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1. Bevezetés 

Második évét zárta a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
ebben a szervezeti struktúrában, a Szolnok Megyei Jogú Város fenntartásába 
kerülése óta, amely az eddig önállóan működő Hild Viktor Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény beolvadását is jelentette. 

Egy nyugodt évet tudhatunk magunk mögött, amikor a többcsatornás 
állami és önkormányzati támogatás, az önálló gazdálkodás anyagilag, a stabil 
szakembergárda pedig szakmailag jelentett kedvező hátteret intézmény 
működéséhez. 

2014 évben ünnepeltük a Szolnok Megyei Város Közkönyvtára és 
Múzeumi Gyűjtőhelye alapításának 80. évfordulóját egész éves 
programsorozattal. 

Az intézmény életében a könyvtári szolgáltatás a meghatározó, de 
mellette a közművelődési feladatellátás is hangsúlyosan jelen van. 

A központi Verseghy Könyvtár, a Hild Viktor tagintézmény az öt 
fiókkönyvtárával nyújtott könyvtári szolgáltatással behálózza Szolnok város 
egész területét. 

A Napsugár Gyermekház tagintézményünk a néphagyományok 
ápolásában, népi kismesterségek átörökítésében tett sokat az óvodás és iskolás 
korosztály körében. 

Szolnok város három nagy városrészében a Szandaszőlősi Művelődési 
Ház Tagintézményünkkel, a Széchenyi Városrész Közművelődési részlegével, a 
Kertvárosi Művelődési Házzal vagyunk jelen közművelődési jellegű 
szolgáltatásokkal, közösségi rendezvényekkel, klubok működtetésével. 

1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű változások 

Az intézmény életében most szervezeti átalakítás nem történt. A 
kiegyensúlyozott szakmai munka számára ez kedvező volt. A gazdálkodásunkat 
érintette az a változás, hogy új könyvelési programot kellett bevezetni. Az erre 
való átállás komoly leterheltséget jelentett a gazdasági szervezetünknek. 

1.2. A 2014. évi főbb munkatervi pontok teljesülése 

Az intézmény a jóváhagyott munkaterve szerint végezte feladatát., eleget téve 
a kulturális törvény ránk vonatkozó előírásainak. 

Az országos szervezésű könyves akciókhoz sikeresen csatlakoztunk. 
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Az év során olvasótoborzó akció keretében felvettük a kapcsolatot az 
Egyesített Szociális Intézménnyel és három telephelyükön letéti gyűjteményt 
hoztunk létre, hogy az ellátásban részesülők számára helyben kulturális, 
könyvtári szolgáltatást biztosítsunk. 

Nemzetközi kapcsolatainkat tovább ápoltuk. Szolnok lengyelországi 
testvérvárosának könyvtárából láttunk vendégül egy szakmai delegációt, amit 
magyar könyvtárosok viszonoztak. 

2. Szervezeti kérdések 

2.1. Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra 

A szervezeti struktúrában változás nem történt. Személyi változásra viszont 
több ponton is sor került. Nyugdíjba ment a Hild Viktor tagintézmény vezetője, 
aki ezt a feladatot gyermekkönyvtárosi feladatai mellett látta el. Helyette a Hild 
Gyermekkönyvtárában hosszú ideje dolgozó kolléganő kapta meg a 
tagintézmény vezetői feladatokat, szintén a gyermekkönyvtárosi feladatai 
mellé. A megüresedett gyermekkönyvtárosi álláshely betöltésére intézményen 
belül került sor, a szandaszőlősi fiókkönyvtáros GYED-ről ide tért vissza. 

Ezzel együtt a megüresedett szandaszőlősi fiókkönyvtáros álláshelyre az 
addig a GYED-en lévő kolléganőt helyettesítő könyvtáros neveztük ki pályázat 
útján. 

A Verseghy Könyvtárból a gyermekkönyvtár vezetője más munkahelyre 
távozott, helyére belső pályázattal neveztünk ki új vezetőt. A feldolgozó 
osztályról kérte át magát egy könyvtáros az ő helyére, és az így megüresedett 
feldolgozó könyvtárosi státusz, és egy nyugdíjazás miatt két új dolgozója is lett 
az osztálynak. 

A további változások a közművelődési területet érintették. 

Átadták városunkban az AGÓRA Kulturális Központot, ami  két 
közművelődési szakemberünk távozását is jelentette, továbbá  Napsugár 
Gyermekházból korábbi önkormányzati döntés értelmében két dolgozó  is 
áthelyezésre került az AGÓRÁBA. 

A Szandaszőlősi Művelődési Házban szinte teljes személycsere zajlott le 
ebben az évben. Ami pozitív, hogy visszatért GYED-ről a korábbi tagintézmény 
vezető, az őt helyettesítő kolléganő szülési szabadságra ment. A technikai 
dolgozók nyugdíjba vagy vállalkozásba mentek, helyettük is új dolgozókat 
kellett alkalmaznunk. 

A Széchenyi Városrész Közművelődési részlegében is két új 
közművelődési szakembert alkalmaztunk pályázat útján. 
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2.2. Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások 

2014. január 30. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 180. § rendelkezései alapján, 
valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM. rendeletben 
(továbbiakban: NGM.) kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt a költségvetési szervek alapító 
okiratában az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolását fel 
kellett tüntetni, ugyanakkor az államháztartási szakfeladat szerinti besorolást 
tartalmazó rész 2013. december 31-vel hatályát vesztette. Szintén az alapító 
okiratokat érintő változás volt, hogy a költségvetési szervek gazdálkodási 
besorolására vonatkozó rendelkezéseket törölni kellett a dokumentumokból. 

2014. május 29. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás 
jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Mivel 
ezt nem tartalmazta a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
alapító okirata, a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Igazgatósága kérésére az alapító okirat módosítását májusban megtettük. 

3. A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása 

3.1. Gyűjteményszervezés – állományépítés 

 2014. 
terv 

2014. 
tény terv 

változás %-
ban 

előző évhez 
(2013.) 
képest 

gyarapítási összeg (Ft) 15.000.000 25.042.000 158,3 

ebből könyv (Ft) 12.000.000 22.749.000 175,8 

ebből folyóirat (Ft) 1.900.000 1.916.000 100,84 

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 
(Ft) 

500.000 115.000 209,09 

gyarapodás (db) 7.000 12.799 150,34 

ebből kötelespéldány (db) 30 90 300,00 

ebből nemzetiségi dokumentum (db) 0 0  

megyei könyvtár által digitalizált 
dokumentumok száma (– könyvtári egység) 

 36.622 229 

2013-ban a gyarapítási összeg 97%-át adta vásárlás, 2014-ben 53%-át. 
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Az ajándék dokumentumok nagy része 2014-ben az NKA 
Könyvtámogatási programja és a Márai-program keretében érkeztek: 3.010 db 
dokumentum 7.771 E Ft értékben. Ehhez a mértékhez még csak hasonló sem 
volt az utóbbi évtizedben. Ez egyedülálló kezdeményezés. Összesen 8.350 E Ft 
értékű ajándék dokumentum lett állományba véve. 

2013-ban 7.198 db dokumentumot vásároltunk 11.891 E Ft értékben, 
2014-ben 7.495 db volt vásárolt 12.266 E Ft értékben. Az állami támogatás 
10%-át dokumentumokra költöttük. 

2013-ban 1.592 Ft, 2014-ben 1.651 Ft a vásárolt könyv dokumentumok 
átlagára. 

Nagy vásárlóként nagyobb kedvezményeket tudtunk érvényesíteni 
vásárláskor, kihasználtunk minden plusz kedvezményt jelentő akciós vásárlást. 

A könyvbeszerzés dominált az előző évekhez képest, a DVD és CD 
dokumentumok beszerzése háttérbe szorult. 

A nem hagyományos dokumentumtípusok beszerzése a felhasználói 
igények és az azokat lejátszó eszközök változásához igazodik. Napjainkban 
például újra felhasználói igény van a diafilmekre. Nem gyarapított 
dokumentumtípusok a hangkazetta, videokazetta, hanglemez, mikrofilm. 

2015-ben még nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a helyben 
megjelenő dokumentumok begyűjtésére, a kötelespéldányokkal szembeni 
megküldés betartatására. 2013-ban 190 db, 2014-ben 666 db helyismereti 
dokumentum lett állományba véve. 

A kurrens állomány feldolgozása folyamatosan történik, naprakész. Az 
állomány feldolgozottsága 85%-os.  

Kiemelt feladata lehet az évnek a törlések naprakésszé tétele és a 
megkezdett állományellenőrzés befejezése. 

3.2. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

3.2.1. Verseghy Ferenc Könyvtár – Felnőttolvasó-szolgálat 

A Felnőttolvasó-szolgálat kiemelt feladata volt 2014-ben is, hogy minél 
szélesebb rétegek számára hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást 
és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait, közvetítse a város, a megye 
értékeit feldolgozó helyismereti anyagok tartalmát, s olvasásnépszerűsítő 
rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon környezetében. Ezeknek a 
célkitűzéseknek igyekeztünk eleget tenni az alapszolgáltatások biztosítása 
mellett. 
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A legfontosabbnak tartjuk, hogy könyvtárhasználóinkat szakszerű, 
előzékeny és empatikus szolgálat fogadja. A minden nap ismétlődő, de mindig 
új kihívásokat tartogató, mindig más és más olvasónál alkalmazott 
munkafolyamatainkat a felvilágosító, ajánló, tanácsadó tevékenységen át a 
tájékoztató munkáig végezzük. 

Szervezeti egységünk napi feladatai 

 tájékoztatás 

 tájékoztató kiadványok és szakbibliográfiák összeállítása 

 adatbázisok építése 

 témafigyelés - igény szerint 

 telefonos gyorstájékoztatás 

 segítségnyújtás a számítógép-használatban: különböző számítógéppel 
kapcsolatos problémák megoldása. 

 folyóiratok rendelése, érkeztetése, nyilvántartása 

 sajtófigyelés a helyismereti adatbázis építéséhez  

 a szakmai feladatoknál és a szervezeti egységekben adódó nyilvántartási 
és adminisztratív teendők ellátása 

 különböző statisztikák elkészítése 

 könyvtárközi kölcsönzés 

 a régi belső raktári könyvek rekatalogizálása, honosítása 

 az állomány gondozása, a gyűjtemény alakítása, aktualizálása 

 az új könyvek rendelése, ajánlások készítése, tárgyszavazása 

 authority rekordok javítása, kezelése 

 fénymásolás, scannelés 

 a kölcsönzői terek rendjének biztosítása, a visszahozott dokumentumok 
elpakolása 

 az olvasótermi könyvek, folyóiratok rendjének biztosítása 

 a raktári könyvek rendjének biztosítása 

 könyvkiállítások készítése az aktuális évfordulókhoz 

 rendezvényszervezés, rendezvények archiválása, meghívók, plakátok 
tervezése, sokszorosítása 

 közönségszervezés 

 klubok szervezése, gondozása 

 termek és az elektronikus eszközök rendeltetésszerű használatának 
biztosítása 

 Az olvasótermi dokumentumok rövid határidős kölcsönzésének 
adminisztrációja. 

Tájékoztatási szolgáltatásaink: 

 faktográfiai és bibliográfiai adatok keresése, 
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 online referensz munka 

 alkalmakhoz kapcsolódó ajánló jegyzékek készítése 

 könyvkiállítások: rendszeresen helyezünk ki válogatásokat az „ajánló” 
állványokra, jeles napokra, évfordulókra. 

Tájékoztatási tevékenységünk során a szervezett oktatásban, 
felnőttképzésben, átképzésben résztvevőkkel találkozunk, de növekszik a 
mindennapi életben való eligazodáshoz segítséget kérők száma is. 

Az igények többsége személyes találkozás alkalmával fogalmazódik meg, 
de emelkedik a telefonon, e-mail-ben feltett kérdések száma. 

Tájékoztató tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek 
szintje határozza meg. Bár az olvasók ismerik az internetet, nem tudják 
hatékonyan információ keresésére használni. 

A szakdolgozat készítőknek kutatásmódszertani segítséget nyújtunk. 

A tájékoztatás hitelességét növelte az elmúlt években elvégzett 
állományellenőrzés. 

Folytatódott a helyismereti cikkek feldolgozása, digitalizálása, a kurrens 
és a retrospektív cikkek feltárása. 

A referensz kérdések megoldásához a következő adatbázisokat 
használjuk: FSZEK Szociológiai adatbázis, OPKM Pedagógiai adatbázis, 
MATARKA, HUMANUS, egyetemi könyvtárak katalógusai, elektronikus 
könyvtárai, a Pécsi Egyetemi Könyvtár KlimoTheca, Magyar Országos Levéltár 
Digitális Könyvtára, Térképtára, Filmhíradók Online, Google Books, Magyar 
Elektronikus Könyvtár, BME Műszaki cikkek adatbázisa, interneten elérhető 
teljes szövegű folyóiratok, Corvina, Akadémiai Kiadó folyóirat adatbázisa 
(akademia.com). 

Folyamatosan gyűjtjük a Corvina Integrált Rendszerben azokat az 
adatokat, melyeket fontosnak tartunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink 
minőségét javítsuk, illetve felmérjük, hogy szükséges-e az új szolgáltatások 
bevezetése. 

Születésnapi újság készítését honosítottuk meg a Felnőttolvasó-
szolgálatban. Ez a szolgáltatásunk egyre népszerűbbé válik, heti 2-3 alkalommal 
veszik igénybe az olvasók. 

A tájékoztatással kapcsolatos fénymásolás és a szkennelés a tájékoztató 
munkatársakra hárul, ez havi 700-1200 oldal mennyiségű fénymásolást és/vagy 
szkennelést jelent. 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatára célirányosan odafigyelünk. 
Igyekszünk minden olyan eszközt, speciális felszereléseket, dokumentumokat 
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beszerezni, amivel megkönnyíthetjük és hatékonyabbá tehetjük 
könyvtárhasználatukat és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy akár önállóan is 
hozzáférhessenek az információhoz. 

Akadálymentesítés az épület egészében, braille nyomtató, hangos 
könyvek, indukciós hurkok, stb. 

Helyismeret 

Növekszik azon távhasználók száma, akik a könyvtár interneten elérhető 
katalógusára támaszkodva e-mailben keresik meg intézményünket helyi 
vonatkozású referensz kérdésekkel kapcsolatosan. A távhasználók között közel 
egyenlő aranyban vannak kutatók, hallgatók és családkutatással kapcsolatosan 
érdeklődő magánszemélyek. Megfigyelhető azonban, hogy a távhasználók, 
mivel nem helyi illetőségűek, elektronikus formában vagy könyvtárközi 
kölcsönzéssel szeretnének hozzájutni a kért információforráshoz. 

A Verseghy Ferenc Könyvtár internetes katalógusán keresztül elérhető 
Elektronikus Objektumtár szolgáltatásunkat 2014 decemberétől a megyei 
könyvtárosok számára hozzáférhetővé tettük. A helyismereti cikkanalitikák, 
digitalizált könyvtári kiadványok, képeslapok és aprónyomtatványok teljes 
szöveggel elérhető a távhasználó könyvtárosok számára. 

Könyvtári órák, csoportos látogatások: 

2014-ben 17 csoport vett részt könyvtárhasználati órán, összesen 547 fő. 

Egyes középiskolák pedagógusai együttműködve a könyvtárral minden év 
elején elhozzák a 9.-kes évfolyamokat. A könyvtárhasználati órák keretében 
végigvezetjük a diákokat a könyvtáron, megismerkednek a könyvtárral, 
épületének történetével, szolgáltatásainkkal.  A látogatások alkalmával a 
diákokat beíratjuk a könyvtárba, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy 
könyvtárhasználókká váljanak. 

Különgyűjtemények kezelése 

BRITISH COUNCIL 

A British Council, 2014 februárjában 60, 000 forint összeggel támogatta a 
Verseghy Ferenc  Könyvtárat  angol nyelvtanítást, tanulást segítő 
dokumentumok beszerzésére és rendezvények szervezésére. 

Könyvtárunk ebből az összegből 26 darab hagyományos dokumentumot  
és hangzóanyagot vásárolt. 

EUROPE DIRECT 

A Europe Direct Szolnok tevékenységéről az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletével aláírt szerződésben előírtak szerint külön 
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beszámoló készül a t GCI-C-2013/2017-HU-07 számú (Europe Direct Tájékoztató 
Központok 2013-2017) keretmegállapodás értelmében 

FINNUGOR GYŰJTEMÉNY 

A Finnugor Gyűjtemény állományát kiemelt figyelemmel gondozzuk, 
folyamatosan követjük az újdonságokat s ezt írásban jelezzük a feldolgozó 
osztálynak. A dokumentáció-gyűjtemény anyagát is folyamatosan bővítjük. 

3.2.2. Verseghy Ferenc Könyvtár – Gyermekolvasó-szolgálat 

A Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtárában 4 fő felsőfokú 
végzettségű könyvtáros, a Kölcsönző csoportban 3 fő (felsőfokú és középfokú 
végzettségű) munkatárs dolgozik. Nagyban segíti munkánkat szeptembertől a 
kulturális közmunkaprogramban foglalkoztatott munkatársunk, aki 
kreativitásával, munkabírásával, sokoldalú könyvtári ismereteivel részt vesz a 
gyermekkönyvtár és a kölcsönző csoport munkájában is. 

A Gyermekkönyvtár szolgáltatásai a gyermekolvasók és a velük együtt 
érkező kísérők könyvtári igényeinek színvonalas kielégítésére irányulnak. 

Napi, heti és havi rendszerességgel ismétlődő feladataink az alábbiak. 
Napi feladatok: 
tájékoztatás, az olvasók kiszolgálása, olvasmányajánlás. A Gyermekkönyvtárban 
jellemzően a válasz tudományos mélysége különböző az életkori sajátosságok 
miatt. Ugyanúgy választ kell tudni adni az adott kérdésre, ha gyermek, vagy 
felnőtt (szülő/pedagógus) a könyvtárhasználó. 

 statisztikai adatok gyűjtése 

 folyóiratok érkeztetése a gyermekkönyvtárba 

 a raktári rend fenntartása a szabadpolcos kölcsönzői térben, 
olvasóteremben és a raktárban. A gyermekkönyvtárban a szakrend 
mellett tematikus és korosztályos tagolás is segíti az eligazodást. 

 színcsíkozás az állománycsoportoknak megfelelően 

 a gyermekkönyvtári tér (ablak, falak, vitrin, faliújság) dekorálása 
alkalmaknak megfelelően  

 a honlap és a facebook oldal folyamatos frissítése 

 internethasználat biztosítása a 16 éven aluliak számára, igény szerint 
segítségnyújtás 

 óvodás, iskolás csoportok fogadása, könyvtárhasználati, mese- és 
tematikus foglalkozások tartása. Különböző játékos és látványos 
módszerekkel igyekszünk megismertetni gyermekkönyvtárunkat, 
megszerettetni az olvasást és a könyvet. A foglalkozásokra 
bejelentkezni előzetes időpont egyeztetéssel lehet telefonon, 
személyesen. 
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 Heti feladatok: 
o Ciróka Móka címmel babafoglalkozás szervezése és tartása 0-3 

éves korosztály és szüleik részére. 
o Ringató és Zengő-Bongó Tanoda foglalkozások helyszíneként a 

gyermekkorosztályok zenei nevelésének erősítése. 

 Havi feladatok: 
o a könyvtári hírlevél gyermekkönyvtári programjainak 

összeállítása 
o változatos családi hétvégék rendezése, manuális foglalkozások, 

zenei és bábelőadások. Ezek témái igazodnak az aktuális 
időszakhoz, ünnepkörhöz. 

 Rendezvények szervezése a korosztály és családok számára: 
o író-olvasó találkozók 
o kulturális, művészeti előadások 
o kiállítások, könyvajánlók 
o egyéb szórakoztató programok 
o vetélkedők, tanulmányi és képzőművészeti versenyek, 

pályázatok 
A Kölcsönző csoport szolgáltatásai: 

 mint a könyvtár első szolgáltatási pontja a látogatók informálása a 
könyvtári szolgáltatásokról, eligazítása a könyvtári terekben. 

 a kölcsönzési adminisztráció, mind a felnőttek, mind a gyermekek 
részére.  

 az olvasók beiratkozása, a látogatók regisztrálása. 

 előjegyzések lebonyolítása, az olvasók értesítése. 

 a késedelmes olvasók számára felszólítók kiküldése. 

 a térítésköteles szolgáltatások díjainak beszedése. 

3.2.3. Hild Viktor Városi Könyvtár Tagintézmény 

A könyvtár heti 34 órában tart nyitva a hét 5 napján, különösen népszerű 
a szombati nyitva tartás (14-18 óráig), a kisgyermekes családok hétvégi 
programként közösen látogatják a könyvtárat. 

3.2.4. Hild Viktor Könyvtár Felnőttolvasó-szolgálat 

Feladata a tagintézmény felnőttolvasó-szolgálati feladatainak ellátása, a 
kölcsönzési adminisztráció vezetése, a korcsoport számára könyvtári 
rendezvények szervezése. 

A felnőttolvasó-szolgálat 2014-ban is, törekedett arra, hogy minél 
szélesebb rétegek számára hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást 
és kulturált időtöltést segítő könyvtári szolgáltatásokat, olvasásnépszerűsítő 
rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon a városrészben.  
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A 2003 óta működő eMagyarország Pont tevékenysége bővült, sikeres 
pályázatot nyújtottunk be  Megyei eMagyarország Pont szerepkörre. Konkrét 
gyakorlati segítséget nyújtunk látogatóinknak a hivatalos ügyeik intézésében, 
pl. 2014-ben is komoly igény volt az Erzsébet programban igényelhető 
utalványok igénylésére. 

A felnőttolvasó-szolgálat hagyományosan jó kapcsolatot tart az 
intézményben működő 4 nyugdíjas klubbal, segíti a klubélet tartalmasabbá 
tételét (pl. irodalomajánlásokkal). 

A szervezeti egység napi feladatai 

 tájékoztatás 

 egyéni olvasói kérések kezelése 

 dokumentumok előjegyzése 

 értesítés a beérkezett előjegyzésekről emailben, telefonon, SMS-ben 

 dezideráta jegyzék vezetése 

 telefonos gyorstájékoztatás 

 segítségnyújtás a számítógép-használatban, különböző számítógéppel 
kapcsolatos problémák megoldása. 

 folyóiratok rendelése, érkeztetése, nyilvántartása 

 napi statisztikák elkészítése 

 könyvtárközi kölcsönzés 

 az állomány gondozása, a gyűjtemény alakítása, aktualizálása 

 az új könyvek rendelése, ajánlások készítése, tárgyszavazása 

 TextLib adatbázis rekordok javítása, kezelése 

 fénymásolás, szkennelés 

 a kölcsönzői terek rendjének biztosítása, a visszahozott dokumentumok 
elpakolása 

 az olvasótermi könyvek, folyóiratok rendjének biztosítása 

 a raktári könyvek rendjének biztosítása (Aranyi Sándor úti raktár) 

 könyvkiállítások készítése az aktuális évfordulókhoz 

 közönségszervezés 

 könyvtári közösségek szervezése, gondozása 

 Az olvasótermi dokumentumok rövid határidős kölcsönzésének 
adminisztrációja. 

 pénztárgép kezelése, díjak beszedése 

Tájékoztatási szolgáltatások: 

 faktográfiai és bibliográfiai adatok keresése, 

 online referensz munka 

 alkalmakhoz kapcsolódó ajánló jegyzékek készítése 
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 könyvkiállítások: rendszeresen helyezünk ki válogatásokat az „ajánló” 
állványokra, jeles napokra, évfordulókra. 

A tájékoztató munkánkban felhasználjuk a magyar könyvtári rendszer 
nyújtotta lehetőségeket. 

Folyamatosan gyűjtjük a TextLib Integrált Rendszerben azokat az 
adatokat, melyeket fontosnak tartunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink 
minőségét javítsuk, illetve felmérjük, hogy szükséges-e az új szolgáltatások 
bevezetése. 

Az elmúlt év folyamán is próbáltuk olvasóink figyelmét 
könyvkiállításokkal felhívni egy-egy témára vagy szerzőre. Ezeket a könyveket 
olvasóink nagy érdeklődéssel forgatták és szívesen kölcsönözték. 

A tájékoztatással kapcsolatos fénymásolást és a szkennelést is a 
tájékoztató munkatársak végzik. 

A Verseghy könyvtárban beleltározott új könyvek adatainak rögzítése a 
TextLib adatbázisban, a könyvek raktári jelzetelése is az olvasószolgálat 
feladata. 

3.2.5. Hild Viktor Könyvtár Gyermekolvasó-szolgálat és AV-részleg 

A Hild Viktor Könyvtár gyermekkönyvtárában és az AV részlegben 2 fő 
felsőfokú végzettségű könyvtáros dolgozik. Feladatuk a városrészen élő 
gyermeklakosság, az itt működő 2 általános iskola és 4 óvoda könyvtári 
igényeinek kielégítése. Az óvodai és iskolai csoportok számára rendszeresek a 
tananyaghoz kapcsolódó foglalkozások, összefoglaló órák, kötelező 
olvasmányok játékos feldolgozása. 

A részlegben található a 15 gépes internetszoba, ahol felnőttek és 
gyermekek egyaránt igénybe veszik az internetezési lehetőséget. A lakótelepen 
egyre olcsóbb az internet előfizetés, ezért a könyvtárban inkább a halmozottan 
hátrányos rétegek jelennek meg. A megyei gyermekvédelmi intézetből is 
rendszeresen idehozzák a gyerekeket a nevelők. 

A több ezer darabos diafilm gyűjteményünk iránt most megnövekedett 
az igény. Az évekig alig forgó állományunk újra élővé vált. Nagyon kevés 
könyvtár őrizte meg ezt meg ezt a dokumentum típust, mi igen. A DVD, a CD, a 
hangos könyvek, videokazetták, hangkazetták kölcsönzése is itt történik, 
melyek iránt az igény egyre inkább csökken. 

A szervezeti egység napi feladatai 

 tájékoztatás 

 egyéni olvasói kérések kezelése 

 AV-dokumentumok kölcsönzése 
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 dokumentumok előjegyzése 

 értesítés a beérkezett előjegyzésekről emailben, telefonon, SMS-ben 

 telefonos gyorstájékoztatás 

 segítségnyújtás a számítógép-használatban, különböző számítógéppel 
kapcsolatos problémák megoldása. 

 fénymásolás, nyomtatás 

 a kölcsönzői terek rendjének biztosítása, a visszahozott dokumentumok 
elpakolása 

 könyvkiállítások készítése az aktuális évfordulókhoz 

 kapcsolattartás az óvodákkal, iskolákkal  

 könyvtári foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 gyermekrendezvények szervezése 

 kézműves foglakozások vezetése 

 pénztárgép kezelése, díjak beszedése 

Heti rendszerességgel működik a baba-mama klub. Az egyedi bútorokkal 
berendezett gyermeksarkot (iskola, bolt, babakonyha, vártorony stb.) sok 
kismama találkozási pontnak is használja. 

Az olvasóterem a csoportos foglalkozások lebonyolításának helyszíne. A 
foglalkozások általános iskolások részére tananyaghoz kapcsolódó összefoglaló 
órák, ahol a könyvtár nyújtotta lehetőségek kihasználásával tesszük színesebbé 
és vonzóbbá a tananyagot, népszerűsítjük a könyvtárat. (vetélkedők: Ki tud 
többet Erdélyről, Ki tud többet Szolnokról, a Széf játék helyi igények 
kapcsolódva, szabadidős foglalkozások alsó tagozatosok számára kézműves 
foglalkozással egybekötve stb.) 

Az óvodások részére az éppen aktuális projektekhez kapcsolódó 
foglalkozások megtartása, illetve igény szerint bármi, ami az olvasást 
népszerűsíti, pl. mese délelőttök, rajzos mesedélutánok stb. A pályázatok révén 
elég sok író-olvasó találkozó megtartásával színesítettük programjainkat. 

A „baba” korosztályt a minden szerdán megtartott „Baba-mama” 
foglalkozásokkal igyekszünk megnyerni könyvtárunk számára. Ami sikeresnek 
mondható. A létszám hétről-hétre növekszik. Nagy siker a szülők és a babák 
körében az ünnepek megtartása, így pl. mikulás délelőtt, farsang és a karácsony 
megünneplése a picikkel! Ilyenkor a mondókázás mellett ajándékozás és egyéb 
meglepetések várják a babákat és szüleiket. Az első csoport „babái” már nagy 
csoportos óvodások. Ez sikernek könyvelhető, azóta töretlen a foglalkozás 
népszerűsége. 

A foglalkozások megtartásakor a könyvtár nyújtotta lehetőségeket 
maximálisan használjuk. A könyvtár internet elérése jó, az internet segítségével 
tesszük még interaktívabbá a foglalkozásokat. 
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A csoportos foglalkozások a röviden összefoglalva: 

2014-ben: 177 rendezvény volt a gyermekkönyvtárban, melyen 5552 fő 
vett részt 

 Baba foglalkozások: 43 alkalom – 809 fő 

 Óvodai foglalkozások: 44 alkalom – 1151 fő 

 Iskolai csoportok: 62 alkalom – 1956 fő 

 A gyermekkönyvtári programokon résztvevő felnőtt látogatók száma: 
1636 fő 

 (pedagógusok, óvónők, „baba-mama” klub felnőtt látogatói) 

3.2.6. Hild Viktor Könyvtár Kölcsönző szolgálat 

Az intézményben egy ellenőrzési ponton folyik a kölcsönzési 
adminisztráció, mind a felnőttek, mind a gyermekek részére. Itt történik az 
olvasók beiratkozása, a kölcsönzések regisztrálása. Folyamatosan figyelik a 
kölcsönzés határidő lejáratát és a lejárat előtt figyelmeztető e-mailt küldenek 
az olvasóknak, melyben felkínálják a kölcsönzések online, meghosszabbítását. 
Kéthetente a késedelmes olvasók számára kiküldi a felszólítókat.  

A megrongálódott könyveket szükség esetén javítják. 

A könyvtár a TextLib integrált könyvtári rendszert használja, melyre 
pályázati fenntartási kötelezettségünk van. A Szolnoki kistérség 5 könyvtára is a 
Hild Viktor Könyvtár által üzemeltetett közös szerverre dolgozik. 

3.2.7. Szandaszőlősi Fiókkönyvtár 

Szolnok város dinamikusan fejlődő kertvárosi övezetében található a 
városrész központjában az iskolával szemben lévő Művelőséi Ház 
Tagintézményünkben. 

Heti 31 órában nyújt teljes körű könyvtári szolgáltatást. 1,4 fő főiskolai 
végzettségű könyvtáros látja el a feladatokat. Felnőtt és gyermek 
olvasószolgálat, könyvtári rendezvények kiállítások, CD,DVD, kölcsönzés 
Internet szolgáltatás, fénymásolás szkennelés, nyomtatás, kézikönyvek és 
folyóiratok helyben olvasása áll az olvasók rendelkezésére. A magyar könyvtári 
rendszer hatékony szakszerű igénybevételével tudjuk biztosítani, hogy ne 
szenvedjenek hátrányt a fiókkönyvtári olvasók. 

A Verseghy Könyvtárban beleltározott új könyvek adatainak rögzítése a 
TextLib adatbázisba, a könyvek raktári jelzetelése is a könyvtáros feladata. 
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3.2.8. Tallinn Fiókkönyvtár 

Szolnok város földrajzilag is jól elkülöníthető városrészében működik a 
könyvtár egy sajnos mára már kiüresedő általános iskolai épületben. 

Heti három napon 21 órában nyújt teljes körű könyvtári szolgáltatást 
felnőttek és gyermekek számára. Biztosítjuk a könyvkölcsönzést, kézikönyvek és 
folyóiratok helyben olvasását, internetezést, nyomtatást, szkennelést, 
fénymásolást, igény szerint AV dokumentumok kölcsönzését a Hild Viktor 
Könyvtárból. 

A Verseghy Könyvtárban beleltározott új könyvek adatainak rögzítése a 
TextLib adatbázisba, a könyvek raktári jelzetelése is a könyvtáros feladata. 

3.2.9. Abonyi Úti Fiókkönyvtár 

Szintén földrajzilag jól elkülöníthető városrészben un. Pletykafaluban 
működik a könyvtár az egykori általános iskola épületében, melynek 
vagyonkezelői jogát intézményünk gyakorolja. Az épületben jelenleg egy 
alapítványi középfokú oktatási intézmény működik. 

Heti 2 alkalommal 7 órában tart nyitva. Lehetőség van 
könyvkölcsönzésre, internetezésre, másolásra nyomtatásra szkennelésre. 

3.2.10. Kertvárosi Fiókkönyvtár 

Szintén földrajzilag jól elkülöníthető városrészben heti 2 napon 7 órában 
tart nyitva a könyvtár, a Kertvárosi Közösségi Házban, amely szintén az 
intézményünkhöz tartozik. Lehetőség van könyvkölcsönzésre, internetezésre, 
másolásra nyomtatásra szkennelésre. 

3.3. Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra 

Az intézmény szolgáltatásait – természetesen párhuzamosságokkal – egy 
átlagos héten 5 napon keresztül, 147 órán keresztül vehetik igénybe a 
könyvtárhasználók. A Verseghy Könyvtár 36, a Hild Viktor Könyvtár 34, az 
Abonyi Úti Fiókkönyvtár 6, a Kertvárosi Fiókkönyvtár 7, a Tallinn Körzeti 
Fiókkönyvtár 21, a Szandaszőlősi Fiókkönyvtár 31 áll hetente rendelkezésre. 

Hétvégén – szombaton – a Verseghy Ferenc Könyvtár délelőtt, a Hild 
Viktor Könyvtár délután szolgáltat 4-4 órában. 
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A nyitvatartási napok száma 2014-ben így alakult: 

Verseghy Könyvtár 225 

Hild Viktor Könyvtár 223 

Abonyi Úti Fiókkönyvtár 75 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 75 

Tallinn Körzeti Fiókkönyvtár 138 

Szandaszőlősi Fiókkönyvtár 221 

3.3.1. Verseghy Ferenc Könyvtár 

Az intézmény Kossuth tér 2. sz. alatti központi épületében működik, itt 
került elhelyezésre az igazgatás és a gazdasági ügyintézés is. 

Az intézményegység a működéshez szükséges technikai eszközökkel 
ellátott, ezek területén mennyiségi növekedésre nincs szükség, problémát az 
eszközök avulása okoz illetve az, hogy a munkatársak illetve a látogatók által 
használt szoftverek (operációs rendszer, irodai programok) legújabb verzióinak 
beszerzésére önerőből nincs lehetőség. 

Az informatikai infrastruktúrában az év során lényegi változás nem 
történt. A látogatókat 27 (köztük 22 internetes) számítógép szolgálja, az 
elvégzendő digitalizálási feladatokhoz az eszközpark rendelkezésünkre áll. 

Az intézményegység akadálymentesített, a hallássérült olvasók 
kiszolgálását több helyen indukciós hurok segíti. A látássérültek számára 
megfelelő informatikai infrastruktúrát tud biztosítani, ennek használata 
azonban csak alkalomszerűnek mondható. 

A közhasznú információk szolgáltatása a tájékoztató munkán belül 
valósul meg, mint ahogy az EuropeDirect információi is ezen keresztül érik el az 
érdeklődőket. 

3.3.2. Hild Viktor Könyvtár tagintézmény 

A Hild Viktor Könyvtár épülete a Széchenyi városrész rehabilitáció 
keretében megújult, a lift üzembeállásával az akadálymentesség teljessé vált. A 
MeMoP-2014 pályázat támogatásával az eMagyarország Pont infrastuktúrája 
megújult. Az oktatóteremben a 2010-ben lezárult TIOP-pályázat támogatásával 
megvásárolt eszközpark áll a látogatók rendelkezésére, melyeken azóta csak 
apróbb karbantartási munkákat végeztünk el. 

Rendelkezésre álló eszközök: 

 eMagyarország Pontban 3 db olvasói számítógép, 1 db színes 
fénymásoló–nyomtató—szkenner, 1 db fénymásoló gép, 1 db mono 
nyomtató-fénymásoló-fax készülék, valamint 1 db tablet található. 

 az AV részlegben 15 olvasói számítógépek közvetlen nyomtatási 
lehetőséggel. 
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 Beépített projektor is található a teremben, mely oktatóteremként is 
használható. 

 a könyvtárosok számára 9 db hálózatba kötött számítógépes 
munkaállomás működik. 

 szerverszoba eszközparkja a fiókhálózat és a kistérség 5 települése 
számára biztosítja a Textlib használatát, 

 az olvasói terek mindegyike klimatizált, 

 a gyermekkönyvtárban 1 db fénymásoló gép és 1 db asztali szkenner 
található. 

 wifi szolgáltatás a könyvtár területén elérhető. 

3.3.3. Abonyi Úti Fiókkönyvtár 

1 db könyvtárosi és 1 db olvasói számítógépes munkaállomás, nyomtató- 
fénymásoló, szkenner, internet. 

3.3.4. Kertvárosi Fiókkönyvtár 

1 db könyvtárosi és 1 db olvasói számítógépes munkaállomás nyomtató- 
fénymásoló, szkenner, internet. 

Mozgássérültek számára akadálymentes az épület. 

3.3.5. Tallinn Körzeti Fiókkönyvtár 

1 db könyvtárosi és 3 db olvasói számítógépes munkaállomás, nyomtató- 
fénymásoló, szkenner, internet. 

3.4. Könyvtárhasználat bemutatása 

Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) 2013. 2014. 
változás %-
ban előző 

évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 20.782 19.902 95,76 

helyben használat (db) 260.410 262.098 100,64 

távhasználat (db) 355.992 357.037 100,29 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 233.795 225.826 96,59 

Helyben használt dokumentumok (db) 189.993 312.081 164,25 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db) 1.759 1.917 108,98 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 361 554 153,46 

Irodalomszolgáltatás (db) 39.319 30.606 77,84 

Helytörténeti gyűjtemény használata (fő) 2.314 2.658 114,86 

Zenei gyűjtemény használata (fő) -- --  

E-dokumentumok kölcsönzése (db) 0 0  

A megyei és városi könyvtár összevonásának következményeként a 
potenciális olvasók átrendeződésének folyamata még nem zárult le, 
használóink tovább keresik a kisebb kiadásokkal, beiratkozási díj fizetésével járó 
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kölcsönzési lehetőségeket. Talán ez az oka annak, hogy a Verseghy Könyvtárban 
csökkent, a Hild Viktor Könyvtárban nőtt a beiratkozott olvasók száma. 

Ez a folyamat a kölcsönzött dokumentumok számának csökkenésével is 
jár – ez (részben) magyarázható a nem hagyományos dokumentumok iránti 
érdeklődés apadásával – a következő évben ezt a folyamatot mindenképpen 
szeretnénk megállítani. 

A helyben használt dokumentumok számának növekedése ugyanakkor 
szemléletesen bizonyítja, hogy az intézményben elérhető dokumentumok, 
információk iránt megfelelő a kereslet, ha ezt az egyéb forgalmi adatok 
egyenlőre nem is támasztják alá. 

A könyvtárközi kölcsönzés adatai is az érdeklődés folyamatos 
növekedését mutatják annak ellenére, hogy a felhasználóknak egyre több 
lehetőségük van az intézményben nem elérhető információhordozók egyéb 
módon – leginkább az internet segítségével való – megszerzésére. 

3.5. Elektronikus könyvtár – digitalizálás – e-infrastruktúra 

Digitalizálás 

 2012 2013 2014  

Kurrens cikkanalitika (képfájlok száma) 1.734 1.885 2.244 

Retrospektív cikkanalitika (képfájlok 
száma) 
OKDKM 

0 7.656 15.312 

Verseghy Ferenc Könyvtár kiadványai: 
könyvdigitalizálás (kötetszám) 
OKDKM 

0 155 346 

Szolnok megyei Néplap retrospektív 
számainak digitalizálása (képfájlok száma) 
OKDKM 

0 6.048 18.144 

Képeslap digitalizálás (képfájlok száma) 
OKDKM 

0 245 0 

Diakép digitalizálás (képfájlok száma) 
OKDKM 

0 0 576 

Összesen: 1.734 15.989 36.622 

A digitalizálás területén nagy lehetőséget adott intézményünknek a 
MaNDA digitalizálási projektjének keretében történő digitalizálás. A 
nagytömegű digitalizálás során létrejött állományok növelt értékű 
szolgáltatásba adását ugyanakkor megnehezíti az intézmény rendelkezésére 
álló tárterület korlátozott volta, illetve az, hogy a MaNDA még nincs igazán 
felkészülve a feltöltött anyagok szolgáltatásba adására. 
Az intézmény elektronikusan elérhető szolgáltatásai: 
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1. Offline szolgáltatások 

 Új Néplap megyei napilap teljes szövegű adatbázis 

 helyi folyóiratok mikrofilmjeinek digitalizálása 

2. Online szolgáltatások 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár: megyei szépírók 
műveit, a megyéről szóló szakirodalom 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeslaptár 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hírlap- és Folyóirattár 

 kiemelt tematikus összeállítások 

 helyismereti wikipédia 

A helyismereti állományrész nemcsak a dokumentumtípusok 
sokszínűségével tűnik ki, hanem a bibliográfiai feltárás mélységével is. A 
többszerzős kötetek és évkönyvek tanulmányai, valamint a megyei vonatkozású 
sajtófigyelés cikkanalitikái is leírásra kerülnek a könyvtár katalógusában. 

A könyvtár 1997 óta integrált könyvtári rendszert használ, amelybe 

kezdetektől beépítette a helyismereti információk feldolgozását is. 

Az utóbbi években a TIOP és TÁMOP nyertes pályázatok révén az 
intézményben jelentős digitalizálási munka kezdődött el. A Verseghy Könyvtár 
digitalizálási munkaterve szerint a 2014-2020 időszakban az intézmény egyik 
elsődleges feladata a digitális tartalomszolgáltatás bevezetése a Corvina 
integrált könyvtári rendszerben. Az online könyvtári katalógus egységes 
kezelési felületet biztosít a korábban létrehozott digitális tartalmak (hírlaptár, 
e-könyvtár) és a digitalizált cikkanalitikák számára. Ezáltal kulturális örökségünk 
Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó része a világhálón közvetlenül is 
elérhető lesz. Ilyen információk iránt már jelenleg is nagy a kereslet. 

2014-ben folytatódott a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 
Filmintézettel közös digitalizálási közmunkaprogram, melynek keretében 3 
archivátor munkatárs közfoglalkoztatása folyik. 

A MaNDA projektben 2014-ben az alábbi munkafolyamatok zajlottak: 

 a Verseghy Ferenc Könyvtár kiadványainak digitalizálása; 

 a Szolnok megyei Néplap digitalizálása; 

 cikk kivágatok digitalizálása; 

 aprónyomtatvány-tár digitalizálása; 

 diaképek, fényképek digitalizálása. 

Folyamatosan zajlik a sajtófigyelés kurrens tételeinek digitalizálása, 
valamint a helyismereti cikk analitikák digitalizált másolatának hozzárendelése 
a könyvtári integrált katalógus tételeihez a Corvina JavaSCAN moduljában. 
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A helyismereti wikipédia építése is folyamatos kurrens könyv- és 
cikkanalitikák, valamint retrospektív anyagok feldolgozásával. 

Az intézmény informatikai infrastruktúrája a folyamatos digitalizálási 
feladatok ellátására alkalmas. Bizonyos feladatok ellátása esetén azonban – 
elsősorban a nagyobb hatékonyság miatt – indokolt lenne megfelelő célra 
kifejlesztett eszközökkel rendelkező külső szervezetek bevonása. 

4. Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok 

Hazai pályázatok 

NKA 

Országos Könyvtári Napok Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtáraiban – 
Találkozzunk a könyvtárban címmel 1.500.000,- Ft 

Amatőr művészeti és alkotótábor megrendezése 300.000,- Ft. 

Önkormányzati forrásból az Ünnepi Könyvhétre 100 ezer forint, 
Holokauszt emlékévhez 150 ezer forint. 

MeMoP-2014 pályázat keretében a Hild Viktor Könyvtár 
Tagintézményben Megyei eMagyarország Pont létesült, 1.000.000,- Ft 
támogatással informatikai eszközöket vásároltunk, tanfolyamokat szerveztünk a 
lakosság számára, meglátogattunk 11 eMagyarország Pontot a megyénkben. 

2014-ben zárult uniós forrású pályázatok TÁMOP-3.2.-12-12/1-2012-
0012 Korszerű tudás, korszerű közművelődés című pályázat támogatásával 
megvalósult képzések: 

1 fő fejlesztő biblioterápia (Kaposvári Egyetem), 1 fő e-könyvtárak 
szakreferense (Eszterházy Károly Főiskola), 2 fő közművelődési menedzser 
(Soter-Line Oktatási Továbbképző és Szolgáltató Kft.), 2 fő könyvtárvezetői 
ismeretek 1-4 modul (OSZK), 10 fő angol nyelvtanfolyam (Soter-Line Oktatási 
Továbbképző és Szolgáltató Kft.), 

Eredmények rövid összefoglalója: 

Az ünnepi könyvhéten több színvonalas irodalmi rendezvény tudtunk 
megvalósítani gyermekek és felnőttek számára egyaránt több kulturális 
intézménnyel összefogva. Az egy héten át tartó könyvvásár, és programsorozat 
igen látogatott volt, „esemény” volt a város életében. 

A Holokauszt emlékév alkalmából egy programsorozat zajlott a 
városunkban, amelynek egyik kiemelkedő állomása volt az önkormányzati 
támogatással megvalósuló költészet napi műsorunk. 

Az NKA pályázat nemcsak az intézményünknek, de a megye több 
könyvtára számára jelentett segítséget. 
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Az EU-s pályázat amelyet a Hild Viktor Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény még az összevonás előtti időszakban nyert, ez  évben ért véget. 
Több komoly szakmai képzésre tudtuk – e pályázat segítségével elküldeni a 
munkatársainkat. Nagy eredménynek tekintjük az angol nyelvtanfolyamot, 
amelyet az intézménybe kihelyezve, lehetővé vált, hogy 10 kolléga szerezzen 
nyelvismeretet. 

5. Képzési, menedzsment, közművelődési és PR 

5.1. Képzés, továbbképzés 

5.1.1. Dolgozók képzése 

Az intézmény támogatásával: 

 1 fő – A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési 
Keretrendszer, 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált 
továbbképzési program. 

 1 fő vett részt a Magyar népmese – hagyományos mesemondás A 
szövegfolklór tanulása és tanításának módszertana 60 órás akkreditált 
képzésen a Hagyományok Házában, 

 1 fő vett részt a Katona József Könyvtár által szervezett Minőség 
menedzsment a könyvtárakban 

 Munkatársaink 2014-ben befejezték a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0012 
(„Korszerű tudás – Korszerű közművelődés” című pályázat támogatásával 
megkezdett  iskolarendszerű képzéseket és az angol nyelvi képzést. 

A pályázat keretében: 

 2 fő közművelődési menedzser képzésen (Soter-Line) 

 1 fő interaktív e-könyvtár szakirányú továbbképzés (Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola) 

 1 főfejlesztő biblioterápia szakirányú. továbbképzés (Kaposvári Egyetem) 

 10 fő angol nyelvi képzésen 

5.1.2. Használó képzés 

A használók képzése tájékoztató munkánk fontos része. A szervezett 
látogatókon túl naponta adunk személyre szabott útmutatást az elektronikus 
katalógusban való eligazodáshoz, s rendszeresen segítünk az interneten, 
számítógépen keresőknek egy-egy probléma megoldásában. 

Nélkülözhetetlennek tartjuk az információs források közötti 
tájékoztatást. 
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Fontosnak tartjuk a könyvtári állomány logikus elrendezését, a 
figyelemfelkeltő feliratok alkalmazását, a honlap, a Facebook lehetőségeit, 
hogy a szolgáltatásainkat minél szélesebb körben népszerűsítsük.  
Számítógép- és internethasználói tanfolyamot 2014-ben két alkalommal 
szerveztünk. 

A Verseghy Ferenc Könyvtár az alábbi tematika szerint végezte a 
résztvevők számítógép- és internet-felhasználói ismeretek elsajátítására 
szervezett tanfolyamait. 

 Időpont Téma 

1. március 17. 8:00-12:00 Számítógép-kezelői ismeretek 

március 19. 8:00-12:00 Az Internet és a böngészőprogram 

március 24. 8:00-12:00 Információkeresés az interneten 

március 26. 8:00-12:00 Az elektronikus levelezés 

március 31. 8:00-12:00 További lehetőségek az interneten – ízelítő a web 
2.0 világából 

2. április 14. 8:00-12:00 Számítógép-kezelői ismeretek 

április 16. 8:00-12:00 Az Internet és a böngészőprogram 

április 23. 8:00-12:00 Információkeresés az interneten 

április 28. 8:00-12:00 Az elektronikus levelezés 

április 30. 8:00-12:00 További lehetőségek az interneten – ízelítő a web 
2.0 világából 

A tanfolyam 20 órás: 4x4 órában nyújtja a legalapvetőbb ismereteket, 
az 5. alkalom választható, vagy 4 órás önálló gyakorlásra fordítható a 
könyvtár internetes számítógépein. 

Minden felhasználó számítógép mellett tanulhat, gyakorlatban 
elsajátítva az ismereteket. Oktatóink informatikus könyvtárosok, akik 
pedagógiai diplomával illetve andragógiai ismeretekkel is rendelkeznek.  

Használó képzés 
képzés száma 

2014-ban 

részt 
vettek 

száma (fő) 

előző /2013/ évhez képest a 
képzésben részt vevők 
számának eltérése % 

akkreditált továbbképzés 0 0 0 

digitális kompetenciafejlesztés 19 536  

olvasási kompetenciafejlesztés 214 6.955  

szövegértés fejlesztés    

egyéb 321 10.161  
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Hild Viktor Tagintézmény 

A MeMoP-2014 pályázat keretében 4 alkalommal tartottunk 4-4 órában 
összesen 60 fő részt vételével internet-felhasználói tanfolyamot, Infovilág 
ePolgároknak, nyugdíjasoknak és diákoknak címmel.  

5.2. Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek 

5.2.1. Menedzsment tevékenység 

Az intézményi menedzsment tevékenység alapja a tagintézményekkel és 
a dolgozókkal való rendszeres kapcsolattartás. 

A belső e-mail hálózat az alapja az intenzív és rendszeres, kétoldalú 
tájékoztatásnak. 

Az elmúlt évben két alkalommal tartottunk összevont munkatársi 
értekezletet valamennyi dolgozó részvételével. 

Havi rendszerességgel illetve szükség szerint tartunk vezetői értekezletet. 
Csoportértekezletek gyakoribbak, melyeken alkalmanként részt vesz valamelyik 
felső vezető is. 

A szakmai munkatársak a munkafolyamatokat érintő, szakmai 
képzéslehetőségeken folyamatosan részt vesznek. 

A vezetés támogat minden olyan dolgozói személyes törekvést amely 
egybeesik az intézmény szakmai céljaival. (Egyesületi munka,  bizottsági munka, 
testületi tagság, közkincs kerekasztal, stb.) 

5.2.2. Minőségirányítás 

Intézményünk minden partneri körével törekszik a kapcsolattartás 
tudatos és tervezett menedzselésére. 

Az intézmény vezetése elköteleződött a minőségirányítási módszerek 
alkalmazása mellett. Létrehoztuk a MIT-et (Minőség Irányítási Tanácsot) Két 
munkacsoport munkája eredményeként elkészült az intézmény SWOT analízise 
és PPGT-je. 

A tevékenység elősegítése érdekében két munkatársunkat célirányosan 
beiskoláztuk. 

Szolnok város által megrendelt közvélemény kutatás a városi 
nagyrendezvények sorában mérte a könyvtári rendezvények látogatóinak 
elégedettségét, és a maximális 5- ös skálán 4,7 – es értéket kaptunk. 
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5.3. Rendezvények 

5.3.1. Verseghy Ferenc Könyvtár – Felnőttolvasó-szolgálat 

Állandó klubok 

Az olvasás fejlesztés terén az egyik legnagyobb lehetőséget olyan 
klubokban látjuk, amelyek olvasással, könyvekkel kapcsolatosak. 

Könyvtárunkban szerencsére több olyan klub is működik, amely 
közvetlenül az olvasásnépszerűsítést szolgálja. A klubok működésének pozitív 
hozadéka az adott szakterület könyveinek megnövekedett kölcsönzése. 

A klub azt tükrözi, hogy az internettel átitatott világban is bizony nagyon 
nagy igény van a személyes találkozókra. Nagyon szép példája annak, hogy 
igenis létjogosultsága van ezeknek a kluboknak, még akkor is ha, sok mindent 
már elektronikus formában olvasnak az emberek. 

Csillagászati előadások 

Rendezvény típusa: havonta tartott klubfoglalkozás 

Célcsoportja: középiskolások, felnőttek 

Empátia Szalon 

Rendezvény típusa:Havonta tartott klubfoglalkozás 

Célcsoport: felnőttek 

Ezeken a klubfoglalkozásokon az erőszakmentes kommunikáció 
technikáit sajátítjuk el  hónapról hónapra. 

Érdekes Szolnok 

Az előadássorozat célja, Szolnok történelmének népszerűsítése. 
Ráirányítva a figyelmet a város helytörténeti értékeire. 

Rendezvény típusa: havonta tartott előadás 

Célcsoport: felnőttek, diákok 

Kreatív délutánok a könyvtárban 

A foglalkozás célja: olcsón, bolhapiaci áron vagy otthon lévő anyagokból 
új, ötletes tárgyak készítése. 

Rendezvény típusa: havonta tartott kézműves-foglalkozás. 

Célcsoport: felnőttek 

Kultúrabarátok Nyugdíjas Klub  
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A klub tagjai kéthetente jönnek össze a Verseghy teremben, ahová 
általában meghívnak egy előadót valamilyen témában, vagy könyvbemutatón, 
illetve kulturális programon vesznek részt. 

A témák feldolgozásához könyvtárunk állományát is igénybe veszik. 

Célcsoport: nyugdíjasok 

Nemzedékek emlékezete 

Az előadás-sorozat célja, a leventeintézmény országos történelmének és 
a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyesületének bemutatása és az ehhez 
kapcsolódó történelmi kor megismerése. 

Rendezvény típusa: havonta tartott előadás 

Célcsoport: felnőttek, diákok 

Olvasókör 

Az olvasókör havi egy alkalommal működik irodalomkutatással, 
bibliográfiák készítésével segítjük a tagok tevékenységét. Az olvasókörben 
elsősorban a klasszikus irodalmat dolgozzák fel a tagok. 

Célcsoport: felnőttek, irodalombarátok 

Olvasókuckó 

Egy-egy ilyen alkalmanként meghirdetett klub keretében egymás 
számára ismeretlen emberek alakítanak ki emberi kapcsolatokat azon felül, 
hogy közösen elolvasnak egy jó könyvet és arról beszélgetnek. 

Cél: Olvasásnépszerűsítés, közösségek kialakítása. 

Célcsoportok: Minden korosztály megszólítható, irodalombarátok 

Szolnoki Kalendárium 

2014-ben 60 éves Helytörténeti Gyűjteményt beválasztották a Szolnok 
Városi Értéktárba. A SZÉB felterjesztése alapján pedig a megyei értéktárba is 
bekerült a külön gyűjteményünk. Ez a siker arra ösztönzött bennünket, hogy új 
helyismereti klubfoglalkozást indítsunk, amely a Helyismereti Gyűjtemény köré 
szervezi közösségét. A célkitűzésünk a közösségi portálokon népszerű 
honismereti csoportok tagságának aktív bevonása. 

Az első három foglalkozás tapasztalatai azt mutatják, hogy az új klub 
felkeltette a könyvtárlátogatók érdeklődését. A közösségi portál Szolnok a 
múltban csoportjának néhány tagja rendszeresen látogatja a foglalkozást. 

Rendezvény típusa: havonta tartott klub 

Célcsoport: lokálpatrióták 

Természetbarát Klub 
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2010. februártól indult a Természetbarát klub, amelyet egy helyi civil 
szervezettel együtt a  Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista 
Egyesületével indítottuk el.  Az egyesület olyan ismert rendezvények 
megrendezői, mint a szolnoki Pelikán teljesítménytúra és a Szolnoki Csata 
Emléktúra. A Természetbarát klub rendezvényeit sokszor támogatja a NEFAG 
ZRT. Erdei Művelődési Háza is. 

A klub célja megismertetni az érdeklődőket Szolnok természeti 
értékeivel. A rendezvény főelőadója az egyesület elnöke, Vajk Ödön. 
Rendszeresen hívunk helyi előadókat rendezvényeinkre. Vendégelőadóink 
érkeztek a Damjanich János Múzeumból, Kertész Róbert, régész ill. Bagi Gábor, 
történész, Demény István, a Jászkun Fotóklubból, Szlankó Zoltán, hegymászó. 

Célcsoportja: középiskolások, felnőttek 

Rendezvény típusa: havonta tartott klubfoglalkozás. 

Összefoglaló gondolatok: 

Az ilyen típusú rendezvények egyértelműen növelik a könyvtárhasználati 
hajlandóságot. 

A klubok működése változatlanul sikeres. Nem maradhat el egyik 
előadáson vagy foglalkozáson sem a könyvajánlás. A klubok működésének 
pozitív hozadéka az adott szakterület könyveinek megnövekedett kölcsönzése. 

A legkorszerűbb trendek szerint a könyvtár egyik kiemelt feladata, hogy 
közösségi tereket biztosítson a használók számára. Fontos, hogy az emberek 
szabadidejükben hozzáférhessenek a különböző ismeretekhez és közvetlen 
kapcsolatba kerüljenek a közösség más tagjaival, az új ismeretek befogadása 
mellet új kapcsolatok alakuljanak ki. 

Az intézmény központi elhelyezkedésénél fogva népszerű a különböző 
programok tekintetében, ezért a „vegyes” korú látogatottság; alapvetően 
azonban a középkorúak és idősek használják kulturálódási lehetőségként. 

Időszakos rendezvények 

Életre kelt történelem 

A sorozat célja, hogy lerántsa a leplet a történelmi hiedelmekről, 
megismerkedjünk a történelmi érdekességekkel, a legendákkal és a valósággal. 

Célcsoportok: Minden korosztály megszólítható ezekkel az általános 
ismeretterjesztő előadásokkal. 

Grafológiai workshop 

2014. nov. 7-től kéthetente 5 alkalommal 

Gyógyító történetek 
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Az előadássorozaton, olyan írókat láttunk vendégül, akik saját 
élettörténetüket örökíttették meg egy könyvben és ezek a történetek példát és 
utat mutathatnak más emberek számára. 

Kiemelt rendezvények 

„8 évtized – 8 hónap” 

címmel programsorozatot bonyolítottunk le a Damjanich János 
Múzeummal együttműködésben, abból az alkalomból, hogy a Szolnoki Könyvtár 
és Múzeumegyesület 1934. nov. 11-én nyitotta meg kapuit a város közönsége 
előtt. A programsorozatban helyi alkotók tudományos előadásai, irodalmi, 
zenei rendezvények és képzőművészeti kiállítások szerepeltek. 

A közös évforduló mellett a könyvtár két jubileumot is ünnepelt. 

1954 tavaszán a szolnoki irodalmi hagyományok iránti tisztelet indította a 
könyvtár vezetőit arra, hogy Verseghy Ferenc tudós-költőt válasszák 
névadójukká. 

A jeles jubileum alkalmából a névadónk kultuszának ápolásában elért 6 
évtizedes eredményeinket mutattuk be a latin fordító műhelytől az interneten 
elérhető szolgáltatásainkkal és kiadványainkkal. 

1974-ben az Ünnepi Könyvhéten nyílt meg a Verseghy Könyvtár 
Zeneszobája. Az elmúlt 40 évben a zeneszoba Médiatárrá alakult. – a jubileum 
alkalmából a négy évtizedes változásokat, a fejlődést mutattuk be az 
érdeklődőknek. 

Internet Fiesta 2014. március 20-27. 

Az Internet Fiesta felnőtt-olvasó programjának szervezését és 
lebonyolítását végeztük A mottó ebben az évben így hangzott: „Net - Kultúra - 
Könyvtár”. 
A Verseghy Könyvtár felnőtt-olvasó programja 

Internet a könyvtárban - könyvkiállítások 41 

Számítógépes tanfolyam 50 

NETotó és Skandi rejtvény 62 

InterAKCIÓ [ingyenes számítógéphasználat] 207 

Internet Fiesta megnyitó 75 

Egy fotós szemével az Antarktiszon 25 

Színváltó novellák 30 

Velencei karnevál 36 

Olvasókör a könyvtárban 7 

Eredményhirdetés 17 

Közösségi oltalom 9 

Fejes László Trilógiájának bemutatója 21 

Látogatók összesen 580 
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Múzeumok Éjszakája 

A Múzeumok éjszakája lehetőséget ad a közgyűjtemény más oldalról 
való bemutatkozására. Rendezvényeink egy témához kapcsolódnak 
ismeretterjesztő és népszerű előadásokkal és játékokkal. 

A Múzeumok éjszakája könyvtárunkban idén június 21-én volt. 
Hagyományosan tematikus rendezvényekkel készültünk, melynek apropóját az 
Év számai: 80-60-40-15 adták. 

Program: 

Beharangozó rejtvény  n.a. 

Kiállítás: Könyvtári évfordulók n.a. 

Kiállítás: 40 éves a zenei részleg n.a. 

Kézműves foglalkozás: kódexmásolás 30 

Régi idők könyvtára: Szellemi akadályverseny 54 

Gyerekprogramok: Posztómesék 55 

A könyvtáralapítás kora a csillagász szemével 15 

Belvárosi séta 38 

Boszorkányok. Isteni nők vagy az ördög asszonyai 31 

Aki igent mond és aki nemet - színházi előadás 60 

Jazzelek koncert 35 

A könyvtári játékok eredményhirdetése 4 

Zenél a könyvtár 25 

Összes látogató nyitvatartási idő alatt 226 

udvari becslés 124 

Ünnepi Könyvhét 

Az Ünnepi könyvhét rendezvényei hagyományosan könyvtári 
szervezésűek. Jellemzően irodalmi rendezvényeket, író-olvasó találkozókat 
szervezünk a helyi értékek bemutatásával. 

Országos könyvtári napok (2014. október 14-19.) 

Országos Könyvtári Napok a könyvtárak összefogása egy országos 
rendezvénysorozat megszervezésével. A központi tematika alapján, a helyi 
értékekre koncentrálva szervezzük a heti programot. 
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A Verseghy Könyvtár Felnőttolvasó-szolgálata a következő 
rendezvénystruktúrában dolgozik. 

Rendezvény 
típusa 

Rendezvények Gyakoriság Célok Célcsoport 

Kiállítások Könyvkiállítás, 
könyvajánló 

folyamatosan Olvasásnépszerűsítés, 
könyvtár állományának 
bemutatása 

Felnőtt és 
nyugdíjas 
korosztály 

A Művészeti 
Szalonban fotó, 
festmény, 
gyermekrajz, 
kisplasztika 
kiállítások 

havonta Amatőr helyi művészek 
bemutatkozása 

Művészetek 
iránt érdeklődők 

Irodalmi 
rendezvények 

Könyvbemutatók kéthavonta Helyi kiadványok 
népszerűsítése 
A könyv, írásbeliség, 
könyvkultúra ápolása 

Irodalombarátok 

Író-olvasó 
találkozók 

kéthavonta Helyi és országos hírű 
szerzők bemutatása 
A könyv, írásbeliség, 
könyvkultúra ápolása 

Irodalombarátok 

Klubfoglalkozások Természetbarát 
klub 

havonta Természettudományos 
és turisztikai 
ismeretterjesztés 

Turisztika iránt 
érdeklődők 

Csillagászati klub havonta Csillagászati 
ismeretterjesztés 

Csillagászat iránt 
érdeklődők 

Olvasókuckó havonta Irodalmi 
olvasmányélmények 
feldolgozása 

Irodalombarátok 

Olvasókör havonta Irodalmi 
olvasmányélmények 
feldolgozása 
A könyv, írásbeliség, 
könyvkultúra ápolása 

Irodalombarátok 

Helyismereti klub havonta Helyi értékek 
bemutatása 

Lokálpatrióták 

Kultúrabarátok 
Nyugdíjas Klubja 

kéthetente Írók, költők, egyéb 
szerzők 
munkásságának 
bemutatása 

Nyugdíjasok 

Kreatív 
foglalkozások 

havonta Kreatív technikák 
elsajátítása, 
díszítőművészet 

Kézműves 
technikák 
kedvelői 

 Empátia Szalon havonta Erőszakmentes 
kommunikációra épülő 
beszélgetések 

Pszichológia 
iránt érdeklődők 

Használó képzést 
célzó 
rendezvények 

Számítógépes 
tanfolyam 

évente Digitális írástudás 
elsajátítása 

Felnőtt és 
nyugdíjas 
korosztály 

Könyvtárhasználati 
órák 

igény szerint Önálló 
könyvtárhasználatra 

Középiskolás 
korosztály 
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nevelés, eligazodás a 
könyvtári terekben 

Rendhagyó 
helyismereti és 
irodalmi könyvtári 
órák 

igény szerint A könyvtár értékeinek 
bemutatása a 
középiskolások 
megnyerése a 
könyvtárhasználatra. 

Középiskolás 
korosztály 

Minden rendezvényünk esetében fontosnak tartjuk a könyvtárhasználat 
népszerűsítését, ezért próbáljuk minden esetben felhívni látogatóink figyelmét 
a könyvtár állományában megtalálható dokumentumokra. 

Célunk, missziónk: Folyamatosan felhívni az emberek figyelmet az 
olvasásra, minden lehetséges alkalommal és eszközzel. 

Rendkívül színes, de ugyanakkor családias hangulatú programokat 
terveztünk. 

5.3.2. Verseghy Ferenc Könyvtár – Gyermekolvasó-szolgálat 

A gyermekolvasókat és családokat a 2014. évben a táblázat szerinti 
rendezvénytípusokkal vártuk. Rendezvényeink célcsoport szerint jellemzően 
kétfélék. Egyrészt a minden könyvtárlátogató előtt nyitott, családi részvételre 
számító családi rendezvények és az oktatási intézményekkel közös 
csoportfoglalkozások, rendhagyó könyvtári órák. Minden korosztálynak 
kínálunk rendszeresen színvonalas könyvtári programokat. A cél minden 
esetben a változatos, élményszerű ismeretfeldolgozással a könyvtárhasználat 
népszerűsítése, az egyes korosztályok olvasóvá nevelése. 

Verseghy Ferenc Könyvtár, Gyermekolvasó-szolgálat 

Rendezvény típusa Rendezvények Gyakoriság Célok Célcsoport 

Kiállítás Könyvkiállítás, 
könyvajánló 

folyamatosan Olvasásnépszerűsítés, 
könyvtár 
állományának 
bemutatása 

0-16 éves 
korosztály 

Képzőművészeti 
kiállítások: 
gyermekkönyv 
illusztráció, báb... 

alkalomszerűen Gyermekirodalom 
népszerűsítés; 
művészi nevelés 

0-99 éves 
korosztály 

Gyermekfoglalkozás Babafoglalkozás: 
Babaszínház, 
Babatorna, Ciróka-
Móka... 

hetente Verses-zenés-
mozgásos 
mondókázó 
foglalkozás a 
legkisebbeknek. 

0-3 éves 
korosztály 
és szüleik 

Bábelőadás havonta/kéthavonta Könyvtárhasználóvá 
nevelés, olvasás- és 
könyvtár-
népszerűsítés  

4-10 éves 
korosztály 
és 
családok 

Kézműves jeles napokhoz Könyvtárhasználóvá 6-10 éves 
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foglalkozás  kapcsolódva 
(farsang, húsvét, 
anyák napja, 
Mikulás, advent, 
karácsony) 

nevelés, olvasás- és 
könyvtár-
népszerűsítés  

korosztály 
és 
családok 

Családi koncertek havonta Könyvtárhasználóvá 
nevelés, könyvtár-
népszerűsítés 

6-10 éves 
korosztály 
és 
családok 

Tábor, napközis 
jelleggel 

évente Olvasóvá nevelés, 
olvasásnépszerűsítés, 
könyvtárhasználóvá 
nevelés 

6-10 éves 
korosztály 

Irodalmi 
rendezvények 

Meseposztó 
foglalkozások 

igény szerint Olvasóvá nevelés, 
olvasásnépszerűsítés 

3-10 éves 
korosztály 

Bábfoglalkozások igény szerint Olvasóvá nevelés, 
olvasásnépszerűsítés 

3-10 éves 
korosztály 

Író-olvasó 
találkozók 

alkalomszerűen Helyi és országos hírű 
szerzők bemutatása 
Olvasóvá nevelés, 
olvasásnépszerűsítés 

6-16 éves 
korosztály 

Pályázatok, 
vetélkedők 
(képzőművészeti, 
olvasó, 
ismeretterjesztő) 

évente 2-3 Olvasóvá nevelés, 
olvasásnépszerűsítés, 
művészi 
kifejezőkészség 
fejlesztése, 
könyvtárhasználóvá 
nevelés 

6-16 éves 
korosztály 

Rendhagyó 
könyvtári órák 

Tematikus 
foglalkozások 
(ismeretterjesztő 
és zenei) 

igény szerint Olvasóvá nevelés, 
olvasásnépszerűsítés 

3-14 éves 
korosztály 

Könyvtárhasználati 
órák 

igény szerint Önálló 
könyvtárhasználatra 
nevelés, eligazodás a 
könyvtári terekben 

6-14 éves 
korosztály 

Egyéb közösségi 
rendezvények 

 alkalomszerűen Könyvtárhasználóvá 
nevelés, könyvtár-
népszerűsítés 

családok 

A Gyermekkönyvtárban megrendezett kiállítások 

Téma Időpont 
Közönségszám 

gyermek felnőtt 

Farsang 01.06.-03.04. 3.172 2.000 

Március 15. 03.10.-03.15. 224 146 

Internet Fiesta: kiállítás az internetes 
vetélkedőkhöz felhasznált 
könyvekből 

03.20.-03.27. 718 280 



 
 

34 

Húsvét 03.28.-04.19. 1.217 484 

Ünnepi Könyvhét: Az ÜK-en 
megjelenő szerzők már megjelent 
műveiből 

05.21.-06.14. 1.210 708 

Szegedi Katalin kiállítás: a szerző 
gyermekkönyv illusztrációinak 
kiállítása 

06.13.-06.28. 891 484 

Anne Frank kiállítás: Az amszterdami 
Anne Frank House vándorkiállítása 

10.01.-10.31. 1.007 132 

Franyó István kiállítása: origami 
kiállítás 

10.13.-11.29. 3.581 2.081 

Téli ünnepkör 12.01.-12.20. 843 558 

Összesen: 9 kiállítás 12.863 6.873 

A kiállítások látogatottsága nagyban függ az adott időszak más 
rendezvényeitől. Kiemelném az Anne Frank kiállítást, amelyre leginkább 
szervezett diákcsoportok voltak kíváncsiak, kortárs (14-18 éves) 
tárlatvezetéssel. A kiállítás lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a 
középiskolás IKSZ keretében közreműködő önkéntes diákjaink. 

Kiemelt rendezvények 

Az intézményben zajló kiemelt eseményekhez minden esetben a látogató 
korosztályoknak megfelelő színvonalas rendezvényeket társítunk. A 
korosztályunkat érintő könyves ünnepekre, világnapokra is megemlékeztünk. 
Ezen kívül a gyermekkorosztály részére könyvtári tábort szerveztünk. Ezek 
eredményei számokban. 

Internet Fiesta – március 20-27. 

Időpont: Program címe: 
Közönségszám: 

0-14 14-18 18-50 50- 

március 20. 10:00 
Lehetőségek és a lehetőségek 
veszélyei az interneten 

56  3  

március 20. 11:00 Az internet nem felejt! – 
előadás a KIM előadóival 

58 132 11 5 

március 21. 10:00-
14:00 

KIMI – kalandjáték a Jogos a 
kérdés!-sel 

120  46  

március 21. 16:00 Velencei karnevál – fotókiállítás 
megnyitója 

2 10 21 3 

március 27. 16:00 Internetes játékok – Berosált a 
rezesbanda; A fény hagyatéka; 
CSALINET  és 
eredményhirdetése 

20 7 20  

Összesen: 
7  
program/hét 

256 
kölyök 

149 
tini 

101 
felnőtt 

8 
nagyi 
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Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyv Napok – június 12-16. 

Időpont: Program címe: 
Közönségszám: 

gyerek felnőtt 

június 13. 
16:00 

Szegedi Katalin kiállításának megnyitója 
és tárlatvezetés a Művészeti Szalonban 

 45 

június 13-28. Szegedi Katalin kiállítás a 
Gyermekkönyvtárban 

891 484 

Könyvtári tábor – június 16-22. 

Időpont: Program címe: 
Közönségszám: 

gyerek felnőtt 

június 16. 

Ismerkedési játék; Lenka 

15 4 Só-liszt gyurma készítése 

Lenka 

június 17. 
Vendégségben a Besenyszögi 
Hagyományőrző Íjászegyesületnél 

19 4 

június 18. 
Vendégségben a Tiszazugi Földrajzi 
Múzeumban 

15 8 

június 19. 

Sorverseny a Verseghy parkban 

15 2 Só-liszt gyurma készítése 

Mozilátogatás 

június 20. 
Levéltári kiállítás 

15 2 
Só-liszt gyurma készítése 

Múzeumok Éjszakája – június 21. 

Időpont: Program címe: 
Közönségszám: 

gyerek felnőtt 

17:00-20:00 
Meseposztó mesék a Fényvirág 
együttes közreműködésével 

34 21 

Analfabetizmus elleni küzdelem napja – szeptember 8. 

Időpont: Program címe: 
Közönségszám: 

gyerek felnőtt 

szeptember 9. 
14:00 

Érted, amit olvasol? - internetes 
szövegértési játék 
eredményhirdetése 

38 
(75 

pályázó) 
6 

Népmese napja – szeptember 30. 

Időpont: Program címe: 
Közönségszám: 

gyerek felnőtt 

október 1. 16:00 Szűcs Miklós mesemondó  82 11 

Országos Könyvtári Napok – október 13-19. 

Időpont: Program címe: 
Közönségszám: 

0-14 14-18 18-50 50- 

október 14. 9:30 és 
10:30 

CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 27  26 2 
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október 15. 10:00 RINGATÓ foglalkozás 19  20  

október 15. 10:30 BARANGOLÓ gyermekelőadás 6  13 7 

október 16. 10:00-
14:30 

BABABÖRZE cserebere a 
könyvtárban 

5  19 4 

október 16. 10:00-
12:00 

ITT VAN AZ ŐSZ… védőnői 
tanácsadás 

2  5  

október 17. 10:00-
15:00 

OLVASÓLÁNC Szolnok olvas – a 
város nonstop olvasószobája 

225  16 7 

október 17. 10:30 NÉPZENEI KONCERT 78  30 4 

október 18. 10:00 ÖRÖMZENE 3 4 9 2 

Október 19. - KÖNYVES VASÁRNAP 

10:00-18:00 
RENDKÍVÜLI NYITVA TARTÁS, 
AKCIÓK 

72 109 657 59 

10:00-18:00 

KÖNYVES VASÁRNAPI 
FORGATAG 
Kézműves foglalkozások, népi 
játékok, arcfestés, 
kirakodóvásár 

429  460 121 

10:00-18:00 MESE-VÁR CSALÁDI NAPKÖZI 61 1 47 13 

10:00-18:00 
ÉLET A JURTÁBAN 
bemutató és íjászat 

149  100 49 

10:00-15:00 
AMICI DEL LIBRO 
családi vetélkedő az olasz 
irodalom tükrében 

30 1 12 11 

9:45 KÖZÖNSÉGCSALOGATÓ 43 5 61 23 

11:00 EBUGATTA 45 5 30  

11:00 BABAELSŐSEGÉLY bemutató 3  5  

14:00 FÉNYVIRÁG koncert 22  15 2 

15:00 
ARANYCSILLAG társastánc 
bemutató és utcabál 

33 10 37 22 

16:00 CSIRIBÍ-CSIRIBÁ! Bűvészműsor 49  42 9 

KIÁLLÍTÁSOK EGÉSZ HÉTEN 

 ANNE FRANK – Történelem a 
mának 

 436 27 1 

 ORIGAMI KIÁLLÍTÁS 656 53 256 92 

Összesen: 
32  
program/hét 

1900 
kölyök 

624 
tini 

1809 
felnőtt 

415 
nagyi 

5.4. Kiadványok, szakmai publikációk 

2014. évi kiadványaink, szakmai publikációink: 

1. Balázs Ildikó: 40 év története 4 költözésben = Kaptár (2014/1): 3-4. 
2. Balázs Ildikó: Zenei születésnap = Kaptár (2014/2): 9-10. 
3. Gálné Weigert Éva, Vallóné Mátyás Krisztina: Egy gyermekkönyvtárosi 

pálya lezárása = Kaptár (2014/2): 6. 
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4. Illés Julianna: 2013. október 7. - nyugdíjas könyvtárosok találkozója = 
Kaptár (2014/1): 1. 

5. Illés Julianna: KSZR műhelybeszélgetés. Városi könyvtára adattára. 
Összefogás a könyvtárakért – 2013 = Kaptár (2014/1): 7. 

6. Illés Julianna: A KSZR partnerintézmények szakmai 
alapdokumentumainak elkészítése = Kaptár (2014/2) m. 6. 

7. Illés Julianna, Némethné Matasik Magdolna: Az NKA pályázata = Kaptár 
(2014/1): 2. 

8. Károly Nóra: Elektronikus Objektumtár a Verseghy Ferenc Könyvtárban = 
Kaptár (2014/2): 8-9. 

9. Károly Nóra: A jeles évfordulók éve a Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény életében = Kaptár (2014/2): 10. 

10. Károly Nóra: A karcagi birkapörkölt [Kézirat]. (A kutatás és a tanulmány a 
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülte HUNg-2013/287 pályázati azonosító számú, 
Hungarikum kutatás a könyvtárak helyismereti gyűjteményére és 
tevékenységére alapozva című pályázatának keretében.) 

11. Lászlóné Nagy Ilona: Kedves Könyvtáros Kollégák! = Kaptár (2014/2): 5. 
12. Némethné Matasik Magdolna: Az MKE JNSZM Szervezet hírei = Kaptár 

(2014/1): 12. 
13. Takáts Béla: Asbóth Miklós (1943-2014) = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 

(2014/10): 47-48. 
14. Takáts Béla: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer első éve = Kaptár (2014/2): m. 1-4. 
15. Vallóné Mátyás Krisztina: Újra előtérbe kerülnek az eTanácsadók = 

Kaptár (2014/2): 5. 

5.5. PR tevékenység 

Egy intézmény csak akkor érheti el a szervezet által kitűzött hosszú távú céljait, 
ha tudatosan alakítja ki egységes arculatát, identitását. 

Az egységes identitás, arculat kialakítása során az egység, a biztonság, 
bizalomérzet, összetartozás érzete alakul ki a szervezeten belül és külső 
partnerekkel egyaránt. 

Rendezvényeinkről többnyire szöveges-képes híradás/beszámoló jelent 
meg az Új Néplapban, programajánlóként elhangzott az Aktív Rádióban és a 
Szolnok Televízió is gyakran készített felvételt, interjút, vágóképet, kulturális 
hírt a műsoraiban, tehát a médiatámogatottságunk jónak mondható. 

Újdonság például, hogy egyre gyakrabban lépünk ki az épület falai közül 
és jelenünk meg különböző fesztiválokon, nagyobb volumenű szerveződéseken, 
ahol sok ember érhetünk el és informálhatjuk őket szolgáltatásainkról. A 
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Szolnoki Életmód Fesztiválon, Csokoládéfesztiválon egy-egy standon 
lehetőséget kaptunk intézményünk szolgáltatásainak népszerűsítésére. 

 Életmód Fesztivál 2014. október 10-11. 

 III. Szolnoki Csokoládéfesztivál 2014.november 7. 

Tudósítások (nyomtatott sajtó) 

1. Babáknak tartottak előadást = Új Néplap (2014.06.28.): 5. 
2. Bálint István: A megyei könyvtár zenei részlegét alapozták meg = Új 

Néplap (2014.11.14.) 15. 
3. Bálint István: A pontos kifejezés a könyvtárosok feladata, segíteni kell a 

tanulókat = Új Néplap (2014.11.14.) 15. 
4. Csabai István: Kiállítás a könyvtárban = Új Néplap (2014.03.10.): 1. 
5. Csabai István: Közös történelem = Szolnoki Grátisz (2014.03.14.): 2. 
6. Csabai István: Láncban olvastak = Új Néplap (2014.10.18.): 3. 
7. Csillagászattól a családi kalandtúráig = Nyári Kaland [Grátisz] 

(2014.06.13.): 8. 
8. Felhívás = Falufigyelő (2014. ápr.-jún.): 19. 
9. Fehérné Balog Andrea: Kulturális hírek = Örményesi hírek (2014.07.-08.): 

10. 
10. Fodor János: A megosztó hivatás : könyvtári jelenlét a Facebook 

közösségi oldalon 2013/2014-ben = TMT (2014.07-08.): 275-294. 
11. Fodor Orsolya: Él még Verseghy emlékezete = Szolnoki Grátisz 

(2014.10.03.): 4. 
12. Fodor Orsolya: Évforduló = Új Néplap (2014.10.01.): 3. 
13. Fodor Orsolya: A tehetséget és a teljesítményt ismeri el a megyei Príma 

Díj = Szolnoki Grátisz (2014. 09. 19.): 2. 
14. A francia konyhából is ízelítőt kaptak = Szolnoki Grátisz (2014.04.11.): 2. 
15. Gál Zoltánné: Nagyközségi Könyvtár = Cibaki Hírek (2014.07.): 7. 
16. Illyés Csaba: Kiállítás = Új Néplap (2014.02.10.): 15. 
17. Joó Zsuzsa: Újra kinyit a megyei könyvtár Szolnokon = Új Néplap 

(2014.08.23.): 5. 
18. Kórházvonaton dolgozott az édesapa:  4 perces interjú = Új Néplap 

(2014.09.20.): 2. 
19. K[ovács] B[erta]: A düh nyomában jártak az előadás résztvevői = Új 

Néplap (2014.04.17.): 2. 
20. K[ovács] B[erta]:  Elektronikus irányba fejlődnek a könyvtárak = Új 

Néplap (2014.11.18.): 1, 3. 
21. K[ovács] B[erta]: Hetvennégy településen zajlanak a programok = Új 

Néplap (2014.10.14.): 3. 
22. K[ovács] B[erta]: Közösséget szerveznek a gyűjtemény köré = Új Néplap 

(2014.10.15.): 2. 
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23. K[ovács] B[erta]: Örömkönyvekkel népszerűsítették az olvasást a 
könyvtárban = Új Néplap (2014.10.20.): 2. 

24. K[ovács] B[erta]: Regionális döntő. Régiós döntőt tartottak Szolnokon, a 
könyvtárban = Új Néplap (2014.11.07.): 1-2. 

25. Könyvhét = Új Néplap (2014.06.13.): 14. 
26. Könyvjelzőnek használt taj-kártyát találtak = Új Néplap  (2014.06.24.): 1, 

3. 
27. Kulturális hírek = Örményesi hírvivő (2014.03-04): 3. 
28. Meghívó = Dósai Hírek (2014.09.): 15. 
29. Megszépült, átalakult a tiszainokai könyvtár = Új Néplap (2014.7.02.): 4. 
30. M[észáros] G[éza]:  Fesztiválok és molnárfecskék : újabb elemekkel 

bővült az értéktár = Új Néplap (2014.07.08.): 1, 3. 
31. Mészáros János: Emléknap = Új Néplap (2014.04.04.): 3. 
32. Mészáros János: Európa-nap = Új Néplap (2014.05.10.): 3. 
33. Mészáros János: Jobban óvnák a gyerekeket = Új Néplap (2014.07.11.): 1, 

2. 
34. Mészáros János: Jövő héten kezdődik a hagyományos Tisza Szívvel 

Szolnokért szűrőprogram = Szolnoki Grátisz (2014.03.07.): 1. 
35. Mészáros János: Ötletes munkák = Új Néplap (2014.06.28.): 3. 
36. Mészáros János: Zenés megnyitó = Új Néplap (2014.06.13.): 3. 
37. Nekünk 80 = Új Néplap (2014.11.07.): 12. 
38. Nem egyszerű helyesen magyarul = Új Néplap (2014.10.31.): 5. 
39. Nemes Zsuzsanna: Hatvan éves a könyvtár = Újszászi Híradó (2014. 

május): 1, 25. 
40. Nemcsak költő, író, festő, de sokoldalú feltaláló is = Új Néplap (2014.04.05.): 5. 

41. Nógrádi László: Az olvasásról szól a hétvége = Új Néplap (2014.10.17.): 9. 
42. Nyolcvan év, 8 hónap = Szolnoki Grátisz (2014.01.31.): 3. 
43. Nyolcvan éve alapították = Új Néplap (2014.11.07.): 4. 
44. Órákat ülnek a számítógép előtt a fiatalok = Új Néplap (2014.03.19.): 2. 
45. Óvodásoké volt a főszerep = Új Néplap (2014.12.06.): 2. 
46. Pappné Turóczi Henrietta: Könyvtári hírek = Boldogházi hírek (2014.05.): 

30. 
47. Pappné Turóczi Henrietta: Könyvtári hírek = Boldogházi hírek (2014.07.): 

35. 
48. Pappné Turóczi Henrietta: Könyvtári hírek = Boldogházi hírek (2014.10.): 

24. 
49. Pappné Turóczi Henrietta: Könyvtári hírek = Boldogházi hírek (2014.11.): 

24. 
50. Pappné Turóczi Henrietta: Könyvtári hírek = Boldogházi hírek (2014.12.): 

4. 
51. Pugner Andrásné: A Művelődési Ház és a Könyvtár hírei = Szelevény 

(2014.02.): 3. 
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52. Pugner Andrásné: Művelődési Ház és a Könyvtár hírei = Szelevény 
(2014.05.): 1. 

53. Régi tankönyveket várnak a kiállításra = Új Néplap (2014.09.15.): 5. 
54. Rimóczi Ágnes, Illyés Csaba: Már nem akar futás nélkül élni = Új Néplap (2014.04.28.): 13. 

55. Sarkadiné Nagy Ilona: Könyvtári hírek = Felsőszentgyörgyi Hírek (2014.07-
08.): 11. 

56. Simon Józsefné: A művelődési ház és könyvtár hírei = Alattyáni Hírmondó 
(2014.07.): 5. 

57. Sokan olvasnak: újra divattá vált a könyv = Szolnoki Grátisz (2014.03.14.): 
2. 

58. Szakmai nap = Új Néplap (2014.11.14.): 4. 
59. Sz[athmáry] I[stván]: Egy éjszakás múzeumi és könyvtári kaland = Új 

Néplap (2014.06.19.): 3. 
60. Sz[athmáry] I[stván]: Fellebben a fátyol a történelem rejtélyeiről = Új 

Néplap (2014.10.31.): 2. 
61. Sz[athmáry] I [stván]:  A gyűjtemény helyi érték is lett = Új Néplap 

(2014.12.13.): 2. 
62. Sz[athmáry] I [stván]: Az intézmény nyolcvan évéről emlékeznek meg = 

Új Néplap (2014.01.22.): 1.3. 
63. Sz[athmáry] I [stván]:  Továbbra is fontos szereplők leszünk = Új Néplap 

(2014.11.11.): 2. 
64. Sz[athmáry] I [stván]: Több szolnoki látogatót várnak Finnországba = Új 

Néplap (2004.12.12.): 2. 
65. Sz[ilvási] Zs[uzsa]: Megyénkből is sokan részesültek elismerésben = 

Szolnoki Néplap (2014.03.17.): 1, 2. 
66. Szolnokról is kapnak könyvet a kisújiak = Új Néplap (2014.04.18.): 5. 
67. Szűcsné Kövér Szilvia: Vár a könyvtár = Szászberek (2014.03.): 7. 
68. Többek között a Tiszavirág is nemzeti érték lehet majd = Új Néplap 

(2014.09.11.): 2. 
69. Újabb elemekkel bővült az értéktár = Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Grátisz (2014.07.11.): 3. 
70. Zsédei Andrásné: A községi könyvtár hírei = Dósai hírek (2014.12.): 13. 

Online tudósítások 
1. 4 for Europe. [Elektronikus dokumentum]. URL: 

http://www.szoljon.hu/galerialp/70743 
2. A 2014-es Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi  Prima Díj jelöltjei. 

[Elektronikus dokumentum]. 
3. URL: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-2014-es-jasz-

nagykun-szolnok-megyei-teruleti-prima-dij-jeloltjei-536444 
4. 80 éves. Sajtótájékoztató. [Elektronikus dokumentum]. URL: 

http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=26741 
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5. Aktuális hírmagazin (Szolnok TV) [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/musorok/aktualis/?article_hid=27874 

6. [Bajnai Zsolt]: Ajánlom szobrok ujjlenyomattal [Elektronikus cikk]. URL: 
http://www.blogszolnok.hu/ajanlom_szobrok_ujjlenyomattal 

7. Bővül a megyei értéktár. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://iszolnok.hu/2014/09/09/bovult-a-megyei-ertektar/ 

8. Elektronikus irányba fejlődnek a könyvtárak. [Elektronikus dokumentum]. 
URL: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/elektronikus-
iranyba-fejlodnek-a-konyvtarak-582162 

9. [Sebestyén Andrea (szerk.)]: Elix-ír. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/musorok/elix-ir/?article_hid=28524 

10. [Sebestyén Andrea (szerk.)]: Elix-ír. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/musorok/elix-ir/?article_hid=29904 

11. Hagyományok, párhuzamok, motívumok. [Elektronikus dokumentum]. 
Url: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kultura/hagyomanyok-
parhuzamok-motivumok-542783 

12. Harminchat év alatt gyűlt össze a pénz a szoborra. [Elektronikus 
dokumentum]. URL: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-
szolnok/kozelet/harminchat-ev-alatt-gyult-ossze-a-penz-a-szoborra-
574565 

13. Hatvan éve viseli Verseghy Ferenc nevét a könyvtár. [Elektronikus 
dokumentum]. URL: 
http://kultur.szolnok.hu/alap.php?inc=dsp_news&mid=278&nid=5144 

14. Idén is megfutamítjuk a császáriakat. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/muvelodes/iden-is-
megfutamitjuk-a-csaszariakat-541323 

15. Internet Fiesta a Verseghyben. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=27584 

16. Író-olvasó találkozó. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.mora.hu/esemeny/iro-olvaso-talalkozo-sohonyai-edittel-
szolnok-verseghy-ferenc-konyvtar 

17. Jubilál a múzeum és a könyvtár. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.hirado.hu/2014/01/21/jubilal-a-szolnoki-muzeum-es-a-
konyvtar/ 

18. Két és félezer tollhegy. [Elektronikus dokumentum]. URL: URL: 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/ket-es-felezer-
tollhegy-varja-hogy-munkaba-fogja-oket-537831 

19. Két százalék esélye volt, amikor kórházba került. [Elektronikus 
dokumentum]. URL: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-
szolnok/bulvar/ket-szazalek-eselye-volt-a-tulelesre-amikor-korhazba-
kerult-550846 
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20. KIMI a Verseghyben. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=27643 

21. Koszorúzás Szolnokon a Verseghy szobornál. [Elektronikus 
dokumentum]. URL: http://www.szoljon.hu/galerialp/70357 

22. Könyvtári hírek. [Elektronikus dokumentum]. URL:  
http://indavideo.hu/video/Konyvtari_hirek 

23. Közösséget szerveznek a gyűjtemény köré. [Elektronikus dokumentum]. 
URL: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/kozosseget-
szerveznek-a-gyujtemeny-kore-576961 

24. Kultusz (Amadeus Rádió). Ajánló a Gyógyító beszélgetések 
előadássorozathoz Vona-Gődér Krisztinával.  

25. Kultusz (Amadeus Rádió).  Ajánló a Verseghy Emléknaphoz Károly 
Nórával (2014.04.03.) 

26. Kultusz (Amadeus Rádió).  Ajánló a Szolnoki Kalendáriumhoz Károly 
Nórával (2014.10.13.) 

27. Láncolvasás. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/musorok/aktualis/?article_hid=30402 

28. Márc[ius] 15-i kitüntetettek köszöntése. [Elektronikus 
dokumentum].URL: http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=27688 

29. Napilapok, hetilapok, folyóiratok a Városi Könyvtárban = Újszászi Híradó 
(2014.08.): 14. 

30. Nekünk 80 konferencia. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=30735 

31. Nem egyszerű helyesen írni és beszélni. [Elektronikus dokumentum]. 
URL: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kultura/nem-
egyszeru-helyesen-irni-es-beszelni-magyarul-579654 

32. Nyolcvan év, nyolc hónap. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/muvelodes/nyolcvan-ev-
nyolc-honap-536711 

33. Országos Könyvtári  Napok. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=30332 

34. Országos Könyvtári  Napok. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/musorok/aktualis/?article_hid=30336 (14:55-
16:20) 

35. Az örömé volt a főszerep. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/az-orome-volt-a-
foszerep-a-konyvtarban-577896 

36. Nyolcvan év, nyolc hónap. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/nyolcvan-ev-nyolc-
honap-evfordulos-visszatekintes-534924 
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37. Nyolcvan éves . [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/nyolcvan-eves-a-
szolnoki-muzeum-581211 

38. Prima díj jelöltek a döntőben. [Elektronikus dokumentum]. RL: 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/prima-dij-jeloltek-a-
dontoben-550859 

39. Szakmai nap a könyvtárban. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/szakmai-nap-a-
konyvtarban-582116 

40. Szanyi Brigitta: Internet Fiesta [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/musorok/aktualis/?article_hid=27590 

41. Szolnoktár.hu. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://iszolnok.hu/2014/12/08/szolnoktar-pont-hu- 

42. cimmel-uj-kozos-honlapot-indit-a-konyvtar-a-muzeum-es-a-leveltar/ 
43. Szolnoktar.hu egyeztetés. [Elektronikus dokumentum] . URL: 

http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=31123 
44. Találkozzunk a könyvtárban. [Elektronikus dokumentum]. URL: 

http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/talalkozzunk-a-
konyvtarban-576895 

45. Újra divattá vált a könyv. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/muvelodes/ujra-divatta-
valtak-a-konyvek-543797 

46. Ünnepi Könyvhét. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/musorok/aktualis/?article_hid=28809 

47. Ünnepi Könyvhét. [Elektronikus dokumentum]. URL: 
http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=28804 

A sajtóval való kapcsolattartáson kívül propagandaanyagot, 
programfüzetet, plakátokat, meghívókat készítünk, a honlapon a programokat 
és a fotókat tettünk közzé. 

A közösségi hálózat segítségét is igénybe véve, a Felnőttolvasó-szolgálat 
facebook oldalán is próbáltuk népszerűsíteni a könyvtár programjait, 
szolgáltatásait, esetenként új dokumentumait.  

A honlapon található rendezvénygalériák frissítését, aktualizálását 
folyamatosan végezzük. 

A nagyobb könyvtári rendezvények plakátjait saját magunk 
szerkesztetjük: az Internet Fiesta, a Múzeumok éjszakája, az Országos 
Könyvtári Napok és a Márai program Műsoron kívül című 
rendezvénysorozatának anyagát, plakátjait, feliratait is. 
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6. Megyei könyvtár területi feladatellátása  

6.1. Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok 

 2012 2013 2014 

könyv 26 11 81 

periodika 284 650 606 

aprónyomtatványok 91 5 2 

Összesen: 401 666 689 

A nyilvántartott megyei nyomdahelyek közül kevesen tartják be a 
kormányrendeletben előírt kötelezettségüket. A szolgáltató nyomdahelyek is a 
korábban teljes körű beszolgáltatás helyett kizárólag a folyóiratokat és a 
könyveket küldik meg. Csökkent tehát a meghívók szólapok és plakátok száma. 
A folyóiratok száma - köszönhetően a kiadók (pl. települési önkormányzatok) 
odafigyelésének - jelentős mértékben növekedett. 

Nyomdai és kiadói szolgáltató helyek szerint 

 Nyomda Kiadó Összesen 

2012 8 15 23 

2013 4 20 24 

2014 4 39 43 

Az OSZK Kötelespéldány Osztályával a munkakapcsolat aktív. 2013 óta 
újra működik az OSZK-nak szolgáltató helyi nyomdák kimutatásának 
megküldése intézményünk felé. A Verseghy Könyvtárnak szolgáltató, illetve 
nem szolgáltató, de működő nyomdák nyilvántartását megosztjuk az OSZK-val. 
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6.2. ODR tevékenység (szövegesen adatokkal) 

Könyvtárközi dokumentumszolgáltatás statisztikai adatai: 
Szolgáltató könyvtárként: 
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Kérések száma: 1.976 db 
Ebből teljesítve: 1.917 db kérés 
Eredetiben kölcsönzött dokumentum: 1.076 db 

Ebből: 
CD: 4 db 
DVD: 1 db 
Kazetta: 3 db 
Hangos könyv CD: 29 db 
Hangos könyv kazetta: 3 db 
Mikrofilm: 3 db 

Elektronikus dokumentumként: 841 db 

Nem teljesített kérés: 48 db kérés. 11 db előjegyzés, melyek ebben az 
évben teljesítésre kerülnek. 

189 db kéréssel több, mint a 2013-as volt. 

Az 1976 db kérésből az ODR felületen 727 db kérést rögzítettünk. Ez az 
összes kérés majdnem egy harmadát jelenti. 27 %  Előjegyzés történt 138 
esetben. 518 db csomagban 1016 db könyvet postáztunk vidékre. Személyesen: 
57 alkalommal 136 db könyvet vittek el a kérő könyvtárak.  

Elektronikus dokumentum 841 db 2364 oldal szkennelést jelent. 
ODR statisztika szolgáltató könyvtárként: 
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Olvasóink kéréseinek száma: 558 db 
Teljesítésre került: 554 db 
Eredetiben küldtek: 490 dokumentumot 

Ebből: 
VK: 1 db 
CD: 1 db 

Elektronikus dokumentumként: 64 db 
Nem teljesített 4 db kérés 
199 db kéréssel több, mint a 2013-as volt. 
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ODR statisztika kérő könyvtárként: 
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473 db könyvet 290 csomagban küldtünk vissza. 

Összességében szolgáltató és kérő könyvtárként 808 csomag 1489 db 
könyv került postázásra. 

Szolgáltató és kérő könyvtárként összesen 388 darabbal több a 
könyvtárközi kérések száma. 

856 db csomag, 1529 db kötet érkezett könyvtárunkba. 

Elemzés 

Szolgáltató könyvtárként miért több a hozzánk érkező kérés? A KSZR 
könyvtárai az olvasói kéréseiket teljesen ingyen szolgáltathatják. Az eredeti 
dokumentumot a „Válaszküldemény” feliratú lappal ingyenesen visszaküldhetik 
intézményünkbe. 

Gyakori problémaként jelentkezik, hogy a keresett könyv 
példányinformációja nem jelenik meg az ODR-ben. Ebben az esetben „Üres 
űrlapot” kell kitölteni, ez a folyamat sajnos hosszadalmasabb, mint amikor a 
könyv példányinformációja megjelenik az ODR felületen. Esetleg nem ajánlják 
fel a könyvtárközi dokumentumszolgáltatást. 

Összegző gondolatok az ODR-ről 

Ami még mindig igazi gondot jelent, hogy lassan működik a felület. 2014 
októberétől új felülettel működik az ODR. Az átállás nagyon sok problémát 
okozott, mert naponta több alkalommal néha több órára is leállt a rendszer. A 
mai napig (2013 októberétől) nem működik a „Kéréstovábbítás” menüpont. Ez 
adott esetben a kérések számának a növekedését jelenti. Ugyanazt a kérést 
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újra kell indítani, ez új ODR azonosítót jelent, holott ugyanarról a kérésről van 
szó, csak újra kellett indítani a kérést. 

Kérő könyvtárként, csak azoktól a könyvtáraktól tudunk kérni, akik a 
MOKKA-ODR adatbázisban a keresett mű esetében példányrekorddal 
rendelkeznek, és szolgáltató könyvtárként működnek illetve fogadnak üres 
űrlapos kérést is. Erre azért van szükség, mert amikor MOKKA-ODR 
adatbázisban példányinformációt nem találunk, mert nincs hozzárendelve 
lelőhely, de az adott könyvtári opac-ban még is megtalálható a keresett mű, 
akkor el lehet indítani a kérést. 

Szolgáltató könyvtárként problémaként jelentkezik, hogy a vidéki 
települések könyvtárai nem szívesen használják az ODR-t. Amennyiben nem az 
ODR-en keresztül érkezik a kérés, hanem telefonon vagy e-mail-ben, akkor 
ebben az esetben Rögzíteni kell az adott kérést a felületen. Lásd ebben az 
évben a beérkezett kérések 38 %-át. Ezt a munkafolyamatot csak abban az 
esetben tudjuk megcsinálni, ha a kérő könyvtár szerepel az ODR 
könyvtárnyilvántartójában. Azokat a kéréseket viszont nem lehet itt 
regisztrálni, amelyeknek kérő könyvtárai nem szerepelnek az ODR 
könyvtárnyilvántartójában. Ennek következményeként a portálon működő 
statisztikai adatok nem lesznek valósághűek. 

Az Access-adatbázist a könyvtárközi kérések nyilvántartásához 
használjuk. 

6.3. Területi ellátó munka 

Szakmai együttműködés, tanácsadás 

A könyvtárak szabályos működését biztosító alapdokumentumok: 
Alapító okirat, SZMSZ, Könyvtárhasználati szabályzat, Küldetésnyilatkozat, stb. 
elkészítéséhez, átdolgozásához, aktualizálásához több alkalommal 
biztosítottunk mintadokumentumokat, illetve konkrét szakmai tanácsokat. 
Gyűjtőköri szabályzat készítéséhez nyújtottunk segítséget oly módon, hogy 
készítettünk egy ún. segédletet a szabályzat elkészítéséhez. 
Mintadokumentumokkal, szakmai tanácsokkal segítettük a kollégák munkáját 
állomány ellenőrzés esetében (módszer kiválasztása, ütemterv, záró 
jegyzőkönyv készítése, káló értékének kiszámítása, utómunkálatok, stb.). 

Segítséget adtunk az állomány selejtezésével, illetve költöztetésével 
kapcsolatban. Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat elkészítésében kérték 
kollégáink véleményünket. Több esetben adtunk tájékoztatást az aktuális 
munkanaplóval kapcsolatban, a nyomtatvány letöltésének, 
szerkeszthetőségének lehetőségéről. 
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Több alkalommal nyújtottunk segítséget pályázatok értelmezésében, 
megírásában, vezetői pályázatok előkészítésében, bírálatában. 5 ilyen irányú 
szakértői véleményt adtunk a fenntartók kérésére, megkeresésére. 

E-mailen – körlevelekben - értesítettük a megye könyvtárosait az aktuális 
pályázati lehetőségekről. 

Az őszi könyvtári napokat népszerűsítő programsorozat megyei 
rendezvényeinek összehangolása, az összefogás gazdasági koordinálása az 
osztály vezetőjének feladata volt. A megyénkben közel 31ezer látogató volt a 
rendezvény ideje alatt a könyvtárakban. 

Ebben az évben is folyamatosan tájékoztattuk kollégáinkat a 
könyvtárakra és a közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályok változásairól, az 
ezekkel kapcsolatos teendőkről. 

A korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is összegyűjtöttük az áprilisi 
Nemzetközi Könyvfesztiválon való részvételi igényeket a megyében. A 
meghívókat eljuttattuk az érintettekhez. 

2014-ben 34 településen volt lehetőségünk módszertani látogatásra, a 
helyszínen történő szakmai tanácsadásra. 2 települési könyvtárban végeztük el 
a selejtezési munkákat, készítettük el a feliratokat, így biztosítva egy korszerűbb 
könyvtárhasználatot a település lakóinak. A látogatásokról szöveges szakmai 
beszámolók és képek készültek, melyek a könyvtár közös tárhelyén minden 
munkatárs számára elérhető információként segítik a tájékozódást és a 
kommunikációt. 

2006. szeptember 1-től indítottuk új címen szakmai levelezésünket a 
terulet@vfmk.hu e-mail címen. Ennek segítségével – immáron 8. éve - a 
megyében dolgozó kollégákkal való kapcsolattartás ilyen formája is mérhetővé 
vált. Tematikusan osztható, visszakereshető a különböző témákban folytatott 
levelezésünk, szakmai munkánk. 2014-re a kapcsolattartás online formája egyre 
közkedveltebbé vált kollégáink körében, hiszen 20 témakörben 816 e-mailben 
kértek tőlünk segítséget, illetve közöltek információkat. Az osztály munkatársai 
1391 e-mailt küldtek ki tájékoztatásul. 

A megyében dolgozó kollégák kommunikációját segíti a 2008-ban 
létrehozott területi levelező lista is. A listának jelenleg 121 feliratkozott tagja 
van. 2014-ben 74 levelet írtak a tagok különböző témákban a listára. 
Elmondhatjuk, hogy ez a kapcsolattartási forma betölti funkcióját, elérte azt a 
célt, amiért elindítottuk – hatékonyabb, gyorsabb, közvetlenebb kapcsolat a 
megyei kollégák között. A kétfajta online kapcsolat kiegészíti egymást a közös 
munkában. Míg a listára írt leveleket minden listatag olvashatja, addig a területi 
szolgálat e-mailjein olyan információcserére van lehetőség, amely szűkebb 
rétegek közreműködését segíti. 

mailto:teulet@vfmk.hu


 
 

50 

A „Kulturális alapellátás feltételrendszerének kidolgozása” c. 
munkaanyaghoz osztályunk javaslattételt dolgozott ki. 

A minisztérium kérésére felmértük megyénkben a könyvtárak 
beiratkozási díjait, díjtételeit, annak 3 évre visszamenő változásait és az okait, 
valamint azt, hogy a díjmentesség milyen következményeket vonna maga után. 

Az érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos pályázati felhívást és az 
adatlapot postai úton eljuttattuk az érintett önkormányzatokhoz. A beérkező 
adatokat ellenőriztük, összehasonlítottuk a statisztikai jelentésben szereplő 
adatokkal (az esetleges különbözőségeket igyekeztünk tisztázni). Összesítés 
után határidőre megküldtük az anyagot a Könyvtári Intézet illetékes 
munkatársa részére. 2014-ben 30 könyvtár 7.631,- e Ft támogatásban részesült 
megyénkben. 

A kulturális normatíva felhasználásáról, az elszámolás rendjéről 
tájékoztatást adtunk a kollégáknak és a fenntartóknak is. 

Képzés 

A segédkönyvtáros képzés folyamatának, esetleges változásainak 
nyomon követése, a képzőhelyek műhelymunkájában való részvétel akkor is 
feladatunk, ha nem indítunk képzést. Ezért részt vettek az osztály munkatársai 
2014-ben is, a Könyvtári Intézet koordinálásában, a műhelymunkában. Két 
esetben vizsgabizottsági tagként is segítettük a képzőhelyek munkáját, illetve 
oktatói munkával is támogatjuk a képzés sikerét. 

A megyében dolgozó könyvtárosok érdeklődésére adtunk tájékoztatást a 
szakmai képzésekről, tanfolyamokról. 

Kiadványok, szakmai publikációk 

Illés Julianna szerkesztésében 2 alkalommal jelent meg a Kaptár, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója. Papír alapon minden települési 
könyvtárba eljutott, elektronikusan a következő címen, a honlapon elérhető a 
kiadvány minden érdeklődőnek: 
http://www.zounuk.hu/hu/2012/04/04/kaptar 

A megye könyvtárainak statisztikai összesítője elektronikus formában 
elkészült. 

Minőségbiztosítás 

2014-ben a PGTT analízis elkészítésében közreműködött az osztály 
vezetője. 

A megye egy települési könyvtárában megkezdődött a minőségbiztosítási 
tevékenység bevezetése, melyhez szakmai, szakértői támogatást biztosít 
osztályunk. 

http://www.zounuk.hu/hu/2012/04/04/kaptar
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Ellátórendszer 

A Verseghy Ferenc Könyvtár 1998 óta működteti a települési könyvtárak 
könyvellátásának bővítése, szakmai munkájának segítése, a településen élők 
alapvető könyvtári és információs igényeinek kielégítése érdekében az 
ellátórendszerét. 

A 2014. év első feladatai között szerepelt az elszámolások, beszámolók 
elkészítése. Mind a 4 település fenntartója elfogadta a - szerződésben is vállalt 
feladatok – teljesítéséről szóló tájékoztatást. 

A 4 ellátórendszeri tag által befizetett összeg - dokumentumvásárlási 
keretre - 200.000,- Ft volt, ez felhasználásra került. 

6.4. A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 

Intézményünk 2014-ben 38 településen nyújtott szolgáltatást a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében. 

A szolgáltató helyek számára az év során összesen 10.069 könyvtári 
dokumentumot vettünk állományba 17.062 E Ft értékben. A településekre 
kiszállított könyvtári dokumentumok száma 11.229 db volt, melynek 
gyűjteményi értéke 27.619 E Ft. 

Az előfizetett folyóiratok (165 féleség) példányszáma 2014-ben összesen 
732 volt. 

A kiegészítő állami támogatásból 123 könyvtári rendezvényt 
finanszíroztunk, ezeken 7.018 látogató vett részt. A szolgáltató helyeken tartott 
egyéb rendezvények statisztikai összesítése folyamatban van. 

Az informatikai fejlesztés területén elért legfőbb eredményünk, hogy az 
év során elértük azt, hogy minden szolgáltató hely rendelkezzen legalább egy 
korszerű számítógéppel, valamint elértük, hogy a használók informatikai 
képzéséhez hordozható számítógépparkkal rendelkezzünk. 

Cibakházi szolgáltató helyünkön az év során megkezdődött a 
számítógépes kölcsönzés. 

A megyei könyvtár munkatársai tíz településen végezték el az 
állománytisztítási feladatokat. A könyvkiszállításokon túl az intézmény 
munkatársai összesen 73 alkalommal, 609 óra munkát végeztek a 38 szolgáltató 
helyen. 

6.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás bemutatása 

A megyében számottevő nemzetiség nem él, e vonatkozásban kizárólag 
egyedi igényeket elégítünk ki. 
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6.6. Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás 

Konkrét statisztikai szakmai napot 2014-ben 18-at tartottunk. A 
települési könyvtárakba újonnan bekerülő kollégáknak a konzultációs napokon 
elég időt biztosítottunk arra, hogy a könyvtári statisztikai jelentés rejtelmeiben, 
fogalmaiban elkalauzoljuk őket. A személyes találkozás elengedhetetlen a 
további munkakapcsolatok kialakításában és a sikeres együttműködésekben. 

Mint feldolgozó központ folyamatosan nyomon követtük, hogy kik 
dolgoznak már a rendszerben, a késlekedőket figyelmeztettük, szükség esetén 
az adatlap megnyitásához is segítséget nyújtottunk. 

94 adatlap került be elektronikusan a könyvtári statisztika rendszerébe a 
megyében működő könyvtárak által. Két adatlap került papír alapon hozzánk, 
ezt rögzítettük. Két honvédségi könyvtár jelentése már a központba érkezett. 

A jelentések ellenőrzését és jóváhagyását határidőre elvégeztük, majd 
átadtuk a szakminisztérium Statisztikai Osztályának. 

Előkészítettük és rögzítettük a megyei könyvtár éves statisztikai 
jelentését, melyet a fenntartó és könyvtárunk vezetői is megkaptak. 

A megyére vonatkozó könyvtári statisztikai adatok, „eredményes füzet” 
néven elektronikusan elkészült. A statisztikai adatok hozzáférését országosan a 
Könyvtári Intézet biztosítja a következő címen: 
http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai 

7. Munkaterven kívüli feladatok teljesítése 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1. Létszám és bérgazdálkodás 

Intézményünk 2014. évi engedélyezett létszáma 2014. január 1-től 71 fő, 
melyből 51,5 fő szakmai, 19,5 fő technikai alkalmazott. 2014. augusztus 1-jétől 
illetve 2014. szeptember 1-jétől (összesen 2 fő) áthelyezésére került sor 
(feladat átcsoportosítás miatt) az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 
állományába. Így intézményünk engedélyezett létszáma 69 főre változott. (49,5 
fő szakmai, 19,5 fő technikai munkavállaló) 

2014. évben több dolgozónk munkaviszonya szűnt meg nyugdíjba 
vonulás miatt illetve közös megegyezéssel más munkáltatónál helyezkedtek el. 
Az üres álláshelyekre a dolgozók felmentési idejének megszűnését követően új 
munkavállalókat vettünk fel.  

Intézményünk munkáját segítette a Munkaügyi Központ által közvetített 
közfoglalkoztatott dolgozók. 2014. évben közfoglalkoztatás keretében 20 főt 

http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai
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foglalkoztattunk (téli közfoglalkoztatott 5 fő; kulturális közfoglalkoztatott 12 fő; 
könyvtári gyűjtemény digitalizálására 3 fő) 

8.2. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 

 Változás magyarázat, előirányzat módosítások, infrastrukturális 
fejlesztés, gépjármű beszerzés stb.) 

8.4. Jelentősebb eszközbeszerzések: 

Megnevezés darab forint 

Számítógép 4 318 386 

Fényképezőgép 3 75 678 

Abby Fine Reader, Adobe Acrobat Reader, 
Coreldraw Graphics  6 220 945 

Multifunkcionális készülék 2 490 000 

Hordozható számítógép 12 1 562 835 

Monitor 18 524 383 

PC konfiguráció 15 1 586 280 

Billentyűzet + egér 18 114 756 

MS Office 30 1 544 263 

MS Windows 32 717 732 

Nyomtató 3 310 500 

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

terv 

2014. évi 
tény 

 

változás 
%-ban 
előző 

(2013.) 
évhez 
képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 24.000 36.087 150,36 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 
(nem fenntartótól származó bevételek) 11.000 14.433 

131,20 

-ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 1.000 1.426 142,60 

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1.500 1.551 103,4 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 274.506 309.466 112,74 

– ebből fenntartói támogatás 139.819 137.727 98,50 

– ebből központi költségvetési támogatás 129.100 129.100 100,00 

– ebből pályázati támogatás 5.587 42.639 763,18 

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás 5.587 28.646 512,72 

Egyéb bevétel összesen  0 0  

Bevétel összesen 298.506 345.553 115,76 

Kiadás 

Személyi juttatás 143.723 152.483 106,09 

Munkaadókat terhelő összes járulék 38.459 43.500 113,11 

Dologi kiadás 116.324 108.108 92,94 

Egyéb kiadás 0 40.078  

Kiadás összesen 298.506 344.169 115,29 



 
 

54 

Projektor 1 145 906 

Szőnyeg és kárpittisztító 1 70 923 

Lamináló gép 22 266 772 

Porszívó 4 183 572 

Spirálozó gép 23 358 583 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) 
 

8 491 514 

8.5. Dologi kiadások 

Dologi kiadások 
kiadás 

összege 
/Ft/ 

DOLOGI KIADÁSOK 108.108 

1. Készletbeszerzések 37.974 

ebből:  

- irodaszer, nyomtatv. 1.099 

- könyvtári dokumentumok 31.015 

2. Kommunikációs szolgáltatások 3.992 

Ebből:  

- informatikai szolgáltatás 2.291 

- egyéb kommunikációs szolgáltatás 1.700 

3. Szolgáltatások 51.592 

Ebből:  

- gázdíj 7.393 

- áramdíj 6.891 

- vízdíj 924 

- karbantartás kis jav. 3.038 

- továbbszámlázott szolg. 5.026 

- szakmai tev.segítő szolg. 14.181 

4. Kiküld., reklám, prop. 1.689 

5. Különf.bef.egyéb dologi kiadás (pl.: ÁFA, cégautóadó, biztosítási díjak)  1. 861 

BERUHÁZÁS 14.937 

A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva 92,9%-ra teljesültek. A 
dologi kiadások 29%-át fordítottuk könyvtári dokumentum beszerzésre 31.015 
E Ft-ot. 

A dokumentum vásárlás jelentős része könyvbeszerzés 24.049 E Ft, 6.784 
E Ft folyóirat illetve 182 E Ft egyéb információhordozó. 

A rezsi kiadásokra (gáz, áram, vízdíj) a továbbszámlázott szolgáltatásokkal 
együtt 20.234 E Ft-ot fordítottunk, mely összeg a dologi kiadások 19%-a. 

Beruházásra 14.937 E Ft-ot fizettünk ki. A 8.4 pontban kiemeltük a 
jelentősebb eszközbeszerzéseinket. 
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8.6. Vagyonkezelés 

Eszközök megnevezése 2014.01.01. 
összeg 

2014.12.31 
összeg 

Különbség 
összeg 

Immateriális javak 290 218 -72 

Ingatlan és kapcs. vagyoni 
értékű jogok 

490.910 479.886 -11.024 

Gépek, berendezések és 
felszerelések 

7.962 6.447 -1.515 

Készletek 0 0 0 

Értékpapírok 0 0 0 

Pénzeszközök 12.289 12.297 8 

Követelések 6.068 4.360 -1.708 

Aktív időbeli elhatárolás 0 996 996 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 517.519 504.204 -13.315 

Források megnevezése 2014.01.01. 
összeg 

2014.12.31. 
összeg 

Különbség 
összeg 

Saját tőke összesen 513.291 499.191 -14.100 

Kötelezettségek összesen 1.146 805 -341 

Egyéb sajátos elszámolás 3.082 720 -2.362 

Passzív időbeli elhatárolás 0 3.488 3.488 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 517.519 504.204 -13.315 

Az intézmény vagyona 2014. évben 13.315 E Ft-tal csökkent. 

A Verseghy Ferenc Könyvtárban 2014 évben vásároltunk 2.483 E Ft-ért 
immateriális javakat, 9.357 E Ft-ért gép, berendezés felszerelést. Az 
intézményben értékesítés nem volt. Selejtezésre 2 alkalommal került sor a 
Napsugár Gyermekház tagintézményünkben. 

A selejtezett eszközök bruttó értéke 202 E Ft. 

A fenti változások hatására a befektetett eszközök bruttó értéke 2014. 
december 31.-én 740.194 E Ft, amely a 2013 évhez viszonyítva 
(740.194/722.633 E Ft) 2%-os emelkedést mutat. 

9. Partnerség és önkéntesség 

A legnagyobb kapcsolatot a már regisztrált olvasóink jelentik, igyekszünk 
a napi munkánkat olyan színvonalon végezni, hogy ezt a bizalmat ne veszítsük 
el. 

Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Kollégiumának tagjaként 
együttműködünk a város kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel. 

Szakmailag kölcsönösen segítjük egymás tevékenységét. 
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Rendszeres az együttműködés bizonyos intézményekkel, egyesületekkel, 
civil szervezetekkel: 

 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 

 Damjanich János Múzeum 

 Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete 

 Finnugor Népek Baráti Köre 

 Híd-Senior Színház 

 Ksiaznica Beskidzka (Bielsko-Biała) lengyel testvérváros könyvtára 

 KLIK 

 Kultúrabarátok Nyugdíjas Klubja 

 Nefag Zrt. Erdei Művelődési Háza 

 Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája 

 Pedagógiai Könyvtár 

 Rákóczifalvi Madárbarát és Természetvédő Kör 

 Szépírók Társasága 

 Szolnoki Főiskola Könyvtára 

 Szolnok Városi Kollégium 

 Szolnok Városi Óvodák 

 Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesülete 

 Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

 Verseghy Kör 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel 
kötött megállapodások száma 9 db 

Együttműködési megállapodást kötöttünk az alábbi intézményekkel: 

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola 
Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 
Rózsa Imre Középiskola és Kollégium 
Széchenyi István Gimnázium 
Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános  Iskola és Gimnázium 
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola 
Varga Katalin Gimnázium 
Verseghy Ferenc Gimnázium 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítő diákok száma: 71 

A diákok összesen 2014-ben : 931 órát töltöttek el itt 

A gyerekek jelentős része az Anna Frank kiállítás szervezésében vett 
részt, teremőrként és tárlatvezetőként. A felnőtt olvasószolgálatban végzett 
tevékenységek:  cikk kivágatok rendezése, videokazetták rendezése, raktári 
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könyvek rendezése, jelzetelés, folyóiratok rendezése, bekötött folyóiratok 
rendezése. 

Szolgálatot teljesítettek: a gyerekkönyvtárban, felnőtt 
olvasószolgálatban, a feldolgozó osztályon, a helyismeretben, a kölcsönzésben, 
területi szolgálatban. 

Dátum: 2015. február 

Lászlóné Nagy Ilona 
igazgató 
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1. sz. melléklet - A Verseghy Ferenc Könyvtár Felnőttolvasó-szolgálatának 
rendezvénynapára 

Rendezvények 2014 száma létszám 

2014. január     

kiállítások 3 282 

kulturális, közművelődési rendezvény 5 213 

használó-képzést szolgáló alkalmak 0 0 

olvasáskultúra fejlesztés 4 102 

digitális kompetenciák fejlesztése 0 0 

egyéb 1 15 

2014. február     

kiállítások 17 1.127 

kulturális, közművelődési rendezvény 5 192 

használó-képzést szolgáló alkalmak 1 30 

olvasáskultúra fejlesztés 4 163 

digitális kompetenciák fejlesztése 0 0 

egyéb 2 33 

2014. március     

kiállítások 12 1.069 

kulturális, közművelődési rendezvény 10 371 

használó-képzést szolgáló alkalmak 1 28 

olvasáskultúra fejlesztés 8 177 

digitális kompetenciák fejlesztése 5 45 

egyéb 8 556 

2014. április     

kiállítások 8 1.041 

kulturális, közművelődési rendezvény 14 551 

használó-képzést szolgáló alkalmak 2 66 

olvasáskultúra fejlesztés 7 302 

digitális kompetenciák fejlesztése 5 35 

egyéb 2 62 

2014. május     

kiállítások 5 400 

kulturális, közművelődési rendezvény 6 143 

használó-képzést szolgáló alkalmak 0 0 

olvasáskultúra fejlesztés 5 286 

digitális kompetenciák fejlesztése 0 0 

egyéb 3 195 

2014. június     

kiállítások 7 481 

kulturális, közművelődési rendezvény 16 640 

használó-képzést szolgáló alkalmak 0 0 

olvasáskultúra fejlesztés 8 323 
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digitális kompetenciák fejlesztése 0 0 

egyéb 3 45 

2014. július     

kiállítások 2 224 

kulturális, közművelődési rendezvény 1 10 

használó-képzést szolgáló alkalmak 1 25 

olvasáskultúra fejlesztés 4 165 

digitális kompetenciák fejlesztése 0 0 

egyéb 1 23 

2014. augusztus     

kiállítások 1 35 

kulturális, közművelődési rendezvény 0 0 

használó-képzést szolgáló alkalmak 0 0 

olvasáskultúra fejlesztés 0 0 

digitális kompetenciák fejlesztése 0 0 

egyéb 1 200 

2014. szeptember     

kiállítások 5 563 

kulturális, közművelődési rendezvény 2 91 

használó-képzést szolgáló alkalmak 8 258 

olvasáskultúra fejlesztés 4 89 

digitális kompetenciák fejlesztése 0 0 

egyéb 2 57 

2014. október     

kiállítások 6 845 

kulturális, közművelődési rendezvény 6 505 

használó-képzést szolgáló alkalmak 3 80 

olvasáskultúra fejlesztés 9 625 

digitális kompetenciák fejlesztése 2 98 

egyéb 7 706 

2014. november     

kiállítások 2 132 

kulturális, közművelődési rendezvény 9 177 

használó-képzést szolgáló alkalmak 1 60 

olvasáskultúra fejlesztés 6 153 

digitális kompetenciák fejlesztése 0 0 

egyéb 2 1.010 

2014. december     

kiállítások 2 230 

kulturális, közművelődési rendezvény 14 497 

használó-képzést szolgáló alkalmak 0 0 

olvasáskultúra fejlesztés 1 70 

digitális kompetenciák fejlesztése 1 10 

egyéb 2 93 

ÖSSZESEN 282 16.004 
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Az összesített látogatószámokat a következő táblázat tartalmazza: 

2014 Kiállítás kult haszn. olvasó digit egyéb 
Össz. 
(havi) 

1. 282 213 0 102 0 15 612 

2. 1.127 192 30 163 0 33 1.545 

3. 1.069 371 28 177 45 556 2.246 

4. 1.041 551 66 302 35 62 2.057 

5. 400 143 0 286 0 195 1.024 

6. 481 640 0 323 0 45 1.489 

7. 224 10 25 165 0 23 447 

8. 35 0 0 0 0 200 235 

9. 563 91 258 89 0 57 1.058 

10. 845 505 80 625 98 706 2.859 

11. 132 177 60 153 0 1.010 1.532 

12. 230 497 0 70 10 93 900 

Össz. 6.429 3.390 547 2.455 188 2.995 16.004 
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2. sz. melléklet -- A Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekolvasó-szolgálatának 
rendezvénynapára 

Rendezvény típusa Rendezvények Alkalmak száma 
Közönségszám 

gyerek felnőtt 

Gyermekfoglalkozás Babaszínház, Ciróka-
Móka 

104 1.081 1.073 

Ringató 40 584 586 

Zengő-Bongó tanoda 50 425 388 

Babatorna 21 129 123 

Bábelőadás 13 372 347 

Kézműves foglalkozás  4 90 89 

Családi koncertek 7 90 82 

Tábor, napközis 
jelleggel 

1 (5 napon át)  
többféle 

foglalkozás 

19 8 

Irodalmi 
rendezvények 

Meseposztó 
foglalkozások 

61 1.209 220 

Bábfoglalkozások 29 1.125 148 

Író-olvasó találkozók 3 88 76 

Pályázatok, vetélkedők 
(képzőművészeti, 
olvasó, 
ismeretterjesztő) 

5 182 66 

Rendhagyó 
könyvtári órák 

Tematikus 
foglalkozások 
(ismeretterjesztő és 
zenei) 

42 900 114 

Internet Fiesta 
rendezvényei 

7 365 77 

Könyvtárhasználati órák 17 319 33 

Egyéb közösségi 
rendezvények 

Országos Könyvtári 
Napok rendezvényei 

5 109 114 

Összesen:  409 7.087 3.544 
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Társintézményekkel együtt lebonyolított rendezvényeink 

Időpont: Program címe: Partnerintézmény: 

február 24. 
március 24. 
május 12. 
szeptember 8. 

Mese percek tévéfelvétel Szolnok TV 

február 6. Szép magyar beszéd verseny 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Pedagógiai Intézet, 
Pedagógiai Szakmai és 
Szakszolgálat 

március 20. 
április 24. 

7mérföldes csizmában heted7 
határon át mesevetélkedő 

Hild Viktor Könyvtár; 
Napsugár Gyermekház 

március 26-27. 
Bábelőadások 

Szolnok Városi 
Rendőrkapitányság 

április 29. Tizenöt éves kapitány – Verne 
vetélkedő 

Szent Tamás Görög Katolikus 
Általános Iskola 

június 25. Babaszínház Jászboldogháza 

október 3. Globe Fesztivál - Posztómesék Aba-Novák-Agóra 

október 10-11. Életmód Fesztivál Aba-Novák-Agóra 

november 7-9. Csoki Fesztivál - Posztómesék Aba-Novák-Agóra 

november 20. 
Szépkiejtési verseny 

II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola 

november 24. 5 éves a Mese percek - ünnep Szolnok TV 

november 27. Fogalmazásíró verseny Szegő Gábor Általános Iskola 

december 6. Bábelőadás Hild Viktor Könyvtár 

 


