveztek (Játszóház, 

Mesekuckó), ennek köszönhetően a 14 éven aluli kölcsönzők és kölcsönzött dokumentumok 

száma növekedést mutat. 2014-ben 1.640 gyerekolvasó 5.236 db, 2015-ben 1.722 kölcsönző 

5.431 dokumentumot kölcsönzött. A felnőtt kölcsönzők és a kölcsönzött dokumentumok 

számában visszaesést tapasztalható. 2014-ben 8.649 olvasó 35.694 db dokumentumot, 2015-ben 

8.488 fő 33.750 dokumentumot kölcsönzött. 
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676 db-bal kevesebb folyóiratot kölcsönöztek 2015-ben az olvasók, azonban egyre nagyobb 

igény mutatkozik a folyóiratok CD-melléleteire. A mellékletek kölcsönzése a CD-ROM 

esetében 2014-ben 65 db, 2015-ben 100 db. 

 

Az elmúlt évben több volt az új könyv, ennek köszönhetően az előjegyzések száma csökkent, 

200 db-bal kevesebb, előjegyzést kértek az olvasók. A foglalások száma ezzel szemben jelentősen 

nőtt. 

 

A fiókköziben adott dokumentumok száma 2014-ben 847 db, 2015-ben, 832 db. A fiókköziben 

kapott dokumentumok száma 2014-ben 1.310 db, 2015-ben 1.256 db volt. A könyvfutár továbbra 

is szállítja a tagintézmények között a könyveket, az átkérés lehetőségét az olvasók ismerik. 

 

Könyvtárközi kölcsönzésben más könyvtárak számára küldött dokumentum 2014-ben 270 db, 

2015-ben 259 db volt. A könyvtárköziben kért dokumentumok száma 16 db volt. 

 

A számítógépes szolgáltatásokat (internet, nyomtatás, stb) az előző évhez képest a 14 éven aluliak 

közül 199, a felnőttek közül 1.651 fővel kevesebben igényelték. Ez a szám emelkedni nem fog, 

mivel a háztartások nagy részében már van számítógép. 

 

Az olvasói szokások változását mutatja, hogy a referensz kérdések száma 1.377-ről 1.281-re 

csökkent. 

 

2015-ben a gyarapítási keret az érdekeltségnövelő támogatás magas összege miatt jelentősen 

növekedett. Dezideráta-jegyzéken szereplő könyveket is sikerült beszerezni, visszamenőleg 

pótolni lehetett a kötelező irodalmat, kiegészíteni a keresett könyvek példányszámait. Összesen 

1.212 dokumentummal gyarapodott a könyvtár állománya, ami 118 db-bal több az előző évinél. 

Beszerzésre került a nemhagyományos dokumentumok közül 14 e-könyv és 28 diafilm is. 

 

Állományellenőrzésre került sor. Az előkészületi szakaszban történt egy nagyobb arányú 

leválogatás, majd a leltározás során újabb selejtezés történt. A fölös és elhasználódott kötetek 

száma megközelítette a 2.000 darabot. Az állományellenőrzés során 34.000 kötet leltározására 

került sor, a hiány alig haladta meg a 300 kötetet. A leltározás a tagkönyvtárak összefogásával 

valósult meg. 

 

A helyben javítható könyveket megjavították, a nagyobb javítást igénylő köteteket a kötészetre 

küldték. A nem tékázott újságok kiárusítására február elején került sor. 

 

A könyvtárban működő klubok vezetőinek kérésére, pl. az Internet klub előadásait színesítették, 

kiegészítették az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó aktuális témákat. 

A könyvtárhasználók sok esetben igényelték a könyvtáros segítségét nyomtatáshoz, önéletrajz 

készítéséhez stb. 

 

A Kortárs Művészeti Fesztivál keretében kapcsolat alakult ki a SAMPO Székesfehérvári 

Finnbarátok Körével. Kiállítások szervezésében a Fehérvári Kézművesek Egyesületével 

folyamatos az együttműködés. A Polonia Klub, a Vörösmarty Társaság régi partnerek. A Civil 

Centrummal is kialakult és folyamatos a kapcsolat. A tervezett Cimbora klubot nem sikerült 

elindítani és nem sikerült a nyugdíjas klubokat sem meglátogatni. 

 

A könyvtárban 8 alkalommal jártak iskolai csoportok, ebből négyszer tematikus foglalkozást 

(pl. népmesékről), négyszer könyvtárbemutató foglalkozást kértek. Szombati napokon játszóházat 

tartottak. A gyermekeknek szóló program kiegészült egy karácsonyi kézműves foglalkozással, 

valamint egy ékszerkiállításhoz kapcsolódóan a kiállító tartott játszóházat. 
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Csóka Judit meseterapeuta havonta kinyitotta a Mesekuckót, 9 alkalommal 400 gyerek és 

felnőtt élvezte ezeket a programokat. Az elmúlt évben a felsősöket kétszer várta a Társasjáték 

klub. Év végén író-olvasó találkozót szerveztek Telegdi Ágnessel, aki nagysikerű előadást tartott 

az általa megfigyelt és fényképezett állatokról. Sok érdeklődőt vonzott Theisz György játékos 

fizika előadása. 

Sikeres volt a „Melyik a kedvenc könyved?” olvasópályázat (27 alsós, 20 felsős pályázat 

érkezett be) és a Fejérvíz Zrt-vel lebonyolított a víz világnapja alkalmából megtartott irodalmi 

délután is. 

 

A fogyatékossággal élő fiatalok az Ezredéves Iskolából játszóházat látogattak, a Frim Jakab 

Otthon gondozottjai rendszeresen újságot olvastak és kölcsönöztek. Egy mozgássérült olvasó 

igényelte a rendszeres házhoz szállítást. 

 

2015-ben több előadásra került sor, melyet több érdeklődő látogatott. A tagkönyvtár a 

rendezvényeit az Ünnepi Könyvhétre és az Országos Könyvtári Napokra kapott összegből 

szervezte. Ezen kívül Deák Lajosné, a városrész önkormányzati képviselője támogatásával 

több rendezvény valósulhatott meg. Év végén dr. Kovács Béla Sándor képviselő rendkívüli 

felajánlásával újabb program megszervezésére kerülhetett sor. 

Megvalósult 5 könyvbemutató, ahol a helyi szerzőkön (Kálmán Piroska, Schrenk Éva, Magony 

Imre, Szalai Károly) kívül a Best főszerkesztője, Nichs Andrea volt a könyvtár vendége. 

Kiemelt esemény volt Kádár Annamária előadása az Ünnepi Könyvhéten. A legtöbben Tóth 

Tamás atya előadásain vettek részt. 

Az előadások tematikájában az egészséges életmód került előtérbe (táplálkozás, gyógynövények). 

Sok látogatót vonzottak a kiállítások is, amit változatos témában szerveztek meg, amit osztályok 

is megtekintettek. 

A rendezvényeken résztvevők száma kiemelkedően magas volt. A könyvtár programjainak 

látogatószáma 2014-ben 93 rendezvényen 2.611 fő, 2015-ben 99 rendezvényen 4.674 fő. 

 

A Tagkönyvtár munkáját 9 iskola 19 diákja, összesen 130 alkalommal segítette az Iskolai 

Közösségi Szolgálat keretében. A diákok jelzeteltek, raktári lapokat soroltak, könyveket pakoltak, 

részt vettek az állományellenőrzésben, rendezvényeken segédkeztek, szívesen jöttek a könyvtárba. 

 

A Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer és a minőségmenedzsment kialakítása 

megkezdődött. A tagkönyvárból a könyvtárosok közül 1 fő végezte el az INKA Felkészülés a 

minőséget szolgáló minőségi önértékelésre tanfolyamát, valamint a Könyvtári Intézet Könyvtárak 

minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Rendszer és került be a Minőségirányítási Tanácsba. 

 

 

Tolnai utcai Tagkönyvtár  

A tagkönyvtárban három könyvtáros és egy 4 órás takarító látja el a feladatokat, aki ebből két 

órában a Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárat takarítja. Egy kolléga a Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtárban lát el helyettesítő feladatokat, egy kolléga részt vesz a KSZR-szolgáltatásban. 

 

A nyitvatartási idő heti 5 napon 39 óra, összesen 156 óra keddtől szombatig. 

A nyitvatartási napok száma 2015-ben 219 nap volt. 

 

A tagkönyvtárban az olvasók számára 2 db számítógép áll rendelkezésre. 2015-ben a Linux 

rendszerű gépek cseréje és az egységes rendszer kialakítása megtörtént. Ezen felül projektor, 

vetítővászon, hangfalak, fényképezőgép, olajradiátor került beszerzésre. 

 

A fogyatékossággal élőknek akadálymentes környezetben lehetőség van a dokumentumok 

kölcsönzésére, valamint a rendezvényeken való részvételre, kiállítások megtekintésére. A 

fogyatékossággal élő, valamint idős, beteg olvasóknak a tagkönyvtár dolgozói házhoz vitték a kért 

könyveket. 
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A tagkönyvtár 2014-ben költözött a Teleki Blanka Általános Iskolából a Tolnai utcai épületbe. 

Több hónapra volt szükség, hogy a Palotaváros és a környék lakói felfedezzék a könyvtárat. A 

megváltozott környezet az olvasói szokások változását is magával hozta. 

 

Az előző helyszínen, az iskola épületében elhelyezett könyvtárnak több gyermekolvasója és 

látogatója volt. Az új helyen, a 14 éven felüli látogatók száma 61%-kal emelkedett, 3.838 főről, 

6.197 főre. A gyerekolvasók száma viszont 654 fővel (3.795) csökkent az előző évhez 

viszonyítva. 

Az aktív könyvtárhasználók száma 2014-ben 907 fő, 2015-ben 853 fő volt. 

 

A könyvtárhasználati foglalkozások számának emelkedése, valamint az idős olvasók és a családi 

látogatásnak köszönhetően a helyben használt dokumentumok száma 974 db-bal (5.785) 

emelkedett. 
 

Az olvasók összetételének változása érezteti hatását a kölcsönzők számának alakulásában is. 

2014-ben 4.293 kölcsönző olvasó közül 2.133 volt gyerek, 2015-ben 5.240 kölcsönző olvasóból 

1.629 a gyerek. Az iskolai környezetben a könyvtárhasználati foglalkozásokon felül, a tanulók 

rendszeresen jártak kölcsönözni a délutáni órákban, a költözés után ez a lehetőség csökkent. 

Összességében a kölcsönzések száma közel 1.000-rel nőtt. 
 

Egyre több olvasó él a telefonos vagy email-es hosszabbítás lehetőségével. A távhasználatok 

száma 2014-ben 847, 2015-ben 1.230 alkalom volt. 

 

Növekedés tapasztalható a kölcsönzött dokumentumok számában is. 2014-ben összesen 

14.100 db kölcsönzött dokumentumból 4.351 db-ot kölcsönzött gyerek. 2015-ben 19.006 db-ból 

4.413 db-ot. Gyakran keresték az újdonságnak számító sikeres dokumentumokat, sok kívánságot 

sikerült teljesíteni. 

 

A folyóiratok kölcsönzésében kisebb visszaesés tapasztalható. Egyre több olvasó rendelkezik 

internettel, akik az online elérhetővé vált újságokat olvassák. Az idősebb generáció ragaszkodik a 

papíralapú folyóiratokhoz. 

 

A referensz kérdések száma is emelkedett, 2014-ben 1.973, 2015-ben 2.216 kérdéssel keresték 

meg az olvasók a könyvtárosokat. 

 

2014-ben 1.300, 2015-ben 640 fő volt az internethasználók száma. Egyre többen használják ki a 

Wifi lehetőséget, saját laptopon dolgoznak. 

 

A fiókközi kölcsönzés adatai is emelkedő tendenciát mutatnak. 2014-ben 358, 2015-ben 406 

kérést teljesített a könyvtár. 2014-ben 540, 2015-ben 1.097 dokumentumot biztosítottak 

fiókközi kölcsönzéssel olvasóiknak. 

 

Könyvtárközi kölcsönzésben 2014-ben 49 db-ot, 2015-ben 52 db dokumentumot 

szolgáltattak. A tagkönyvtár 8 db dokumentumot kért, többek között országos könyvtárból is (pl. 

ELTE Egyetemi Könyvtár, KSH Könyvtár, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum). 

 

A tagkönyvtár megfelelő keretet kapott az állomány gyarapítására. A Márai-program, az 

érdekeltségnövelő támogatás hozzájárult ahhoz, hogy az olvasók előjegyzéseit, kéréseit 

figyelembe véve történjen a rendelés. Az Új Könyvek jegyzéke alapján kötelező vagy ajánlott 

olvasmányt vásároltak, illetve sorozatokból hiányzó köteteket rendeltek. A folyóiratok 

rendelésénél fontos szempont volt az olvasók igényeinek szem előtt tartása, ezért minden 

korosztály érdeklődésének megfelelő újságot rendelt. Az olvasók napi, heti, havi lapokból 

kölcsönöztek. Az előző évben megszűnt lapok helyett új folyóiratokat rendeltek. 
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Az elhasználódott könyvek selejtezése megtörtént. A régi, elavult újságok kiárusításra kerültek. 

 

A 2014-es évhez viszonyítva kisebb mértékben csökkent a könyvtárhasználati foglalkozások 

száma. Ennek oka többek között, hogy a pedagógusok tanterve elég kötött, ezért kevés tanórán 

tudják elvinni a tanulókat foglalkozásokra. Leginkább a közeli általános iskolákból érkeztek 

érdeklődők. Két óvodás csoport is meglátogatta a tagkönyvtárat. 2015-ben 29 könyvtári órán 649 

fő vett részt. 

 

A könyvtár több rendezvényt valósított meg Farkas László, a városrész önkormányzati 

képviselőjének támogatásával. 

 

Csatlakoztak az országos Internet Fiesta programhoz, Székesfehérvár nevezetességeit mutatták 

be az érdeklődőknek több honlapon. A gyerekek sok érdekes, helyi vonatkozású eseményt, 

nevezetességet ismertek meg az internet segítségével. Más alkalommal egy felső tagozatos osztály 

a www.vmk.hu oldalon az online katalógus használatával ismerkedett meg. 

 

Az általános iskola épületéből való költözést követően csökkent a gyermekrendezvények száma. 

Az intézmény sokoldalú, színes programokat szervezett minden korosztály számára. 

Gyermekrendezvények: A víz világnapja alkalmából megszervezett játékos vetélkedő, rendhagyó 

történelmi foglalkozások Bencze Tamás nagymester vezetésével, farsangi vidám órák, Trupka 

Zoltán csillagász előadása, kézműves foglalkozások, mesemondó verseny, játékos formában 

madarak és fák napja, versmondó és prózamondó délután. 

 

A 2015. évi kiállításoknál visszatérő kiállító Sárosi István a képeslap-gyűjteményével, aki 

összesen 3 kiállítást szervezett színvonalasan összeállított tematikus gyűjteményéből. Nagy sikert 

aratott minden egyes tárlat. Igény jelentkezett kézműves alkotások bemutatására is. Karácsony 

előtt hagyományosan, az olvasók alkotásaiból nyílt tárlatot lehetett megtekinteni. A látogatók 

körében nagy tetszést aratott, hogy minden hónapban újabb és újabb érdekességeket láthattak a 

vitrinekben elhelyezve. 

 

Vetítéssel egybekötött előadást tartott Fülöpné Óvári Edit, a Hold hatásairól 3 alkalommal, dr. 

Siklósi Gyula régész professzor Fehéredő múlt címmel várostörténeti előadást 3 alkalommal. Az 

Ünnepi Könyvhét keretében Tihanyi Tamás újságíró beszélgetett Fülöp Attilával a 

fegyverekről, és a Fegyvertitkok című könyv bemutatására is sor került.  

 

Jelentősen emelkedett a rendezvények és használóképzések száma. 2014-ben 35 rendezvényen 

1.551 fő, 2015-ben 74 rendezvényen 1.879 látogató vett részt. 

 

2015-ben 6 diák 59 alkalommal 126 órában vállalt Iskolai Közösségi Szolgálatot a 

könyvtárban. A középiskolások segítették a rendrakást a polcokon, rendezvényeket készítettek 

elő, jelzeteket pótoltak, javítottak, összegyűjtötték a sérült könyveket kötészetre. 

 

 

Zentai úti tagkönyvtár 

A tagkönyvtárban az év. második felétől egy könyvtáros asszisztens és egy 2 órás takarító látta el 

feladatokat. Munkáját segítette fél állásban heti egy alkalommal a Széna téri Tagkönyvtárból egy 

kolléganő. A tagkönyvtári kolléga, mivel a Zentai úti Tagkönyvtár szombaton zárva tart, 

háromhetente a Széna téri Tagkönyvtárban vett részt az olvasószolgálati feladatokban. 

 

A nyitvatartási idő heti 4 napon 24 óra, összesen 96 óra keddtől péntekig. 

A nyitvatartási napok száma 2015-ben 163 nap volt, mivel a nyitvatartást az iskolai szünetekkel 

összehangolva kellett megállapítani. 

  

http://www.vmk.hu/
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A tagkönyvtár nagy gondot fordított a könyvek és szolgáltatások népszerűsítésére azzal a 

céllal, hogy újabb felnőtt és gyermek olvasók ismerjék meg a könyvtárat és szolgáltatásait, ezzel 

emelve a beiratkozott olvasók számát. 

 

A könyvtárhasználók és kölcsönzők legnagyobb része az elmúlt évekhez hasonlóan a Zentai Úti 

Általános Iskola tanulóiból és dolgozóiból kerül ki. 

A könyvtárnak 406 aktív használója volt (előző évben 412), ebből 309 gyerek. 

 

A könyvtárhasználók száma csökkenést mutat, amelynek oka lehet, hogy az előző kolléga távozása 

után új könyvtárossal kellett megismerkedniük a gyerekeknek, valamint új szabály bevezetése az 

iskola részéről, ami miatt a gyerekek a könyvtárat csak az ebéd utáni szünetben látogathatták. A 

szórólapozásnak köszönhetően nem csökkent nagyobb arányban a használók száma. 2015-ben 

2.565 fővel (6.567) csökkent a 14 éven aluliak és 100 fővel (1.164) a felnőtt könyvtárhasználók 

száma. 

 

A referensz kérdések száma 2014-ben 1.138, 2015-ben 934 db volt, ami szintén csökkenést mutat. 

 

A kölcsönzött dokumentumok száma csak kismértékben (150 db) 6.541 db-ra csökkent. 

 

A folyóiratok közül a gyerekek a Garfieldot és a Képes Sportot keresték és vitték leginkább. A 

felnőtt olvasók a Lakáskultúrát, a Praktikát és a női magazinokat kedvelték, összesen 292 db 

folyóiratot kölcsönöztek. Az éves folyóiratrendelés az olvasói igényekhez alkalmazkodott. 

 

Az előjegyzés és foglalás lehetőségével továbbra is éltek az olvasók Az előjegyzések száma 99-ről 

105-re, a foglalások száma 22-ről 32-re növekedett. 

 

A fiókközi kölcsönzést szívesen veszik igénybe az olvasók, a tagkönyvtár 82 db könyvet kért és 

136-at adott. 

 

Könyvtárközi kölcsönzésben 30 db könyvet küldött küldött más intézmények számára. 

 

2015-ben kevesebb könyvtári foglalkozás és könyvtárhasználati óra volt a könyvtárban 

bekövetkezett személyi változás miatt. 2014-ben 52 könyvtárhasználati órát tartottak 1.293 fővel, 

2015-ben 42 órát 1.063 fővel. 

 

A tagkönyvtárat délelőtt a könyvtári órákon részt vevő gyerekeken kívül az iskola pedagógusai, a 

környéken lakó nyugdíjasok és gyesen lévő anyukák látogatták. Délután az alsó tagozatos diákok 

kölcsönöztek. 

 

A könyvtárat legtöbbet 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 kalandregénynek. Egymásnak ajánlva kölcsönözték a könyveket, de nagyon sokszor kérték a 

könyvtáros segítségét, véleményét. A tanulók nagyon kedvelték a havi, saját készítésű 

rejtvényeket, ezeket általában a könyvtárban oldották meg. 

 

A nyugdíjas olvasók csekély számuk ellenére aktívan kölcsönöztek. Szeretik a régi kiadású 

könyveket is, de egyre gyakrabban keresték a folyóiratokban reklámozott új sikerkönyveket, 

útikönyveket, híres emberek életrajzait. 

 

Az idős olvasók örömmel fogadták a házhoz szállítás lehetőségét és többen éltek vele. 
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Fontos feladat, hogy a beiratkozott olvasók közül minél többen váljanak kölcsönző olvasóvá. 

Ezt a könyvtárban dolgozó kolléga az állomány igény szerinti fejlesztésével és a könyvek 

bemutatásával, a polcok átrendezésével próbálta elérni. Sok kötelező olvasmány már 

használhatatlan állapotba került, ezért a rendelés ennek figyelembevételével történt. 

 

2015-ben összesen 50 rendezvény volt a könyvtárban 1.519 résztvevővel. A 41 

könyvtárhasználati foglalkozás mellett kézműves foglalkozások, kiállítások várták az 

érdeklődőket. Író-olvasó találkozót szerveztek Balázs Ágnessel. 

 

Az elavult, elhasználódott dokumentumok kivonása megtörtént. A még javítható könyvek kötésre 

kerültek. 

 

 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

A tagkönyvtár feladatait 3 könyvtáros és egy 2 órás takarító látta el. A takarítónő hosszantartó 

betegsége miatt a helyettesítést meg kellett oldani. 

 

A nyitvatartási idő heti 5 napon 39 óra, összesen havi 156 óra keddtől szombatig. 

A nyitvatartási napok száma 2015-ben 202 nap. 

 

A tagkönyvtárban az elavult, Linux operációs rendszerű számítógépek cseréje megtörtént. A 

tagkönyvtárba beszerzésre került továbbá fényképezőgép, hangfal a rendezvényekhez, valamint 

9 db karfás szék az idős olvasók kényelmét szolgálva. 

 

Akadálymentesített szolgáltatásként beszerzésre kerültek siketek és nagyothallók számára jelelt 

DVD-k a MaNDA-tól. 

 

A tagkönyvtárban az elavult fűtési rendszer korszerűsítése, ezzel együtt a régi, rosszul záródó 

ablakok cseréje 2015-ben megtörtént. Az ablakfelőli falrészt a kollégák festették le. A leltár 

miatt nem a tervezett nyári zárva tartás alatt, hanem szeptember közepén kellett bezárni két hétre a 

felújítási munkák miatt. A könyvtári tér előkészítése, a könyvek le-felpakolása, a takarító tartós 

betegsége miatt sok többletfeladat hárult az itt dolgozókra.  

 

A tagkönyvtár legfontosabb feladata 2015-ben is a hozzá forduló olvasók igényeinek minél 

teljesebb körű kiszolgálása, valamint szolgáltatásainak és programjainak népszerűsítése, 

továbbá programok, rendezvények szervezése volt. 

 

Az előző évben a DVD-k, 2015-ben a könyvek leltározása volt kiemelt feladata a 

tagkönyvtárnak. A leltározási munkák jól előkészítetten és szervezetten zajlottak a kijelölt 

határidőn belül. A hiány jóval a vonatkozó törvény által megengedett darabszám alatt volt, 

összesen 74 db. A leltár utómunkálatai (a kölcsönzésből visszahozott könyvek és raktári 

kartonjaik bélyegzése) nagy figyelmet és pontosságot igényelt. 

Kiemelt feladat volt továbbá a tagkönyvtárban lévő DVD állomány címleírásának és raktári 

jelzeteinek egységesítése, mert a volt városi és a megyei könyvtár más szempontok alapján 

dolgozta fel az állományt. Az egységesítési munkák igen sokrétűek voltak. A raktári kartonokon, 

a gépi címleírásokban, a DVD tokokon is javítani kellett a jelzeteket. Egyúttal különböző 

tematikus csoportokba lett sorolva a DVD állomány és színcsíkokkal lett ellátva. 

 

A tagkönyvtár aktív használóinak száma emelkedett, 2014-ben 796 fő, 2015-ben 816 fő, tehát 

a leltározási és felújítási munkák miatti többletbezárások ellenére sikerült megőrizni az 

olvasókat, minimális mértékben még nőtt is a használók száma. Köszönhető ez az augusztusban 

megváltozott igen kedvező beiratkozási díjaknak is. 
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Számottevően nőtt a 14 éven aluli kölcsönzők száma, 2014-ben 1.758, 2015-ben 1.924 fő volt, 

annak ellenére, hogy 12 nappal kevesebbet volt nyitva a könyvtár. Egyik magyarázat az iskolai 

foglalkozások eredményeként beiratkozó diákok megjelenése, valamint a környékre költözött sok 

fiatal gyerekes házaspár. A tervszerű állományalakításnál mindezt figyelembe véve több gyerek és 

ifjúsági művet szerzeményezett a könyvtár, bővült a választék, mindezek eredményeként nőtt a 

gyermekkölcsönzők száma. 

 

Érdekes módon a kölcsönzött dokumentumok száma nem emelkedett. A14 éven aluliak 2014-ben 

6.000, 2015-ben 5.995, a 14 éven felüliek 2014-ben 21.246, 2015-ben 18.303 db dokumentumot 

kölcsönöztek. Valószínű, hogy az olvasók többször látogattak a könyvtárba, de egyszerre csak 

kevesebb dokumentumot kölcsönöztek.  

 

Sajnos csökkenés tapasztalható a DVD állomány kölcsönzési adataiban is. 2015-ben 1.289 db-bal 

kevesebbet, 9.367 db-ot kölcsönöztek. Talán az lehet a magyarázat, hogy 2014-ben az összevont 

városi és megyei állomány nagy újdonság volt a környéken lakóknak. Ennek ellenére továbbra is 

népszerű ez a dokumentumtípus, mivel igen kedvezőek a kölcsönzési feltételek. 

 

A folyóiratok kölcsönzése továbbra is népszerű, nem változott az előző évihez képest 2014-ben 

1.020, 2015-ben 1.022 db. 

 

Változást mutat a telefonos és e-mailes távhasználat is, 2015-ben 3.103, 2015-ben 2.455 

alkalommal éltek ezzel a lehetőséggel az olvasók. A csökkenés oka a könyvtár webes felületének 

elterjedtebb használata lehetett. Egyre több olvasó használta a könyvtár honlapjáról elérhető 

olvasói állapotát, ahol hosszabbíthat, előjegyezhet, foglalhat. 2014-ben 133 foglalás, míg 2015-

ben 149 foglalás volt, tehát egyre elterjedtebb az online használat.  

 

Az információtechnikai eszközök egyre szélesebb körű elterjedését bizonyítja az a tény is, hogy 

csökkent a könyvtárban számítógépet használók száma. Sok embernek van otthon számítógépe, 

internet elérhetősége és rohamosan terjed az okos telefonok használata is. 2014-ben a 14 éven 

aluliak közül 104 fő, 2015-ben 69 fő, 2014-ben 14 éven felüliek közül 615 fő, 2015-ben 341 fő 

vette igénybe ezt a szolgáltatást.  

 

Az előjegyzések száma is csökkenést mutat 2014-ben 862 db, míg 2015-ben 631 db. Ez 

összefügghet az előbb említet tervszerű gyarapítással, továbbá, hogy a Márai-program keretében 

további, az eddig desideráta jegyzéken szereplő dokumentumot sikerült megvásárolni. 

 

A fiókközi kölcsönzések száma kismértékű csökkenést mutat, 487 db-ot kapott; 363 db-ot küldött 

a tagkönyvtár. A tervszerű állománygyarapítás miatt az olvasók egyre inkább a tagkönyvtáron 

belül is megtalálták a keresett dokumentumot, de természetesen a felmerülő igényeket másik 

tagkönyvtárból, illetve a központból továbbra is szívesen teljesítették a könyvtár dolgozói, a 

könyvfutár közreműködésével. 

 

Könyvtárközi kérésként 55 db dokumentumot küldött az ország más könyvtárainak és 2 db-t 

kért olvasóinak. 

 

A tagkönyvtárban végzett reprográfiai szolgáltatások száma minimális csökkenést mutat az előző 

évihez viszonyítva, ez arányaiban a nyitvatartási napok kevesebb számával magyarázható.  

 

Ebben az évben is az Új Könyvek jegyzékéről történt a tervszerű gyarapítás. Évente négy 

alkalommal kerül sor a DVD-k beszerzése az erre biztosított keret felhasználásával. Egy 

alkalommal a MaNDA-tól jelelt DVD-k kerültek beszerzésre 
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A tagkönyvtár állománya 2014-ben 574 db könyvvel és 119 db DVD-vel, 2015-ben 536 db 

könyvvel és 177 db DVD-vel gyarapodott. 2015-ben nőtt a DVD-re fordítható keretösszeg.  

 

Az év elején a szűkös raktározási lehetőség miatt a folyóiratokat a könyvtár kiárusította 

kedvezményes áron. 

 

A tagkönyvtárnak 2015-ben is több alkalommal nyílt lehetősége a megrongálódott 

dokumentumok köttetésére, így nem kellett leselejtezni ezeket a népszerű könyveket. 

 

A tagkönyvtár, főleg az idősebb olvasói számára, rendszeresen indított alapfokú számítógép-

használati tanfolyamokat. A nyugdíjas korosztály kedveli ezt a szolgáltatást. A vonzáskörzetbe 

tartozó iskolákkal jó kapcsolatot tart fenn, rendszeresen jártak a tanulók könyvtárhasználati 

foglalkozásokra. Ezeken az alkalmakon a könyvtárhasználati ismereteken kívül kézműveskedés 

és papírszínházas mesék élménye is várt a kisdiákokra. A foglalkozásokon részt vevő gyerekek 

nagy része be is iratkozott a könyvtárba. 

 

Kiállítás készült a magyar kultúra napja alkalmából, a farsangi népszokáshoz, Múzeumok 

Éjszakájához kapcsolódóan és Berecz Mónika amatőr fotós állatokat ábrázoló képeiből. 

Előadást tartott Téli egészségmegőrzés címmel Pintérné Annus Rita, dr. Czetz Balázs Azok az 

ötvenes évek: történetek Fejér megye múltjából címmel. 

Csatlakozva az országos Internet Fiesta programjához főleg az idősebb korosztálynak szervezett 

programot. Az Ünnepi Könyvhéten Szécsi Noémi írónővel Gellén-Miklós Gábor költő 

beszélgetett. Az őszi Országos Könyvtári Napok alatt Tari Péter mérnök szakértő tartott előadást. 

 

A lengyel-magyar barátság hete keretében Tavaszi népszokások Lengyelországban címmel 

családias beszélgetés volt Szentgyörgyi Henryka vezetésével. A hagyományos kora őszi 

rendezvény a Muzsikáló Udvar, ami 10. alkalommal került megrendezésre. Novemberben Szabó 

Mira Emma stílustanácsadót és Kocsis Noémi újságíró könyvének bemutatóját hallgathatták meg 

az érdeklődők. 

A rendezvények megvalósítását támogatta Deák Lajosné a városrész önkormányzati 

képviselője. 2015-ben összesen 36 rendezvényt szerveztek, melyen 896 fő vett részt. 

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében 5 diákot fogadott a könyvtár, akik 24 alkalommal 24 

órában segítették a könyvtárosok munkáját. Mellettük mentori feladatokat látott el egy 

könyvtáros.  

 

 

 

11.2. Nyitva tartás  

Mutatók 2014. tény 2015. terv 
2015. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma 

(a könyvtár székhelyén) (óra) 
171 171 171 0 

Hétvégi nyitva tartás (óra) 7 7 7 0 

Munkaidőn túli nyitva tartás (óra) 0 0 0 0 

Nyári zárva tartási idő 

(munkanap) 
32 29 29 -10,34% 

A nyári zárvatartás ideje 3 nappal kevesebb volt, mint a megelőző évben. Ennek mindössze az 

az oka, hogy az augusztus 20. péntekre esett. 
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Nyitva tartás szolgáltató helyenkénti és heti bontásban, 4 hétre vetítve 

 
Központi 

könyvtár 

Budai 

út 

Széna 

tér 

Tolnai 

utca 

Ped. 

Szakkvt. 
Zsolt utca 

Mészöly 

G. út 
Zentai út 

hétfő 

13 – 18 

(első hétfőn 

zárva) 

ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA 

kedd 10 - 18 11 - 19 11 - 19 11 - 19 10 - 18 10 - 18 

9 - 12  

és  

13 - 19 

10-16 

szerda 10 - 18 11 - 19 11 - 19 11 - 19 10 - 18 10 - 18 13 - 19 10-16 

csütörtök 10 - 18 11 - 19 11 - 19 11 - 19 10 - 18 10 - 18 13 - 19 10-16 

péntek 10 - 18 11 - 19 11 - 19 11 - 19 10 - 18 10 - 18 13 - 19 10-16 

szombat 9 - 16 10 - 17 10 - 17 10 - 17 ZÁRVA 9 - 16 10 - 17 ZÁRVA 

1.hét 39 óra 39 óra 39 óra 39 óra 32 óra 39 óra 34 óra 24 óra 

2.hét 44 óra 39 óra 39 óra 39 óra 32 óra 39 óra 34 óra 24 óra 

3.hét 44 óra 39 óra 39 óra 39 óra 32 óra 39 óra 34 óra 24 óra 

4.hét 44 óra 39 óra 39 óra 39 óra 32 óra 39 óra 34 óra 24 óra 

Összesen 171 óra 156 óra 156 óra 156 óra 128 óra 156 óra 136 óra 96 óra 

2014-ben a nyitvatartás összesen 28 órával növekedett, ezért 2015-ben nem került sor további 

módosításra. 

 

Nyitvatartási napok száma 2015-ben 

hónap AV OT FK IK Budai Mészöly Széna Tolnai Zentai Zsolt Ped. 

1. 24 24 24 24 21 21 21 21 16 21 15 

2. 23 23 23 23 20 20 20 20 16 20 16 

3. 25 25 25 25 21 21 21 21 17 21 17 

4. 24 24 24 24 21 21 21 21 14 21 14 

5. 22 21 22 22 20 20 20 20 16 20 16 

6. 25 25 25 25 19 19 9 19 17 19 17 

7. 9 24 9 9 15 11 4 15 0 3 7 

8. 7 20 7 7 0 4 14 0 7 6 4 

9. 25 25 25 25 22 22 22 22 18 11 18 

10. 25 25 25 25 21 21 21 21 13 21 17 

11. 24 24 24 24 20 20 20 20 16 20 16 

12. 22 22 22 22 19 19 19 19 13 19 12 

Össz.: 255 282 255 255 219 219 212 219 163 202 169 

 
Az éves nyitvatartási napok száma az Olvasóteremben a legmagasabb, mivel ez a könyvtár 

egyetlen részlege, amely egész évben, folyamatosan üzemel. A Központi Könyvtár egyéb 

részlegeinek nyitvatartása azért magasabb a tagkönyvtárakénál, mert csak a hónap első hétfőjén, 

míg a tagkönyvtárak minden hétfőn, két tagkönyvtár pedig szombaton is zárva tart. 
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11.3. Könyvtárhasználat 

11.3.1. Beiratkozott olvasók száma 

2015-ben a regisztrált használók száma 11.955 fő volt. A felnőtt olvasók száma 8.984 fő, a 

gyermekolvasók száma 2.971 fő volt. Az olvasók életkori adatai alapján, az elmúlt évhez 

hasonlósan a 30-49 év közötti korosztály iratkozott be legnagyobb számban a könyvtárba. 

 

2015. évben 11.955 olvasó iratkozott be a könyvtárba. Bár ez 363 fő csökkenést jelent, a 

korábbi évek tendenciájához visznyítva mégis javulást jelent. Úgy tűnik, hogy a koráábi években 

tapasztalható, átlagban ezer fő körüli csökkenés végre megszűnik. A könyvtár dolgozói mindent 

megtesznek abban érdekében, hogy a következő évben már ne legyen negatív ez a statisztikai 

adat, a következő lépés az olvasók számának emelése lesz. 

 

2015. augusztus 1-jétől Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorlatilag jelképes 

összegben határozta meg a beiratkozási díjat. A városkártya kedvezmények bővítéseként a város 

állandó lakosai számára 100,- Ft-ban határozta meg a könyvtári beiratkozási díjat. 

Az intézkedésnek is köszönhetően 11,4 %-kal emelkedett az új beiratkozók száma. 

 

Sajnos a tapasztalatok alapján a kedvezményes beiratkozás lehetősége a széleskörű 

tájékoztatás ellenére sem jutott el a város lakosságához. Ez azt jelzi számunkra, hogy még 

nagyobb energiát kell fektetni a könyvtár és szolgáltatásai népszerűsítésébe, hiszen az 

érdeklődők szívesen élnek a kedvezményes lehetőséggel. 

 

 

Beiratkozott olvasók száma 2015-ben 

Felnőtt: 8.984  Férfi: 4.129 

Gyermek: 2.971  Nő: 7.826 

Összesen: 11.955  Összesen: 11.955 

Ebből: új beiratkozó 3.008 25.2% 

 aktív használó 9.924 83.0% 

 

 

Beiratkozott olvasók életkor szerinti megoszlása 

 Életkor szerint   Fő %-ban 

6 év alatt   170 1,4% 

6-10 év között  1.475 12,3% 

10-14 év között  1.326 11,1% 

15-19 év között  1.161 9,7% 

20-29 év között  1.817 15,2% 

30-49 év között  2.958 24,8% 

50-59 év között  1.047 8,8% 

60 év felett  2.001 16,7% 

Összesen:    11.955 100.0% 
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11.3.2. A könyvtárlátogatók száma 

Személyes használat, kölcsönzők száma, kölcsönzött dokumentumok száma 

A személyes használatok száma 2015-ben összesen 153.961 volt. A 14 éven aluliak 35.310 

alkalommal, a 14 éven felüliek 118.651 alkalommal használták a Vörösmarty Mihály 

Könyvtárat. 

 

1,7 %-os növekedést mutat a kölcsönzők száma. 14 év alatt 16.704 fő, a 14 év feletti 

korosztály esetében pedig 61.172, ez összesen 77.876 kölcsönzőt jelent. 

 

A kölcsönzött dokumentumok száma összesen 295.418 db volt. A 14 éven aluliak által 

kölcsönzött dokumentumok száma 54.875 db, ami 3%-os emelkedést mutat az előző évhez 

viszonyítva. A 14 éven felüliek 240.543 db dokumentumot kölcsönöztek, amely csökkenést jelent. 

Ezzel szemben a helyben használt dokumentumok száma jelentősen emelkedett, ami az olvasói 

szokások változását mutatja. 
 

A könyvtárhasználat adatai negyedéves bontásban 

Id
ő
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a

k
 

A könyvtárhasználatok száma Kölcsönzők száma 
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1. 14 154 3 301 2 426 1 474 5 925 4 642 22 401 

2. 14 196 3 691 2 250 1 573 5 450 4 935 21 029 

3. 15 038 3 956 2 448 1 608 5 976 4 930 22 997 

I. negyedév 43 388 10 948 7 124 4 655 17 351 14 507 66 427 

4. 13 805 3 365 2 169 1 516 5 738 4 803 21 601 

5. 13 007 3 259 2 143 1 539 5 209 4 820 20 055 

6. 15 074 3 654 1 890 1 447 5 238 5 815 22 480 

II. negyedév 41 886 10 278 6 202 4 502 16 185 15 438 64 136 

7. 6 826 1 245 1 079 901 2 816 2 626 14 127 

8. 4 107 688 732 353 1 674 1 447 7 196 

9. 14 047 2 824 2 272 1 562 5 715 5 433 22 758 

III. negyedév 24 980 4 757 4 083 2 816 10 205 9 506 44 081 

10. 14 940 3 142 2 471 1 546 5 925 5 329 22 933 

11. 14 922 3 337 2 432 1 731 5 774 5 445 21 515 

12. 13 845 2 848 2 549 1 454 5 732 4 650 21 451 

IV. negyedév 43 707 93 27 7 452 4 731 17 431 15 424 65 899 

Összesen 153 961 35 310 24 861 16 704 61 172 54 875 240 543 
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A könyvtárhasználatok száma szolgáltató hely szerinti bontásban 

Szolgáltató hely 

A könyvtárhasználatok 

száma 

Kölcsönzők 

száma 

Kölcsönzött 

dokumentumok 

száma 

Személyes 

használat 
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Budai úti Tagkönyvtár 19 456 2 035 1 992 1 587 10 751 5 828 44 734 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 
13 090 2 602 1 532 1 018 4 442 3 239 18 691 

Széna téri Tagkönyvtár 15 142 2 691 2 887 1 722 8 488 5 431 33 750 

Tolnai utcai Tagkönyvtár 9 992 3 795 1 230 1 629 3 611 4 413 14 593 

Zentai úti Tagkönyvtár 7 731 6 567 258 2 678 665 4 841 1 700 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 8 699 2 028 2 455 1 924 5 158 5 995 18 303 

Pedagógiai Szakkönyvtár 2 694 74 1 893 62 1 703 379 6 817 

Központi Könyvtár 77 157 15 518 12 614 6 084 26 354 24 749 101 955 

Összesen 153 961 35 310 24 861 16 704 61 172 54 875 240 543 

 

 
 

Kölcsönzött dokumentumok típusonkénti megoszlása 

A kölcsönzött dokumentumok típusonkénti megoszlása mutatja, hogy a statisztikai adatok szerint 

továbbra is a könyvé a vezető szerep. 2015-ben összesen 266.694 db könyvet kölcsönöztek az 

olvasók. Második helyen az egyéb dokumentumok (DVD, kotta stb.) kölcsönzése áll, 11.692 

db, majd a tagkönyvtárakban biztosított folyóirat kölcsönzés adatai állnak, melyből összesen 

11.080 db-ot kölcsönöztek a könyvtár állományából.  

 

Tagkönyvtáranként eltérőek az adatok. A Tolnai utcai Tagkönyvtár statisztikai adataiban 

látható a legnagyobb változás. A tagkönyvtár kiköltözve a Sziget utcai iskola épületéből, a 

belvároshoz közeli lakótelepen 2014 októbere óta áll az olvasók rendelkezésére. Az új helyszínen 

44 %-kal csökkent a 14 éven aluli látogatók száma, ezzel szemben 67 %-os emelkedést mutat a 

felnőtt kölcsönzők száma és 47 %-os növekedést az általuk kölcsönzött dokumentumok 

száma. 

 

A Pedagógiai Szakkönyvtárban folyamatosan emelkedik a személyes használatok és a 

kölcsönzők száma is. 
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A kölcsönzött dokumentumok típusonkénti megoszlása szolgáltató hely szerinti bontásban 

Szolgáltató hely 

Kölcsönzött dokumentumok típusonkénti megoszlása 
internethasznál

ók száma 
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Budai úti 

Tagkönyvtár 
46 331 0 0 1153 31 327 2720 50 562 134 2 505 907 

Mészöly Géza 

utcai 

Tagkönyvtár 

20 498 0 0 29 8 0 1395 21 930 861 2 273 2028 

Széna téri 

Tagkönyvtár 
33 696 13 0 18 100 77 5277 39 181 644 1 707 1281 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 
18 630 0 1 0 0 1 374 19 006 191 449 2216 

Zentai úti 

Tagkönyvtár 
6 226 6 11 0 6 0 292 6 541 0 0 934 

Zsolt utcai 

Tagkönyvtár 
13 806 73 5 7 18 9 367 1022 24 298 69 341 323 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 
7 107 6 0 0 61 22 0 7 196 5 42 1231 

Központi 

Könyvtár 
120 400 1 420 660 2 007 319 1 898 0 126 704 2 782 4 680 6 690 

Összesen 266  694 1 518 677 3 214 543 11 692 11 080 295 418 4 686 11 997 15 610 

 

Helybenhasználat 

Összesen 406.477 db dokumentumot használtak helyben, a könyvtár részlegeiben, 

tagkönyvtáraiban az olvasók. Az adat magába foglalja az olvasóterembe bekért folyóiratok, 

központi raktári könyvek számát is. 

 

Az adatokban összességében nagymértékű növekedés tapasztalható. 36.101 db-bal több a 

helyben használt dokumentumok száma, ebből 4.300 db-bal növekedett a 14 éven aluliak 

által helyben használt dokumentumok száma is.   

 
Helyben használt dokumentumok száma 

Szolgáltató helyek 
Helyben használt 

dokumentumok száma 

Ebből a 14 év alattiak 

által használt 

dokumentumok száma 

Budai úti Tagkönvtár 65 354 6 421 

Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár 13 347 2 654 

Széna téri Tagkönyvtár 67 204 9 879 

Tolnai utcai Tagkönyvtár 5 785 2 325 

Zentai úti Tagkönyvtár 6 039 5 027 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 13 442 6 076 

Pedagógiai Szakkönyvtár 10 653 480 

Központi Könyvtár 224 653 38 524 

Összesen 406 477 71 386 
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Reprográfiai szolgáltatások 

A könyvtár olvasói közül 3.798 fő kért fénymásolást, szkennelést vagy nyomtatást. Számukra 

28.683 oldalnyi másolat készült el az év folyamán. A szolgáltatások közül a nyomtatás és 

nagymértékben a fénymásolás csökkent. Kiemelkedően magas volt a szkennelést kérők száma. 

Összességében 8,5%-kal több olvasó élt a szolgáltatás lehetőségével, de 7,9 %-kal kevesebb 

volt a másolt oldalak száma. 

 

Szolgáltatás 

típusa 

Igénybe vevő olvasók 

száma 

Másolt/szkennelt/ 

nyomtatott 

oldalak száma 

Változás %-ban kifejezve 

 2014 2015 2014 2015 Olvasók száma 
Másolt oldalak 

száma 

Fénymásolás 1.646 1.928 15.318 12.242 17% -20% 

Nyomtatás 1.644 1.636 13.666 13.276 -0,4% -2,8% 

Szkennelés 209 234 2.162 3.165 12% 46,3% 

Összesen 3.499 3798 31.146 28.683 8,5% -7,9% 

 

11.3.3. Távhasználat, irodalomszolgáltatás 

Távhasználatot többféle módon lehet igénybe venni. Az olvasók telefonos vagy e-mailben 

történő megkeresése esetén is szolgáltatást nyújt a könyvtár. Ezen túl a honlap napi 24 órában 

az általános információkon túl folyamatosan frissített tartalommal áll az olvasók rendelkezésére. 

 

2015-ben tovább nőtt a távhasználatok száma. Ezen belül eltérés tapasztalható, kisebb 

mértékben csökkent a telefonon és az e-mailben történő segítségkérés a könyvtárostól, ezzel 

szemben nőtt a honlap látogatottsága. Ennek oka, hogy egyre népszerűbb az olvasók körében az 

online módon történő hosszabbítás, előjegyzés, kevésbé van szükség ezekhez a könyvtáros 

közreműködésére. 

 

146.054 alkalommal vették igénybe ezt a típusú szolgáltatást, 1,1%-kal többen, mint az ezt 

megelőző évben. 

 

Tájékozódás módja 
Távhasználat 

száma 2014-ben 

Távhasználat 

száma 2015-ben 

Változás %-ban 

kifejezve 

Telefon és e-mail 24 925 24 861 -0,25% 

Látogatások száma az 

intézmény honlapján 
119 511 121 193 1,4% 

Összesen: 144 436 146 054 1,1% 

 
Az Internetet a 14 éven aluliak közül 4.686 fő, a 14 éven felüliek közül 11.997 fő, azaz összesen 

16.683 fő használta. 

 

Naponta több alkalommal kerestek információt a kollégák és szolgáltattak hozzá irodalmat. A 

referensz (tájékoztató) kérések száma 15.610 volt. Ez azt jelenti, hogy ennyi alkalommal volt 

szükséges mélyebben kutatni egy-egy kérdés megválaszolásához. Ezeknek a kérdéseknek egy 

részét általában internetes adatbázisok és online keresések során lehet megválaszolni. 
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A hagyományos értelemben vett irodalomszolgáltatás, témakutatás az online hozzáférhető 

adatbázisok elterjedésével visszaszorult. Irodalomkutatás olvasói kérésre 9 témában készült a 

Felnőtt kölcsönző részlegben és az Olvasóteremben, valamint készült 4 nagyobb volumenű 

bibliográfia közösen a helyismereti csoporttal. A jobb visszakereshetőség és a korábbi találatok 

felhasználása céljából folytatták a könyvtár által végzett irodalomkutatások eredményeinek 

számítógépes rögzítését. 

 

 
11.3.4. Könyvtárközi dokumentumszolgáltatás 
 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Könyvtárközi kölcsönzés 2015-ben 

Szolgáltató helyek 

Kérés Teljesítés 
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Budai úti Tagkönyvtár 285 30 278 0 2 28 0 2 

Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár 130 35 119 0 0 25 0 0 

Széna téri Tagkönyvtár 260 18 259 0 0 15 0 10 

Tolnai utcai Tagkönyvtár 52 9 52 0 0 9 0 0 

Zentai úti Tagkönyvtár 30 0 30 0 0 0 0 0 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 55 2 55 0 0 2 0 0 

Pedagógiai Szakkönyvtár 98 7 98 0 0 7 0 0 

Központi Könyvtár 2 514 128 2 415 0 49 80 0 48 

Összesen: 3 424 229 3 306 0 51 166 0 51 

 

 

Teljesített kérések száma 

Dokumentumtípus 

szerinti megoszlás 

Általunk 

kért 

Tőlünk 

kért 
Összesen 

Eredeti dok. száma: 80 2415 2495 

Könyv 80 2352 2432 

Hangoskönyv 0 50 50 

Hangkazetta 0 0 0 

Kotta 0 0 0 

DVD 0 0 0 

CD-ROM 0 2 2 

CD 0 10 10 

Folyóirat 0 0 0 

Videó 0 1 1 

Másolatok száma: 48 49 97 

Elektronikus másolat 48 49 97 

Nyomtatott másolat 0 0 0 

Összesen: 128 2 464 2 592 
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Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtáraként a gyűjteményben 

levő dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé teszik 

könyvtárközi kölcsönzéssel. Összesen 66 település 92 könyvtára (olvasói) számára 

szolgáltattak így dokumentumokat. Székesfehérváron belül 23 egyéb intézménynek kölcsönöztek 

könyvtárközi kéréssel. 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 3.424 kérésből 3.357 dokumentum küldése teljesült. 

Növekedés tapasztalható, 2015-ben 312 db-bal több kérésből 329 db-bal több dokumentum 

küldése valósult meg. 

 

529 db-bal több, összesen 3.306 db kérést eredetiben, 51 db-ot elektronikus formában 

teljesítettek. A teljesítetlen kérések aránya évek óta nagyon alacsony, 2015-ben 1,9% volt. 

 

Az indított kérések száma kis mértékben 229-re emelkedett. Ebből 166 db-ot eredetiben és 51 db-

ot elektronikus formában kértek. 2015-ben 12 teljesítetlen kérés volt. Nyomtatott formában sem a 

könyvtár, sem a könyvtártól nem érkezett kérés. 

 

A statisztikai adatok a beszerzés kiegyensúlyozottságát, az állomány összetételének javulását 

bizonyítják. 

 

 

Fiókközi kölcsönzés 

A fiókközi kölcsönzés lényege, hogy a fiókkönyvtárak minden, konkrét műre vonatkozó 

kölcsönzési igényt ki tudjanak elégíteni helyben. 

Akadálymentes szolgáltatás, mivel bárki számára bármely szolgáltatóhelyen elektronikus 

formában elérhető és fizikailag is hozzáférhető mind a 8 szolgáltató hely, azaz a könyvtár teljes 

állománya. A szolgáltatás 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. 

 

Szolgáltató helyek 
Fiókköziben küldött 

dokumentumok száma 

Fiókköziben kapott 

dokumentumok száma 

Budai úti Tagkönyvtár 1 034 1 431 

Mészöly Géza úti Tagkönyvtár 589 977 

Széna téri Tagkönyvtár 832 1 256 

Tolnai utcai Tagkönyvtár 406 1 097 

Zentai úti Tagkönyvtár 136 82 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 363 487 

Pedagógiai Szakkönyvtár 112 28 

Központi Könyvtár 2 541 655 

Összesen 6 013 6 013 
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11.3.5. Használóképzés  

A könyvtár összesen 65 képzést szervezett az olvasási kompetencia és a szövegértés 

fejlesztésének nem formális támogatására. A programokon 1.692 fő vett részt. 

 

A könyvtár Zenei és számítógépes részlege és a tagkönyvtárak is évek óta szerveznek 

számítógépes ismeretek alapjaira oktató, illetve haladó tanfolyamokat a főleg idősebb korú 

lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében. Ugyanakkor a könyvtárosok számos 

olyan foglalkozást is tartanak, ahol az információk visszakeresésére helyezték a hangsúlyt. 

Összesen 111 digitális kompetenciafejlesztés, információkeresési ismeretet adó képzést tartottak 

913 résztvevőnek. 

 

A legtöbb könyvtárhasználati foglalkozást a tagkönyvtárakban tartották, ahol a könyvtár 

közelében iskola működik vagy működött: a Zentai úti Tagkönyvtárban 20, a Tolnai utcai 

Tagkönyvtárban 42 könyvtárhasználati órát tartottak, könyvtári szinten összesen 123 db 

foglalkozást, 2.439 résztvevővel. 

 

Mind az olvasási, mind a digitális kompetenciák fejlesztésében nagy szerepe volt a Központi 

Könyvtár Gyermekrészlegének és Zenei és számítógépes részlegének, ahol rendszeresen 

tartanak gyermek, illetve felnőtt csoportoknak foglalkozásokat. 

 

Jelentős számmal szerveztek a nyugdíjas korosztály számára programokat, képzéseket: 

összesen 111 alkalommal, 1.106 fő részvételével. Kiemelkedő a Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár teljesítménye, ahol 67 alkalommal 700 fő látogató volt. A tagkönyvtárban 

dolgozók kiváló kapcsolatot ápolnak a különböző nyugdíjas csoportokkal. 

 

Hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programot 2015-ben a könyvtár nem 

szervezett. 

 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzésekből, programokból összesen 28 

valósult meg 393 résztvevővel. 
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11.3.6.Könyvtárhasználati mutatók 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 
2015. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 

(KSZR nélkül) 
  

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók 

száma (fő) 
9.961 10.031 9.924 -0,3 

A könyvtári honlap-látogatások száma 

(kattintás a honlapra) 
119.511 120.000 121.193 +1,4 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány 

nyelven érhető el 
1 3 3  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
30 30 30  

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 
1.500 1.500 1.500 0 

A könyvtár által az Országos 

Dokumentumellátási Rendszerben 

szolgáltatott dokumentumok száma 

3.028 3.045 3.357 +10,86 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 3 3 7  

A Web 2.0 interaktív 

könyvtári szolgáltatások száma (db) 
0 0 2  

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

0 0 478  

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 
1.520.617 1.530.000 1.640.128 +7,85 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma 

2 2 2  

A kölcsönzések száma 

dokumentumtípusonként: 

- könyv 

- LP+MC 

- Videó 

- CD 

- CD-ROM 

- Egyéb 

- Folyóirat 

összesen 

 

 

267.033 

1.708 

345 

3.808 

809 

12.902 

11744 

298.349 

 

 

268.000 

1.708 

345 

3.850 

820 

13.000 

11.744 

299.454 

 

 

266.694 

1.518 

677 

3.214 

543 

11.692 

11.080 

295.418 
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Irodalomkutatások, témafigyelések száma 17.343 17.400 15.610  

A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 

szakmai (megyei, illetve országos szintű) 

tanácsadások száma 

0 5 14  

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 
1 2 6  

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 

szolgáltatások száma 
6 6 8  

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzések száma  

35 50 65  

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken résztvevők 

száma 

1.582 1.650 1.692  

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések 

száma  

75 80 110  

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

1.321 1.400 812  

A könyvtár által szervezett akkreditált 

képzések, továbbképzések száma 
0 0 0  

A könyvtár által szervezett akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken résztvevők 

száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  
138 140 123  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 
3.494 3.500 2.493  

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok száma 

24 24 0  
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A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programokon résztvevők száma 

860 860 0  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok száma 
0 2 4  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

0 30 174  

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

13 15 28  

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

290 300 393  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzéseken 

résztvevők száma, 

74 75 111  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma, 

919 925 1.106  

iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a 

gyermek- és ifjúsági korosztály számára 

szervezett fejlesztő programok, foglalkozások 

száma 

n.a. n.a. 54  

iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a 

gyermek- és ifjúsági korosztály számára 

szervezett fejlesztő programok, 

foglalkozásokon résztvevők száma 

n.a. n.a. 2.051  

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak 

száma 

5 5 10  

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0 10 10  

A könyvtár megjelenésének száma a médiában 82 85 159  

A használói elégedettség-mérések száma 

- a válaszadó használók száma 

- alkalom 

- átlag 

 

238 

1 

 

250 + 500 

1 + 1 

43 település 

478 űrlap 

1 

átlag: 11 

 

A megyei könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési könyvtárak 

száma 

0 5 14  
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Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma 
66 70 152  

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

13 14 17  

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek 

száma 
2 2 4  

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek 

száma 

7 14 16  

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága 

(könyvtárosok száma/megye lakosságának 

száma) 

64,75 

/ 419.506 

= 0,0001543 

66,75 

/ 419.506 

= 0,0001591 

67,5 

/ 417.651 

= 0,0001616 
 

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést 

biztosító számítógéppel való ellátottsága 

(számítógépek száma/a megyeszékhely 

lakosságának száma) 

41 

/ 98.673 

= 0,0004155 

41 

/ 98.673 

= 0,0004155 

41 

/ 98.673 

= 0,0004155 
 

A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 
5.946 6.035 6.101  

A megyei könyvtár által a kistelepülési 

önkormányzattal kötött megállapodások 

számának aránya 

(a megyében lévő kistelepülések 

száma/megállapodást kötött települések száma) 

95 / 64 95 / 69 95 / 69  

A megyei könyvtár által beszerzett művek 

iránti érdeklődés 

- új dokumentumok kölcsönzésének száma 

- újonnan beszerzett kölcsönözhető 

dokumentumok száma 

kölcsönzés száma 

n.a. n.a. 

 

 

25.553 

/ 14.793 

 

= 1,7 

 

 

 
 

11.4. Gyűjteményfejlesztés, gyűjteményfeltárás 

A gyűjtemény szervezésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az Állományalakító és 

feldolgozó csoport végzi. Ősszel elfogadta a fenntartó az új SZMSZ-t, így átalakult az 

Állományalakító és Feldolgozó Osztály is. Az új név Gyűjteményszervezési és Megyei 

Szolgáltatási Osztály, ami két csoportból áll: Állományalakító és feldolgozó csoport, valamint 

Könyvtárellátási és módszertani csoport. A két csoport vezetője az osztályvezető. 
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Az Állományalakító és feldolgozó csoport összesen kilenc fővel végezte szeptembertől a 

munkáját. 8 könyvtáros és egy könyvtárosasszisztens dolgozik a csoportban. Hárman 

részmunkaidőben látják el a feladatokat: két fő 4 órában, egy fő 6 órában. A megnövekedett 

feladatok szükségessé tették a csoport létszámának emelését, egy 4 órás könyvtárossal, akinek 

elsődleges feladata a kijelölt könyvek analitikus feltárása lett. Év végén egy kolléga távozott, 

helyére a korábban 4 hónapig önkéntesként dolgozó jelentkező került 2016 januárjától. 

 

A csoport tagjai délutános műszakban kéthetente egy délutánon, háromhetente egy szombaton 

vesznek részt az olvasószolgálati munkában. A könyvtár által felállított Minőségügyi Tanács 

munkájában részt vett az osztály vezetője, a feldolgozó csoportból egy fő pedig az egyhetes 

minőségértékelési tanfolyamon. 

 

Két kulturális közfoglalkoztatott segíti a munkát. 

 

2015-ben nagy változás történt a csoport életében. A fenntartó támogatásával új, nagyobb, 

akadálymentesített helyre költöztek át, mivel a régi helyén már nem lehetett hatékonyan ellátni 

a feladatot. Az új helyiség a Bory Jenő Általános Iskola külön bejárattal rendelkező részében 

van. Az iskola a belváros közelében található, jól megközelíthető, a központi épülettől 10 perc 

sétával elérhető. Két tantermet alakítottak át, amihez egy folyosó is tartozik. A nyár folyamán a 

könyvtár dolgozóinak segítségével valósult meg a költözés és a folyosó kifestése. Az új 

helyszín jóval tágasabb a korábbinál, lehetővé tette valamennyi feldolgozással kapcsolatos irat 

együttes elhelyezését, így a volt városi könyvtári leltárkönyvek, raktári cédulakatalógusok a 

megyeiek mellé kerülhettek. A földszinti elhelyezés a könyvek mozgatását is megkönnyítik. A 

nagyobb alapterület lehetővé tette, hogy valamennyi könyvcsomag azonnal a polcokra kerüljön, 

mivel háromszor több polc áll rendelkezésre a könyvekhez. 2015-ben már 64 kistelepülés ellátása 

zajlott az előző évi 51-el szemben, amivel emelkedett a feldolgozott példányszám is a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben. Az új helyen a nagy mennyiségű terven felüli 

beszerzések is könnyen elhelyezhetők voltak a feldolgozás idejére. átszállítani a volt városi 

könyvtári leltárkönyveket, raktári cédulakatalógusokat, az új helység lehetővé tette valamennyi 

feldolgozással kapcsolatos irat együttes elhelyezését. 

 

Az új helyen több íróasztalra, székre volt szükség. Beszerzésre került 3 db íróasztal, 7 db szék, 

10 db műanyag, zárható könyvszállító láda, cédulák nyomtatásához egy fekete-fehér 

lézernyomtató beszerzésre került. Nagy teljesítményű fénymásoló/nyomtató/szkennelő tartós 

bérlésére is sor került. A helységek hűvösek, ezért szükség volt három nagy teljesítményű 

konvektorra és szőnyegekre az íróasztalok alá. Kialakításra került egy étkezősarok, ahova 

mosdókagyló, mosogatószekrény, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő és kávéfőző került. 

Sajnos az informatikai hálózat kialakítását egy lépcsőben nem lehetett megvalósítani, optikai 

kábel hiányában, a szolgáltató ígérete szerint erre 2016-ban kerülhet sor. A gyenge minőségű, 

Internetkapcsolat gyakran okozott problémát, a telefon használatában és a könyvtári belső hálózat 

elérésében. 

 

A csoportban a kollégák folyamatosan végezték a tartalmi, formai feltáró munkát, a Textlib 

integrált könyvtári rendszer segédállományainak karbantartását, több tízezer rekordot és hozzájuk 

tartozó cédulát hoztak létre, vagy ellenőriztek és javítottak. A gyarapítással járó teendők, a 

rendelések és nyomon követésük, az érkeztetés, a feltárt művek beleltározása, a gyűjtemény 

apasztásával járó teendők is a csoport munkájához tartoztak. Tevékenységüket és az információk 

gyűjtését az olvasószolgálati munkák során is hasznosították. 
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A könyvtár állománya 

Megnevezés 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár állománya 2015-ben  

Központi 

Könyvtár 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Tagkönyvtárak 

összesen 

VMK 

összesen 

Letéti 

állomány 

KSZR 

állomány 

ÖSSZESEN 

/ db 

Egyedi nyilvántartású 

dokumentumok 
              

Törzsgyűjtemény               

Könyv 293 404 21 121 186 688 501 213 1 960 28 290 531 463 

Időszaki 

kiadvány 
16 330 0 0 16 330     16 330 

Összesen: 309 734 21 121 186 688 517 543 1 960 28 290 547 793 

Különgyűjtemények I. 0 0 0 0       

Dévay-gyűjtemény 429 0 0 429     429 

1851 előtti könyv 599 0 0 599     599 

Hangfelvétel 0 0 0 0     0 

hangoskönyv* 8 993 0 0 8 993     8 993 

egyéb 12 741 92 2 120 14 953 42 174 15 169 

Videofelvétel 3 090 735 13 3 838 4   3 842 

CD-ROM 479 412 217 1 108     1 108 

DVD 14 2 5 727 5 743 32 484 6 259 

Kotta 3 296 0 0 3 296     3 296 

Mikrofilm 773 0 28 801     801 

E-book 0 0 14 14   14 

Összesen: 30 422 1241 8 125 39 788 78 658 404 510 

Egyedi nyilvántartású 

dok. összesen: 
340 156 22362 194 799 557 317 2 038 28 948 588 303 

Különgyűjtemények II. 0 0 0 0       

Kisnyomtatvány 58 910 0 0 58 910     58 910 

Kép 11 649 0 0 11 649     11 649 

Kivágat 19 823 0 0 19 823     19 823 

Összesen: 903 82 0 0 90 382 0 0 90 382 

Állomány összesen: 430 538 22362 194 813 647 713 2 038 28 948 678 699 

 

Megnevezés 

A könyvtári állomány értéke 2015-ben 

Központi 

Könyvtár 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Tagkönyvtárak 

összesen  
VMK összesen 

Letéti 

állomány 

KSZR 

állomány 

ÖSSZESEN / 

Ft 

Egyedi nyilvántartású 

dok. összesen: 
265 351 249 24 299 638 130 304 090 422 119 342 3 802 948 52 811 716 478 734 006 

Különgyűjtemények II.               

Kisnyomtatvány 2 504 265     2 688 755       

Kép 1 592 800     1 660 230       

Kivágat 129 284     151 444       

Összesen: 4 226 349     4 500 429     4 226 349 

Állomány összesen: 269 577 598 24 299 638 130 304 090 426 619 771 3 802 948 52 811 716 482 960 355 
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Megnevezés 

Az egyedi nyilvántartású dokumentumok megoszlása  

szakcsoportok szerint 2015-ben 

Központi 
Könyvtár 

Pedagógiai 
Szakkönyvtárr 

Takönyvtárak 
Letéti 

állomány 
KSZR 

állomány 
ÖSSZESEN  

  Szakirodalom             

Általános művek (0) 12 602 417 10 280 10 75 23 384 

Társadalomtudomány  
94 716 8 785 41 337 238 3 572 148 648 

      (1, 2, 3, 908, 92/99) 

Nyelv- és irodalomtudomány (8) 26 245 5 487 11 274 170 884 44 060 

Természettudományok (5, 91) 20 864 3 286 12 461 62 574 37 247 

Alkalmazott tudományok (6) 28 936 2 720 14 609 54 1 586 47 905 

Művészetek (7) 42 500 1 331 21 673 139 1 964 67 607 

  Szakirodalom összesen: 225 863 22 026 111 634 673 8 655 368 786 

   Szakirodalomból 0 0 0     0 

Gyermek szakirodalom 4 106 2 2 164   2 175 8 447 

Felnőtt szakirodalom 221 757 22 024 109 470 673 6 480 360 339 

 Szépirodalom 0 0 0     0 

Gyermek szépirodalom 20 340 37 19 472 181 8 844 48 874 

Felnőtt szépirodalom 93 953 299 63 693 1 184 11 449 170 578 

 Szépirodalom összesen: 114 293 336 83 165 1 365 20 293 219 452 

 Állomány összesen: 340 156 22 362 194 799 2 038 28 948 588 303 

 

 
11.4.1. Beszerzési források 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár gyűjteményszervező, állományépítő tevékenységét a megyei 

könyvtári funkció, a Gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazottak és az olvasói igények 

figyelembevételével végzi. Törekszik arra, hogy a költségvetésen túli forrásokat is felkutasson, pl. 

pályázatok, együttműködési lehetőségek. 

 

A 2015-ben a gyarapodási összeg nagyobb volt az előző évnél, ennek ellenére a beszerzett 

könyvek száma kevesebb. Nagyobb részben vásárolt az intézmény drágább kiadványokból, 

mint például nyelvoktató könyvek mellékletekkel. Az érdekeltségnövelő támogatás jelentősen 

meghaladta az előző évi összeget. A 2014. évben kapott kisnyomtatványok mennyisége is magas 
volt a Fejér Megyei Hírlap archívumának átvétele miatt, ami nem folytatódott 2015-ben, ezért 

4.908 darabbal kevesebb kép került az állományba. Kísérletképpen e-book olvasmányok és 

diafilmek beszerzésére is sor került. 

 

A Márai V. program befejeződött az év folyamán, a könyvtár állománya 340 db 

dokumentummal gyarapodott 789.511 Ft értékben, valamint a KSZR könyvtárak állománya 

is bővülhetett a támogatásból. 

 

Az NKA Könyvtámogatási Program II. fordulójára is sor került, a könyvtár állománya 227 

db dokumentummal gyarapodott 757.987 Ft értékben. A megküldött kiadványok egy részét 

a KSZR települések kapták. 

 
Az Országos Dokumentumellátó Rendszer támogatásával 1.976.105,- Ft összegben 

gyarapodott az állomány. A 2014. évi támogatás 2015 elején került felhasználásra és 
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megkezdődött a 2015. évi támogatás felhasználása is az év végén. 1.601.606 Ft (760 db 

dokumentum) a 2014. évi keretből, 374.499 Ft (151 könyv) a 2015. évi keretből került 

felhasználásra. 

 

Az Érdekeltségnövelő támogatásból 4.139.133,- Ft összegben gyarapodott az állomány.  

 

A Goethe Intézet 28 db német nyelvű kiadványt adományozott a könyvtárnak. 

 

 
Beszerzési források 

Beszerzési források (ezer Ft) 
2014. évi 

teljesítés 
2015. évi terv 

2015. évi 

teljesítés 

Változás 

2014-

2015 (%) 

Költségvetés 18.316.500 18.316.500 19.201.261 +4,61 

Érdekeltségnövelő támogatás 773.500 773.500 4.139.133 +435 

ODR támogatás dokumentumok 

beszerzésére összesen: 

 

- 2013. évi támogatás 

- 2014. évi támogatás 

- 2015. évi támogatás 

2.431.565 

 

 

2.431.565 

 

 

2.431.565 

 

 

 

2.431.565 

 

1.976.105 

 

1.601.606 

374.499 

0 

 

-19,68 

Egyéb  0 0 0 - 

Források összesen 21.521.065 21.521.065 25.316.499 +17,63 

Ajándék, kötelespéldány, támogatás értéke 

összesen: értéke 

 

- ajándék 

- kötelespéldány 

- Márai III. 

- Márai IV. 

- NKA könyvtámogatási program I. 

- Márai V. 

- NKA könyvtámogatási program II. 

11.254.000 

 

 

4.788.000 

31.000 

2.400.000 

900.000 

3.135.000 

0 

0 

2.000.000 

 

 

1.950.000 

50.000 

0 

0 

0 

0 

0 

4.399.209 

 

 

2.749.711 

102.000 

0 

789.511 

757.987 

0 

0 

-60,9 

Összesen 32.775.065 23.521.065 29.715.710 -12 % 

 

 
A dokumentumok beszállítói köre bővült. A kéthetente megjelenő Új Könyvek jegyzék alapján 

folyamatos egyeztetésre került sor az intézményben. Főként a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től 

rendeltek, a kötetek rekordjait letöltötték, a cédulaigényeket leadták a könyvtár és a KSZR 

rendeléskor. Beszerzésekre került sor a Shopline.hu-tól, ahol jelentős kedvezménnyel lehetett 

vásárolni, főleg a más helyeken már nem kapható dokumentumokból. 

Az Ünnepi Könyvhét időszakában a Fejér megyében működő kiadóktól gyarapítottak, pl. 

Vörösmarty Társaság, Bogárd és Vidéke Lapkiadó, kedvezményes kártyát kaptak a Pannon Lapok 

Társaságától és sikerült korábban kiadott művekre is szert tenni. Valamennyi ünnepi könyvheti 

vendég dedikálta a könyvtárban meglévő műveiket. A helyi művek beszerzésében a Líra- Vajda 

János Könyvesbolt segített. 
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Folyamatosan érkeztek kisebb kiadók kedvezményes ajánlatai, melyek közül a Könyvudvar.net, 

Kossuth Kiadó, Z-Press Kiadó ajánlatából gyarapított a könyvtár. 

 

Az Érdekeltségnövelő támogatás nagy része Székesfehérvár legnagyobb könyváruházában, az 

Alexandrában került felhasználásra, egyedi kedvezménnyel, ahol lehetőség volt a gyors 

beszerzésre és személyes válogatásra, így az újdonságokat nagyobb példányszámban tudták 

beszerezni. 

 

Az Allegro Hangszer Kereskedelmi Kft. közreműködésével számos kottát helyben lehetett 

könnyen beszerezni, DVD-k esetében a Rocky Kft és a Shopline.hu kínálata volt megfelelő, 

illetve a hangoskonyv.hu akciós kínálatából is érdemes volt gyarapítani. Komolyzenei CD-ből a 

Rózsavölgyi és Társa Zenemű Bolt révén gyarapított az intézmény. A hallássérültek részére 

feliratozott filmeket a Magyar Nemzeti Digitális Archívumtól vásárolt a könyvtár. 

 

A 20. század elején megjelent könyvek antikvár árverések útján kerültek beszerzésre. Az 

aukciós jegyzékek kínálata változó volt, főleg a helyismereti kötetekre volt érdemes licitálni, 

melyek beszerzési ára változó volt. Sikerült a képeslapgyűjteményt is gyarapítani régi 

képeslapokkal. 

 

A Művészetek Háza vezetője felajánlotta az intézményében működő, időközben megszűnt 

Közművelődési Szakkönyvtára állományát. Több kolléga az Olvasószolgálatból, a feldolgozó 

és helyismereti csoportból részt vett az állomány leválogatásában. A tartalmuk alapján megőrzésre 

és szolgáltatásra érdemes dokumentumokat átszállították a könyvtárba. A kiadványok között 

találhatók kisnyomtatványok (plakátok, ismertetők), szakkönyvek, helytörténeti könyvek. 

 

A Szent István Király Múzeum adományozott jelentős mennyiséget a régebbi kiadványaiból, 

melyekből a KSZR falvak is részesülhettek. 

 

A Városi Képtár vezetőjétől több, az állományából hiányzó kötetet kaptunk. 

 

A gyarapítás során továbbra is kiemelt helyen szerepelt a helytörténeti dokumentumok 

beszerzése. Az állomány kötelespéldány-szolgáltatásból, ajándékból és vásárlásból bővül 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár a törvényben meghatározott feladatának megfelelően foglalkozik 

a nemzetiségek által lakott települések könyvtári ellátásával, célul tűzte ki az ellátás javítását. Az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár közreműködésével évente 130.000,- Ft-ból vásárol az 

intézmény a megye német ajkú települései részére dokumentumokat, valamint saját 

beszerzésre roma kiadványokat. A kötetek tartalmi és formai feltárását, a cédulák nyomtatását a 

feldolgozó csoport német nyelvvel is foglalkozó könyvtárosa végzi, a könyveket a települések 

saját állományukba veszik. 

 

Kiemelt figyelmet kapott a fogyatékkal élők dokumentum-ellátása, melyhez felkutatták a 

megfelelő beszerzési lehetőségeket, pl. Magyar Nemzeti Audiovizuális Archívum és Filmintézet, 

több jelelt DVD beszerzésére is sor került. 
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Az állomány gyarapodása 

Megnevezés 

A könyvtári állomány gyarapodása dokumentumtípusonként 2015-ben 

KP PED BUDA MÉSZ SZÉN TOLN ZENT ZSOL 
ÖSSZ 

db 

Letéti 

áll. 

KSZR 

áll. 

ÖSSZ 

db 

Törzsgyűjtemény                     
 

  

Könyv 5 914 468 1 396 709 1 156 659 333 587 11 222 0 12 293 23 517 

Térkép* 72 0 0 0 20 0 0 0 92   3 93 

Időszaki kiadvány 409 0 0 0 0 0 0 0 409 
   

409 

Összesen: 6 395 468 1 396 709 1 176 659 333 587 11 723 0 12 296 24 019 

Különgyűjtemények I.                      
  

Dévay-gyűjtemény                 0    
  

1851 előtti könyv 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
3 

hangoskönyv 73 0 43 0 0 0 0 0 116    
116 

CD 470 0 83 0 0 0 0 0 553   46 599 

Videofelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
 

0 

CD-ROM 45 0 0 0 0 0 0 0 45   
 

45 

DVD 2 1 1 1 1 1 1 305 313   223 536 

Kotta 71 0 0 0 0 0 0 0 71   
 

71 

diafilm 0 0 0 0 28 0 0 0 28   
 

28 

e-book 0 0 0 0 14 0 0 0 14    
14 

Összesen: 664 1 127 1 43 1 1 305 1 143   269 1 412 

Egyedi 

nyilvántartású dok. 

összesen: 

7 059 469 1 523 710 1 219 660 334 892 12 866   12 565 25 431 

Különgyűjtemények II.                     

 

  

Kisnyomtatvány 1 045               1 045   

 

1 045 

Kép 1 281               1 281   

 

1 281 

Kivágat 554               554   

 

554 

Összesen: 2 880 
       

2 880 
  

2 880 

Állomány összesen: 9 939 469 1 523 710 1 219 660 334 892 15 746 0 12 565 28 311 

*= A térképek külön számolása 2015-ben kezdődött. 
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Megnevezés 

A könyvtár állománygyarapításának értéke 2015-ben (Ft)  

KP PED BUDA MÉSZ SZÉN TOLN ZENT ZSOL 
VMK 

ÖSSZ.  

Letéti 

áll. 
KSZR áll. ÖSSZ. 

Törzsgyűjtemény                   
    

  

Könyv 11 669 119  838 567  2 818 398  1 294 759  2 237 809  1 140 301  491 087  1 056 221  21 546 261  
  

 22 422 557 21 546 261  

Térkép 113 632  0  0  0  40 000  0  0  0  153 632    2 753  153 632  

Időszaki k. 2 799 400  0  0  0  0  0  0  0  2 799 400  
  

  2 799 400  

Összesen: 14 582 151  838 567  2 818 398  1 294 759  2 277 809  1 140 301  491 087  1 056 221  24 499 293    22 425 310  24 499 293  

Különgyűjt. I.                   
  

  0  

Dévay-gyűjt.                   
  

  0  

1851 előtti k. 39 500  0  0  0  0  0  0  0  39 500  
  

  39 500  

Hangoskönyv 119 232  0  80 449  0  0  0  0  0  199 681  
  

  199 681  

CD 361 616  0  165 194  0  0  0  0  0  526 810  
  

 90 813 526 810  

Videofelvétel 0  0  0  0  0  0  0  0  0      0  

CD-ROM 17 631  0  0  0  0  0  0  0  17 631      17 631  

DVD 4 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  452 525  468 525  
  

 356 885 468 525  

Kotta 111 212  0  0  0  0  0  0  0  111 212      111 212  

Diafilm 0  0  0  0  27 581  0  0  0  27 581      27 581  

E-book 0  0  0  0  24 621  0  0  0  24 621  
    

24 621  

Összesen: 653 191  2 000  247 643  2 000  54 202  2 000  2 000  452 525  1 415 561    447 698  1 415 561  

Egyedi 

nyilvántartású 

dok. összesen: 

15 235 342  840 567  3 066 041  1 296 759  2 332 011  1 142 301  493 087  1 508 746  25 914 854    22 873 008  48 787 862  

Különgyűjt. II.                   
    

0  

Kisnyomtatvány 184 490                184 490  
    

184 490  

Kép 67 430                67 430  
    

67 430  

Kivágat 22 160                22 160  
    

22 160  

Összesen: 274 080                274 080      274 080  

Állomány 

összesen: 
15 509 422  840 567  3 066 041  1 296 759  2 332 011  1 142 301  493 087  1 508 746  26 188 934  0 22 873 008  49 061 942  
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Apasztás 

Megnevezés 

A gyűjteményből 2015-ben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként 

KP PED BUD MÉSZ. SZÉN. TOLN. ZENT ZSOL 
ÖSSZ.  

/ db 

Letéti 

áll. 

KSZR 

áll. 

ÖSSZ. 

/ Ft 

Törzsgyűjtemény                         

Könyv 3810 781 2533 0 1712 0 36 0 8872     8872 

Térkép 0 0 0 0 2 0 0 0 2     2 

Időszaki 

kiadvány 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

ÖSSZESEN: 3810 781 2533 0 1714 0 36 0 8874     8874 

Különgy. I.                       0 

Dévay-gyűjt.                 0     0 

1851 előtti k.                 0     0 

hangoskönyv                 0     0 

CD                 0     0 

Videofelvétel 12               12     12 

CD-ROM     1           1     1 

DVD     4           4     4 

Kotta 185   8           193     193 

diafilm                 0     0 

e-book                 0     0 

ÖSSZESEN: 197 0 13 0 0 0 0 0 210     210 

Egyedi 

nyilvántartású 

dok. összesen 

4007 781 2546 0 1714 0 36 0 9084     9084 

Különgy. II.                       0 

Kisnyomt.                 0     0 

Kép                 0     0 

Kivágat                 0     0 

ÖSSZESEN: 0               0     0 

Állomány 

összesen 
4007 781 2546 0 1714 0 36 0 9084     9084 

 
 

Három tagkönyvtár állományellenőrzése terv szerint megtörtént. Áprilisban került sor a 

Pedagógia Szakkönyvtár, a nyári zárvatartás alatt a Széna téri és a Zsolt utcai Tagkönyvtárak 

állományára. A következő évben kerül sor a legnagyobb tagkönyvtár állományának ellenőrzésére, 

majd a tagkönyvtári teljes állomány elemezésére. 

 

Az állomány apasztása terv szerint zajlott, nagyobb törlések történtek a felnőtt szépirodalmi és 

gyermekkönyvtári állományban, a tagkönyvtárak is jelentős elavult kötetet válogattak le. 
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Folytatódott a korábban Pedagógia Szakkönyvtár állományában lévő videokazetta-gyűjtemény 

apasztása. Áttekintésre kerültek a különgyűjtemények, cselekvési terv készült a későbbi 

munkákhoz. Nagy mennyiségben töröltek és leválogatták a fölöspéldányokat, a könyvek egy része 

átdolgozás után a Központi Könyvtárba került. A CD-ROM állomány leválogatását követően 

feldolgozásra kerültek a Zenei és számítógépes részleg részére a hangoskönyvek és egyéb 

kiadványok. Az időszaki kiadványok kötése, beleltározása és feltárása az adatbázisban terv szerint 

haladt.  

 

Elkezdődött a Zenei és számítógépes részleg lapkottáinak feldolgozása, amit törlés és 

leválogatás előzött meg. Minden lapkotta külön vonalkódot kapott a feldolgozás során, egyedileg 

került feldolgozásra tartalmilag és formailag. 

 

Folytatódott a kötelespéldányok gyarapodása, néhány nyomda és a Lexika Kiadó folyamatosan 

küldte a nyomtatványait. 

 

A beszerzett gyermekkönyvek száma csökkent, kevésbé mutatkozott igény a régebbi kiadások 

pótlására, miközben az új dokumentumok beszerzése folyamatos volt. A gyarapodás mértéke 

megfelelő, a Zentai utcai Tagkönyvtár (ami egy iskola területén működik) bezárása miatt 

nagyszámú gyermekkönyvek átdolgozása is várható. 

 

A helytörténeti kiadványok száma szintén emelkedett, folyamatosan jelentek meg különböző 

kiadványok. Néhányan a helyi szerzők közül minden évben adnak ki új kötetet, ezért várható hogy 

tovább nő az új beszerzések száma. 

 

A nemzetiségi kiadványok mennyisége emelkedett az előző évi gyarapodáshoz képest a célzott 

beszerzésnek köszönhetően. 

 

A zenei gyűjtemény gyarapodása nőtt, a rendelkezésre álló megemelt összeg lehetővé tette 

komolyzenei szerzők gyűjteményes művei, valamint kották és könyvek beszerzését, melyet a 

következő évben tovább lehet folytatni. 

 
Gyűjteményfejlesztés 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 
2015. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra tervezett összeg (Ft) összesen: 

- költségvetés 

- érdekeltségnövelő 

- ODR2014 

- ODR 2015 

- ODR 2016 

21.521.065 

18.16.000 

773.500 

2.431.565 

0 

0 

21.521.065 

18.316.000 

773.500 

2.431.565 

 

0 

25.316.510 

19.201.261 

4.139.144 

0 

1.601.606 

374.499 

+17,63 

ebből folyóirat (Ft) 5.650.000 5.650.000 6.356.851 +12,51 

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) 850.000 850.000 1.136.924 +33,75 
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A könyvtári állomány éves gyarapodása 

dokumentumtípusonként összesen (db és méter): 

- könyv 

- időszaki kiadvány 

- CD 

- DVD 

- Video 

- Kotta 

- térkép 

- kisnyomtatvány 

- kép 

- kivágat 

- régi könyv 

- e-book 

- diafilm 

- összesen méter 

 

22.804 

 

13.310 

419 

350 

119 

119 

0 

0 

1.416 

6.189 

882 

0 

0 

0 

375 méter 

 

23.945 

 

13.976 

440 

368 

125 

125 

0 

0 

1.487 

6.498 

926 

0 

0 

0 

394 méter 

 

15.746 

 

11.222 

409 

669 

313 

0 

71 

92 

1.045 

1.281 

554 

3 

14 

28 

370 méter 

-34,24 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 

száma dokumentumtípusonként összesen: 

- könyv 

- térkép 

- CD 

- CD-ROM 

- Video 

- DVD 

- kotta  

 

10.820 

10.820 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

11.361 

11.361 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

9.149 

8.872 

2 

22 

44 

12 

4 

193 

-19,47 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma összesen (db): 

- egyedi 

- kisnyomtatvány 

 

23 

 

40 

 

67 

40 

27 

+67,5 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
1.654 1.737 1.198 -31 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 
143 150 156 +4 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
72 76 155 +103,94 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma összesen (db) 

- kotta 

- CD 

- könyv 

 

535 

58 

350 

127 

 

557 

61 

368 

128 

 

862 

71 

669 

122 

+54,75 

A megyei könyvtár esetében a tárgyévben 

beszerzett egy lakosra jutó könyvtári 

dokumentumok száma (dokumentumok 

száma/megye lakossága) 

22.905 

/ 419.506 

= 0,055 

24.050 

/ 419.506 

= 0,055 

15.746 

/ 417.651 

= 0,0377 

-31,45 

 

 

Az év során nagy mennyiségű számlát kellett kezelni, gyakran adódtak problémák. A kisebb 

kiadók hibásan tüntették fel az intézmény nevét, ezért többször kellett reklamálni, új számlát 

kérni, egyes kiadók előre kérték a rendelés összegét. A problémák kezelése időigényes volt, 

ami lassította a feldolgozást. A költségvetés alakulásának nyomon követése érdekében a 

feldolgozó csoport is külön vezette a beszerzések alakulását, ami egyfelől segítette a pontos 

áttekintést, másfelől időigényes volt, egy kolléga folyamatosan ezzel foglalkozott. 
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Kulturális közfoglalkoztatottak vettek részt a könyvek érkeztetésében, szerelésében. A nyári 

zárva tartás alatt a Széna téri Tagkönyvtárból a ruhatáros kolléga és alkalmanként egy 

könyvtáros kolléga érkezett. az év első felében a régi helyen egy módszertanos kolléga, illetve 

lehetőség szerint olvasószolgálatos kollégák is részt vettek a szerelésben. Iskolai Közösségi 

Szolgálat keretében középiskolások is segítették az egyes munkafolyamatokat, pl. bélyegzés, 

könyvsarok ragasztás. Szeptembertől egy önkéntes naponta és szakmai gyakorlat keretében 

egy fő segédkönyvtárosi képzésben résztvevő tanuló segítette a KSZR feladatokban. 

 

A kistelepülési könyvtárak saját állományának gépi feldolgozását a Textlib kistérségi 

modulba Jenő községben a helyi könyvtáros végezte az osztályvezető segítségével. A 

tapasztalatok azt mutatták, hogy jelentős az olyan kiadványok mennyisége, melyek nincsenek 

bent a VMK Textlib katalógusában, ezért feldolgozásuk szakképzett, tapasztalt felsőfokú 

végzettségű könyvtárost igényel. A települések nagy része igényelné az azonnali feldolgozást, 

melynek lebonyolításához, koordináláshoz közös feldolgozó és módszertani értekezletet 

kellett tartani, és a részletekről egyeztetni. Öt település állományának nagy része látható a 

Textlib katalógusban, a gépi kölcsönzést egy településen kezdték el. 

 

Egyes könyvtárakban már működött más integrált rendszer, ezért két helyről (Lovasberény, 

Mezőfalva) letöltésre kerültek a rekordok, valamint a korábban a bicskei városi könyvtár 

ellátási köréhez tartozó nyolc kistelepülés rekordjai is lementésre kerültek, hogy be tudják 

tölteni az ellátó könyvtári katalógusába. A tesztelésre 2016-ban kerül sor. 

Pázmánd községi könyvtárának feldolgozandó, Textlib feltárást igénylő könyvei bekerültek a 

módszertani csoporthoz, egy módszertanos könyvtáros 286 könyv, illetve egy feldolgozós 

kolléga pedig további 23 könyv leírását készítette el. A tapasztalatok elemzése után a 

következő évben folytatódik a munka újabb települések bevonásával. 

 

A feldolgozás időtartama a tervezettnél gyorsabbá vált a feladatok átszervezése 

következtében. 

 

A beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának 

időtartama a tervezettnek megfelelően alakult, annak ellenére, hogy a dokumentumokat az új 

helyen csomagolni és szállításra elő kell készíteni már nemcsak a KSZR könyvtárak, hanem a 

tagkönyvtárak és a Központi Könyvtár dokumentumai esetében is. 

 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága nem 100%, mivel több speciális 

dokumentumtípus retrospektív feldolgozása csak az elmúlt időszakban kezdődött meg 

(lapkották, helyismereti kisnyomtatványok, mikrofilmek, az ajándékba kapott pedagógiai 

kiadványok). 
Gyűjteményfeltárás 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 
2015. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített 

rekordok száma 

88.904 93.300 77.761 -16,6 

Magyarországi Közös Katalógusba 

(MOKKA) betöltött tételek száma 
11.333 12.100 13.259 +9,57 
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Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 

betöltött rekordok száma 
 0 0 0 0 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve) 

0,25 0,23 0,22 +4,5 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

 15 12 12 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 

(az elektronikus katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a gyűjtemény 

egészének %-ában) 

534.283 

/ 624.219 

 

85,5 % 

582.533 

/ 678.699 

 

= 86%  

582.533 

/ 678.699 

 

= 86%  

0 

Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött 

dokumentumok száma és %-os aránya az 

ellenőrizendő állományhoz képest 

Mészöly G. 

u. 

Tolnai u., 

Zentai u. 

állomány, 

könyvtári 

CD és DVD 

állomány, 

1851 előtti és 

Dévay-gyűjt. 

állományelle

nőrzése 

55.934 db 

/ 57.394 

= 98% 

Pedagógiai 

Szakkvtár, 

Széna téri és 

Zsolt utcai 

tagkönyvtára

k állománya 

80.453 

/ 80.453 

= 100% 

Pedagógiai 

Szakkvtár, 

Széna téri 

és Zsolt 

utcai 

tagkönyvtá

rak 

állománya 

74.947 

/ 74.515 

= 99,4% 

 

 

 

11.5. Tudományos kutatás 

Mivel a Vörösmarty Mihály Könyvtár tárgyévben megkezdte a minőségirányítási 

munkafolyamatot, nagy szükség volt arra, hogy minél több kolléga vehessen részt a témakörben 

szervezett képzésen. 

 

2015-ben a fenntartó a kollégák képzésére szakmai alkalmazottanként 10.000,- Ft-ot 

biztosított a költségvetésben. Ez tette lehetővé, hogy az év során összesen 14 kolléga szakmai 

képzése valósulhatott meg. 

 

További segítséget jelentett, hogy az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és 

Könyvtárakban Alapítvány (INKA) támogatási szerződést kötött a könyvtárral, amely 

360.000,- Ft értékben lehetővé tette 8 kolléga ingyenes képzését minőségbiztosítás témakörben. 

 

Két kolléga a Könyvtári Intézetben végezte el a Könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös 

Értékelési Rendszer tanfolyamot, egy kolléga a Zenei Könyvtári Ismeretek tanfolyamot. 

Egy kolléga segédkönyvtáros képzésen vett részt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen, 2 kolléga alapfokú szerzői jogi tanfolyamot végzett a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala képzésén. 
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Tudományos kutatás 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 2015. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év) 
0 0 0 0 

Tudományos kutatások száma 0 0 0 0 

A könyvtár összes publikációinak száma 

és ebből a könyvtár szakemberei által 

készített, nyomatott vagy elektronikus 

formában megjelent publikációk száma 

2 2 24 +1100 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 1 +100 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 

publikációk száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott kiadványok 

száma 
1 1 1 0 

A könyvtár szakemberei által tartott 

előadások száma 
18 18 19 +5,55 

A könyvtár szakemberei által elvégzett 

szakértői tevékenységek száma 
0 5 9 +80 

A könyvtár által szervezett konferenciák 

száma  
0 0 7* +700 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

0 0 463**  

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való részvételének száma 
36 36 144  

A képzésben, továbbképzésen részt vett 

dolgozók száma 
74 74 14***  

* A konferenciák száma azért magas, mert a 2015-ben szervezett továbbképzések számát is tartalmazza. 

** A résztvevők száma a könyvtár által szervezett továbbképzésen résztvevők számát is tartalmazza. 

*** képzésen, továbbképzésen részt vett dolgozók száma azért alacsony, mert kizárólag az iskolarendszerű 

képzéseket tartalmazza (Könyvtári Intézet, INKA, BME, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)  

 

 

11.6. Rendezvény, kiállítás 

A 2015. évi rendezvények és a résztvevők számának alakulásáról elmondható, hogy a 

rendezvények száma a tervezettnél kedvezőbben alakult, a programok száma összességében 

9,34%-kal, a résztvevők száma több mint 26%-kal nőtt. Megfigyelhető, hogy bizonyos 

rendezvénytípusok esetében növekedés, más típusok esetében csökkenés tapasztalható. Csökkent 

a száma azoknak a programoknak (roma program), amelyek korábban a TÁMOP pályázat 

keretében kerültek szervezésre. 
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A Vörösmarty Mihály Könyvtár minden évben három országos rendezvényhez csatlakozik: 

Internet Fiesta márciusban, Ünnepi Könyvhét júniusban, Országos Könyvtári Napok 

októberben. Az országos rendezvények esetében nemcsak a saját programok megszervezését és 

lebonyolítását vállalja, hanem városi és megyei szinten koordinálja az eseményeket. A 

rendezvényekkel minden esetben a könyvtári szolgáltatásokat és az olvasást szeretné 

népszerűsíteni. 

 

Az Internet Fiesta ideje alatt érdekes, vonzó programokat szerveznek országosan a könyvtárak 

az olvasóiknak, annak érdekében, hogy minél többen ismerjék meg a világháló által nyújtott 

lehetőségeket. 2015-ben a Fiesta központi témája – környezetünk és családunk az interneten – 

volt. Az internet- és digitális kultúra népszerűsítését szolgáló programban a könyvtárak 

bemutatták, milyen lehetőségeket kínál a világháló szűkebb és tágabb környezetünk 

megismerésére. A rendezvények az iskolás, a felnőtt és az idősebb korosztályt célozták, a 

kisiskolásoktól a nyugdíjasokig mindenki számára tartottak változatos, tudásbővítő előadásokat a 

Zenei és számítógépes részlegen. Az érdeklődők a helyismereti csoport fényképszkennerén 

családi fényképeket szkennelhettek, kiállítást tekinthettek meg a Fejér megyei művészek hangzó 

dokumentumaiból. Bach születésének 330 évfordulója alkalmából, a mester műveit hallgathatták, 

TOTO-t tölthettek ki Bachról és az internet egyik népszerűbb műfajáról, a blogokról. A 

Facebookról, kezdőknek és haladónak tartottak előadást, valamint az internet veszélyeire hívták 

fel a figyelmet a tagkönyvtárakban tartott előadásokon. Az Internet Fiesta 20 programján 

összesen 1.345 fő vett részt. 

 

A könyv az emberiség egyik legnagyobb értéke, melyet Európában és a világon számos fesztivál, 

ünnep keretében ünneplik. Az 1929-ben életre hívott és azóta egyre nagyobb népszerűséget élvező 

Ünnepi Könyvhét az ország egyik legjelentősebb kulturális rendezvénye, amelynek 

Székesfehérvár már több évtizede rendszeres résztvevője. A rendezvény egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend, a színes kulturális programok mellett író-olvasó találkozók, dedikálások 

várják az érdeklődőket. Az ünnepi könyvhét székhelye általában Budapest, de minden évben 

Székesfehérvár könyvtárai is bekapcsolódnak a könyvfesztivál programjaiba. 2015-ben a 86. 

Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok székesfehérvári eseményeinek megszervezése 

ismét nagy feladatot rótt a könyvtárosokra, a város központjában zajló rendezvények 

szervezésében, lebonyolításában is aktívan kivették részüket. 

A könyvhét díszvendége Vári Fábián László, József Attila-díjas költő és Faludi Ádám író 

volt. Vendégül látták többek közt: Müller Pétert, Kocsis Noémit, Győri Andreát, Vámos 

Miklóst.  Bemutatkozott a Magyar Képregény Szövetség és a Zsiger.hu Kiadó és Bayer Antal 

előadását hallgathatták az érdeklődők. A könyvsátrakban találkozhattak számos helyi szerzővel és 

műveikkel. Dedikált két kollégánk, Szőnyegi Hajnalka és Magony Imre. 
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A felnőtteket a színpadnál koncertek várták, (Blahalousiana, Zenélő versekkel Kávészünet 

Zenekar, jazz koncerttel a Szőke Nikolett Quartett), a gyerekeket színházi előadások és koncert 

(Biomese avagy Puff Ancsi egy napja, interaktív mese Gubás Gabival, a Szabad Színház 

bábelőadása Szegény Tóbiás címmel, a Ziránó színház előadásában Babszem Jankó, és a 

Zabszalma együttes koncertje  Napsugár csízió címmel). 

Két tagkönyvtárban író-olvasó találkozót szerveztek Balázs Ágnessel a Lufi-könyvek írójával. 

A Zsolt utcai Tagkönyvtárban Szécsi Noémi írónővel Gellén-Miklós Gábor beszélgetett. A 

Budai úti tagkönyvtár vendége Papp Diána, a Nők Lapja vezetőszerkesztője, a Széna téri 

tagkönyvtáré Kádár Annamária pszichológus volt. 

A könyvsátrakhoz látogatók egy monodrámát tekinthettek meg a színpadon Haumann Petra 

előadásában Karinthyáda címmel. A Könyvhét ideje alatt a Könyvtár sátránál folyamatosan 

játékokkal várták az érdeklődőket. A legnépszerűbb, leglátogatottabb programok a következők 

voltak: Rendhagyó irodalomóra: Kocsis Noémi és Győri Andrea írókkal (130 fő) a Zabszalma 

együttes koncertje (134 fő) Müller Péter előadás (142 fő). A könyvtár által rendezett 32 

eseményen 1.694 fő vett részt. 

 

Az Országos Könyvtári Napok keretében október második hetében olyan rendezvényekre került 

sor a könyvtárakban, amelyek naponta más-más témakörhöz kapcsolódva kiállítással, 

beszélgetéssel, előadással, könyvbemutatóval, olvasáshoz kötődő játékokkal várta az 

érdeklődőket. 2015-ben a „Nagy Könyvtári Show” keretében a cél az volt, hogy bemutatásra 

kerüljenek a könyvtárak sokszínű szolgáltatásai, azok a korszerű, praktikus, mindenki számára 

hozzáférhető lehetőségek, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált 

szabadidős tevékenységéhez nyújtanak segítséget. A könyvtári programokkal minél több olyan 

személyt sikerüljön elérni, aki még nem vált aktív használójává a könyvtárnak. 

Ezt segítette a témakörök változatossága is: Megemlékezések, emlékek napja, Partnerségben a 

biztonságos életért, Összefogás az egészségünkért, Olvassunk együtt! Könyvtári show. A 

székesfehérvári programkínálat most is bőséges volt, minden korosztály talált életkorához, 

érdeklődéséhez illő programot. 

A programsorozat részeként a Központi Könyvtárban kiállítás nyílt az Érdekes Újság 

fotópályázatának legjobb felvételeiből - Így látták ők a Nagy Háborút címmel, majd Andrássy 

Ilona grófnő első világháborús naplóját mutatta be Kovács Lajos muzeológus. A Tolnai utcai 

Tagkönyvtárban Olaszország hadbalépése címmel előadást és kiállítást tekinthettek meg az 

érdeklődők. A Széna téri tagkönyvtárban adatbázisokban böngészhettek a könyvtárosok 

segítségével a látogatók. A Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár szépkiejtési versenyt rendezett. A 

Központi Könyvtár Gyermekrészlege Legyél Te is tűzoltó! címmel a tűzoltók hivatására hívta fel 

a kicsik figyelmét. A gyermekeknek szóló programok között találhattunk még zenés interaktív 

műsort, valamint Izgő-mozgó fogaim címmel, fogas kérdésekkel várták a nagycsoportos 

óvodásokat. A Pedagógiai Szakkönyvtárban Theisz György előadását hallgathatták - Hálózaton 

„lógva” címmel. Népszerű vendégek voltak az Olvasóteremben V. Kulcsár Ildikó - Egy korty 

derű, Petrik Adrienn – A hideg szóda élvezete című előadásukkal. A hét során a testi és lelki 

egészség témakörében számos érdekes előadáson vehettek részt az érdeklődők. A méz a legősibb 

csodagyógyszer címmel Tari Péter szakértő, az egészséges táplálkozásról Pozsonyi Zsuzsanna 

tartott előadást. 

Október 10-én, szombaton a Központi Könyvtár rendkívüli nyitva tartással, rendhagyó 

programokkal, sokféle meglepetéssel vártak mindenkit. Ezen a napon rendeztek raktártúrát, 

helyismereti bemutatót, illetve a feldolgozó és helyismereti csoport is bemutatta mindennapi 

tevékenységét az érdeklődőknek. A Könyvtárunk éjszakája program keretében a török 

kultúrával ismerkedhettek a látogatók. Gül baba rózsái címmel kertészeti, Hürrem, Szulejmán 

ágyasa címmel Kovács Edina történész előadását hallgathatták, közben lehetőség volt  kávé- és 

tea kóstolásra, és egy hastánc előadás megtekintésére is. Az estébe nyúló programot az 

érdeklődők esti tárlatvezetéssel zárták a Deák Képtárban. Ismét sikeresen zárult az 

Olvasásmánia 2015, melynek eredményhirdetését október 11-én, a Könyves Vasárnapon 

tartották a Gyermekkönyvtárban. A könyvtárban összesen 38 rendezvényt szerveztek, melyen 

3.807 érdeklődő vett részt. 
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A Vörösmarty Mihály Könyvtár évente csatlakozik a Kortárs Művészeti Fesztivál eseményeihez 

is. 2015. évben a könyvtár „Ahogy én láttam Székesfehérvárt” Hegedűs Éva könyvtáros 

fotókiállításával és Kövi Krisztina linóleummetszeteivel vett részt. A két kiállítást összesen 522 

látogató tekintette meg. 

 

Hatodik alkalommal került megrendezésre a szünidei könyvtári Olvasótábor, melynek célja a 

könyvek, irodalom, képzőművészet megismertetése. A 25 iskoláskorú gyermeket tematikus 

programokkal várták a szervező kollégák. Első héten a mesékkel és kézműves technikákkal 

ismerkedhettek a résztvevők, a második hét témája a társasjáték volt sok kirándulással.    

 

A helyismereti csoport szervezésében megrendezésre került a Fejér megyei honismereti 

vetélkedő alsósoknak, felsősöknek és középiskolásoknak összesen 111 résztvevővel. 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár által szervezett 667 programot összesen 25.899 érdeklődő 

látogatta. A fontosabb rendezvények részleteit az egyes részlegek, tagkönyvtárak beszámolói 

tartalmazzák. 

Az összes programból 69 időszaki kiállítás volt 11.099 résztvevővel, 52 családi program 2.140 

résztvevővel és 546 egyéb rendezvény 12.660 résztvevővel. 

 

A könyvtár által szervezett programok száma és látogatottságuk is növekedett a tavalyi évhez 

képest. Összesen 44 alkalommal, 5.379 fővel többen vettek részt rendezvényeinken. 

 

  2014 20015 

Rendezvénytípus Darabszám 
Résztvevők 

száma 
Darabszám 

Résztvevők 

száma 

Összesen 623 20.520 667 25.899 

 

Az összes rendezvény adatait a 2. számú melléklet, a rendezvényeken készült fotó-dokumentációt 

a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Rendezvény, kiállítás 

Mutatók 2014. tény 2015. évi terv 2015. évi tény 

Változás 

%-ban az 

előző évhez 

képest 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és országos szintű 

közösségi programok, rendezvények 

száma összesen  

623 610 667 +9,34 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és országos szintű 

közösségi programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

20.520 20.500 25.899 +26,33 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások száma  
74 70 69 -1,4 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 
5.070 5.000 11.099 +121 
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Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvények száma  
47 50 52 +4 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvényeken résztvevők 

száma 

2.176 2.200 2.140 -2,72 

A megyei könyvtár esetében az általa 

ellátott kistelepüléseken szervezett 

rendezvények száma  

354 360 500 +38,8 

A megyei könyvtár esetében az általa 

ellátott kistelepüléseken szervezett 

rendezvényeken  résztvevők száma 

19.006 19.100 17.401 -8,89 

Egyéb rendezvények száma 623 540 546 +1,11 

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 20.520 13.350 12.660 -5,16 

 

 

11.7. Állományvédelem 

Az egyszerűbb állományvédelmi feladatokat az Olvasószolgálat egységei, a kötészeti szakmunkát 

igénylő feladatokat a kötészet munkatársai látják el. 

 

Kötészet 

Fő feladatuk a könyvtári állomány védelme. Az Olvasószolgálattól kötési jegyzék alapján 

beérkező könyvek, folyóiratok kötését végzik elsősorban. NKA pályázati lehetőség esetén végzik 

a megye könyvtáraiban található könyvek, folyóiratok be-, illetve átkötését. 

 

További feladatuk könyvtartó dobozok, hangoskönyv tárolására szolgáló dobozok javítása, CD 

tárolására szolgáló tasakok, tékák tárolására alkalmas dobozok készítése. Szabad kapacitás terhére 

társintézmények számára és külsős megrendelésekre is végeznek feladatokat. 

 

2015-ben elvégezték 86 db napilap, 20 db hetilap, 180 db folyóirat, valamint 1.614 db könyv 

újrakötését, 353 db egyéb munkát (pl. folyóirat-papucsok, születésnapos újságok, dobozok, 

tokok készítését és külsős munkák elvégzését). 

 

A könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál dokumentumok köttetésére Fejér 

megye könyvtárai számára. A pályázat keretében 800.000,- Ft-ot nyert a könyvtár. Ebből 

beszerzésre került 2 garnitúra ólombetűkészlet és 1 db prés, ami a kötési munkák pontos és 

szakszerű elvégzését segítette. Fejér megye könyvtárai számára 682 db könyv, a VMK 

számára 318 db könyv került bekötésre. 

 

Az Érdekeltségnövelő támogatásból aranyozáshoz való klisé beszerzésére és étkezősarok 

kialakítására is sor került. 

 

Olvasószolgálat 

Az Olvasószolgálat részlegeiben és tagkönyvtáraiban dolgozók rendszeresen végezték a könyvtár 

állományának felülvizsgálatát, az elavult, elhasználódott dokumentumokat kivonták a 

forgalomból. Elvégezték a selejtezésre szánt dokumentumok összegyűjtését, törlési jegyzéket 

készítettek. A kölcsönzésből visszakerült, megrongálódott dokumentumokat javították. A már 

manuálisan nem javítható könyveket köttetésre küldték, amihez kötési jegyzéket készítettek. 

 





 
 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2015. évi 

beszámolójának mellékletei 

 

 
 

 



 
 

1 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár sajtómegjelenéseinek bibliográfiája, 2015. 

 

 

 

 

Fehérvár Tévé, Vörösmarty Rádió műsoraiból 

 

2015.12.07 16:35 

 

2015.11.03 16:02 
 

2015.10.10 16:37 
 

2015.07.06 18:14 
 

2015.06.08 14:41 
 

2015.05.02 14:54 

 

1. Átadták a Tóth György Emlékérmet 

A Tóth György Emlékérem átadásával kezdődött a Vörösmarty Mihály Könyvtár és 

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének továbbképzése. A 

2002-ben alapított díjat az a könyvtáros veheti át minden évben, aki kimagasló 

teljesítményt ért el Fejér megyében a szakmájában. Az elismerést idén Bor Józsefné 

abai könyvtáros vehette át. 

2. Vándorkiállítás a könyvtárban 

Kortárs német nyelvű gyermek- és ifjúsági irodalom kiállítás nyílt a Vörösmarty 

Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtárában. A tárlatot diákok színes, német nyelvű 

előadásai, énekei nyitották meg. 

3. Olvassunk együtt! 

Ma is folytatódott az Országos Könyvtári Napok programsorozata. Olvassunk 

együtt! - közös olvasás híres emberekkel elnevezésű rendezvényre várták az 

érdeklődőket délután a Vörösmarty Mihály Könyvtárba. A program legfőbb célja az 

olvasás népszerűsítése. 

4. Semmelweis-nap Fehérváron 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasófalán található Semmelweis-dombormű 

koszorúzásával kezdődött a hagyományos Semmelweis-napi ünnepség. A 

Székesfehérvár Önkormányzata által szervezett rendezvénnyel minden évben az 

egészségügyben dolgozókat köszöntik. 

5. Író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel 

Balázs Ágnessel találkozhattak a Zentai úti Általános Iskola növendékei a 

Vörösmarty Mihály Könyvtár Zentai Úti Tagkönyvtárában. A Lufi könyvek szerzője 

interaktív író- olvasó találkozót tartott, melynek keretében a gyerekek az írónő többi 

munkájával is megismerkedhettek, valamint az őket érintő mindennapi problémákról 

is szó esett. 

6. Könyvtárfejlesztés 

Idén 300 millió forintos támogatást kapnak a könyvtárak a gyűjtemények 

fejlesztésére. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán a Vörösmarty 

Mihály Könyvtár közel hatmillió forintos támogatásban részesül. 

http://www.fehervartv.hu/video/index/15160
http://www.fehervartv.hu/video/index/15160
http://www.fehervartv.hu/video/index/15160
http://www.fehervartv.hu/video/index/15160
http://www.fehervartv.hu/video/index/15160
http://www.fehervartv.hu/video/index/15160
http://www.fehervartv.hu/video/index/14861
http://www.fehervartv.hu/video/index/14861
http://www.fehervartv.hu/video/index/14861
http://www.fehervartv.hu/video/index/14861
http://www.fehervartv.hu/video/index/14683
http://www.fehervartv.hu/video/index/14683
http://www.fehervartv.hu/video/index/14683
http://www.fehervartv.hu/video/index/14683
http://www.fehervartv.hu/video/index/14683
http://www.fehervartv.hu/video/index/13969
http://www.fehervartv.hu/video/index/13969
http://www.fehervartv.hu/video/index/13969
http://www.fehervartv.hu/video/index/13969
http://www.fehervartv.hu/video/index/13969
http://www.fehervartv.hu/video/index/13760
http://www.fehervartv.hu/video/index/13760
http://www.fehervartv.hu/video/index/13760
http://www.fehervartv.hu/video/index/13760
http://www.fehervartv.hu/video/index/13760
http://www.fehervartv.hu/video/index/13760
http://www.fehervartv.hu/video/index/13492
http://www.fehervartv.hu/video/index/13492
http://www.fehervartv.hu/video/index/13492
http://www.fehervartv.hu/video/index/13492
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8. Mesekuckó címmel tartanak mesés foglalkozást a gyermekek és szüleik számára ma 

a Vörösmarty Mihály könyvtár Szénatéri Tagkönyvtárában. 

A rendezvényen Csóka Judit meseterapeuta újévi meséket mond a résztvevőknek, a 

foglalkozást zenés játékok szövik át, melyekbe a gyermekek is bekapcsolódhatnak - 

tájékoztatta rádiónkat Burjánné Tarró Edit, a Szénatéri Tagkönyvtár vezetője. 

2015. 01. 23. 08:38 - Palkó Zsuzsanna, Vörösmarty Rádió 
 

9. Június 1–10-ig újra a könyveké lesz a főszerep Székesfehérváron. 

A 86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok idei díszvendégei Vári Fábián 

László József Attila-díjas költő, kritikus és Faludi Ádám író, költő. Az Ünnepi 

Könyvhét az ország egyik legjelentősebb kulturális rendezvénye, melynek 

Székesfehérvár több évtizede rendszeres résztvevője. A tíznapos 

rendezvénysorozaton a könyvtárakban a látogatók érdekes beszélgetéseken, 

bemutatókon és író-olvasó találkozón vehetnek részt – mondta el Brájer Éva 

alpolgármester. Vasné Borsos Beáta Bíborka, a Vörösmarty Mihály Könyvtár 

igazgatója elmondta, hogy különösen a középiskolás korosztály érdeklődésére számít 

Kocsis Noémi, Győri Andrea és Bódi Zoltán a június 4-én 13.00 órakor kezdődő 

rendhagyó irodalomórájukon a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében. A 

Városház téri események június 4-én 17.00 órakor ünnepélyes megnyitóval, Brájer 

Éva alpolgármester köszöntőjével kezdődnek. Szombatig a Városház téren a 

kitelepülő könyvtárak, könyvesboltok bemutatókkal egybekötött dedikálásai, a 

színpadon koncertek, színházi előadások és érdekes műsorok biztosítják a remek 

hangulatot, a tartalmas időtöltést. Érdemes a család legifjabb, akár még az olvasni 

sem tudó tagjait is elhozni, rájuk is nagyszerű élmények várnak. Gubás Gabi 

színésznő interaktív mesével, a Ziránó Színház Babszem Jankó, a Szabad Színház 

Szegény Tóbiás című előadással szórakoztatja őket, koncertet ad a Zabszalma 

együttes és a Kiskalász zenekar, de lesz mesetablet bemutató is, a játszóházban pedig 

ügyességi, logikai és babajátékokat próbálhatnak ki a legkisebbek. A zenés 

programkínálat is gazdag. A Városház téri színpadon fellép a Blahalouisiana, a 

Kávészünet, a Zombori zenekar és a Szőke Nikoletta Quartet. 

2015. 05. 28. 11:12 - Romhányi Anikó, Vörösmarty Rádió 
 

10. Jövő héten tartják az Országos Könyvtári Napokat. A kezdeményezéshez idén is 

csatlakoztak a fehérvári, Fejér megyei könyvtárak. A programok október 5-én, hétfőn 

kezdődnek és október 11-én Könyves Vasárnappal érnek véget. A Fejér megyei 

programokat ebben az esztendőben is a Vörösmarty Mihály Könyvtár koordinálja. - 

nyilatkozta Vasné Borsos Beáta Bíborka a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója. 

2015. 10. 01. 15:12 - Ficsóri Erika, Vörösmarty Rádió 
 

11. A Könyves Vasárnappal ér véget ma az Országos Könyvtári Napok. A 

kezdeményezéshez idén is csatlakoztak a fehérvári, Fejér megyei könyvtárak. A 

programok október 5-én, hétfőn kezdődtek. A Fejér megyei programokat ebben az 

esztendőben is a Vörösmarty Mihály Könyvtár koordinálta. - nyilatkozta Vasné 

Borsos Beáta Bíborka a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója. 

2015. 10. 11. 08:50 - Ficsóri Erika, Vörösmarty Rádió 

  

7. A könyvajándékozás napja 

A Nemzetközi Könyvajándék Nap keretében a Vörösmarty Mihály Könyvtár 

könyvadományokat osztott a nap folyamán, több helyszínen. A kezdeményezés célja, 

hogy növelje a gyerekek hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez, valamint, hogy 

népszerűsítsék az olvasást. 

http://www.fehervartv.hu/video/index/12900
http://www.fehervartv.hu/video/index/12900
http://www.fehervartv.hu/video/index/12900
http://www.fehervartv.hu/video/index/12900
http://www.fehervartv.hu/video/index/12900
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Cikkek 

 

12. A nagy olvasás / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 240. sz. (2015. okt. 13.), p. 

7. A szerző neve: Szabó Zoltán 

Az Országos Könyvtári Napok keretében a Vörösmarty Mihály Könyvtárban 

megtartották a nyári Nagy Olvasásmánia eredményhirdetését. 

 

13. Azok az ötvenes évek. - In: FehérVár (2015. febr. 26.), p. 4.- (Kultúrszomj) 

Történetek Fejér megye múltjából címmel Czetz Balázs főlevéltáros tartott előadást a 

székesfehérvári Vörösmarty Könyvtár Zsolt utcai fiókjában. 

 

14. Ajándékkönyvvel várnak / (hp). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 36. sz. (2015. 

febr. 12.), p. 4. - (Lakóhelyünk - Székesfehérvár és környéke) 

Tartalom: Az egészség megőrzéséről; Elveszett kapcsolatok. 

A szerző neve: Házi Péter 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár könyvajándék-napi és egyéb programjairól. 

 

15. Előadás a téli egészségmegőrzésről / (gg). - In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap. - 16. 

évf. 6. sz. (2015. febr. 8.), p. 3. - (Hírhasáb) 

A szerző neve: Gábor Gina 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt utcai tagkönyvtárában febr. 12-én Pintér 

Annus Rita tart előadást. 

 

16. Folyóiratok kiárusítása. - In: Szuperinfó. (2015. febr. 6.), p. 2. - ill. 

Febr. 10-én kezdődik a székesfehérvári Vörösmarty Könyvtárban a régi lapszámok 

vására, valamennyi tagkönyvtárban. 

 

17. Könyvajándékot napot tartanak / (gg). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 35. sz. 

(2015. febr. 11.), p. 3. - ill. - (Röviden) 

A szerző neve: Gábor Gina 

A könyvtár gyermekrészlege a Magyar Gyermekirodalmi Intézet és a Csodaceruza 

magazinnal együttműködve ajándékkönyvvel várja a gyerekeket febr. 13-14-én. 

 

18. Sorozat indul a nehezen kezelhető gyerekekről / (gg). - In: Vasárnapi Fejér megyei 

hírlap. - 16. évf. 3. sz. (2015. jan. 18.), p. 1. - (Egy percben) 

A szerző neve: Gábor Gina 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában jan. 19-én tartja első 

foglalkozását a Támogató Szülői Csoport. 

 

19. Mécses a könyvtárnál: a megyeszékhelyen is csatlakoztak az akcióhoz / fotó Molnár 

Artúr. - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 17. sz. (2015. jan. 21.), p. 2. - ill. 

A kultúra, a kulturális dolgozók béremeléséért szervezett országos tüntetéshez 

Székesfehérváron is csatlakoztak. 

 

20. Magunkról - Őszintén / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 35. sz. (2015. febr. 

11.), p. 9. - (Kulturmix) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

Febr. 12-én Fischer Imre tart előadást a Zsolt utcai tagkönyvtárban. 

 

21. Az Árpád-kori művészet / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 21. sz. (2015. 

jan. 26.), p. 7. - (Röviden) 
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A szerző neve: Szabó Zoltán 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti fiókjában jan. 27-én nyílik Sárosi István 

Árpád-kori művészet képeslapokon c. kiállítása. 

 

22. Az I. András Lovagrend nagymestere tartott [jan. 27-én] történelemórát a telekis 

diákoknak a Vörösmarty könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtárában... / (gg) ; fotó 

Molnár Artúr. - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 23. sz. (2015. jan. 28.), p. 11. - ill. 

A szerző neve: Gábor Gina 

A rendhagyó óra Az Árpád-kori művészet képeslapokon című tárlathoz 

kapcsolódik...   Képaláírás. 

 

23. Fórum baráti körben: iskola nélkül mit sem ér... : önálló szeretne lenni a község / 

Körmendi Erzsébet; fotó Ady Géza. - In: Dunaújvárosi hírlap. - 26. évf. 23. évf. 

(2015. jan. 28.), p. 1., 4. - ill. 

Beszámoló a kisapostagi közmeghallgatásról. Többek között közösségi házat 

hoznának létre a régi óvodaépületből, ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári 

Vörösmarty Könyvtárral, fejlesztenék a helyi kisiskolát, javítanák a demográfiai 

helyzetet, lobbiznak vállalkozások letelepedéséért. 

 

24. Folyóirat- és magazinvásár / (hp). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 30. sz. (2015. 

febr. 5.), p. 4. - (Röviden) 

A szerző neve: Házi Péter 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár hat tagkönyvtárában folyóiratvásár lesz febr. 10-től. 

 

25. A tündérkönyvtáros mesével varázsolt / (gg); fotó Koppán Viktor. - In: Vasárnapi 

Fejér megyei hírlap. - 16. évf. 7. sz. (2015. febr. 15.), p. 1. - ill. 

A szerző neve: Gábor Gina 

Müller Mária, a Vörösmarty Mihály Könyvtár könyvtárosa febr. 14-én a Széna téri 

könyvtárban mesélt a gyerekeknek. 

 

26. A korrepetálás, korai fejlesztés a téma / (gg). - In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap. - 

16. évf. 7. sz. (2015. febr. 15.), p. 7. - (Hírhasáb) 

A szerző neve: Gábor Gina 

Febr. 16-án tartják a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri tagkönyvtárában a 

támogatói szülőcsoport összejövetelét. 

 

27. Első alkalommal kapcsolódott a nemzetközi könyvajándékozási naphoz a 

Vörösmarty Mihály Könyvtár... / (kvd). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 40. sz. 

(2015. febr. 17.), p. 13. - ill. 

A szerző neve: Koppán Viktor Dávid 

A Vörösmarty könyvtár az anyaotthon lakóit lepte meg egy gyerekeknek szóló 

könyvekből összeállított csomaggal... Képaláírás. 

 

28. A 20. század eleji Fehérvár / (bkl). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 45. sz. (2015. 

febr. 23.), p. 3. - (Röviden) 

A szerző neve: B. Kiss László 

Febr. 23-án a Vörösmarty Könyvtár Széna téri fiókjában Szalai Károly tanár könyvét 

mutatják be.  
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29. Mesekuckó a könyvtárban / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 46. sz. (2015. 

febr. 24.), p. 7. - (Röviden) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri tagkönyvtárában febr. 27-én Csóka Judit 

várja a gyerekeket. 

 

30. Bánó Attila dedikál / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 46. sz. (2015. febr. 

24.), p. 7. - (Röviden) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

A Vajda János könyvesboltban dedikál, majd Vörösmarty Mihály Könyvtárban író-

olvasó találkozón vesz részt Bánó Attila, akivel Magony Imre beszélget. 

 

31. A huszadik századi városfejlődésről / (gg). - In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap. - 16. 

évf. 8. sz. (2015. febr. 22.), p. 3. - (Hírhasáb) 

A szerző neve: Gábor Gina 

Febr. 23-án mutatják be Szalai Károly könyvét a Széna téri Tagkönyvtárban. 

 

32. Könyvtásosok továbbképzése / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 47. sz. 

(2015. febr. 25.), p. 2. - (Röviden) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

Márc. 2-án továbbképzést tart a Vörösmarty Könyvtár. 

 

33. Beszélgetés a hospice-ról / Schéda Szilvia. - In: FehérVár (2015. febr. 19.), p. 12. - 

ill. - (Programok...) 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna Téri Tagkönyvtárban Tóth Tamás atya vezeti 

a beszélgetést. 

 

34. Azok az ötvenes évek / Schéda Szilvia. - In: FehérVár (2015. febr. 19.), p. 12. - 

(Programok...) 

Czetz Balázs tart előadást Történetek Fejér megye múltjából címmel a Vörösmarty 

Mihály Könyvtár Zsolt Utcai Tagkönyvtárában. 

 

35. Támogató szülői csoport / Schéda Szilvia. - In: FehérVár (2015. febr. 12.), p. 11. - ill. 

- (Programok...) 

Márkusné Fehér Mária vezetésével beszélgetéssorozat kezdődik a Vörösmarty 

Mihály Könyvtár Széna Téri Tagkönyvtárában. 

 

36. Téli egészségmegőrzés / Schéda Szilvia. - In: FehérVár (2015. febr. 5.), p. 12. - 

(Programok...) 

Pintérné Annus Rita tart előadást a Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt Utcai 

Tagkönyvtárában. 

 

37. Magunkról őszintén / Schéda Szilvia. - In: FehérVár (2015. febr. 5.), p. 12. - 

(Programok...) 

Fischer Imre tart előadást a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai Úti 

Tagkönyvtárában. 

 

38. Azok az ötvenes évek / (gg). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 47. sz. (2015. febr. 

25.), p. 7. - (Kulturmix) 

A szerző neve: Gábor Gina 

Febr. 26-án Czetz Balázs tart előadást a Zsolt utcai Tagkönyvtárban.  
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39. Festett bútorok a könyvtárban / (gg). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 48. sz. 

(2015. febr. 26.), p. 3. - (Röviden) 

A szerző neve: Gábor Gina 

Márc. 2-án nép iparművészeti kiállítás nyílik a Vörösmarty Könyvtár Széna téri 

fiókjában. 

 

40. Mesekuckó. - In: FehérVár (2015. febr. 26.), p. 12. - (Gyereksarok) 

Febr. 27-én a székesfehérvári Vörösmarty Könyvtár Széna téri fiókjában Csóka Judit 

meseterapeuta tart foglalkozást. 

 

41. Mesedélelőtt. - In: FehérVár (2015. febr. 26.), p. 12. - (Gyereksarok) 

Febr. 28-án a székesfehérvári Vörösmarty Könyvtár gyermekkönyvtárában a 

Mesedélelőtt sorozat keretében papírszínházi előadással és kézműves foglalkozással 

várják a gyerekeket. 

 

42. Milyen volt a háború? : egy évfordulós megyei pályázaton aratott sikert két adonyi 

filmes / (pj). - In: Dunaújvárosi hírlap. - 26. évf. 53. sz. (2015. márc. 4.), p. 5. - ill. 

A szerző neve: Pekarek János 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár és a székesfehérvári önkormányzat Generációról 

generációra című pályázatán Füsi Gyöngyi és Filotás Mihály filmje első helyezést ért 

el. 

 

43. Ilyen a háború? : megyei pályázaton arattak sikert a filmesek / (pj). - In: Fejér 

megyei hírlap. - 60. évf. 53. sz. (2015. márc. 4.), p. 5. - ill. 

A szerző neve: Pekarek János 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Generációról generációra c. pályázatát adonyi 

amatőr filmesek nyerték meg. 

 

44. Magunkról - őszintén. - In: FehérVár (2015. márc. 5.), p. 12. - (Programajánló) 

Kezdjük újra! - társkeresési stratégiák címmel rendeznek beszélgetést Fischer Imre 

pszichológussal a Vörösmarty Könyvtár Budai úti fiókjában márc. 13-án. 

 

45. A mese maga az élet : "innentől nem páciensek és pszichiáterek vagyunk, hanem 

emberek" / Sebestyén Lilla ; fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap.- 60. évf. 

56. sz. (2015. márc. 7.), p. 17. - ill. - (Hétvége) 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna Téri Tagkönyvtárának vendége Csóka Judit 

volt. 

 

46. Magunkról, őszintén / (sl). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 58. sz. (2015. márc. 

10.), p. 2. - (Röviden) 

A szerző neve: Sebestyén Lilla 

Márc. 12-én Fischer Imre előadásával folytatódik a Magunkról -őszintén c. 

programsorozat a Vörösmarty Könyvtár Budai Úti Tagkönyvtárában. 

 

47. Korrepetálás vagy fejlesztés? / (hp). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 60. sz. (2015. 

márc. 12.), p. 4. - (Lakóhelyünk - Székesfehérvár és környéke). (Röviden) 

A szerző neve: Házi Péter 

Márc. 16-án Márkusné Fehér Mária oktatási és nevelési szakértő tart foglalkozást 

szülőknek a Vörösmarty Könyvtár Széna téri fiókjában.  
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48. Támogatói szülői csoport. - In: FehérVár (2015. márc. 12.), p. 16. - (Programajánló) 

Márc. 16-án Márkusné Fehér Mária vezetésével tartanak beszélgetést a Széna Téri 

Tagkönyvtárban. 

 

49. Papírszínház, kézművesség / (gg). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 65. sz. (2015. 

márc. 18.), p. 3. - (Röviden) 

A szerző neve: Gábor Gina 

Márc. 21-én papírszínházi előadásra várják a gyerekeket a Vörösmarty Könyvtár 

gyermekrészlegében. 

 

50. Mesedélelőtt a könyvtárban. - In: FehérVár (2015. márc. 12.), p. 16. - (Gyereksarok) 

Márc. 21-én papírszínházi előadásra és a kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket a 

Vörösmarty Könyvtárban. 

 

51. Hétvégi könyves játék / (gg). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 67. sz. (2015. márc. 

20.), p. 3. 

A szerző neve: Gábor Gina 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár is csatlakozott a Nagy könyvelhagyó hétvége című 

programhoz. 

 

52. Mesedélelőtt a könyvtárban: márc. 21-én a Vörösmarty Mihály Könyvtár 

Gyermekkönyvtár Papírszínház előadással összekötött kézműves-foglalkozásra 

várják a családokat. - In: FehérVár (2015. márc. 19.), p. 16. -·ill. -·(Gyereksarok) 

 

53. Könyvbemutató: márc. 23-án a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna Téri 

Tagkönyvtára Magony Imre 1543/Varkocs című könyvének bemutatója. - In: 

FehérVár (2015. márc. 19.), p. 16.- (Programajánló) 

 

54. Azért, aki vagy: márc. 26-án a Vörösmarty Mihály könyvtár Budai Úti Tagkönyvtára 

Schrenk Éva legújabb verseskötetének bemutatója. - In: FehérVár (2015. márc. 19.), 

p. 17. - ill.- (Programajánló) 

 

55. Internet Fiesta egy héten át. - In: Fehérvári 7 nap -Szuperinfó. (2015. márc. 20.), p. 2. 

 

56. Tavaszi játszóház. - In: FehérVár (2015. márc. 26.), p. 16. - ill. - (Gyereksarok) 

Márc. 28-án a Széna téri tagkönyvtárban gyermekfoglalkozást tartanak. 

 

57. "Én csak a hülyéket vonzom" / Sebestyén Lilla; fotó Koppán Viktor. - In: Vasárnapi 

Fejér megyei hírlap. - 16. évf. 12. sz. (2015. márc. 29.), p. 1., 3. - ill. 

Fischer Imre a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai Úti Tagkönyvtárában tartott 

előadást. 

 

58. Versek a víz világnapjára / (str). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 79. sz. (2015. 

ápr. 3.), p. 2. - (Röviden) 

A szerző neve: Töttő Rita, S. 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvárában ápr. 1-jén hangzott el az 

irodalmi pályázatra beérkezett 17 legjobb vers és mese. 
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59. Egy foltvarró tárlata / (bl). - In: Fejér megyei hírlap.- 60. évf. 81. sz. (2015. ápr. 7.), 

p. 3. 

A szerző neve: Buthy Lilla 

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai fiókjában Búza 

Sándorné amatőr patchwork kiállítása látható ápr. 7-18 között. 

 

60. Mesedélelőtt a könyvtárban. - In: FehérVár (2015. ápr. 9.), p. 16. - (Programajánló) 

Ápr. 18-án Papírszínházi előadás lesz a Vörösmarty Mihály Könyvtárban. 

 

61. Kismamajóga. - In: FehérVár (2015. ápr. 9.), p. 17. - ill. - (Programajánló) 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában Csapó Éva tart 

előadást ápr. 15-én. 

 

62. Vendégük lesz Szávai Géza író és Kozma Tamás költő / (gg). - In: Vasárnapi Fejér 

megyei hírlap. - 16. évf. 13. sz. (2015. ápr. 12.), p. 1. - (Egy percben) 

A szerző neve: Gábor Gina 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna Téri Tagkönyvtára költészet napi programjára 

ápr. 13-án kerül sor. 

 

63. Feltétel nélküli szeretet / (hp). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 89. sz. (2015. ápr. 

16.), p. 4. - (Lakóhelyünk - Székesfehérvár és környéke). (Röviden) 

A szerző neve: Házi Péter 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri fiókjában Tóth Tamás, a Prohászka 

templom plébánosa tart előadást. 

 

64. Könyvtár és tűz / (tr). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 93. sz. (2015. ápr. 21.), p. 

2. 

A szerző neve: Tribolt Lajos 

Ápr. 21-én a Vörösmarty Mihály Könyvtár Bartók Béla téri épületében tartottak 

gyakorlatot a székesfehérvári tűzoltók. 

 

65. Mesedélelőtt a könyvtárban. - In: FehérVár (2015. ápr. 16.), p. 16. - (Gyereksarok) 

Ápr. 18-án papírszínházi előadást rendeznek a Vörösmarty Könyvtár Gyermek 

részlegében. 

 

66. Várostörténeti filmsorozat vetítése. - In: FehérVár (2015. ápr. 16.), p. 16. - 

(Programajánló) 

A Tolnai utcai tagkönyvtár ápr. 20-i ill. ápr. 27-i programajánlója. 

 

67. Feltétel nélküli szeretet. - In: FehérVár (2015. ápr. 16.), p. 16. - ill. - (Programajánló) 

Ápr. 17-én Tóth Tamás atya tart előadást a Széna téri tagkönyvtárban. 

 

68. Mesekuckó a könyvtárban / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 93. sz. (2015. 

ápr. 21.), p. 7. - (Röviden) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

Ápr. 24-én Csóka Judit meseterapeuta tart előadást a székesfehérvári Vörösmarty 

Mihály Könyvtár Széna téri fiókjában.  
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69. Képeslapok a könyvtárban / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 93. sz. (2015. 

ápr. 21.), p. 7. - (Röviden) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

Ápr. 21-én Arcok a világból címmel Sárosi István képeslapjaiból nyílik kiállítás a 

Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai fiókjában. 

 

70. Kálmán Piroska kötete / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 94. sz. (2015. ápr. 

22.), p. 3. - (Röviden) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

Kálmán Piroska kötetét ápr. 27-én a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 

Tagkönyvtárában mutatják be. 

 

71. Mesekuckó. - In: FehérVár (2015. ápr. 23.), p. 17.- (Gyereksarok) 

Tartalom: Tavaszi játszóház. - A Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna Téri 

Tagkönyvtára tervezett programjai. 

 

72. Kutyás május / (str). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 103. sz. (2015. máj. 4.), p. 

13. - (Állatbarát, ISSN 0238-7255) 

A szerző neve: Töttő Rita, S. 

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban máj. 9-én szakemberek 

részvételével szerveznek kutyás napot. 

 

73. Kövi Krisztina tárlata / (hp). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 106. sz. (2015. máj. 

7.), p. 4. - (Lakóhelyünk - Székesfehérvár és környéke).(Röviden) 

A szerző neve: Házi Péter 

Kövi Krisztina finn meseillusztrációiból nyílik kiállítás máj. 12-én a Széna téri 

tagkönyvtárban. 

 

74. Roma holokauszt: történelmi adósságunk : könyv a cigány tömeggyilkosságról / 

(szpd). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 109. sz. (2015. máj. 11.), p. 1., 2. - ill. 

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársának kötete a Veszprém 

Megyei Levéltár kiadásában jelent meg. Bemutatójára várpalotai városi könyvtárban 

került sor. 

 

75. Fehér éjszakák, fekete nappalok / (szz). - In: Fejér megyei hírlap - 60. évf. 110. sz. 

(2015. máj. 12.), p. 7. - (Kulturmix) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna Téri Tagkönyvtárában Kövi Krisztina 

alkotásaiból nyílik kiállítás máj. 12-én. 

 

76. Ez már a tizenhatodik: a művészeti fesztivál már meg is kezdődött : Mi a kortárs? Mi 

a művészet? / (szz) ; fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 111. sz. 

(2015. máj. 13.), p. 1., 10.- ill. 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

A máj. 15-24 között zajló székesfehérvári Kortárs Művészeti Fesztiválhoz 

kapcsolódva kiállítás nyílt a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri fiókjában, a 

Vörösmarty Teremben ill az Aranybulla Könyvtárban. A fesztivál különleges 

programja az El Kazovszkij-kiállítás a Csók István Képtárban és Szikora János 

színházigazgató performansza, ill. a 90 éves Makk Károly köszöntése a Cinema 

Cityben.  
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77. Magunkról őszintén / (lp). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 111. sz. (2015. máj. 

13.), p. 3. - (Röviden) 

A szerző neve: Laci Patrícia 

Máj. 14-én Párkapcsolatban boldogan címmel folytatódik Fischer Imre 

előadássorozata a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti fiókjában. 

 

78. Ezt kell tudni a kutyagazdiknak / (lp). - In: Fejér megyei hírlap - 60. évf. 112. sz. 

(2015. máj. 14.), p. 2. - (Röviden) 

A szerző neve: Laci Patrícia 

Máj. 16-án folytatódik a Kutyás május nevű előadás sorozat a Vörösmarty Mihály 

Könyvtárban. 

 

79. Előadás lesz a terápiákról / (lp). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 112. sz. (2015. 

máj. 14.), p. 3. - (Röviden) 

A szerző neve: Laci Patrícia 

Máj. 18-án Hajdu Ágnes klinikai szakpszichológus lesz a Támogató Szülői Csoport 

vendége a Vörösmarty Könyvtár Széna téri fiókjában. 

 

80. Tavaszi játszóház. - In: FehérVár (2015. máj. 14.), p. 16.- (Gyereksarok) 

Máj. 23-án a Vörösmarty Könyvtár Széna téri fiókjában tartanak 

gyermekrendezvényt. 

 

81. Kutyás május a Dog Gardennel. - In: FehérVár (2015. máj. 14.), p. 16. - 

(Programajánló) 

Máj. 16-án folytatódik a Kutyás május nevű előadás sorozat a Vörösmarty Mihály 

Könyvtárban. 

 

82. Ahogy én láttam Székesfehérvárt. - In: FehérVár (2015. máj. 14.), p. 16. - 

(Programajánló) 

Máj. 18-án nyílik Hegedűs Éva nyugalmazott könyvtáros helytörténeti fotókiállítása 

a Vörösmarty Mihály Könyvtárban. 

 

83. Az éneklő fűrész. - In: FehérVár (2015. máj. 14.), p. 17. - (Programajánló) 

Hangszerekkel ismerkednek a gyerekek a Vörösmarty Mihály Könyvtár zenei 

részlegében máj 18-22-ig. 

 

84. Mesekuckó. - In: FehérVár (2015. máj. 21.), p. 5. - (Gyereksarok) 

Máj. 29-én folytatódik a Vörösmarty Könyvtár Széna téri fiókjában Csóka Judit 

meseterapeuta sorozata. 

 

85. Elhallgatott szeletek / (hp). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 127. sz. (2015. jún. 

2.), p. 3. - (Röviden) 

A szerző neve: Házi Péter 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai Utcai Tagkönyvtárában Fülöp Attila 

fegyvergyűjtő és Tihanyi Tamás újságíró részvételével tartanak könyvbemutatót. 

 

86. Titkokról beszélgetnek / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 128. sz. (2015. jún. 

3.), p. 5. - (Röviden) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

A Tolnai utcai tagkönyvtárban Sipos Sándor Fegyvertitkok c. könyvéről 

beszélgetnek jún. 3-án.  
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87. Könyvünnep a város főterén: hivatalosan is köszöntik a könyvhetet, átadják a Vajda-

díjat is / Kocsis Noémi, Szabó Zoltán ; fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap. 

- 60. évf. 129. sz. (2015. jún. 4.), p. 9. - ill. - (Kultúrtipp) 

Az Ünnepi Könyvhét székesfehérvári rendezvényeiről. Jún. 2-án a Vörösmarty 

Könyvtár Zsolt utcai fiókjában Szécsi Noémi volt az író-olvasó találkozó vendége. 

Jún. 3-án a Tolnai utcai tagkönyvtárban Sipos András Fegyvertitkok c. könyvét 

mutatták be. 

 

88. A pszichológus a meséről / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 132. sz. (2015. 

jún. 8.), p. 7. - (Kulturmix) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

Kádár Annamária jún. 8-án tart előadást a Széna téri tagkönyvtárban. 

 

89. Találkozó Papp Diánával / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 133. sz. (2015. 

jún. 9.), p. 7. - (Kulturmix) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti tagkönyvtárában a Nők lapja vezető 

szerkesztőjével találkozhatnak az érdeklődők jún. 9-én. 

 

90. Író-olvasó találkozó. - In: FehérVár (2015. jún. 4.), p. 17. - (Programajánló) 

Jún. 8-án a Vörösmarty Könyvtár Zentai utcai és Mészöly Géza utcai fiókjában a 

Lufi könyvek írójával, Balázs Ágnessel találkozhatnak a gyerekek. 

 

91. Mesepszichológia. - In: FehérVár (2015. jún. 4.), p. 17.- (Programajánló) 

Jún. 8-án a Vörösmarty Könyvtár Széna téri fiókjában Kádár Annamária tart 

előadást. 

 

92. Mindegyik könyvem én vagyok. - In: FehérVár (2015. jún. 4.), p. 17. - 

(Programajánló) 

Jún. 9-én a Vörösmarty Könyvtár Budai úti fiókjában Papp Diána írónővel, a Nők 

Lapja vezető szerkesztőjével rendeznek író-olvasó találkozót. 

 

93. "Mindegyik könyvem én vagyok címmel rendeztek író-olvasó találkozót Papp Diána 

írónővel, a Nők Lapja vezető szerkesztőjével a Budai úti tagkönyvtárban tegnap [jún. 

9.]" / (szz) ; fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 134. sz. (2015. 

jún. 10.), p. 9. - ill. 

A szerző neve: Szabó Zoltán.   Képaláírás 

 

94. Patchwork-kiállítás. - In: FehérVár (2015. jún. 18.), p. 13.- (Programajánló) 

 

95. Foltvarrások a könyvtárban / (gg). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 145. sz. (2015. 

jún. 23.), p. 12. 

A szerző neve: Gábor Gina 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai Utcai tagkönyvtárában Lakatosné Fenes 

Mária munkából nyílik kiállítás jún. 23-án. 

 

96. Fotókiállítás a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban / Arató Antal ; fotó 

Szőnyegi Hajnalka. - In: Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 6. sz. (2015.), p. 35.- ill. 
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97. Záporoztak a cserepek: szerencse, hogy csak épületek sérültek, s nem lett tragédia / 

(kl). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 160. sz. (2015. júl. 10.), p. 3. - ill. 

A szerző neve: Klecska Ernő 

Jelentős károk keletkeztek székesfehérvári önkormányzati épületekben a júl. 8-i 

vihar nyomán. Az orkánerejű szél károkat okozott többek között a Hiemer-ház, a 

Szent István Király Múzeum Fő utcai épülete és a Vörösmarty Könyvtár 

tetőszerkezetében. 

 

98. Szabadesés a szerelembe / (gg). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 218. sz. (2015. 

szept. 17.), p. 3. - (Röviden) 

 A szerző neve: Gábor Gina 

Nichs Andrea könyvét mutatják be a székesfehérvári Vörösmarty Könyvtár Széna 

téri fiókjában szept. 21-én. 

 

99. Vekerdy Tamás lesz a vendég / (hl). - In: Dunaújvárosi hírlap. - 26. évf. 225. sz. 

(2015. szept. 25.), p. 2. 

Szept. 30-án Vekerdy Tamás tart előadást Mezőfalván Kisgyerekkortól a 

kamaszkorig címmel a Móricz Zsigmond Könyvtárban, a Vörösmarty Könyvtár 

szervezésében. 

 

100. A betűket is falja: a kedves mesehős az olvasás népszerűsítőjévé vált / (gg) ; fotó 

Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap - 60. évf. 242. sz. (2015. okt. 15.), p. 16. - 

ill. - (Mozaik) 

A szerző neve: Gábor Gina 

A székesfehérvári Vörösmarty Könyvtár gyermekrészlegének kabalaállata Csukás 

István Gombóc Artúrja. A könyvtár által ellátott Fejér megyei települések 

gyermekrészlegei is kapnak egy-egy ugyanilyen figurát. 

 

101. Ágika! A ház nem játék! / Kocsis Noémi; fotó Koppán Viktor.- In: Fejér megyei 

hírlap .- 60. évf. 244. sz. (2015. okt. 17.), p. 11. - ill. 

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban az Országos Könyvtári Napok 

keretében rendezett író-olvasó találkozón Petrik Adrien volt a könyvtár vendége. 

 

102. Schrenk Éva versei / (szz). - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 245. sz. (2015. okt. 

19.), p. 7. - (Kulturmix) 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

Okt. 19-én a Széna téri tagkönyvtárban mutatják be Schrenk Éva verseskötetét. 

 

103. Könyvtár percek... - In: Karácsonyi hírharang. - 25. évf. 2. sz. (2015. júl.), p. 13. 

 

104. Kortárs német irodalom. - In: Fejér megyei hírlap . - 60. évf. 256. sz. (2015. nov. 2.), 

p. 7. - (Kulturmix) 

A Felsővárosi Általános Iskola és a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjainak 

részvételével kiállítás nyílik a Vörösmarty Mihály Könyvtárban nov. 3-án. 

 

105. Német nyelvű ifjúsági irodalom / (gg). - In: Fejér megyei hírlap - 60. évf. 254. sz. . 

(2015. okt. 30.), p. 10. 

A szerző neve: Gábor Gina 

Nov. 3-án nyílik a Budapesti Goethe Intézet vándorkiállítása a Vörösmarty 

Könyvtárban.  
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106. Ha a róka öreg: kortárs német könyvek, kiállításon / (bj) ; fotó Molnár Artúr. - In: 

Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 259. sz. (2015. nov. 5.), p. 11.- ill. 

A szerző neve: Bokros Judit 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlegében nov. 4-én kiállítás nyílt. 

 

107. Őszi népszokások. - In: FehérVár (2015. nov. 5.), p. 16.- (Gyereksarok) 

Felhívás a Vörösmarty Könyvtár Márton-napi foglalkozására. 

 

108. Játszóház - A királyfi és a sárkány. - In: FehérVár (2015. nov. 12.), p. 16. - 

(Gyereksarok) 

A nov. 14-i gyermekprogram ajánlója a Széna téri tagkönyvtárban. 

 

109. Mikulásra várva - álmodd meg, rajzold le és küldd el nekünk!.- In: FehérVár (2015. 

nov. 12.), p. 16. - (Programajánló) 

 

110. Mikulásra várva - álmodd meg, rajzold le és küldd el nekünk!.- In: FehérVár (2015. 

nov. 19.), p. 16. 

 

111. Könyvtári hét összefoglaló. - In: Kisapostagi krónika. (2015. okt.), p. 2. - ill. 

Az okt. 6 és 10 közötti kisapostagi könyvtári napok eseményeiről. 

 

112. Koszorúzás, irodalmi est. - In: Fejér megyei hírlap. - 60. évf. 280. sz. (2015. nov. 

30.), p. 2. - (Röviden) 

Nov. 30-án Jankovich Ferenc születésnapja alkalmából rendeznek megemlékezést a 

Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri fiókjában. A koszorúzást követően Bella 

Istvánról tart előadást Bobory Zoltán. 

 

113. Irodalmi emlékest / fotó Simon Erika. - In: Fejér megyei hírlap - 60. évf. 281. sz. 

(2015. dec. 1.), p. 2. - ill. 

Nov. 30-én Jankovich Ferencre emlékeztek a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 

Téri Tagkönyvtárában. 

 

114. A könyvek szerelmesei: jubilálnak a könyvtárosok: szakmai továbbképzést, díjátadót 

tartottak a 45 éves évfordulón / Bokros Judit ; fotó Molnár Artúr. - In: Fejér megyei 

hírlap. - 60. évf. 287. sz. (2015. dec. 8.), p. 1., 7. - ill. 

A dec. 7-i továbbképzés előadásairól. Bor Józsefné, abai könyvtáros Tóth György 

Emlékérmet kapott. 

 

115. Két könyvért mentek a bíróságra : a könyvtár nem akart eljárást, de szerintük nem 

volt más megoldás / Kocsis Noémi.- In: Fejér megyei hírlap .- 60. évf. 293. sz. 

(2015. dec. 15.), p. 1., 2. - ill. 

 

116. Kiállítás a könyvtárban / (szz). - In: Fejér megyei hírlap . - 60. évf. 297. sz. (2015. 

dec. 19.), p. 4. 

A szerző neve: Szabó Zoltán 

A Tolnai utcai tagkönyvtárban az olvasók kézi készítésű tárgyaiból nyílt kiállítás. 
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A Vörösmarty Mihály Könyvtár rendezvényei 2015-ben 

Központi Könyvtár rendezvényei 

  Rendezvény megnevezése Időpont 
Résztvevők 

száma 
Helyszín 

1 
Farsangi népszokások Ciszterci Szt. I. 

Gimn. 5. o. 
2015.01.07 19 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

2 
Farsangi népszokások Vasvári P. Ált. Isk. 

4. o. 
2015.01.13 28 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

3 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.01.13 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

4 
Farsangi népszokások Ciszterci Szt. I. 

Gimn. 5. o. 
2015.01.14 19 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

5 
Mese útja - Sárkányok Talentum Ált. Isk. 

3.o.  
2015.01.15 27 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

6 
Itt a farsang, áll a bál! Belvárosi 

Brunszvik T. Óvoda Katica csop.  
2015.01.16 24 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

7 
Könyvtárlátogatás a Zichyújfalui 

Általános Iskolából 5. osztályosoknak 
2015.01.28 28 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

8 
Erdők, mezők, nádasok élővilága 

Talentum Ált. Isk. 3.o. 
2015.01.21 26 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

9 
Papírszínház - Lássuk a medvét! 

Belvárosi Brunszvik T. Óvoda Süni csop.  
2015.01.28 16 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

10 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.01.28 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

11 
Farsangi népszokások Ciszterci Szt. I. 

Gimn. 5. o. 
2015.01.29 15 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 
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12 
Farsangi népszokások Ciszterci Szt. I. 

Gimn. 5. o. 
2015.01.30 16 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

13 
Papírszínház - Lássuk a medvét! 

Tulipános  Óvoda Süni csop.  
2015.02.04 23 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

14 Számítógép használói tanfolyam 2015.02 09.-18. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

15 Számítógép használói tanfolyam 2015.02 09.-18. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

16 Számítógép használói tanfolyam 2015.02 09.-18. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

17 Számítógép használói tanfolyam 2015.02 09.-18. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

18 Számítógép használói tanfolyam 2015.02 09.-18. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

19 Számítógép használói tanfolyam 2015.02 09.-18. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

20 Számítógép használói tanfolyam 2015.02 09.-18. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

21 Számítógép használói tanfolyam 2015.02 09.-18. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

22 Hueber tanári work shop 2015.02.18 19 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

23 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.02.18 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

24 Csók István kiállítás és játék 2015.02.09- 05.20. 302 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

25 
Papírszínház - A három toll Tóvárosi 

Óvoda 1. csop.  
2015.02.11 28 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 
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26 
Papírszínház - Egy pöttyös nap  Vasvári 

P. Ált. Isk. 4.a o.   
2015.02.17 25 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

27 Élet a házban Talentum Ált. Isk. 4.o. 2015.02.18 18 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

28 

Tavaszi ébredés - kortárs magyar költők 

Belvárosi Brunszkvik Óvoda Katica 

csop.  

2015.02.20 21 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

29 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.02.21 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

30 
Papírszínház - Lássuk a medvét! II. 

Rákóczi F. Ált. Isk. 2.c o.  
2015.02.24 24 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

31 

Rejtélyek nyomában Bánó Attilával író- 

olvasó találkozó a szerzővel beszélget 

Magony Imre 

2015.02.26 20 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

32 Óvodás foglalkozás 2015.02.27 14 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

33 Óvodás foglalkozás 2015.02.27 14 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

34 Papírszínház+kézműves délelőtt Szusi  2015.02.28 42 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

35 
A MKE Fejér Megyei szekciójának és A 

VMK közös továbbképzése 
2015.03.02 99 

VMK OT 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

36 
Internet Fiesta - Ybl Miklós 200, online 

vetélkedő 
2015.03.03.-03.10. 12 

VMK OT 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

37 
Papírszínház - Lássuk a medvét! Ybl 

Óvoda Nyuszi csop. 
2015.03.03 26 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

38 
Húsvéti népszokások Ciszterci Szt. I. 

Gimn. 5. o.  
2015.03.04 19 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

39 
Könyvtárhasználati ismeretek II. 

Talentum Ált. Isk. 8. o.  
2015.03.06 12 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 
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40 
Húsvéti népszokások Ciszterci Szt. I. 

Gimn. 5. o.  
2015.03.12 19 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

41 
Húsvéti népszokások Ciszterci Szt. I. 

Gimn. 5. o.  
2015.03.13 19 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

42 
INTERNET FIESTA Könyvtárhasználati 

ismeretek AV Vasvári P. Ált Isk. 4.a o. 
2015.03.17 28. 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

43 Szedjük szét! Mi van belül? 2015.03.17 30 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

44 
Húsvéti népszokások Ciszterci Szt. I. 

Gimn. 5. o.  
2015.03.18 20 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

45 
Internet Fiesta/Fotókon a "családunk": 

tagkönyvtári gyalogtúra  
2015.03.19 28 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

46 

Fejérben zenélnek  

 Válogatás a Fejér megyében élő, és 

alkotó művészek hangzó 

dokumentumaiból.  

2015. 03. 19-26 75 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

47 
Tavaszi ébredés - kortárs magyar költők 

Tulipános Óvoda Nyuszi csop.  
2015.03.19 23 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

48 Bach totó 2015.03.21 25 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

49 Blog-totó 2015.03.19.-03.26. 9 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

50 Blog kiállítás 2015.03.19.-03.26. 630 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

51 
Könyvtárhasználati ismeretek I. 

Talentum Ált. Isk. 8. o 
2015.03.20 12 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

52 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.03.21 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

53 
Papírszínház+kézműves délelőtt Jao, a 

kaméleon 
2015.03.21 30 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 
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54 
NE KIABÁLJ velem!/Illemtan a 

közösségi oldalakon és a levelezésben. 
2015.03.23 10 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

55 KSZR értekezlet 2015.03.23 40 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7.; Oskola u. 7. 

56 
Az online Fejér megyei életrajzi 

lexikon/előadás, beszélgetés 
2015.03.24 10 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

57 
Húsvéti népszokások Ciszterci Szt. I. 

Gimn. 6. o.  
2015.03.24 19 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

58 

Bach 330 in Székesfehérvár Bach 

születésének 330.évfordulóján 

zenehallgatás azenei részlegben 

2015.03.25 10 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

59 KSZR értekezlet 2015.03.25 45 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

60 
Könyvtárhasználati ismeretek II. 

Talentum Ált. Isk. 8. o.  
2015.03.27 13 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

61 
Tavaszi ébredés - kortárs magyar költők 

Vízivárosi Óvoda Nyuszi csop.  
2015.03.27 25 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

62 Számítógép használói tanfolyam 2015.03.30 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

63 Számítógép használói tanfolyam 2015.03.31 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

64 
Tavaszi ébredés - kortárs magyar költők 

Vízivárosi Óvoda MAci csop.  
2015.04.09 20 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

65 
Iskolába készülök Belvárosi Brunszvik 

Óvoda Katica csop.  
2015.04.10 25 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

66 
Könyvtárhasználati ismeretek I. 

Talentum Ált. Isk. 5. o.  
2015.04.10 20 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

67 Rómer Flóris kiállítás 2015.04.13-04.30. 840 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 
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68 

Könyvtárlátogatás az Arany János 

Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

2015.04.20 5 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

69 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.04.22 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

70 KSZR értekezlet 2015.04.27 17 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

71 Rómer Flóris vetélkedő 2015.04.13.-05.14. 10 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

72 
Papírszínház+kézműves délelőtt Egy 

pöttyös nap 
2015.04.18 30 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

73 Szedjük szét! Mi van belül? 2015.04.29 20 
Zenei és számítógépes 

részleg 

74 Továbbképzés 2015.05.04 94 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

75 
Madarak és fák napja Talentum Ált. Isk. 

4. o.  
2015.05.06 24 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

76 

Fejér Megyei Honismereti Egyesület  - 

Felnevelő tájunk  megyei vetélkedő 

alsósoknak  (de.) 

2015.05.08 47 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

77 

Fejér Megyei Honismereti Egyesület  - 

Felnevelő tájunk  megyei 

vetélkedő  felsősöknek (du.) 

2015.05.09 32 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

78 Kutyás május a Dog Gardennel 2015.05.09 10 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

79 
Digitális hipnózis - A média hatása 

Vasvári P. Á.I. 4.o. 
2015.05.12 31 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

80 
Papírszínház+kézműves délelőtt Bertalan 

és Barnabás 
2015.05.16 31 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 
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81 Kutyás május a Dog Gardennel 2015.05.09 10 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

82 Értekezlet Olvasószolgálati megbeszélés 2015.05.18 33 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

83 

Kiállítás-megnyitó "Ahogy én láttam 

Székesfehérvárt"  Hegedűs Éva 

nyugalmazott könyvtáros fotóiból 

2015.05.18 50 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

84 

Kiállítás látogató "Ahogy én láttam 

Székesfehérvárt"  Hegedűs Éva 

nyugalmazott könyvtáros fotóiból 

2015.05.19-07.10. 474 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

85 Éneklő fűrész 2015.05.21 27 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

86 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.05.21 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

87 
Kutyák-macskák az irodalomban 

Sárszentmihályi Ált. Isk. 2.o. 
2015.05.21 17 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

88 
Könyvtárhasználati ismeretek I. 

Talentum Ált. Isk. 6. o.  
2015.05.22 17 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

89 Kutyás május a Dog Gardennel 2015.05.09 10 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

90 
Nyári olvasmányok - könyvajánló 

Tóvárosi Ált. Isk. 7.o. 
2015.05.26 19 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

91 
Székesfehérvár belvárosa - kicsit 

másképp Teleki B.G. és Ált. isk. 1.a. 
2015.05.27 29 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

92 
Papírszínhát - oroszlán a kvtban II. 

Rákóczi F. óvoda Méhecske csop. 
2015.05.29 26 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

93 
Fejér megyei középiskolás honismereti 

döntő 
2015.05.29 32 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

94 
Író-olvasó találkozó Bemutatkozik Sipos 

Mari Art-díjas költő 
2015.05.28 52 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 



 
 

21 

95 Kutyás május a Dog Gardennel 2015.05.09 10 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

96 

Továbbképzés Fejér megye 

Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerében dolgozó kollégáknak 

2015.06.01 41 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

97 
Érik a nyár! Nyári olvasmánypályázat 

ismertetése Vasvári P.Á.I. 4.a. 
2015.06.02 28 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

98 
Papírszínház - Egy pöttyös nap Belvárosi 

B.T. Óvoda Katica csop. 
2015.06.02 19 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

99 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.06.02 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

100 
Érik a nyár! Nyári olvasmánypályázat 

ismertetése Tálentum Á.I.. 4.a. 
2015.06.03 23 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

101 

Rendhagyó irodalomóra:Kocsis Noémi 

és Győri Andrea írókkal Bódi 

Zoltánnyelvész beszélget 

2015.06.04 130 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

102 1543 Varkocs: Magony Imre dedikál 2015.06.04 21 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár sátor, 

Székesfehérvár, 

Városház tér 

103 
A 86.Ünnepi Könyvhét és a 14. 

Gyermekkönyvnapok megnyitója 
2015.06.04 53 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

104 A Göncölszekér együttes koncertje 2015.06.04 34 
Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

105 
Sorsolás:A Litera-túra játék nyerteseinek 

kihirdetése 
2015.06.04 2 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

106 
Babszem Jankó: A Ziránó színház 

előadása 
2015.06.05 182 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

107 
Napsugár csízió. A Zabszalma együttes 

koncertje 
2015.06.05 134 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

108 Heper játszóház 2015.06.05 38 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár sátor, 

Székesfehérvár, 

Városház tér 
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109 
Városfejlődés Székesfehérváron a XX. 

század elején: Szalai Károly dedikál 
2015.06.05 10 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár sátor, 

Székesfehérvár, 

Városház tér 

110 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.06.05 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

111 A dajka: Kocsis Noémi dedikál 2015.06.05 11 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár sátor, 

Székesfehérvár, 

Városház tér 

112 Az örömlény: Győri Andrea dedikál 2015.06.05 13 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár sátor, 

Székesfehérvár, 

Városház tér 

113 
Székesfehérvári roma holokauszt a 

Grábler-tónál: Hatmat József dedikál 
2015.06.05 19 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár sátor, 

Székesfehérvár, 

Városház tér 

114 
Sorsolás: A Litera-túra játék nyerteseinek 

kihirdetése 
2015.06.05 2 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

115 
Csimpázlesen a Tanganyika-tónál: 

Spindler Zsolt dedikál 
2015.06.05 21 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár sátor, 

Székesfehérvár, 

Városház tér 

116 Az élet művészete: Müller Péter előadása 2015.06.05 142 
Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

117 
Hallhatatlan szerelem: Müller Péter 

dedikál 
2015.06.05 25 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár sátor, 

Székesfehérvár, 

Városház tér 

118 Fúj a szél: A Zombori zenekar koncertje 2015.06.05 84 
Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

119 
Biomese avagy Puff Ancsi egy napja: 

interaktív mese Gubás Gabival 
2015.06.06 35 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

120 
Szegény Tóbiás: a Szabad Színház 

bábelőadása 
2015.06.06 48 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

121 Heper játszóház 2015.06.06 47 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár sátor, 

Székesfehérvár, 

Városház tér 

122 Táncoló könyvek: Flashmob 2015.06.06 50 
Székesfehérvár, 

Városház tér 
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123 A Blahalousiana Zenekar 2015.06.06 70 
Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

124 
Zenélő versek: Kávészünet Zenekar 

koncertja 
2015.06.06 42 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

125 
Karinthyráda: monodráma Haumann 

Petra előadásában 
2015.06.06 35 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

126 
Sorsolás: A Litera-túra játék nyerteseinek 

kihirdetése 
2015.06.06 13 

Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

127 Hattyúk dala: Vámos Miklós szólóestje 2015.06.06 83 
Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

128 Szőke Nikolett Quartett: Jazz-koncert 2015.06.06 115 
Székesfehérvár, 

Városház tér-színpad 

129 Számítógép használói tanfolyam 2015. 06. 8-17 10 

VMK AV 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

130 Állatok a belvárosban Tóvárosi Á.I. 3.a. 2015.06.09 27 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

131 
Kutyák-macskák az irodalomban 

Felsővárosi Á.I. 2.o. 
2015.06.10 21 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

132 
Városismereti vetélkedő Tóvárosi Á.I. 

5.&7.o. 
2015.06.11 137 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

133 

Kiállítás látogató " Hajlékot istennek 

hajlékot embernek" Kós Károly 

emlékkiállítás 

2015.06.15-20 62 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

134 

"Erdély harangoz"- útikönyvek 

Erdélyről-könyvkiállítás (Múzeumok 

Éjszakája) 

2015.06.15.-20. 276 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

135 

A Ferenczy család Erdélyben - A 

Ferenczy család és a nagybányai 

művésztelep 

2015.06.15.-20. 27 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

136 

"Ha kiindulsz Erdély felől" - Erdélyi 

"hangos" utazás zenével, 

hangoskönyvvel 

2015.06.15.-20. 150 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 
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137 
Papírszínház - Vigyázz vadász…! 

Maroshegyi Focitábor 
2015.06.23 50 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

138 Olvasótábor1. - papírszínház+kézműves 2015.06.22 10 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

139 Olvasótábor1 - papírszínház+kézműves 2015.06.23 10 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

140 Olvasótábor1 - papírszínház+kézműves 2015.06.24 10 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

141 
Papírszínház+kézműves - Szusi delfin 

úszótábor 
2015.06.24 28 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

142 

Író -olvasó találkozó Bemutatkozik 

Erdődi Mária.- Art-díjas költő és Ladányi 

Maya Art- díjas író 

2015.06.25 36 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

143 Olvasótábor1 - papírszínház+kézműves 2015.06.25 10 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

144 Olvasótábor1 - papírszínház+kézműves 2015.06.26 10 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

145 Olvasótábor2 - Társasozás+kirándulás 2015.06.29 14 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

146 Olvasótábor2 - Társasozás+kirándulás 2015.06.30 14 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

147 Olvasótábor2 - Társasozás+kirándulás 2015.07.01 14 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

148 
Papírszínház+kézműves - Egy pöttyös 

nap Delfin úszótábor 
2015.07.01 28 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

149 Olvasótábor2 - Társasozás+kirándulás 2015.07.02 14 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

150 Olvasótábor2 - Társasozás+kirándulás 2015.07.03 14 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 
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151 
Papírszínház+kézműves - Egy pöttyös 

nap Delfin úszótábor 
2015.07.08 49 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

152 
Könyvtárlátogatás Komáromi 

nyugdíjasok 
2015 09.19. 28 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

153 
Író-olvasó találkozó Bemutatkozik 

Drotleff Zoltán költő 
2015 09.24. 20 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

154 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.09.24 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

155 
A Népmese Napja - Benedek Elek 

emlékére II. Rákóczi F. Á. I. 3. oszt. 
2015.09.25 25 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

156 
OKN FEJ/TÖRÖK- kérdések a török 

kultúrkörből 
2015.10.04.-10.11. 44 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

157 
OKN-Törökország az irodalomban - 

könyvkiállítás 
2015.10.05.-10.11. 919 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

158 
OKN-Fekete doboz - kiállítás 

könyvtárosok kézműves munkáiból 
2015.10.05.-10.12. 919 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

159 

OKN-Így látták ők a nagy háborút - Az 

érdekes Újság fotópályázatának legjobb 

felvételei kiállítás megnyitó 

2015.10.06 22 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

160 

OKN-Így látták ők a nagy háborút - Az 

érdekes Újság fotópályázatának legjobb 

felvételeinek kiállítása 

2015.10.06.-10.30 447 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

161 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.10.06 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

162 

OKN-Mindennek vége! - Andrássy Ilona 

grófnő első világháborús naplója Kovács 

Lajos könyvének bemutatója 

2015.10.06 17 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

163 
A Népmese Napja - Benedek Elek 

emlékére II. Rákóczi F. Á. I. 3. oszt. 
2015.11.25 25 

VMK IK 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

164 OKN-Kedvezményes könyvárusítás 2015.10.07-10.11. 146 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 
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165 

OKN - Partnerségben a biztonságos 

életért: legyél Te is tűzoltó -II. Rákóczi 

Óvoda -Mancz János Óvoda -

Palotavárosi óvoda -Napsugár Óvoda 

2015.10.07 87 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

166 
OKN-A hideg szóda élvezete - 

Beszélgetés Petrik Adriennel 
2015.10.08 55 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

167 
Rendhagyó énekóra: Tibeti hangtálak; 

Teleki gimnázium 11. osztály 
2015.10.09 42 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

168 
OKN- Egy korty derű - V. Kulcsár Ildikó 

előadása 
2015.10.09 72 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

169 

OKN - Olvassunk együtt!: papírszínházi 

előadás és próba -II. Rákóczi F.Á.I. 

2.a,2.b - Felsővárosi Á.I. 3.b. 

2015.10.09 76 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

170 
OKN - Repülő szőnyeg - Tárgyak az 

iszlám kultúrából 
2105.10.10 133 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

171 
OKN - Olvassunk együtt! - Közös 

olvasás híres emberekkel 
2105.10.10 53 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

172 OKN - Török kávé- és teaház 2105.10.10 80 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

173 
OKN - Nagy könyvtári EDU-SHOW - 

Zsiga Edward bűvész műsora 
2105.10.10 52 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

174 

OKN - A 110 éves Árpád Fürdő - 

Bemutatja Zsiga Edward 

létesítményvezető 

2105.10.10 48 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

175 
OKN - Gül baba rózsái - Szabó Csilla 

kertészeti előadása 
2105.10.10 22 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

176 
OKN - Hürrem, Szulejmán ágyasa - 

Kovács Edina történész előadása 
2105.10.10 42 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

177 
OKN - Kelet varázsa - Simon Csilla 

hastánc előadása 
2105.10.10 46 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

178 
OKN - A Gödöllői szecesszió kertje - 

Esti tárlatvezetés a Deák Képtárban 
2105.10.10 10 

Deák Képtár 

Székesfehérvár Oskola 

utca 
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179 OKN - KvtShow: Mesekavics 2015.10.10 21 VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

180 

OKN - Könyves vasárnap: Papírszínházi 

előadás + Olvasásmámia 

eredményhirdetés 

2015.10.11 50 VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

181 
OKN - Könyves vasárnap: kézműves 

foglalkozás 
2015.10.11 25 VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

182 OKN-X.,Jubileumi Raktártúra 2105.10.11 16 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

183 
OKN-A dokumentumok titkos útja a 

kulisszák mögött 
2015.10.11 9 

VMK Feldolgozó 

csoport, Székesfehérvár, 

Tolnai u. 41. 

184 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.10.11 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

185 Számítógépes tanfolyam 2015.10.12.-21. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

186 Számítógépes tanfolyam 2015.10.12.-21. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

187 Számítógépes tanfolyam 2015.10.12.-21. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

188 Számítógépes tanfolyam 2015.10.12.-21. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

189 Számítógépes tanfolyam 2015.10.12.-21. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

190 Számítógépes tanfolyam 2015.10.12.-21. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

191 Számítógépes tanfolyam 2015.10.12.-21. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

192 Számítógépes tanfolyam 2015.10.12.-21. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 
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193 Könyvtárhasználat I. Felsővárosi Á.I. 3.a. 2015.10.13 27 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

194 
Évfordulós személyiségek on-line 

vetélkedő 
2015.10.13.-10-17. 48 

VMK Helyismereti 

Csoport Székesfehérvár, 

Oskola u. 7. 

195 
Író-olvasó találkozó Bemutatkozik 

Stancsics Erzsébet és Szántai Sándor 
2015.10.22 23 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

196 
Könyvtárhasználat I. II. Rákóczi F.Á.I. 

3.c. 
2015.10.22 22 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

197 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.10.23 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

198 
Varga Csaba: Kegyeleti barangolás az 

Isonzó mentén 
2015.10.27 32 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

199 
A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: megnyitó 
2015.11.03 45 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

200 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Ciszterci 

Szt. I. Gimn. 6.o. 

2015.11.04 17 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

201 Kézműves foglalkozás: Őszi falevelek 2015.11.07 16 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

202 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Ciszterci 

Szt. I.  Gimn. 9.o. 

2015.11.09 22 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

203 
Papírszínház -  Lázár E.: A hétfejű tündér 

Felsővárosi Á.I. 3.o. 
2015.11.10 28 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

204 
Bevezetés a könyvtárhasználatba I. 

Comenius AMKNYÁI 6.o. 
2015.11.11 17 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

205 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Tóvárosi 

Á.I. 6.o. 

2015.11.11 10 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

206 Könyvtárbemutató foglalkozás 2015.11.12 23 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 
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207 
Könyvtárhasználati óra - Hunyadi 

Szakközépiskola 11.o. 
2015.11.12 28 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

208 
Bevezetés a könyvtárhasználatba I. 

Comenius AMKNYÁI 5.o. 
2015.11.12 15 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

209 
Bevezetés a könyvtárhasználatba II. 

Tálentum Ref. Á.I. 4.o. 
2015.11.12 23 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

210 
Márton-napi labiságok - őszi 

népszokások Németh L. Á.I. 4.o. 
2015.11.13 23 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

211 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Ciszterci 

Szt. I. Gimn. 7.o. 

2015.11.16 11 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

212 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Ciszterci 

Szt. I. Gimn. 8.o. 

2015.11.16 22 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

213 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.11.17 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

214 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.11.17 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

215 
Bevezetés a könyvtárhasználatba II. 

Comenius AMKNYÁI 6.o. 
2015.11.18 24 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

216 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Tóvárosi 

Á.I. 7.o. 

2015.11.18 16 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

217 
Könyvtárhasználat - online katalógus 

Comenius AMKNYÁI 7.o. 
2015.11.19 16 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

218 
Könyvtárhasználat - online katalógus 

Comenius AMKNYÁI 7.o. 
2015.11.19 16 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

219 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Tóvárosi 

Á.I. 8.o. 

2015.11.19 17 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

220 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Tóvárosi 

Á.I. 6.o. 

2015.11.23 15 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 
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221 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Ciszterci 

Szt. I. Gimn. 11.o. 

2015.11.24 13 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

222 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Ciszterci 

Szt. I. Gimn. 11.o. 

2015.11.24 15 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

223 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Tóvárosi 

Á.I. 5.o. 

2015.11.24 16 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

224 
Könyvtárhasználati óra - Hunyadi 

Szakközépiskola 11.o. 
2015.11.24 31 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

225 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.11.24 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

226 
Könyvtárhasználati óra - Hunyadi 

Szakközépiskola 10.o. 
2015.11.25 25 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

227 

A kezdet kezdete - Goethe Intézet 

vándorkiállítás: tárlatvezetés Ciszterci 

Szt. I. Gimn. 8.o. 

2015.11.25 16 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

228 
Téli álom az állatvilágban - Széna Téri 

Ált. Isk. 2.oszt. 
2015.11.25 27 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

229 
Író-olvasó találkozó Bemutatkozik 

Hoffman Katalin költő 
2015.11.26 36 

VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

230 

Mikulásra várva rajzpályázat 

eredményhirdetés - Mikkamakka klub 

(OFI) 

2015.11.28 80 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

231 
Téli álom az állatvilágban - Kossuth L. 

Ált. Isk. 2.oszt. 
2015.11.30 27 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

232 
Rejtőzködő advent: könyvkiállítás a 

VMK nem kölcsönözhető könyveiből 
2015.11.30.-12.23. 325 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

233 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.11.30 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

234 
A Mikulás titkai - ismeretterjesztő fogl. 

Kossuth L. Ált. Isk. 2.a-b 
2015.12.01 48 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 
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235 
A Mikulás titkai - ismeretterjesztő fogl. 

Felsővárosi Ált. Isk. 1.o. 
2015.12.01 30 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

236 
Könyvkiállítás a Nemzetközi 

Semmelweis Emlékév  alkalmából 
2015.12.01.-12.14. 904 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

237 Semmelweis. kvíz: on-line vetélkedő  2015.12.01.-12.14. 14 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

238 
Könyvtárhasználati óra - Hunyadi 

Szakközépiskola 9.o. 
2015.12.03 26 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

239 
A Mikulás titkai - ismeretterjesztő fogl. 

Hétvezér Ált. Isk. 1.o. 
2015.12.03 28 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

240 
A Mikulás titkai - ismeretterjesztő fogl. 

II. Rákóczi F. AMKTNY Ált. Isk. 1.o. 
2015.12.04 28 

VMK IK 

Székesfehérvár Oskola 

u. 7. 

241 

Könyvtári foglalkozás a  Frim 

Jakab Képességfejlesztő Otthon 

fiataljaival 

2015.12.04 5 

VMK FK 

Székesfehérvár, Bartók 

Béla tér 1. 

242 
A MKE Fejér Megyei szekciójának és A 

VMK közös továbbképzése 
2015.12.07 95 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

243 MKE Emlékülés 2015.12.07 27 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár VMK OT 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

244 Számítógépes tanfolyam 2015.12.07.-12.16. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

245 Számítógépes tanfolyam 2015.12.07.-12.16. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

246 Számítógépes tanfolyam 2015.12.07.-12.16. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

247 Számítógépes tanfolyam 2015.12.07.-12.16. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

248 Számítógépes tanfolyam 2015.12.07.-12.16. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 
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249 Számítógépes tanfolyam 2015.12.07.-12.16. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

250 Számítógépes tanfolyam 2015.12.07.-12.16. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

251 Számítógépes tanfolyam 2015.12.07.-12.16. 10 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

252 
Adventi foglalkozás a Szent Imre 

Általános Iskola diákjaival 
2015.12.12 87 

VMK AV 

Székesfehérvár, Oskola 

u. 7. 

Összesen 252 rendezvény                                                           12.940 résztvevő 
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Pedagógiai Szakkönyvtár rendezvényei 

  Rendezvény megnevezése Időpont 
Résztvevők 

száma 
Helyszín 

1 Farsangi könyvkiállítás 2015.02.06.-12. 52 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

2 
Internet Fiesta. Itt a tavasz-netes csipegetés 

és könyvkiállítás 
2015.03. 19-04.07. 130 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

3 Könyvkiállítás a Könyv Napja alkalmából 2015.04.23-30. 86 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

4 
Könyvkiállítás a Család Nemzetközi 

Napjára 
2015.05.12.-20. 93 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

5 

A szociális viselkedés titkai 

 Kötetlen beszélgetés Halász József 

pszichológussal      

2015.06.01 21 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

6 
Könyvkiállítás az előadáshoz kapcsolódóan 

az emberi viselkedésről 
2015.06. 1-5. 55 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

7 
Könyvkiállítás az Ábel Kiadó könyveiből a 

Múzeumok Éjszakájához kapcsolódóan 
2015.06. 15.-20. 84 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

8 
"Hálózaton lógva" - Theisz György 

előadása 
2015.10.07 13 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

9 
Kiállítás az előadáshoz kapcsolódóan az 

internet hatásairól 
2015.10.7.-9. 43 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

10 
Könyvkiállítás 1956. október 23. 

alkalmából 
2015.10.22.-29. 73 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

11 Karácsonyi könyvkiállítás 2015.12.14.-30. 94 

Pedagógiai 

Szakkönyvtár 

Székesfehérvár,III. Béla 

király tér 1. 

Összesen 11 rendezvény744 résztvevő 
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Budai úti Tagkönyvtár rendezvényei 

  Rendezvény megnevezése Időpont 
Résztvevők 

száma 
Helyszín 

1 

Magunkról – őszintén. Fischer Imre 

kineziológus, pszichológus beszélgetés-

sorozata. Megmentett kapcsolatok. 

2015.01.15 29 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

2 

Magunkról – őszintén. Fischer Imre 

kineziológus, pszichológus beszélgetés-

sorozata. Elveszett kapcsolatok. 

2015.02.12 36 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

3 

Magunkról – őszintén. Fischer Imre 

kineziológus, pszichológus beszélgetés-

sorozata. Kezdjük újra! - Társkeresési 

startégiák. 

2015.03.12 27 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

4 
„Azért, aki vagy.” Schrenk Éva 

verseskötetének bemutatója 
2015.03.26 21 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

5 

Magunkról – őszintén. Fischer Imre 

kineziológus, pszichológus beszélgetés-

sorozata. Ismét szerelmes vagyok. 

2015.04.16 25 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

6 

"Az éjszaka csodái." Könyvtári foglalkozás 

az Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda 

Általános Iskola és Speciális Szakiskola 

szakiskolásainak. 

2015.04.20 15 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

7 

"Az éjszaka csodái." Könyvtári foglalkozás 

az Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda 

Általános Iskola és Speciális Szakiskola 

szakiskolásainak. 

2015.04.22 15 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

8 

Magunkról – őszintén. Fischer Imre 

kineziológus, pszichológus beszélgetés-

sorozata. Párkapcsolatban, boldogan 

2015.05.14 13 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

9 

"Minden könyvem én vagyok." Író-olvasó 

találkozó Papp Diána írónővel, a Nők 

Lapja vezetőszerkesztőjével 

2015.06.09 19 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

10 
Tündérkert históriája - Erdély története. 

Könyvkiállítás (Múzeumok Éjszakája). 
2015.06.05.-20. 154 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

11 

Könyvtárhasználati és könyvtárbemutató 

óra a Gorsium Művészeti Szakközépiskola 

és Szakiskola 9. osztályos tanulóinak 

2015.10.05 22 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 
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12 

Könyvtárhasználati és könyvtárbemutató 

óra a Gorsium Művészeti Szakközépiskola 

és Szakiskola 9. osztályos tanulóinak 

2015.10.05 20 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

13 

A babaszoba átadása a Könyvtári Napok 

alkalmából. „Zengő bölcső” címmel 

interaktív zenés műsor gyerekeknek. 

2015.10.08 38 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

14 
Kávé és krémes. … a társkeresés regénye. 

Velencei Rita könyvének bemutatója 
2015.10.27 18 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

15 

„Valaki mondja meg…!” Fischer Imre 

kineziológus, pszichológus beszélgetés-

sorozata. Miért van káosz a 

párkapcsolatokban? 

2015.10.27 33 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

16 
Origami Világnapok. Papírhajtogatás 

újrhasznosított papírokból. 
2015.10.31 23 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

17 
Férfikor. Somos Ákos műsora versekkel, 

prózával. 
2015.11.19 18 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

18 

„Valaki mondja meg…!” Fischer Imre 

kineziológus, pszichológus beszélgetés-

sorozata. Hogyan lehet embernek maradni 

a mai világban? 

2015.11.26 29 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

19 

„Ünnep és család.” Sohonyai Edit 

rendhagyó irodalomórája a Munkácsy 

Mihály Általános Iskola 7 – 8. osztályos 

tanulóinak 

2015.12.14 32 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

20 

„Valaki mondja meg…!” Fischer Imre 

kineziológus, pszichológus beszélgetés-

sorozata. Hogyan változnak a családi 

ünnepek? 

2015.12.17 11 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

21 

Karácsonyváró. Interaktív zenés 

foglalkozás Szűcsné Ott Adriennel 

óvodásoknak. 

2015.12.18 14 

Budai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Budai 

út 44-46. 

Összesen 21 rendezvény                                                           612 résztvevő 
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Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár rendezvényei 

  Rendezvény megnevezése Időpont 
Résztvevők 

száma 
Helyszín 

1 Kutyatár 
2015.01.10-

2015.02.06. 
120 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

2 Kézimunka szakkör 2015.01.12 12 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

3 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.01.14 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

4 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.01.21 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

5 

Itt a farsang, áll a bál-farsangolás 

óvodásokkal (Ligetsori Óvoda 

nagycsoport) 

2015.01.22 28 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

6 Kézimunka szakkör 2015.01.26 11 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

7 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.01.28 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

8 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.01.29 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

9 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.02.04 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

10 Farsangi népszokások felelevenítése 2015.02.05 27 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

11 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.02.06 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

12 Öreg néne őzikéje 
2015.02.07-

2015.02.03.02. 
90 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 
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13 Kézimunka szakkör 2015.02.09 14 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

14 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.02.11 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

15 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.02.12 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

16 Könyvajándék Nap 2015.02.14 65 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

17 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.02.20 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

18 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.02.20 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

19 Tavaszváró teadélután 2015.02.23 26 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

20 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.02.26. 11 óra 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

21 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.02.27 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

22 Boribon és Annipanni 
2015.03.03-

2015.03.17. 
45 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

23 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.03.04 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

24 
Történelmi olvasmányok a 3. osztályban 

(Vörösmarty M. Ált. Isk.) 
2015.03.05.10. 28 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

25 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.03.06 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

26 Kézimunka szakkör 2015.03.09 15 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 
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27 A kokárda készítés fortélyai 2015.03.10 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Gellért 

utcai Nyugdíjasok 

Klubja) 

28 
Március 15-e óvodásokkal (Ligetsori 

Óvoda nagycsoport) 
2015.03.11 24 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

29 Nemzeti ünnepünk március 15. 2015.03.12 28 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Szent 

Kristóf Ház) 

30 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.03.13 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

31 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.03.13 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

32 Lengyel-magyar barátság 
2015.03.16-

2015.03.31. 
75 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

33 
A lengyel-magyar barátság története - 

Zsille Gábor előadása 
2015.03.16 38 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

34 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.03.18   

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

35 Internet Fiesta:Az internet veszélyei 2015.03.19 27 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

36 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.03.20 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

37 Internet Fiesta: Facebookról kezdőknek 2015.03.23 14 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

38 Internet Fiesta: Facebookról haladóknak 2015.03.23 26 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

39 Kézimunka szakkör 2015.03.23 10 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

40 Húsvéti könyvklub 2015.03.25 21 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

(Farkasvermi úti Idősek 

Otthona) 



 
 

39 

41 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.03.26 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

42 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.03.27 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

43 Húsvéti asztaldíszek 2015.03.31 12 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Gellért 

utcai Nyugdíjasok 

Klubja) 

44 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.04.01 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

45 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.04.02 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

46 Húsvéti nyuszi kiállítás 
2015.04.01-

2015.04.09. 
35 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

47 
Húsvéti népszokások, játékok 

felelevenítése 
2015.04.07 28 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Szent 

Kristóf Ház) 

48 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.04.08 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

49 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.04.09 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

50 Költészet Napja-idézet felismerő játék 2015.04.11 20 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

51 Kézimunka szakkör 2015.04.13 12 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

52 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.04.15 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

53 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.04.16 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

54 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.04.22 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 
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55 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.04.23 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

56 Rumcájsz, Manka és Csibészke 
2015.04.23-

2015.05.18. 
42 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

57 Kézimunka szakkör 2015.04.17 11 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

58 Itt van május elseje-nosztalgia könyvklub 2015.04.29 27 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

(Farkasvermi úti Idősek 

Otthona) 

59 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.04.30 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

60 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.04.30 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

61 Majális (Gellért utcai Nyugdíjasok Klubja) 2015.05.05 17 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

62 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.05.06 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

63 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.05.07 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

64 Számítógépes tanfolyam 1+2.. csoport 2015.05.11 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

65 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.05.20 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

66 
Pünkösdi népszokások, hagyományok 

(Szent Kristóf Ház) 
2015.05.21 28 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

67 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.05.22 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

68 
Pünkösdi népszokások, hagyományok 

(Gellért utcai Nyugdíjasok Klubja) 
2015.05.26 18 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 
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69 Számítógépes tanfolyam 1. csoport 2015.05.27 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

70 Számítógépes tanfolyam 2. csoport 2015.05.28 4 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

71 Kézimunka szakkör 2015.06.01 10 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

72 
Pünkösdi népszokások, hagyományok 

(Farkasvermi úti Idősek Otthona) 
2015.06.03 38 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

73 Számítógépes tanfolyam 1+2.. csoport 2015.06.04 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

74 
Lufi-könyvek. Író-olvasó találkozó Balázs 

Ágnessel 
2015.06.08 54 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

75 Számítógépes tanfolyam 1+2.. csoport 2015.06.11 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

76 Gasztronómiai kalandozások Erdélyben 2015.06.15.-26. 84 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

77 Tanévzáró teadélután 2015.06.22 28 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

78 Itt a nyár, körhinta száll 
2015.07.01-

2015.08.31-ig 
105 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

79 Kézimunka szakkör 2015.09.07 11 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

80 Őszi piknik 
2015.09.14-

2015.10.03-ig 
132 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

81 
Szüreti hagyományok, a munkafolyamat 

(Vörösmarty Ált. Isk. 4. oszt.) 
2015.09.16 18 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

82 
5 éves jubileumi foglalkozás-az emlékek 

felelevenítése, kedvenc játékok 
2015.09.17 37 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Szent 

Kristóf Ház) 
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83 
Kedvcsináló foglalkozás a számítógépes 

tanfolyamokhoz 
2015.09.21 24 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

84 Kézimunka szakkör 2015.09.21 9 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

85 
Szüreti kézműves foglalkozás: parafadugó 

figurák készítése 
2015.09.22 12 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Gellért 

utcai Nyugdíjasok 

Klubja) 

86 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.09.24 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

87 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.09.24 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

88 
Szüreti kézműves foglalkozás: szőlőfürt 

parafadugóból 
2015.09.30 35 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

(Farkasvermi úti Idősek 

Otthona) 

89 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.10.01 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

90 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.10.01. 11 óra 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

91 Baba-Mama Könyvek kiállítása 
2015.10.05.-

2015.10.12. 
52 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

92 Kézimunka szakkör 2015.10.05 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

93 
Szép szavakkal az aradi vértanúkról-

Szépkiejtési verseny 
2015.10.06 28 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

94 Mese-könyvből mesemondó verseny 2015.10.09 62 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

95 Teréz-napi vásár (interaktív játék) 2015.10.15 41 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Szent 

Kristóf Ház) 

96 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.10.16 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 
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97 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.10.16 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

98 Kézimunka szakkör 2015.10.19 11 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

99 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.10.29 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

100 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.10.29 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

101 Kézimunka szakkör 2015.11.02 10 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

102 Kézműves foglalkozás-gyertya papírból 2015.11.03 12 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Gellért 

utcai Nyugdíjasok 

Klubja) 

103 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.11.05 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

104 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.11.05 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

105 Nils Holgersson és Márton lúd 
2015.11.09-

2015.11.30. 
102 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

106 A Notre Dame-i toronyőr- dramatikus játék 2015.11.12 40 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Szent 

Kristóf Ház) 

107 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.11.13 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

108 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.11.13 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

109 Kézimunka szakkör 2015.11.16 7 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

110 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.11.20 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 
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111 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.11.20 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

112 Adventi könyvklub 2015.11.25 27 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

(Farkasvermi úti Idősek 

Otthona) 

113 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.11.27 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

114 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.11.27 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

115 
Mikulás és a Krampusz ajándékot hoz a 

gyerekeknek 

2015.11.30-

2015.12.19. 
135 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

116 Kézimunka szakkör 2015.11.30 11 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

117 Megjött a Mikulás! 2015.12.03 44 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Szent 

Kristóf Ház) 

118 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.12.04 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

119 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.12.04 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

120 Luca-napi hagyományok 2015.12.10 26 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár (Gellért 

utcai Nyugdíjasok 

Klubja) 

121 Luca-napi hagyományok 2015.12.10 38 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

(Farkasvermi úti Idősek 

Otthona) 

122 Számítógépes tanfolyam 3. csoport 2015.12.11 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

123 Számítógépes tanfolyam 4. csoport 2015.12.11 8 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 

124 Könyvtári karácsony 2015.12.14 32 

Mészöly Géza utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, 

Mészöly Géza út 1. 
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Összesen 124 rendezvény                                                          2.567 résztvevő 
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Széna téri Tagkönyvtár rendezvényei 

  Rendezvény megnevezése Időpont 
Résztvevők 

száma 
Helyszín 

1 Internet klub 2015.01.12 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

2 
Tematikus foglalkozás a Széna téri Á.I. 

4/b. tanulóinak 
2015.01.13 6 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

3 Játszóház (gyöngyfűzés) 2015.01.17 31 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

4 Internet klub 2015.01.19 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

5 Szülői Támogató Csoport 2015.01.19 10 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

6 Mesekuckó 2015.01.23 47 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

7 Gyöngyfűző kiállítás 
2014. 12.15.- 

2015.01.30. 
150 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

8 Internet klub 2015.01.26 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

9 Internet klub 2015.02.02 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

10 Játszóház (farsangi készülődés) 2015.02.07 50 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

11 Internet klub 2015.02.09 20 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

12 Mesél a Tündérkönyvtáros 2015.02.14 17 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 
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13 Internet klub 2015.02.16 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

14 Szülői Támogató Csoport 2015.02.16 10 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

15 Tóth Tamás atya előadása a hospiceről 2015.02.20 60 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

16 Internet klub 2015.02.23 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

17 
Könyvbemutató (Szalai Károly: 

Városfejlődés Székesfehérváron…) 
2015.02.23 30 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

18 
Foglalkozás a medvés kiállításhoz (Mancz 

J. Óvoda) 
2015.02.24 24 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

19 Medvés kiállítás 2015.02.02- 28. 201 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

20 Mesekuckó 2015.02.27 44 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

21 Internet klub 2015.03.02 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

22 
Sárközy Istvánné bútorfestő kiállításának 

megnyitója 
2015.03.02 35 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

23 Bútorfestő kiállítás 2015. 03.02-27. 199 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

24 Internet klub 2015.03.09 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

25 Internet klub 2015.03.16 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

26 Szülői Támogató Csoport 2015.03.16 8 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 
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27 
Tavaszi virágok készítése (Mancz J. 

Óvoda) 
2015.03.20 24 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

28 Internet klub (Fiesta) 2015.03.23 25 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

29 Könyvbemutató (Magony Imre: Varkocs) 2015.03.23 26 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

30 Könyvtárbemutató fog. (Belvárosi Óvoda) 2015.03.24 30 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

31 Játszóház (Húsvéti készülődés) 2015.03.27 54 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

32 Internet klub 2015.03.30 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

33 
A Víz Világnapja alkalmából rendezett 

irodalmi délután 
2015.04.01 36 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

34 Internet klub 2015.04.13 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

35 
Költészet Napja (Kozma Tamás, Szávai 

Géza) 
2015.04.13 30 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

36 Tóth Tamás atya előadása 2015.04.17 70 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

37 Internet klub 2015.04.20 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

38 Zsadányi Adrienn csigaszakértő előadása 2015.04.20 24 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

39 Mesekuckó 2015.04.24 42 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

40 Játszóház 2015.04.25 25 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 
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41 Internet klub 2015.04.27 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

42 
Könyvbemutató (Kálmán Piroska: Aztán 

vigyázz magadra és írjál) 
2015.04.27 28 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

43 
Könyvtárbemutatás, könyvajánlat (Széna 

téri Á.I.) 
2015.04.29 25 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

44 
Farkas István tengeri csiga gyűjteménye 

(kiállítás) 
2015.04. 07.-30. 327 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

45 Internet klub 2015.05.04 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

46 Társasjáték Klub 2015.05.09 10 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

47 Internet klub 2015.05.11 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

48 
Kortárs Fesztivál / Kövi Krisztina 

kiállításának megnyitója 
2015.05.12 48 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

49 Támogató Szülői Csoport 2015.05.18 15 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

50 
Könyvtárismertető / Rákóczi Óvoda 

nagycsoport 
2015.05.21 25 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

51 Játszóház 2015.05.23 30 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

52 Mesekuckó 2015.05.29 30 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

53 
Kádár Annamária előadása (Ünnepi 

Könyvhét) 
2015.06.08 51 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

54 Kövi Krisztina Kiállítása 2015. 05.12-06.12. 670 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 
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55 Internetklub  2015.09.14 15 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

56 
A meseírástól a regényírásig - Pozsár 

Ágnes előadása 
2015.09.14 10 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

57 Internetklub 2015.09.21 15 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

58 
Szabadesés a szerelembe- Nichs Andrea 

könyvbemutatója 
2015.09.21 15 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

59 Mesekuckó 2015.09.25 49 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

60 Játszóház 2015.09.25 23 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

61 Internetklub 2015.09.28 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

62 
Amit a Városkártyáról tudni kell- a Lénia 2 

Kft. Bemutatkozása 
2015.10.05 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

63 
Horváth Károlyné és Babai Jánosné 

kiállítása horgolt kézimunkákból 
2015.10. 5-10. 31. 370 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

64 Hungaricana adatbázisok 2015.10.05 19 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

65 
Egészséges ételek - Pozsonyi Zsuzsa 

bemutatója 
2015.10.08 21 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

66 
Varázslatos fizika - Theisz György 

előadása 
2015.10.10 49 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

67 Internetklub 2015.10.12 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

68 Melyik a kedvenc könyved?- díjátadó 2015.10.12 36 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 
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69 Játszóház 2015.10.17 34 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

70 Internetklub 2015.10.19 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

71 
Azért, aki vagy- Schrenk Éva 

kötetbemutatója 
2015.10.19 24 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

72 Internetklub 2015.10.26 15 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

73 Mesekuckó 2015.10.30 61 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

74 Internetklub 2015.11.02 19 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

75 
Népmesék a Széna téri Általános Iskola 2. 

osztályosainak 
2015.11.02 25 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

76 
Mesetípusok a Széna téri Általános Iskola 

3. osztályosainak 
2015.11.04 28 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

77 
Kézműves foglalkozás az Ezredéves Iskola 

diákjainak 
2015.11.12 8 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

78 Játszóház 2015.11.14 30 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

79 
A szovjet megszállás tapasztalattörténete - 

Czetz Balázs előadása 
2015.11.16 25 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

80 Internetklub 2015.11.16 16 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

81 Társasjáték Klub  2015.11.21 19 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

82 Internetklub 2015.11.23 14 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 
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83 
Könyvtárismertető foglalkozás a Széna téri 

Általános Iskola 5. osztályosainak 
2015.11.25 14 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

84 Mesekuckó 2015.11.27 44 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

85 Internetklub 2015.11.30 13 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

86 

Irodalmi est Jankovich Ferenc 

születésnapja alkalmából, közrem. Bobory 

Zoltán 

2015.11.30 22 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

87 Szappanok - Ásmány Gabi kiállítása 2015.11.02-11. 30. 280 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

88 Játszóház 2015.12.05 25 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

89 Internetklub 2015.12.07 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

90 Fekti Vera kiállításának megnyitója 2015.12.07 48 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

91 Régi idők - Fehérvár Fekti Vera kiállítása 2015.12.07.-12.30. 171 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

92 
Immunvédelem gyógynövényekkel 

Supliczné Tóth Mária előadása 
2015.12.09 34 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

93 
Ó, azok a csodálatos állatok - Telegdi 

Ágnes előadása 
2015.12.16 60 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

94 Mesekuckó 2015.12.18 40 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

95 Játszóház Tóth Eszterrel 2015.12.19 18 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 
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96 Szünidei játszóház 2015.12.22 9 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

97 Szünidei játszóház 2015.12.23 9 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

98 Szünidei játszóház 2015.12.29 9 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

99 Szünidei játszóház 2015.12.30 9 

Széna téri Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Széna 

tér 16. 

Összesen 99 rendezvény                                                           4.674 résztvevő 
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Tolnai utcai Tagkönyvtár rendezvényei 

  Rendezvény megnevezése Időpont 
Résztvevők 

száma 
Helyszín 

1 Az Árpád-kori művészet képeslap kiállítás 2015.01.22-31-ig 75 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

2 
könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.01.23. 14 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

3 
könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.01.23. 18 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

4 
Az Árpád-kor előadás a képeslap 

kiállítással kapcsolatban 
2015.01.27. 28 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

5 
Az Árpád-kor előadás a képeslap 

kiállítással kapcsolatban 
2015.01.28. 19 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

6 Farsangi álarcok díszítése felnőtteknek 2015.02.02. 7 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

7 
Népdal éneklési verseny a Teleki B. 

Általános Iskola tanulói szerepeltek 
2015.02.02. 46 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

8 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.02.04. 19 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

9 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.02.06. 19 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

10 
Trupka Zoltán vetítéses előadása a 

csillagászatról gyerekeknek 
2015.02.09. 28 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

11 
Trupka Zoltán vetítéses előadása a 

csillagászatról gyerekeknek 
2015.02.09. 27 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

12 

Könyvtári óra (tematikus, irodalmi 

foglalkozás) Bálint Ágnes: Mazsola c. 

könyv 

2015.02.10. 28 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 
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13 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.02.10. 19 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

14 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.02.10. 18 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

15 Az Árpád-kor királyai gyermekrajzok 2015.02.10-21-ig 44 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

16 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.02.11. 18 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

17 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.02.11. 18 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

18 
Könyvajándék Napok, meseolvasás, 

dramatizálás 
2015.02.13. 21 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

19 
Rendhagyó történelmi foglalkozás Az I. 

András Lovagrend nagymesterével 
2015.02.17. 19. 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

20 
Rendhagyó történelmi foglalkozás Az I. 

András Lovagrend nagymesterével 
2015.02.17. 26 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

21 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 

2015.02.20. 25 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

22 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.02.20. 28 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

23 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.02.20. 28 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

24 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.02.26. 30 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

25 
Fülöpné Óvári Edit előadása a Holdról 1. 

rész 
2015.03.03. 18 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

26 
Könyvtári élmények c. gyermekrajz 

kiállítás 
2015.03.10-21-ig 35 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 
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27 
Könyvtári óra (tematikus, irodalmi 

foglalkozás) 
2015.03.11. 29 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

28 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.03.13. 17 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

29 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.03.13. 19. 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

30 
Mesemondó verseny a Teleki B. Ált. Isk 1. 

2.osztályos tanulóinak 
2015.03.16. 20 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

31 Előadás a Holdról 2. rész 2015.03.17. 17 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

32 Internet Fiesta 2015.03.19. 17 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

33 Víz világnapja vetélkedő 2015.03.20. 31 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

34 Előadás a Holdról 3. rész 2015.03.20. 26 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

35 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.03.25. 17 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

36 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.03.27. 30 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

37 
Brasnyó Veronika szalvéta technika 

kiállítása 

2015.03.24-04.01-

ig 
36 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

38 
Mesemondó verseny a Teleki B. Ált. Isk 3. 

4.osztályos tanulóinak 
2015.03.23. 30 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

39 
Kézműves foglalkozás, virág készítése 

gyerekekkel 
2015.03.25. 17 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

40 Búza Sándorné foltvarró kiállítása 2015.04.7-04.18. 47 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 
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41 
Versmondó délután 1. és 2. osztályosoknak 

a Költészet Napja alkalmából 
2015.04.13. 35 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

42 
Fehéredő múlt.c film vetítése és előadás 

Siklósi Gyula régésszel, 1. rész 
2015.04.13. 15 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

43 Kismama jóga Csapó Éva védőnővel 2015.04.15. 4 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

44 
Fehéredő múlt.c film vetítése és előadás 

Siklósi Gyula régésszel, 2. rész 
2015.04..20 12 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

45 
Arcok a világból Sárosi István 

képeslapgyűjtő kiállítása 
2015.04.21-04.30. 52 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

46 
Fehéredő múlt.c film vetítése és előadás 

Siklósi Gyula régésszel, 3. rész 
2015.04.27. 14 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

47 
Könyvtári óra (könyvtárhasználat, nem 

tematikus óra) 
2015.04.30. 16 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

48 

Könyvtárhasználati foglalkozás: 

Összefoglalás: szép és ismeretközlő 

irodalom, Teleki B. Ált. Iskola 1. o. 

2015.05.07 30 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

49 

Könyvtárhasználati foglalkozás: Madarak, 

fák napja, gyűjtőmunka, Teleki B. Ált. 

Iskola 1. o. 

2015.05.08 28 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

50 Jagasicsné Gábor Ildikó ékszerkiállítása 2015.05.12.-23. 47 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

51 
Brasnyó Veronika kézműves foglalkozást 

tartott felnőtteknek 
2015.05.18 3 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

52 
Könyvtárhasználati foglalkozás: 

lexikonhasználat, Teleki B. Ált. Iskola 7. o. 
2015.05.29 19 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

53 

Ünnepi Könyvhét: Tihanyi Tamás és Fülöp 

Attila beszélgetett fegyverekről, Sipos 

Sándor: Fegyvertitkok c. könyvről 

2015.06.03 22 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

54 

Könyvtárhasználati foglalkozás: 

Folyóiratok, on-line katalógus, Teleki B. 

Ált. Iskola 6. o. 

2015.06.04 22 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 
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55 
Könyvtárhasználati foglalkozás: Nyári 

könyvajánló Teleki B. Ált. Iskola 6.o. 
2015.06.09 29 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

56 

Múzeumok 2015-Kultúrális 

kísérőprogramja: Erdély csodaszép világa-

Erdély fotókon és könyvekben kiállítás 

2015.06.15.-19. 34 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

57 Lakatosné Fenes Márta foltvarró kiállítása 15.06.23-07.03. 28 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

58 
Bencze Tamás gyűjteményének kiállítása: 

ásványok, kövületek. 
2015.09.04.-09.12. 32 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

59 MKE Gyermekkönyvtáros szakmai nap 2015.09.09 20 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

60 
Vertcsipke kiállítás Lakatosné Fenes Márta 

olvasónk alkotásaiból 
2015.09.15.-10.03. 38 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

61 

OKN - Bencze Tamás kiállítása: 

Olaszország hadba lépése címmel 

/térképek, képek relikviák 

2015.10.06.-10.10. 27 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

62 
OKN - Bencze Tamás az I. András 

lovagrend nagymesterének előadása 
2015.10.06 9 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

63 

OKN - Babára hangolva címmel Csapó 

Éva védőnő vetítéses előadása 

kismamáknak 

2015.10.08 14 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

64 
 Babavilág címmel Forrayné Zsuzsa kézzel 

készült babáiból nyílt kiállítás 
2015.10.13.-10.31. 42 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

65 
Kucsera Kálmánné Kosárkavalkád című 

kiállítása 
2015.11.03.-11.21. 35 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

66 Adventváró kézműves foglalkozás 2015.11.11 19 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

67 

Prózamondó délután Békés Pál emlékére a 

Teleki Blanka Általános Iskola 4. osztályos 

tanulóinak részvételével 

2015.11.23 16 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

68 Kézműves foglalkozás 2015.11.30 14 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 
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69 
2015-A Fény Nemzetközi Éve alkalmából 

Sárosi István kiállítása képeslapokból 
2015. 12.01-12 47 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

70 
Karácsonyi kézműves foglalkozás: 

origami, karácsonyi díszek, kosárfonás 
2015.12.10. 20 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

71 
Könyvtárhasználati foglalkozás, Teleki B. 

Ált Isk. 2. o. Advent, Karácsony 
2015. 12.15. 30 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

72 
Karácsonyi kézműves kiállítás olvasóink 

alkotásaiból 
2015. 12.15-12.31. 54 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

73 

Könyvtárhasználati foglalkozás, 

Szabadbattyán Óvoda, nagycsoport. A 

könyvtár bemutatása, illemszabályok 

2015. 12.16. 32 

Tolnai utcai 

Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Tolnai 

u. 30. 

Összesen 73 rendezvény                                                           1.879 résztvevő 

  



 
 

60 

Zentai úti Tagkönyvtár rendezvényei 

 
Rendezvény megnevezése Időpont 

Résztvevők 

száma 
Helyszín 

1 A könyvnyomtatás / 3.a osztálynak 2015.01.16. 18 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

2 A könyvnyomtatás / 3.b osztálynak 2015.01.16. 22 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

3 A lexikonok/ 2.a osztálynak 2015.01.20. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

4 A lexikonok / 2.b osztálynak 2015.01.20. 29 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

5 A katalógus / 4.a. osztálynak 2015.01.27. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

6 A katalógus / 4.b osztálynak 2015.01.27. 30 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

7 
Könyvkiadók, könyvkiadás / 2.a. 

osztálynak 
2015.02.03. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

8 
Könyvkiadók ,könyvkiadás / 2.b. 

osztálynak 
2015.02.03. 29 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

9 Farsangi kézműves foglalkozás 2015.02.09. 12 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

10 Az illusztrátor / 2.a. osztálynak 2015.02.17. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

11 Az illusztrátor / 2.b. osztálynak 2015.02.17. 29 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

12 A tartalomjegyzék / 2.a. osztálynak 2015.03.03. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 
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13 A tartalomjegyzék / 2.b. osztálynak 2015.03.03. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

14 A könyv részei / 3.b. osztálynak 2015.03.06. 20 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

15 A könyv részei / 3.a. osztálynak 2015.03.06. 19 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

16 A betűrendes katalógus / 4.b. osztálynak 2015.03.10. 29 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

17 A betűrendes katalógus / 4.a osztálynak 2015.03.10. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

18 A könyvtárban / 1.a osztálynak 2015.03.12. 30 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

19 A könyvtárban / 1.b osztálynak 2015.03.12. 32 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

20 
A könyvek rendje a könyvtárban / 2.a 

osztálynak 
2015.03.17. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

21 
A könyvek rendje a könyvtárban / 2.b 

osztálynak 
2015.03.17. 27 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

22 A könyvek csoportosítása / 3.b osztálynak 2015.03.20. 20 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

23 A könyvek csoportosítása / 3.a osztálynak 2015.03.20. 20 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

24 Internet kiállítás 2015.03.19-26. 120 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

25 Az internet veszélyei / 6.b.-7.b osztálynak 2015..03.24. 66 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

26 Az internet veszélyei / 6.a.-7.a osztálynak 2015.03.24. 68 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 
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27 Húsvéti kézműves foglalkozás 2015.03.30. 12 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

28 A szépirodalmi könyvek / 2.a osztálynak. 2015.03.31. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

29 A szépirodalmi könyvek / 2.b osztálynak 2015.03.31. 29 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

30 Az ismeretközlő könyvek / 2.b osztálynak 2015.04.14. 29 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

31 Az ismeretközlő könyvek / 2.a osztálynak 2015.04.14. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

32 Lexikonok, enciklopédiák / 3.b osztálynak 2015.04.24. 20 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

33 Lexikonok, enciklopédiák / 3.a osztálynak 2015.04.24. 20 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

34 Katalógushasználat / 4.a osztálynak 2015.04.28. 30 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

35 Katalógushasználat / 4.b osztálynak 2015.04.28. 27 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

36 
Ismeretközlő könyvek, ETO / 2.b 

osztálynak 
2015.05.05. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

37 
Ismeretközlő könyvek, ETO / 2.a 

osztálynak 
2015.05.05. 27 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

38 Szótárak / 2.b osztálynak 2015.05.15. 20 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

39 Szótárak / 2.a osztálynak 2015.05.15. 19 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

40 Az olvasóterem / 2.b osztálynak 2015.05.26. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 
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41 Az olvasóterem / 2.a osztálynak 2015.05.26. 27 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

42 Író-olvasó találkozó Balázs Ágnes 2015.06.08. 80 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

43 A folyóiratok / 2.b osztálynak 2015.06.09. 29 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

44 A folyóiratok / 2.a osztálynak 2015.06.09. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

45 Erdély gyerekszemmel 
2015.06.15-

2015.06.20 
50 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

46 Könyvtárbemutató 2015.07.01. 18 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

47 Ismerkedés a könyvtárral / 1.c. osztálynak 2015. 11.13 19 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

48 Ismerkedés a könyvtárral / 1.b osztálynak 2015.11.20. 24 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

49 Ismerkedés a könyvtárral / 1.a osztálynak 2015.11.27. 27 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

50 Mikulás kézműves foglalkozás 2015.12.02. 28 

Zentai úti Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zentai 

út 8. 

Összesen 50 rendezvény                                                           1.519 résztvevő 

Zsolt utcai Tagkönyvtár rendezvényei 

 
Rendezvény megnevezése Időpont 

Résztvevők 

száma 
Helyszín 

1 
Könyvtárhasználati foglalkozás Hétpettyes 

óvoda 1. csoport 
2015.01.19 25 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 
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2 Magyar Kultúra Napja kiállítás 
2015. 01. 19. 

- 01. 24. 
60 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

3 A farsang. Kiállítás 
2015. 01. 26. - 02. 

16. 
150 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

4 
"Téli egészségmegőrzés" Pintérné Annus 

Rita 
2015.02.12 23 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

5 
Könyvtárhasználati foglalkozás Hétvezér 

téri Iskola, 2.o. "Barátaink a könyvek" 
2015.02.13 29 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

6 
Könyvtárhasználati foglalkozás Hétpettyes 

óvoda 2. csoport 
2015.02.16 21 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

7 
Számítógép-használati tanfolyam 1. 

csoport 
2015.02.16 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

8 

Azok az ötvenes évek, történetek Fejér 

megye múltjából. A Kommunista Diktatúra 

Áldozatainak Emléknapja alkalmából 

2015.02.26 28 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

9 
Számítógép-használati tanfolyam 1. 

csoport 
2015.03.02 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

10 
Számítógép-használati tanfolyam 1. 

csoport 
2015.03.09 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

11 
Számítógép-használati tanfolyam 1. 

csoport 
2015.03.16 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

12 
Számítógép-használati tanfolyam 2. 

csoport 
2015.03.23 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

13 Internet Fiesta- "Mi az a Facebook?" 2015.03.23 5 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

14 Tavaszi népszokások Lengyelországban 2015.03.25 16 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

15 
Könyvtárhasználati foglalkozás Hétvezér 

téri Iskola, 2. o. "Húsvétra készülünk" 
2015.03.30 27 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 
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16 
Számítógép-használati tanfolyam 2. 

csoport 
2015.03.30 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

17 
Számítógép-használati tanfolyam 2. 

csoport 
2015.04.13 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

18 

"Mátyás király az igazságos" könyvtári óra 

a Kossuth Lajos Általános Iskola 3. 

osztályosaival  

2015.04.13 24 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

19 
Számítógép-használati tanfolyam 2. 

csoport 
2015.04.20 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

20 
Számítógép-használati tanfolyam 2. 

csoport 
2015.04.30 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

21 

Állati pillanatok címmel Berecz Mónika 

amatőr fotós, állatokról készült képeiből 

nyílt kiállítás megnyitója 

2015.05.07 29 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

22 

"Állati pillanatok" címmel Berecz Mónika 

amatőr fotós, állatokról készült képeiből 

nyílt kiállítás 

2015.05.07-06.06. 86 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

23 
Számítógép-használati tanfolyam 2. 

csoport 
2015.05.11 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

24 
Számítógép-használati tanfolyam 2. 

csoport 
2015.05.18 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

25 
Könyvtárhasználati foglalkozás Hétvezér 

téri Iskola, 2.c. oszt. 
2015.06.01 23 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

26 
Szécsi Noémi írónővel Gellén-Miklós 

Gábor költő beszélget (Ünnepi Könyvhét) 
2015.06.02 26 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

27 
Számítógép-használati tanfolyam 2. 

csoport 
2015.06.08 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

28 Múzeumok éjszakája: Erdély DVD-ken 2015. 06. 16--20. 105 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

29 Abajka Citerazenekar előadása 2015.09.10 36 

Zsolt utcai Tagkönyvtár, 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 
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30 
A méz a legősibb csodagyógyszer 

(Országos Könyvtári Napok) 
2015.10.08 22 

Zsolt utcai Tagkönyvtár, 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

31 
Könyvtárhasználati foglalkozás Hétvezér 

Ált. Iskola, 2.c. oszt."Ősz" 
2015.11.02 25 

Zsolt utcai Tagkönyvtár, 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

32 
Könyvtárhasználati foglalkozás Hétvezér 

Ált. Iskola, 3/a oszt.   "Ősz" 
2015.11.07 27 

Zsolt utcai Tagkönyvtár, 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

33 
"Télen is csinosan"- Szabó Míra Emma 

stílustanácsadó előadása 
2015.11.12 39 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

34 Kocsis Noémi: A dajka - könyvbemutató 2015.11.26 13 

Zsolt utcai Tagkönyvtár, 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

35 
Számítógép-használati tanfolyam 3. 

csoport 
2015.12.02 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár, 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

36 
Számítógép-használati tanfolyam 3. 

csoport 
2015.12.09 2 

Zsolt utcai Tagkönyvtár, 

Székesfehérvár, Zsolt u. 

34. 

Összesen 36 rendezvény                                                                    964 résztvevő 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtárban 2015-ben összesen 667 program valósult 

meg, 25.899 fő részvételével. 
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Képes beszámoló 
Válogatás a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2015. évi rendezvényeiből 

 
Központi Könyvtár 

 

Fejér Megyei Honismereti Egyesület - Felnevelő tájunk megyei vetélkedő 

 
 

 

Kiállítás-megnyitó "Ahogy én láttam Székesfehérvárt" Hegedűs Éva nyugalmazott 

könyvtáros fotóiból 

 
 

 

Fejér megyei középiskolás honismereti döntő 
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Ünnepi Könyvhét megnyitó ünnepség 

 
 

 

Rendhagyó irodalomóra: Kocsis Noémi és Győri Andrea írókkal 

Bódi Zoltán nyelvész beszélget 

 
 

 

A Göncölszekér együttes koncertje 



 
 

70 
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Babszem Jankó: A Ziránó színház előadása 

 
 

 

Napsugár csízió. A Zabszalma együttes koncertje 

 
 

 

Szent Kristóf ház fiataljainak műsora 
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Városfejlődés Székesfehérváron a XX. század elején: Szalai Károly dedikál 

 
 

 

Székesfehérvári roma holokauszt a Grábler-tónál: Harmat József dedikál 

 
 

 

Csimpázlesen a Tanganyika-tónál: Spindler Zsolt dedikál 
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Az élet művészete: Müller Péter előadása 

 
 

 

Fúj a szél: a Zombori zenekar koncertje 

 
 

 

Biomese avagy Puff Ancsi egy napja: interaktív mese Gubás Gabival 
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Szegény Tóbiás: A Szabad Színház bábelőadása 

 
 

 

Heper játszóház 

 
 

 

Táncoló könyvek: Flashmob 
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A Blahalousiana Zenekar 

 
 

 

Zenélő versek: Kávészünet Zenekar koncertje 

 
 

 

Karinthyráda: monodráma Haumann Petra előadásában 
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Hattyúk dala: Vámos Miklós szólóestje 

 
 

 

Szőke Nikolett Quartett: Jazz-koncert 

 
 

 

Olvasótábor 
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82 

Így látták ők a nagy háborút - Az Érdekes Újság fotópályázatának 

legjobb felvételeinek kiállítása 

 
 

 

Országos Könyvtári Napok – Nagy Könyvtári Show 

Mindennek vége! - Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója 

Kovács Lajos könyvének bemutatója 

 
 

 

Kedvezményes könyvárusítás 
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Partnerségben a biztonságos életért: legyél Te is tűzoltó - Rákóczi Utcai Óvoda - Mancz János 

Tagóvoda - Palotavárosi Óvoda - Napsugár Óvoda 

 

 
 

 

A hideg szóda élvezete - Beszélgetés Petrik Adriennel 

 
 

 

Egy korty derű - V. Kulcsár Ildikó előadása 
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86 

Repülő szőnyeg - Tárgyak az iszlám kultúrából 

 

 
 

 

Olvassunk együtt! - Közös olvasás híres emberekkel 

 
 

 

Török kávé- és teaház 
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Nagy könyvtári EDU-SHOW - Zsiga Edward bűvész műsora 

 
 

 

A 110 éves Árpád Fürdő - Bemutatja Zsiga Edward létesítményvezető 

 
 

 

Gül baba rózsái - Szabó Csilla kertészeti előadása 
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Hürrem, Szulejmán ágyasa - Kovács Edina történész előadása 

 
 

 

Kelet varázsa - Simon Csilla hastánc előadása 

 
 

 

X. Jubileumi Raktártúra 
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A dokumentumok titkos útja a kulisszák mögött 
Bemutatkozik az Állományalakító és feldolgozó csoport 

 
 

 

Mesekavics-kézműves foglalkozás 

 
 

 

Könyves vasárnap: Papírszínházi előadás és Olvasásmánia eredményhirdetés 
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Budai úti Tagkönyvtár 

 

Magunkról – őszintén. Fischer Imre kineziológus, pszichológus beszélgetés-sorozata. 

 
 

 

„Azért, aki vagy.” Schrenk Éva verseskötetének bemutatója 

 
 

 

A babaszoba átadása a Könyvtári Napok alkalmából. 

„Zengő bölcső” címmel interaktív zenés műsorgyerekeknek 
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Origami Világnapok. Papírhajtogatás újrahasznosított papírokból. 

 
 

 

Kávé és krémes. … a társkeresés regénye. Velencei Rita könyvének bemutatója 

 
 

 

Férfikor. Somos Ákos műsora versekkel, prózával. 
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Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár 

 

Március 15-e óvodásokkal (Ligetsori Óvoda nagycsoport) 

 
 

 

Lengyel-Magyar barátság története: előadó Zsille Gábor 

 
 

 

Internet Fiesta – Az internet veszélyei 
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Kirakat kiállítás - Baba-mama könyvek 

 
 

 

Költészet Napja-idézet felismerő játék 

 
 

 

Könyvajándék nap 
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Lufi-könyvek. Író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel 

 
 

 

Szívvel-lélekkel – bemutatkozik a kézimunka szakkör 

 
 

 

Szép szavakkal az aradi vértanúkról - Szépkiejtési verseny 
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Számítógépes tanfolyam 

 
 

 

Mese-könyvből mesemondó verseny 

 
 

 

Könyvtári karácsony 
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Pedagógiai Szakkönyvtár 

 

Internet Fiesta. Itt a tavasz-netes csipegetés és könyvkiállítás 

 

 
 

 

A szociális viselkedés titkai - Kötetlen beszélgetés Halász József pszichológussal 

 
 

 

"Hálózaton lógva" - Theisz György előadása 
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Széna téri Tagkönyvtár 

 

A Költészet Napja Kozma Tamással és Szávai Gézával 

 
 

 

Ásmány Gabriella szappankészítő kiállítása 

 
 

 

Immunvédelem gyógynövényekkel - Supliczné Tóth Mária előadása 
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Internet Fiesta 

 
 

 

Kálmán Piroska Aztán vigyázz magadra és írjál című könyvének bemutatója 

 
 

 

Mesekuckó 
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Magony Imre Könyvbemutatója 

 
 

 

Sárközy Istvánné bútorfestő kiállítása 

 
 

 

Schrenk Éva kötetbemutatója 
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Szalai Károly Városfejlődés Székesfehérváron című könyvének bemutatója 

 
 

 

Társasjáték klub 

 
 

 

Telegdi Ágnes előadása 
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Theisz György Varázslatos fizika 

 
 

 

Tóth Tamás atya előadása a hospiceről 

 
 

 

Zsadányi Andrea csigaszakértő előadása 
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Tolnai utcai Tagkönyvtár 

Brasnyó Veronika szalvéta technika kiállítása 

 
 

 

Tavaszi kézműves foglalkozás 

 
 

 

Mesemondó verseny 3.-4. osztályos tanulóknak 
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Búza Sándorné foltvarró kiállítása 

 
 

 

Internet Fiesta 

 
 

 

Állatos versmondó verseny 
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Arcok a világból – a Föld napja 

 
 

 

Fehéredő múlt.c film vetítése és előadás Siklósi Gyula régésszel 

 
 

 

Jagasicsné Gábor Ildikó képzőművész, gyöngyfűző 
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123 

Zsolt utcai Tagkönyvtár 

 

"Téli egészségmegőrzés"  Pintérné Annus Rita előadása 

 
 

 

Azok az ötvenes évek - történetek Fejér megye múltjából 

 
 

 

"Állati pillanatok" - Berecz Mónika amatőr fotós kiállítása 
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Internet Fiesta 

 
 

 

Könyvtári óra Mátyás királyról 

 
 

 

Őszi gyermekfoglalkozás a Hétvezér tér Általános Iskola tanulóival 
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A méz a legősibb csodagyógyszer  

 
 

 

Szabó Mira stílustanácsadó előadása 

 
 

 

Kocsis Noémi: A dajka – könyvbemutató 



 
 

128 



 
 

129 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár szakmai továbbképzései, előadói  
 

 

„Generációról, generációra: családi emlékek az első világháborúról“ 
 Az  évforduló alkalmából kiírt pályázat ünnyepélyes eredményhirdetése 

 

 
 

 

Félre a misztikummal! Hogyan készítsünk egyszerű, jó stratégiát? 
 Előadó: Dr. Voit Pál igazgató – Tatabánya, József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

 
 

 

Minőségmenedzsment a gyakorlatban 
 Előadó: Istók Anna Minőségirányítási Munkacsoport vezető – Gödöllői Városi 

Könyvtár és Információs Központ 
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Partnerkapcsolatok és az értékelési keretrendszer 

 Előadó: Vidra Szabó Ferenc, a Könyvtári Intézet nyugalmazott munkatársa 

 
 

 

A minőségbiztosítás bevezetésének hatása a szervezetre 

Előadó: SohajdánéBajnok Katalin igazgatóhelyettes –Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár, Eger 

 

 

2015. november 2. - Rácalmás szakmai kirándulás / Könyvtárról könyvtárra 

Az MKE Fejér Megyei Szervezete 2010-ben indította útjára a "Könyvtárról könyvtárra" 

elnevezésű programsorozatát, amelynek célja a megye könyvtárosainak tapasztalatcseréje, 

könyvtári környezetének megismerése, lakókörnyezetének feltérképezése. Fontos, hogy 

ápoljuk a könyvtári kapcsolatokat - ismerjük egymás munkáját! További információ található 

a MKE Fejér megyei szervezetének honlapján, amely elérhető a http://old.vmk.hu/mke/ 

címen. 

http://old.vmk.hu/mke/
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Tóth György Emlékérem átadása – a díjazott Bor Józsefné Joli néni (Aba) 

 

 
 

Fejér megye települési könyvtárai a 2014. évi statisztikai adatok tükrében 

 Előadó: Iszak Ferencné módszertanos könyvtáros – Vörösmarty Mihály Könyvtár 

Könyvtárellátási és módszertani csoport, Székesfehérvár 

Szakfelügyelet - áldás vagy átok? 

 Előadó: Komlósi József könyvtári szakértő, könyvtáros – Vörösmarty Mihály 

Könyvtár, Székesfehérvár 

Könyvtári szakértői vizsgálat Adonyban - könyvtáros szemmel 

 Előadó: Csiszárné Mahler Mónika igazgató, könyvtáros –Aranybulla Könyvtár 

Alapítvány 

A Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodájának működése, kulturális 

közfoglalkoztatás Fejér megyében 

Előadó: Elszeszerné Sólyom Anna területi koordinátor, irodavezető - Nemzeti 

Művelődési Intézet Fejér Megyei Iroda, Székesfehérvár 

 
 

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány bemutatja a 2015. év Fitz József-könyvdíj 

nyertes kiadványát (Haraszthy László szerkesztésében megjelentNatura 2000 fajok és 

élőhelyek Magyarországon című könyv) 

Előadó: Viszló Levente - Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány elnöke, 

Csákvár 
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) ebben az évben megalakulásának 80., a 

Fejér Megyei Szervezet megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte 

2015. december 7-én a VMK Olvasótermében. 

 

Az emlékülést megnyitotta Vasné Borsos Beáta Bíborka igazgató - Vörösmarty Mihály 

Könyvtár, Székesfehérvár. A vendégeket köszöntötte dr. Dienesné Fluck Gyöngyi, 

önkormányzati képviselő - Székesfehérvár MJV Önkormányzata. 

 

 
 

 

Mozaikok a MKE 80 éves történetéből – múlt, jelen és jövő 

Előadó: Gerencsér Judit főtitkár – MKE 

 
 

Tájékoztató KSZR települések képviselőinek (március, április) 
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Védnökünk Csukás István 
 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 

Gyermekkönyvtára és Fejér megye megújuló könyvtárainak 

kabalája 

Gombóc Artúr 
 

 


