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I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS 
ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI 
PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

A 2016. évi munkatervben megadott szakmapolitikai célok az alábbiak szerint teljesültek az 
intézményben: 

1. A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének 
érdekében 

„Vállaljuk, hogy örökségünket, a magyar kultúrát, egyedülálló 
nyelvünket, a Kárpát-medence ember alkotta és természet adta 
értékeit ápoljuk és megóvjuk.” 

Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás 

Könyvtárosaink kreatívan, szakmai tudásuk legjavát adva állítják össze rendezvénykínálatunkat. 
A nélkülözhetetlen olvasást népszerűsítő, kompetenciafejlesztő tevékenységeken túl nagy hangsúlyt 
fektetünk a közösségi programokra is. Az élethosszig tartó tanulás jegyében olyan programokat 
szerveztünk, amelyek hozzájárulnak az egyéni kompetenciák fejlesztéséhez (például: digitális, 
természettudományos, kulturális, szociális). Kiemelt célcsoportunknak tekintjük a gyermek-és ifjúsági 
korosztályt, valljuk, hogy a kultúrát úgy tudjuk a legjobban beépíteni a társadalomba hosszú távon, 
ha az alapoknál kezdjük. (Részletes beszámoló a 3.3 pontban.) 

Tevékenységeinket a könyvtár falain túl is kivittük, megjelentünk a városban a más kulturális 
intézmény által szervezett nagy rendezvényen, fesztiválon is, és hagyományosan mi magunk is 
tartottunk olyan nagy rendezvényt, amely az egész város közönségét szólította meg (Ünnepi 
Könyvhét, Országos Könyvtári Napok). (Részletesen: 3.3; 4.; 9. pontok) 

2. A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai 
célok elérése érdekében. 

Megyei könyvtárként törvény által meghatározott feladatunk a megyében lévő települési 
könyvtárak szakmai-módszertani támogatása, különös tekintettel az 5000 fő alatti településekre. 
Ezen cél teljesülését részletesen a 7.3 illetve 7.4 pontokban mutatjuk be. 

3. A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése 

2016-ban 10 éves az az együttműködés, amit Bielsko-Biała, Szolnok lengyel testvérvárosa, 
”Ksiaznica Beskidzka” könyvtárával áll fenn. Ebben az évben, tekintettel az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60 évfordulójára, kiemelt fontosságú volt. Október 24-26-ig hagyományos magyar 
napok voltak, aminek keretében a „Ksiaznica Beskidzka” könyvtár 1956. szolnoki eseményeket 
felidéző kiállítással, gyermekeknek szóló rajzpályázattal, és a két megye kulturális kapcsolatait 
összefoglaló magyar szerző által írt könyvének bemutatója történt meg. A kiállítást Tischler János, a 
Varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatója nyitotta meg, mutatva ezzel az esemény jelentőségét. 

Ennek a kapcsolatrendszernek is köszönhetően Bielsko-Biała városban nagy népszerűségnek 
örvend a magyar kultúra, a szervezett programokat minden évben nagy érdeklődéssel várja a lengyel 
lakosság. Az eseményekről a helyi sajtó is rendszeresen beszámol. 

4. A fenntartó által meghatározott feladatok 

Tevékenységünket az alapító okiratban meghatározott fenntartói feladatokhoz igazítottuk. Az 
országos kiemelt rendezvényekhez csatlakozva mindig arra törekszünk, hogy Szolnok kulturális 
arculatához igazodva, a város marketingkoncepcióját követve legyünk jelen tevékenységünkkel. 
Kiemelt feladatként részt vettünk a városban a kulturális és művészeti intézmények összefogásával 
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megvalósuló 1956-os emlékév ünnepségsorozatának megvalósításában. Helyismereti 
tevékenységünkre kiemelt figyelmet fordítottunk, arra törekedtünk, hogy a digitális gyűjteményünk 
fejlesztéseit, értékeit bemutassuk a város lakosainak is, erősítve ezzel a lokálpatriotizmust. Erről 
részletes ismertető a 3.3 pontban olvasható. 

II. Szervezeti kérdések 

 2015. tény 2016. terv 
2016. évi 

tény 

Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) 
összlétszám (fő) 

58 59,5 59,5 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 9 10 9 

Könyvtári szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 36 34 34 

átszámítva teljes munkaidőre   34 

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) 

összesen 3 4 4 

átszámítva teljes munkaidőre   4 

Egyéb felsőfokú 
összesen  2 2 2 

átszámítva teljes munkaidőre    2 

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 

összesen 41 40 40 
átszámítva teljes munkaidőre    40 

Egyéb alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen  5 5 5 

átszámítva teljes munkaidőre    5 

Egyéb alkalmazott 
középfokú 

összesen  10,5 11,5 12,5 

átszámítva teljes munkaidőre    

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 15,5 17,5 18,5 

átszámítva teljes munkaidőre 
   

Összes létszám: 57 59,5 57,5 
Önkéntesek száma     
Közfoglalkoztatottak száma 6 8 23* 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 
lakosságának száma) 

  0,00010363 

* 8 fő közfoglalkoztatott, 12 fő kulturális közfoglalkoztatott (OSZK), 3 fő MANDA. 

Változások a menedzsment területén: 

2016. október 1-től az intézmény igazgatója a korábbi kommunikációs és marketing 
igazgatóhelyettes lett. Ez a jelentős személyi változás magával hozza a szervezeti felépítésünk 
változását is, az új struktúra kialakításának tervezése elkezdődött, de véglegesítése a következő év 
feladata lesz. 

2016 évben a létszámunk az SZMSZ-ben rögzített 58 főhöz képest 1,5 fővel nőtt. 
0,5 főt karbantartó munkakörre kaptunk, ami egy korábbi szervezeti átalakítás miatt hiányként 

jelentkezett. A 6 telephely karbantartási feladati egy teljes állást igényelnek. 
1 fő szakmai létszámot a megnövelt nyitva tartási időre való tekintettel kaptunk, az álláshelyet 

betöltöttük. 
A 2016. december 31-i állapotot tükröző táblázatunkban 2 üres álláshely látszik. Ebből 1 fő 

takarító munkakör átmenetileg volt üres, 2017-től betöltésre került. Másik üres helyünk könyvtárosi, 
az igazgatóváltásból adódóan a korábbi kommunikációs és marketing igazgatóhelyettesi munkakör 
üres, betöltése a 2017-es év feladata lesz. 
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III. Szakmai működés 

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése 

Felnőttolvasó-szolgálati osztály (Verseghy Ferenc Könyvtár) 

Gyűjteményszervezés – állományépítés, 

Az állománygyarapítás 2016-ban tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban 
előírtak, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével történt. 

Úgy gondoljuk, a könyvtári szolgáltatás alapja a jól válogatott, jól feltárt, folyamatosan 
gondozott, a legfrissebb újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény. 

A KELLÓ által összeállított ÚK (új könyvek jegyzéke) kéthetente érkezik meg elektronikus 
formában. Gondos mérlegelés után a Szerzeményezési Bizottság kiválasztja a megrendelni kívánt 
könyveket a rendelkezésre álló keretösszeg határáig. Ezen kívül gyűjtjük az olvasók kéréseit, hisz 
tájékoztatás során kiderül, mely dokumentumokat kell beszerezni vagy pótolni. Az olvasói igényeket, 
a magazinok, a folyóiratok, internetes adatbázisok ajánlásait is rögzítjük a Corvina ACQ-moduljában. 
A szerzeményezés így pontosított, célszerűbb és valós elvárásokat tükröz. 

Természetesen a döntéshozatal nem önkényes, a bizottság tagjai a kollégákkal folyamatosan 
konzultálnak. 

A helyismereti különgyűjtemény állománygyarapító munkáját támogatjuk a szakfolyóiratok 
folyamatos figyelésével, az így talált cikkek adatait rögzítjük is. 

Állománygondozás terén fő célunk,hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban 
kerüljön az olvasókhoz. Fontosnak tarjuk a megrongálódott, elavult könyvek folyamatos selejtezését. 
Az év folyamán három alkalommal értékesítettük az állományból kivont könyveket a lakosság 
körében,összesen 4770 db-ot. 

A Felnőttolvasó-szolgálat feladata a Verseghy Könyvtárban megtalálható összes folyóirat 
megrendelése, érkeztetése és reklamálása. 

Évente feladatunk a folyóiratokhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése. 
A távlati célunk egy olyan modul alkalmazása, amiben a tagkönyvtárak együtt tudnak 

folyóiratokat érkeztetni. Ebből naprakészen lehetne tudni, melyik újság hová érkezett ill. nem 
érkezett meg. 

2016-ban a könyvekkel kapcsolatos feladatok közül az új könyvek tárgyszavazása a szokott 
módon haladt. A Feldolgozó osztálytól átvett könyveket a napi feladatoktól függően 2-3 napon belül 
sikerült tárgyszavazni és kihelyezni a polcokra. Folyamatosan történik a könyvanalitikák készítése is. 

A szerzői rekordok (authority record) javítását (átírás, kiegészítés, utalók) folyamatosan 
végeztük. 

Az állományrészek gondozása a tájékoztató könyvtárosok között felosztott szakterületek 
szerint történt. 

Folyamatosan végeztük a folyóiratok tematikus számainak feldolgozását és a helyismereti 
sajtófigyelést. 2011. januártól a Helyismereti cikkadatbázis objektumtár építéséhez a kurrens 
sajtófigyelés kiegészült a cikkek szkennelésével. A napilapokat a könyvtár nyitásáig átnézzük, a 
helyismereti cikkeket beszkenneljük. A további folyóiratok feldolgozása szakterület szerint történik. 

A folyóiratoknál folyamatos munkát igényel a régebbi számok összegyűjtése, Excel táblázatba 
visszük be az archiválandó évfolyam adatait (cím, évfolyam, ár, megjegyzések, stb.). 

A folyóiratokkal kapcsolatos háttérmunkát napi szinten végezzük, hogy az elkészült Excel 
táblázatból minden kolléga tájékozódni tudjon, hogy aktuálisan milyen folyóirataink vannak, és 
azokból mi hol érhető el. Ez az adatserveren folyamatosan frissül. 

A táblázat nem tartalmazza a helyismereti folyóiratokat. 

 2014/ cím 2015 /cím 2016/cím 

Előfizetés 164 210 209 

Ajándék 

NKA 30 30 30 

Kiadó 24 24 21 

Olvasó 2 2 0 
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Helyismeret (cím)  77 64 

Összes nyomtatott cím  219 343 324 

Helyismereti nyomtatott 
példány 

 77 70 

Összes nyomtatott pld.  343 331 

Digitális 1 1 3 

Összes cím 220 344 327 

NKA ajándék lapok száma 30 db. 

Könyvtárunkba érkeznek ajándék újságok is. Ezek egy része csak egy-egy mutatványszám az 
adott újságból, de jelentős mennyiségben kapunk rendszeresen küldött ajándék lapokat is. Ezek 
száma összesen 21 db. Nagyobb tételben kapunk A Mi Erdőnk, Madárkórház című folyóiratokból a 
kiadóktól, így az olvasóink ingyen elvihetik ezeket a folyóiratokat. 

A legnépszerűbb újságjaink az állandó napilapjaink (Blikk, Magyar Nemzet, Nemzeti Sport,, 
Népszava, Új Néplap.) Igen népszerű volt még az ÉS, A Magyar Narancs, Magyar Demokrata, Nők 
Lapja, Kiskegyed, Kaliber, Mozgó Világ és a HVG. 

A folyóiratokra összesen, ennyi forintot költöttünk: 1.525.495,- Ft 
Tavalyhoz képest kb. fél millióval költöttünk többet, de ez nem a példány számban jelent 

változást, hanem a minőségben. 

Gyermekolvasó és kölcsönző szolgálati osztály (Verseghy Ferenc Könyvtár) 

Az osztály SZMSZ-ben rögzített feladata gyermekolvasó-szolgálati tevékenység és a kölcsönzési 
adminisztráció végzése. A korcsoport (0-16 év) számára könyvtári rendezvények szervezése. Ezen 
belül könyvtárhasználati bemutatókat, gyermekfoglalkozásokat, gyermekkönyvtári rendezvényeket, 
olvasásnépszerűsítő programokat szervez és bonyolít le, együttműködik a város közoktatási 
rendszerén belüli és azon kívüli oktatási intézményekkel, kiemelten az azokban működő 
könyvtárakkal és könyvtárosokkal. A KSZR keretében gyermekolvasó-szolgálati tevékenységhez, 
gyűjteményrészhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

A Gyermekkönyvtár szolgáltatásai a gyermekolvasók és a velük együtt érkező kísérők könyvtári 
igényeinek színvonalas kielégítésére irányulnak. A hagyományos könyvtári tevékenységek, úgymint 
tájékoztatás, olvasmányajánlás a részlegben a látogatók életkori sajátosságai miatt különleges 
szerepet kapnak. A választ a kérdezőhöz kell tudni alakítani, ha gyermek, vagy felnőtt 
(szülő/pedagógus) a könyvtárhasználó. 

A Gyermekkönyvtár legkeresettebb állománya szabadpolcon található a szakrend mellett 
tematikus és korosztályos tagolásban, melynek jelzetelését, színcsíkozását a gyermekkönyvtárosok 
végzik. Kollégáink részt vesznek a Szerzeményezési munkabizottság munkájában, így az olvasók 
igényéhez tudjuk igazítani az állományunkat. A könyveken kívül folyóiratok helyben használatára, a 
nem hagyományos dokumentumok közül audió CD-k és hangoskönyvek, valamint DVD-filmek 
kölcsönzésére nyílik mód a gyermekkorosztály érdeklődésének megfelelően. 

A 16 éven aluliak számára az első félévben 6, azóta 4 számítógép áll rendelkezésre az internet 
használatára, melyhez igény szerint a könyvtárosok segítséget is nyújtanak. 

A gyermekkönyvtári tér ezen kívül lehetőséget biztosít kiállítások rendezésére. A rendszeres 
könyvajánló kiállítások mellett Ifi-Art címmel havonta más-más iskola mutatkozik be 
intézményünkben művészeti tevékenységükkel. 

A kézikönyvtári állomány a rendezvényteremben kapott helyet, amely a legtöbb csoportos 
foglalkozásnak és családi rendezvénynek a helyszíne. 

Rendszeresen fogadunk óvodás, iskolás csoportokat könyvtárhasználati, mese- és tematikus 
foglalkozásokkal, könyvtári órákkal. Különböző játékos és látványos módszerekkel igyekszünk 
megismertetni gyermekkönyvtárunkat, megszerettetni az olvasást és a könyvet. Igény szerint a 
meglévő foglalkozásainkat ajánljuk, vagy a pedagógus kérése alapján változtatunk rajta illetve új 
foglalkozást is készítünk. A foglalkozásokra bejelentkezni előzetes időpont egyeztetéssel lehet 
telefonon, személyesen, e-mailben. Az átlag havi 15 foglalkozás a gyümölcsöző együttműködésről 
árulkodik. 
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Heti rendszerességgel szervezünk zenés, mondókázó babafoglalkozást Ciróka Móka címmel a 
0-3 éves korosztály és szüleik részére. Ringató foglalkozások helyszíneként a legkisebb gyermekek 
zenei neveléséhez járulunk hozzá. 

Változatos családi hétvégéken fogadjuk látogatóinkat. Az év első felében minden hónapban 
gyermekkoncert volt a Fényvirág együttes közreműködésével, és havonta váltakozva manuális 
foglalkozások, vagy bábelőadások várják a hozzánk betérőket. A bábelőadásokat a 
gyermekkönyvtárosokból alakult Minerva bábcsoport hozza létre és valósítja meg a szövegkönyvtől a 
zenei aláfestésen át a díszletek és bábok elkészítéséig. A kézműves foglalkozások témái igazodnak az 
aktuális időszakhoz, ünnepkörhöz. A családi rendezvények sorába illeszkedik a nyári könyvtári tábor, 
melyet napközis rendszerben, alsó tagozatos kisdiákok részére szerveztünk meg (06.27.-07.01.). 

Az iskolai tehetséggondozást vetélkedők, tanulmányi és képzőművészeti versenyek, pályázatok 
meghirdetésével és lebonyolításával segítjük. Minden évben részt veszünk az országos 7mérföldes 
csizmában heted7 határon át mesevetélkedő szervezésében, a Szép magyar beszéd versenyek 
lebonyolításában. 2016-ban, immár másodszor a gyermekkönyvtár a Europe Direct szolnoki 
irodájával közösen szervezte meg a Zöld világom környezetvédelmi vetélkedőt, a Szolnok Televízióval 
közösen meseíró pályázatot hirdetett Tiszai mesevirágok címmel, illetve Könyves bakancslista címmel 
olvasási versenyt hirdetett, mellyel az olvasási kompetencia fejlesztését tűztük ki célul. 

Meghívott előadóink időről időre igényes rendezvényekkel szórakoztatják a gyermekeket, 
legyen az író–olvasó találkozó, kulturális, művészeti előadás vagy egyéb szórakoztató program. 2016-
ban vendégünk voltak Berg Judit (04.25.), Mechler Anna (06.13.), Vadadi Adrienn (10.04.) 
gyermekírók. Az Egyszervolt mesezenekar (06.11.), a szolnoki Bartók Béla Zeneiskola kürtegyüttese 
(10.09.), a Fényvirág együttes (januártól júniusig havonta), Fehér-Hodos Szilvia zenei műsorokkal és 
foglalkozással; Szűcs Miklós, Zorkóczy Zenóbia, Kristály Márton színvonalas gyermekprogramokkal 
színesítették a programkínálatot. Ismeretterjesztő előadásokat és bemutatókat tartottak a 
gyermekkönyvtárban Csatóné Zsadányi Bernadett, Lengyelné dr. Molnár Tünde, Racsko Réka, Gulyás 
Enikő, Kalotainé Gacov Szerafina, Szekeres Ferenc, Kröpfl Erzsébet, a Szolnoki Hagyományőrző Íjász 
Egyesület, Franyó István és a Tiszakötők Szolnoki Babahordozó Klub meghívott vendégei. 

Részlegünk az intézmény kiemelt országos rendezvényeiben kiemelkedő részt vállal a 
gyermekprogramok szervezésével. 

Az Internet Fiesta rendezvénysorozatban „E-műhely” címmel az oktatást segítő 
elektronikus eszközökkel és módszerekkel ismertették meg a részvevőket az egri Eszterházy 
Károly Főiskola oktatói. 

Az Ünnepi könyvhét és Gyermekkönyvnapok alkalmával közönségtalálkozót szerveztünk 
Mechler Annával, és a családi napon, a Kossuth téren gyermekkoncerttel, arcfestéssel, 
mesemondóval vártuk a közönséget. 

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatban a hét folyamán rendezett 
programokon, kiállításokon túl mindig nagy szerepe van a Könyves Vasárnapi családi 
rendezvényeknek, amelynek szervezését a Gyermekkönyvtár kapja feladatul. 2016-ban a 
Mosolyudvar Népi Játszótér őszi játszóházát és kézműves foglalkozásait, a Szolnoki 
Hagyományőrző Íjászok bemutatóját, mentőkutyás bemutatót, óriásbuborék showt és 
bűvészműsort, családi Ringató foglalkozást látogathattak meg olvasóink. Ezen kívül a hét 
folyamán vendégünk volt Vadadi Adrienn, Zorkóczy Zenobia gyermekműsorral, Szekeres 
Ferenc a szolnoki csata eseményeit ismertette meg, de volt játék és kiállítás, és láncolvasás is 
gyermek és felnőtt olvasók részvételével. 

A Kölcsönző csoport legnagyobb kihívása minden évben a Könyves Vasárnap 
kedvezményes beiratkozási és kölcsönzési akcióinak lebonyolítása. Az óriási feladatot a 
Felnőttolvasó-szolgálati osztály dolgozóinak segítségével oldjuk meg. 
A KSZR keretében és meghívás alapján 2016-ban több alkalommal voltunk vidéken 

babafoglalkozást és bábelőadást tartani (Jánoshida, Tiszajenő, Törökszentmiklós). 
Az osztályvezető kompetenciájának köszönhetően a könyvtári kórus, a BibliotéKar, mint 

művészeti csoport tevékenysége is a Gyermekkönyvtárhoz köthető. Heti rendszerességgel tartott 
próbák, szolfézsoktatás, és 2016-ban összesen 4 fellépés segítette az életen át tartó tanulást, a 
művészi önkifejezést és a kulturális értékmegőrzést. 
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Ezeken kívül 2016-ban két önszerveződő kisközösség is helyet talált falaink között. A Német 
klub és a Tiszakötők Babahordozós Klub Beszélgetős klubja foglalkozásai havonta egy-egy délutánt 
jelentenek a klubtagoknak. A Tiszakötők klub szervezésében valósult meg a Születés hete 
rendezvénysorozat is, mely színvonalas előadásainak egyik helyszíne volt a könyvtár (05.06-07.). 

A Kölcsönző csoport szolgáltatásait minden könyvtárlátogató igénybe veszi. Mint a könyvtár 
első szolgáltatási pontja itt történik a látogatók informálása a könyvtári szolgáltatásokról, eligazítása 
a könyvtári terekben. Ez a kölcsönzési adminisztráció helyszíne, mind a felnőttek, mind a gyermekek 
részére. Kollégáink feladata az olvasók beiratkozása, a látogatók regisztrálása, az előjegyzések 
lebonyolítása, az olvasók értesítése, a késedelmes olvasók számára felszólítók kiküldése és a 
térítésköteles szolgáltatások díjainak beszedése. 

2016-ban több akcióval próbáltuk a könyvtárhasználatot népszerűsíteni kedvezményes 
beiratkozással illetve késedelmi díj elengedésével, mérséklésével. 

A Kezdje tiszta lappal az új évet! akció a sok tartozást felhalmozó olvasókat szólította meg. Az 
akcióban 37 levelet küldtünk ki olvasóinknak, eredménye 45 visszahozott dokumentum összesen 10 
olvasótól. Február 14-én a Valentin napi akcióban ketten iratkozhattak be egy áráért, és elengedtük a 
kis összegű tartozásokat. A beiratkozási lehetőséggel mintegy 20-an éltek, az amnesztiával sokkal 
többen. Könyves Vasárnapon jelképes összeg fejében újíthatták meg tagságukat olvasóink. 
Eredményei számokban: 

Új beiratkozó: 60 
Hosszabbító: 798 
Kölcsönzők: 595 
Látogatószám: 1.220 
Elengedjük a felét!: 9 

Állománygyarapítási és feldolgozó osztály (Verseghy Ferenc Könyvtár) 

Gyűjteményszervezés, állományépítés 

Az állománygyarapítás 2016-ban tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban 
előírtak, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével történt. A településrészi 
gyűjtemények, gyűjteményrészek kialakításakor a közvetlen környéken élők igényeit vesszük 
figyelembe. A könyvtári szolgáltatás alapja a válogatott, jól feltárt, folyamatosan gondozott, a 
legfrissebb újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény. 

a. Dokumentumok beszerzése 

A megjelenő dokumentumokról történő tájékozódás elsődleges forrása a Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft. ajánlati listája, másodsorban pedig a nem kifejezetten könyvtárak 
állománygyarapítását szolgáló piaci szereplők, forgalmazók ajánlatai (Libri-Bookline Zrt, Könyvbazár 
Kft és kiadói weboldalak). 

A dokumentumok beszerzésére a Szerzeményezési Bizottság tagjai tesznek javaslatot. A 
javaslatok koordinálása az állománygyarapítást irányító osztályvezető feladata. az általa javasolt 
műveket a igazgatóhelyettes hagyja jóvá. A kiajánlás, igénylés, ajánlás, jóváhagyás, rendelés, 
állományba vétel a Corvina rendszer szerzeményezési moduljában történik. 

b. Beszerzési források 

Vásárolt dokumentumok esetében legnagyobb mértékben a Libri-Bookline Zrt.-től  (9.830 E Ft 
értékben), a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től (4.986 E Ft) és a Könyvbazár Kft.-től (818 E Ft értékben) 
rendeltünk dokumentumokat. 

Nagy vásárlóként nagyobb kedvezményeket tudtunk érvényesíteni, kihasználtunk minden plusz 
kedvezményt jelentő akciós vásárlást. 2014-ben 1651 Ft, 2015-ben pedig 1715 Ft, 2016-ban 1.704 Ft  
volt a vásárolt könyv dokumentumok átlagára. A kedvezményes beszerzéssel ebben az évben kis 
mértékben, de csökkenteni tudtuk a beszerzési darabárat az ezen a területen folyamatos 
tapasztalható áremelkedés ellenére. 

A felmerülő költségek megtérítése nélkül érkező dokumentumok legnagyobb mértékben 2016-
ban is a NKA Könyvtámogatási programja és a VI. Márai-program keretében érkeztek. 
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c. Állományba vétel 

A beérkező dokumentumok feldolgozása, mint ahogy a megrendelésük, az összes könyvtári 
szolgáltatóhely számára egy helyen történik. A tulajdonbélyegzővel történő ellátás, nyilvántartásba 
vétel, bibliográfiai és tartalmi feltárás, raktári jelzet felragasztása után, vagyis feldolgozás után 
kerülnek az igényelt dokumentumok az online katalógusban is szereplő lelőhelyükre. 

A kurrens állomány feldolgozása folyamatosan történik, naprakész. Az állomány 
feldolgozottsága 92%-os. 

d. Újdonságok 

Az új beszerzésű dokumentumok újdonságlistára kerülnek. Ez egyrészt felhívja a figyelmet az új 
dokumentumokra, másrészt segíti a felhasználókat az új beszerzésekről történő tájékozódásban. 
Újdonság listán 1 hónapig tartjuk a dokumentumokat. A kikerülő dokumentumok ily módon történő 
követésének lehetősége lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérjük a beszerzett dokumentumok iránti 
érdeklődést, használatot. A nem kölcsönzött dokumentumok esetében vizsgáljuk, hogy melyek az 
alapfeladatok ellátásához feltétlenül szükségesek, hogy behatárolhassuk azt a dokumentumkört, 
amelynek beszerzésétől a továbbiakban tartózkodunk. 

e. Gyarapítás számokban 

2016-ban is dokumentum-beszerzésre kellett költenünk a költségvetési keretünk 10%-át 
(12.900 E Ft). Ezt az összeget teljesítettük hiszen 19.647 E Ft volt a kifizetett számlák nagysága. 
Összességében pedig 32.167 E Ft értékű dokumentum került állományunkba a folyóiratok nélkül. 

Az egyéb módon állományba vett dokumentumok nagy része a NKA Könyvtámogatási 
programja és a VI. Márai-program keretében érkezett. 

Az NKA programja keretében 3.803 db könyv 10.864 E Ft, kotta 8 db 22 E Ft, brosúra 8 db 10 E 
Ft értékben. Összesen: 3.819 db 10.896 E Ft érték. 

A VI. Márai program keretében 305 db könyv 699 E Ft, 14 db hangoskönyv 14 E Ft értékben. 
Összesen: 319 db 713 E Ft érték. 

Ajándék és egyéb módon összesen 13.219 E Ft értékű dokumentum lett állományba véve. Ez 
nagymértékben meghaladja az előző évek nagyságrendjét. 

A beleltározott darab- és értékszámra is hatással volt ez a nagyságrend. 2015-ben folyóiratok 
nélkül 13.940 db dokumentum került állományba 21.625 E Ft értékben, 2016-ban 15.437 db 30.332 E 
Ft értékkel. Ez 1500 darabbal több dokumentumot jelent és plusz 8 millió Ft értéket. 

A dokumentumtípusokat tekintve a könyvbeszerzés dominált. 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 is vannak: hangkazetta, videokazetta, hanglemez, mikrofilm. 

f. Kiemelt feladatok 

2016-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk a megyében megjelenő dokumentumok 
begyűjtésére, a kötelespéldányok beérkezésére. 2014-ben 666 db, 2015-ben 697 db, 2016-ban 926 
db helyismereti dokumentum lett állományba véve. 

g. Selejtezés 

A 2015-ös évhez hasonlóan 2016-ben is sok energiát fektettünk az állomány megtisztítására, 
selejtezésre. Előző évben 23.594 db, most 21.862 db dokumentum kivezetése történt meg az 
állományból tervszerű selejtezés okán. A folyamatos selejtezést az éves gyarapodás mértéke (több 
mint 200 folyóméter évente) és az elavult, elhasználódott dokumentumok kivonásának 
szükségessége indokolja. 

Hild Viktor Könyvtár 

A Hild Viktor Könyvtár, főként a Széchenyi Lakótelepen, Szolnok város felnőtt- és gyermek 
lakossága számára biztosítja a könyvtári és közművelődési szolgáltatásokat. A könyvtár fő feladata, 
hogy a lakosság számára lehetővé tegye a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismerését, az 
információhoz, tudáshoz való szabad hozzáférést. Biztosítja a művelődéshez, tanuláshoz, 



 

10 

továbbtanuláshoz, át- és továbbképzéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz, a szakmai, közéleti és 
társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez 
szükséges könyvtári és közművelődési szolgáltatásokat. Szakmai munkánkat, programjainkat ehhez a 
kijelölt úthoz igazítjuk. 

A legfontosabbnak tartjuk, hogy könyvtárhasználóinkat szakszerű, előzékeny és empatikus 
szolgálat fogadja. Naponta ismétlődő munkafolyamatainkat a felvilágosító, ajánló, tanácsadó 
tevékenységen át a tájékoztató munkáig végezzük. 

Szolnok városban a Hild Viktor Könyvtár mellett 4 fiókkönyvtár működik a város 
peremkerületeiben. 

név 
szolgálandó 

közönség 
alapterület 

heti 
nyitva- 
tartási 
napok 

heti 
nyitva- 
tartási 

óra 

2016. évi 
nyitvatartási 

napok sz. 
állomány 

Hild Viktor 
Könyvtár 

16.500 fő 900 m2 5 34 230 115.190 

Abonyi Úti 
Fiókkönyvtár 

4.200 fő 50 m2 2 7 78 3.825 

Kertvárosi 
Fiókkönyvtár 

2.300 fő 40 m2 2 7 78 5.260 

Szandaszőlősi 
Fiókkönyvtár 

9.000 fő 93 m2 5 31 241 20.490 

Tallinn 
Fiókkönyvtár 

6.600 fő 100 m2 3 21 136 16.190 

Alapító okirat 76-81 § alapján intézményünk közművelődési tevékenységet végez az alábbiak 
szerint. 

Hild Viktor Könyvtár - Közművelődési részleg 

Közművelődési részünk a földszinten 2 klubteremmel, 1 közművelődési irodával, a II. emeleten 
az IFI-Pont-tal rendelkezik. 

Négy nyugdíjas klubunk: 
a Barátság Nyugdíjas Klub, 
a Pedagógus Nyugdíjas klub, 
a Szakszervezeti Nyugdíjas Klub, 
a Széchenyi Nyugdíjas Klub 

Ünnepségeket, társas összejöveteleket, bálokat szerveztek, melyeket nemcsak a jókedv, de a 
hagyományőrzés is jellemzett. Ismeretterjesztő, egészségügyi és kulturális előadásokat hallgattak, 
kirándultak, múzeum-, mozi- és színházlátogatásokon vettek részt. Klubfoglalkozásaikon szívesen 
fogadták a házban működő művészeti csoportok fellépését. 

Nemzeti ünnepeinknek koszorúik elhelyezésével adták meg a tiszteletet. 
A klubfoglalkozásokon nyugdíjasainkat rendszeresen tájékoztattuk programjainkról, melyeket 

szép számban látogattak. Klubéletük zavartalan működéséhez folyamatos segítséget biztosítottunk. 
Technikai és műszaki hátteret (hangosítás, zene, projektoros vetítés, stb.) kaptak, valamint egyéb, a 
nyugdíjas közösséget érintő probléma megoldásában, programjaik előkészítésében, lebonyolításában 
is részt vállaltunk. 

A közművelődési részleg 5 működő alkotó közösség munkáját támogatta, melyek heti, illetve 
kétheti rendszerességgel tartották foglalkozásaikat. 

Kamilla foltvarró kör (kezdő és haladó), 
Aranysor Íróklub – vers és prózamondó irodalmi kör, 
Obszidián Melody – könnyűzenei együttes, 
Tiszavirág Daloskör – hagyományőrző férfi népdalkör, 
Green House Stúdió –amatőr színjátszó és dráma csoport. 
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Művészeti csoportjaink és egyéb klubjaink között közvetítő szerepet töltünk be, ezáltal bővítve 
szereplési alkalmaik lehetőségét az egyik, és tartalmas kulturális lehetőséget biztosítva, a másik 
csoport számára. 

Amatőr művészeink színvonalas műsoraikkal kiállítás megnyitók, műsoros rendezvények, 
kulturális események rendszeres résztvevői. 

Meghívók, plakátok készítésével, a technikai feltételek biztosításával segítettük elő 
rendezvényeik látogatottságát. 

A testi és szellemi erő megőrzésére gondot fordítók a 2016-os esztendőben alábbi klubjaink 
közül választhattak: 

A 2015. februárjában indított, hétfői Etka Jóga foglalkozás töretlen népszerűségnek 
örvend,  a résztvevők száma többször meghaladta az 50 főt. A foglalkozásokat fiatalok és 
idősebbek egyaránt látogatják, többségében hölgyek. 

Platán lélektér személyiségfejlesztő önismereti csoport 
3-2-1 Meridián torna 
Gerinctorna - betegség miatt áprilistól szünetel. 
Életmód klub 
Csacsogó babahordozó klub 

Hasonló szolgáltatást nyújtott-bérleti viszonyban: 
a Mamin baba torna, 
a Capoeira-aerobic, 
a Baba-mama jóga,- június 6-tól új 

A Hild Viktor Könyvtár Galériájában a megszokott igényességgel folytattuk a kiállítások 
rendezését, 9 megnyitóra került sor tárgyévben. 

A „Paraván Karaván” névre keresztelt kiállítást 2015 februárjában hagyományteremtő 
szándékkal indítottuk útjára. Célunk a fiatal tehetségek felfedezése és megismertetése volt a 
közönség felé. Kihasználva a Zöld Ház adottságát, multifunkcionális voltát, az aulába helyeztük ki. 
2016 tavaszától első sorban ünnepekhez, szokásokhoz, aktualitáshoz kapcsolódó tematikus 
ismeretterjesztő anyag került ki, 7 alkalommal. 

A Hild Vitrin is a tavalyi évhez hasonlóan, tematikus kiállítótérként kapott funkciót, két-három 
havonta megújuló programajánló és ismeretterjesztő feladatokat látott el. 

A Hármas Vitrinben, a gyermekkönyvtár előtti részen amatőr alkotók munkái kaptak helyet. A 
különböző technikákkal készült művek hosszabb ideig kerültek bemutatásra, 8 alkalommal. 

Munkánk során a Hild Viktor Könyvtár gyermekkönyvtárával számos rendezvényt közösen 
valósítottunk meg. (Kézműves játszóházi foglalkozások voltak az IFI-Ponton és a 
gyermekkönyvtárban, 12 db vetélkedő, Babázó Mikulás.) 

A Hild Viktor Könyvtár előtti téren márciustól indítottuk a hazai készítésű „Kézműves termékek 
kiállítását és vásárát”. E rendezvényünkre minden hónap harmadik péntekén került sor. 

Havi rendszerességgel folytattuk a 2015-ben indult „Babaruha börzét”. 
A korábbi évekhez hasonlóan jó kapcsolatot tartunk fenn a szolnoki civil szervezetekkel („Én is 

vagyok! Mozgássérültek Egyesülete”, „Vakok és Gyengénlátók JNSZM-i Egyesülete”, Polgárőrség, 
stb.), óvodákkal, tanintézményekkel, a kulturális szféra képviselőivel. Számos alkalommal tudtunk 
segíteni rendezvényeik lebonyolításában illetve több közös szervezésű programunk valósult meg 
2016-ban. 

Így juthatott a városrész egyik óvodája a „Kamilla foltvarró kör” jótékonykodásának 
köszönhetően a kézműves klub által készített játékokhoz, vagy említhetnénk a márciusi forradalom 
és szabadságharc tiszteletére kiírt iskolásoknak szóló rajzpályázatunkat. Az egészségügyi szűrő és 
egészségmegóvó programok szervezésében is szerepet vállaltunk, helyet adva a „Tiszta Szívvel”! 
program egyik állomásának. 

Az Őszi Könyvtári Napok és egyéb könyvtári programok alkalmával műszaki-technikai hátteret 
biztosítottunk, csakúgy, mint a Széchenyi Lakótelepért Szabadidő Kulturális és Sport Egyesület által 
szervezett ünnepségek esetében. 

Ifjúsági klubhelyiségünk minden hétköznap15-18 h között fogadja a kulturált kikapcsolódási 
formát kedvelő iskoláskorúakat. 
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Már 2015-ben is látszott, hogy egyre kevesebb gyerek látogatja az IFI – Pontot. Ez a tendencia 
2016-ban is folytatódott-az iskolai szüneteket leszámítva. Hiába vettünk a már meglévő eszközök 
mellé egyéni és társas készség fejlesztő játékokat, a látogatottság fokozatosan csökkent. Ezért 
előzetesen egyeztetett tematikus foglalkozásokat szerveztünk iskolásoknak. A tavaszi, nyári, őszi, téli 
iskolai szünetek idejére gazdag programkínálattal vártuk a fiatalokat.  Külön kiemelkedő a nyári, 10 
hetes programsorozatunk, ahol 9-12 és 13-17 óráig biztosítottunk felügyeletet és tartalmas 
időtöltést általános iskolásoknak. Volt zenés délután, aszfaltrajzverseny, mozgásos teremjátékok, 
vetélkedő, kézműves foglalkozás, filmvetítés, szabadtéri játék, sport, kirándulás. 

Újításként kiállítások helyszíne is volt az IFI-Pont, itt volt a sok látogatót vonzó „Star Wars” és 
az október 6-hoz kapcsolódó hagyományőrző kiállítás. 

Ugyanitt indult el októberben „SLAM POETRY” klubunk, melyet havi rendszerességgel kívánunk 
működtetni. 

A tavalyi évhez hasonlóan ifjúsági klubhelyiségünk gyerekzsúrok helyszíne is volt. 2016-ban 8 
alkalommal vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat. 

Kertvárosi Közösségi Ház 

A művelődési ház egy nagyteremmel, és egy konyhával rendelkezik. 
A nagyterem egyaránt alkalmas előadások, bemutatók, különféle közösségi rendezvények 

megtartására, kiállítások rendezésére. Befogadóképessége 60 fő. 
A főzési lehetőségnek köszönhetően családi, munkatársi rendezvények megtartására is mód 

kínálkozik. Az épület zárt udvara bográcsozási lehetőséget is biztosít. 
Klubjaink 
Nyugdíjas klubok: 
A közösségi házban három nyugdíjas klub tartja rendszeresen foglalkozásait: 
A „Tisza Nyugdíjas Klub” már több mint negyven éves, tagjainak többsége a Kertvárosban 

lakik. Létszáma 60 fő, a tavalyi évben 19 foglalkozást tartottak, melyből 6 volt zenés. 
Foglalkozásaikon, melyeket kéthetente hétfőnként tartanak, rendszeresek a teadélutánok, a névnapi 
és születésnapi ünnepségek. Megemlékeznek nemzeti és egyházi ünnepeinkről. 

Programjaikból nem hiányozhatnak a kultúrához kapcsolódó események sem, ennek 
megfelelően köszöntik a Magyar Kultúra Napját és a Magyar Költészet Napját. Szórakoztató 
rendezvényeik között szerepel a pótszilveszter, a locsolóbál, a szüreti bál. 

Másik nyugdíjas klubunk a 40 fős „TE+ÉN” Nyugdíjas Klub. Létrehozásának alapötlete az volt, 
hogy a magányos időseknek legyen egy olyan közössége, ahol társra, lelki támaszra találhatnak. 2016-
ban 53 foglalkozást tartottak, ebből 7 volt zenés program. 

Ebben a klubban is jellemzőek a teadélutánok, a névnapi és születésnapi ünnepségek. Ők is 
megemlékeznek nemzeti, egyházi és kulturális ünnepeinkről. 

Szórakoztató rendezvényeik között szerepel a pótszilveszter, a farsang, a pünkösdi bál, a 
szüreti mulatság. Rendezvényeiken 50-60 fő szokott részt venni. 

Harmadik nyugdíjas klubunk a 2011 óta működő „Utazók Klubja”. Ők minden hónap első és 
harmadik keddjén jönnek össze, nyári és téli szünet beiktatásával. Létszámuk 70 fő, a közösségi 
házban 18 foglalkozást tartottak. Nevéből adódóan tevékenysége nagyobb részt kirándulásokból áll, 
a termet az utazások megbeszéléséhez, előkészítéséhez vették igénybe. Úti céljuk legtöbbször 
országhatárainkon belül van. 

Nyugdíjas klubjaink rendszeresen, és egymást támogatva segítik egymás munkáját, jó 
kapcsolatot ápolnak Szolnok város vezetésével, a városban működő intézményekkel és civil 
szervezetekkel. 

A klubok működését a Hild Viktor Könyvtár Közművelődési részlege segíti: 
Igény szerint rendezvényt szervezünk nekik, kapocsként működünk a kulturális szféra tagjai és 

az egyes klubok között: ennek köszönhetően került megrendezésre január 25-én a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából Tallián Marianna és Lázár Balázs „Békesség-óhajtás” című előadására, melyet 55 fő 
tekintett meg. 

Év végén került ki a falakra egy, a klubok életét bemutató fotókiállítás, melyet terveink szerint 
rendszeresen megújítunk. 

Biztosítjuk a technikai, műszaki hátteret: hangosítás, zene, projektoros vetítés. 
Tájékoztatjuk őket a városban, és intézményünkben zajló rendezvényekről. 
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Segítünk a rendezvények szervezésében: elkészítjük rendezvényeik meghívóit, plakátjait. 
Segítséget nyújtunk egyéb, a nyugdíjas közösséget érintő probléma megoldásában. 
Egyéb klubok 
Az „R-01 Szolnoki Galambász Sport Egyesület” a termet 2 alkalommal vette igénybe, 

közgyűlésre, megbeszélésre - versenyeiknek most már a „Zöld Ház” udvara ad helyet. 
„Asszonytorna”: Kedden és csütörtökön az idősebb korosztálynak nyújt lehetőséget 

egészségük megőrzéséhez. Foglalkozás 20 alkalommal volt, átlagosan 6-8 fő látogatta azokat. 
2016 végén indult a „Szolnoki Aktív Kertvárosiak” nevet viselő csoport. 6 alkalommal volt Jóga 

foglalkozásuk, melyen 60 fő vett részt. Terveink szerint heti több alkalommal vennék igénybe a 
termet előadásokra, kézműves foglalkozásokra, filmvetítésre. 

3 lakossági fórum került megrendezésre, melyen 230 érdeklődő vett részt. 
2016-ban kettő kézműves foglalkozásra kerül sor, egyiket a „Szolnoki Aktív Kertvárosiakkal” 

közösen bonyolítottuk le, melyen 12 résztvevő volt. 
Fentebb említettem, hogy közösségi házunk kiválóan alkalmas családi, baráti rendezvények 

lebonyolítására is. Ilyen jellegű rendezvényre 5 alkalommal vették bérbe az intézményt, melyen 
mintegy 200 fő vett részt. 

Január 17-én önkormányzati képviselő választást tartottak a teremben, szeptember 28-án a 
Napsugár úti idősek otthona tartott szakmai konferenciát. 

 A „Tisza Nyugdíjas Klub” a korábbi havi négy alkalommal szemben havonta csak kétszer tartott 
foglalkozást, a galambász egyesület pedig beköltözött a városba. Ennek is köszönhető, hogy a 
látogatottság visszaesett a tavalyi évhez képest. 

A 2016-os évben összesen 5.500 fő vette igénybe az intézmény szolgáltatásait. 

Szandaszőlősi Művelődési Ház tagintézmény 

A Szandaszőlősi Művelődési Ház hosszú távú céljaként az alábbit határoztuk meg néhány évvel 
ezelőtt: 

Továbbra is sokszínű, gazdag kulturális élet biztosítása a lakóterületen és információs, 
tájékoztató pont funkció megőrzése a lakókörzetben. A művelődési ház a városrészen élők számára a 
közösségépítő és a kulturális igényeket több formában is kielégítő lehetőségek teremtése. 

A 2016-os évre pedig kiemelt célunk volt, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán 
olyan programot, amit szívesen látogat, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet a hasonló 
érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához. 

2016-ban azért dolgoztunk, hogy a fenti célok megvalósulhassanak, így az év elején 
meghatározott alapelveinket, feladatainkat, programtervünket a szükségletekhez igazítva 
teljesítettük. 

Meghatározott feladatainkat teljesítettük, így a: 
Biztosítottuk a művelődési házban működő közösségek folyamatos működését, újak 

létrejöttét segítettük. 
Lehetővé tettük, hogy a művelődési ház az igényekre épülő rendszeres kulturális 

programkínálat színtere legyen, s a reprezentatív kultúra alkotóival és alkotásaival való 
közvetlen találkozás helyszíneként működjön, kiállításaink számának növelésével igyekeztünk 
ezt a célt elérni. 

Ismeretterjesztő tevékenységünkkel támogattuk, hogy a különböző társadalmi rétegek, 
csoportok, közösségek szellemi, humán potenciájának fejlesztését. 

A gyermekművelődés pozíciójának megtartása, tevékenységük animálása az ifjúsági 
közművelődés tartalmi elemeinek kimunkálása, az idős korosztályok és a hátrányos kulturális 
helyzetű társadalmi rétegek közművelődésbe való bevonása is feladatunk volt. A 
programkínálatunk összeállításakor tudatosan törekedtünk, hogy a különböző korosztályok 
számára egyaránt megfelelő rendezvényeket kínáljunk. Az ifjúságot és a fiatal felnőtt 
korosztályt azonban továbbra is nehezen tudjuk rendezvényeinkre vonzani. 

Feladatunk a városrész gyerekeinek a tanulási időszakban történő művészeti 
orientációjú szakkörökbe szervezése, szünidei foglalkoztatással kiegészítve, ezért mind a 
szakköröket, mind pedig a szünidei foglalkoztatást biztosítjuk számukra. 

A művelődési ház a társadalmi nyilvánosság intézménye, így feladata segíteni a városrész 
polgárainak közügyekben való tájékozódását, az információk terjesztését, a városi és főként a 
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lakóterületet érintő döntések nyilvánosságának legszélesebb megteremtését. A lakossági 
fórumok ezt a tevékenységet segítik. 

Közművelődési tevékenység 

Beszámolónkat a leghitelesebben azok a tevékenységek támasztják alá, melyeket a 
Szandaszőlősi Művelődési Ház végez, ezért az alábbiakban ezeket részletezem. 

Ismeretterjesztés 
Célként határoztuk meg, hogy az ismeretterjesztő tevékenységeket a közönség számára 

közérthető, érdekes, érdeklődést felkeltő programok szolgáltatása jelentse. 
A 2016-os évben az ismeretterjesztő tevékenységünket a következő témákban és 

tevékenységformák során nyújtottuk: kiállításokhoz kapcsolódó beszámolók, egészséges életmóddal 
kapcsolatos előadások, ezoterikus előadások, komplex programokon történő előadások, képes, úti 
beszámolók, életvezetési tanácsadás, sporttal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások, civil 
szervezetek előadásai. 

Az ismeretterjesztés ezen kívül közvetett módon természetesen majd minden 
rendezvényünkben megfigyelhető, hiszen ismeretet mindig átadunk valamilyen módon a 
kultúraközvetítés során. Elmondható tehát, hogy különböző témakörökben és tevékenységformák 
által megvalósuló programokkal hozzájárultunk a korosztályok minél szélesebb körének 
ismeretbővítéséhez. 

Ismeretterjesztő program 2016-ben összesen 23 alkalommal valósult meg. 
Kiállítás 
2016-ban folytatni tudtuk, azt a meghatározott célunkat, hogy az épület előterét kiállítások 

számára is fokozottabb mértékben tudtuk használni. A kiállítások szervezésének a célja, hogy a 
többnyire helyi, illetve városi alkotók, amatőr művészek műveit bemutassuk a művelődési ház 
helyiségeinek fokozottabb kihasználásával. 

A kiállítások rendezésének további célja, hogy minél szélesebb skálát mutassunk be általuk a 
különféle művészeti ágakból és területekből, megismertetve a közönséget új, vagy kevésbé ismert 
technikákkal. 

Kiállítások rendezésére 15 alkalommal került sor az elmúlt évben. 
A Művelődési Ház korábbi előirányzott célértéke teljesült, melyben azt határoztuk meg, hogy 

legalább 2 havonta kerüljenek megrendezésre kiállítások. 
Egyéb művészeti és műsoros rendezvények 
Ebbe a közművelődési tevékenységbe tartoznak a művészeti események, a szórakoztató 

rendezvények valamint a közösségi rendezvények. Ezeknek a szabadidős programoknak az a célja, 
hogy minél több korosztályt szólítson meg, illetve sokszínű, gazdag programkínálatot nyújtson és 
fokozza a lakóterületen élők számára a kikapcsolódási lehetőségeket. 

A 2016-ban megrendezett programok jelentős része a korábbi évek tapasztalatai, valamint a 
látogatók elégedettségi adatai alapján kerültek a munkatervbe, illetve valósultak meg már sokadik 
alkalommal. Emellett céltudatosan törekszünk az új programelemek, más profilú rendezvények, 
innovációk kivitelezésére is.  A közművelődési statisztika mérései alapján, ebbe a kategóriába tartozó 
rendezvényeket 2016-ben 157 alkalommal valósítottunk meg. 

A résztvevői létszám növelése érdekében a helyi médiában (újság, televízió, rádió) 
rendszeresen hírt adtunk rendezvényeinkről. Szórólapok segítségével, illetve saját honlapunkon és a 
népszerű internetes közösségi oldalakon tájékoztattuk a lakosságot, a programok célközönségét. 

Művelődő közösségek tevékenysége 
A művelődési ház a városrész egyetlen olyan központja, ahol a civil szervezetek folyamatos és 

igény szerinti tevékenysége biztosítva van az intézmény saját infrastruktúrájának rendelkezésre 
bocsátásával, közösségi tereivel. A művelődési ház humán erőforrásainak, szakmai tapasztalatainak 
felajánlásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, hatékony működését, valamint megteremti a 
közösségek közönség előtti bemutatkozási lehetőségeit. 

Az intézményben több kisebb-nagyobb létszámmal működő civil szervezet, művelődési 
közösség működött 2016-ban is rendszeresen: 

Béke Nyugdíjas Klub – heti rendszerességgel 
Szandaszőlősi Nőklub – heti rendszerességgel 
Polgári Kör – kétheti rendszerességgel 
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Bereczki Máté Gazdakör – kétheti rendszerességgel 
Önismereti Klub – kétheti rendszerességgel 
Fénysugár Reiki Klub – kétheti rendszerességgel 
Jóga Klub – heti rendszerességgel 
Babahordozó Klub - heti rendszerességgel 
Csikós Táltos Dobkör – heti rendszerességgel 

A lakosság számára rendszeresen működő tánc- és sportfoglalkozásokat is biztosítottunk 
minden korosztály számára több foglalkozási formán keresztül: 

Balett – heti rendszerességgel 
Dalma Dance Club - heti rendszerességgel 
Shito Riu Karate - heti rendszerességgel 
Kyokusin Karate - heti rendszerességgel 
Kick Dance - heti rendszerességgel 
Felnőtt Aerobik - heti rendszerességgel 
Dance Aerobik - heti rendszerességgel 
Verseny aerobic – heti rendszerességgel 
Társastánc - heti rendszerességgel 
Kézműves szakkör – heti rendszerességgel 
Női jóga – heti rendszerességgel 

Közösségeinkkel napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönös segítségen alapul a velük való 
együttműködés. 

Szolgáltatások 
A művelődési ház nyitvatartási idejében számos szolgáltatást biztosítunk. Ezek a  nem 

programszerűen szervezett szolgáltatások hozzájárulnak a látogatók elégedettségének növeléséhez, 
az intézmény megítéléséhez. 

Több szolgáltatás az intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási időben, igénybe 
vehetőek, így például az információs szolgáltatás, a játékok használata, a közösségi tér használata 
céljára. 

A ház szolgáltatásait igénybe vehetik a látogatók alkalomszerűen vagy a szervezetek, a 
közösségek az általuk szervezett rendezvények, események során. 

A fiatalok számára lehetőséget biztosítunk az igény szerinti játékok használatára, a kötetlen 
szabadidő eltöltésére, felnőtt felügyelet mellett. 

A művelődési ház felújítását követően egyre több igény és megkeresés érkezett családi 
rendezvények alkalmával történő helyiségek, közösségi terek bérlésére, melyeknek szintén eleget 
tesz az intézmény. Ez a funkció lehetőség kínál arra, hogy a lakosság minél szélesebb köre meg tudjon 
ismerkedni a ház adottságaival, lehetőségeivel, ezen keresztül pedig a programkínálat 
sokszínűségével. A családi rendezvények bérlési alkalmainak aránya természetesen csak olyan 
mértékű, mely a szakmai munka jelentőségét, kivitelezését nem szorítja háttérbe. 

Ezen kívül természetesen nálunk is megtalálhatók a vásárok, termékbemutatók, melyeknek 
csupán helyszínt biztosítunk. 

2016 novemberétől a Magyar Nemzeti Agrárkamarával együttműködve megalakítottuk a 
Háztáji piac elnevezésű programot, mellyel egy meglévő lakossági igényt sikerült kielégítenünk. A piac 
a házi készítésű élelmiszereknek értékesítését teszi lehetővé Szandaszőlősön, egyelőre nagyon 
kedvező fogadtatással. 

A művelődési ház látogatottsági adatai 5 évre visszamenőleg: 

Tevékenységek év 

2012.* 2013. 2014. 2015. 2016 

Rendszeres művelődési formák 14.506 fő 37.913 fő 28.634 fő 27.068 fő 27.710 fő 

Ismeretterjesztés 1.150 fő 2.320 fő 1.560 fő 1680 fő 2.310 fő 

Táborok 100 fő 110 fő - 164fő 48 fő 

Rendezvények, kiállítások, műsorok 17.520 fő 28.600 fő 28.280 fő 29.230 fő 30.039 fő 

Szolgáltatások 2.000 fő 2.300 fő 3.690 fő 3.720 fő 3.825 fő 

Külső szervek tevékenysége 10.218 fő 11.200 fő 16.270 fő 16.544 fő 17.887 fő 

Összes látogatói létszám 45.494 fő* 82.443 fő 78.434 fő 78.406 fő 81.819 fő 
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* a 2012-es adat a féléves felújítás miatt mutat csökkenő tendenciát. 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása 

A Hild Viktor Könyvtárban 2016-ban megvalósult az előző évben tervezett padlóburkolat 
cseréje, és a tisztasági festés. A Verseghy Ferenc Könyvtárban az 1. és 2. emeleti olvasói terekben az 
olvasói székeket és egy egyéb ülőbútorokat átkárpitoztattuk (104 db). 

Az év közben munkába állt karbantartó tevékenysége nyomán minden tagintézményünkben 
elvégeztük a szükséges karbantartási munkákat. 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok 

3.1 Jelentősebb eszközbeszerzések 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 15 1.566.000  

ebből olvasói 5   

ebből szerver    

Notebook 2 193.448  

Monitor 15 285.000  

Fényképezőgép 2 85.196  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

4 112.626 2 db 1 TB, 2 db 2 TB 
külső winchester 

Router 2 59.169  

LCD TV 2 236.209  

Mese tablet 5 78.701  

E-book 1 18.890  

Szoftverbeszerzés (Windows OS) 1 53.500  

Szoftverbeszerzés (Windows OS) 1 136.350 50 db jogosultság 
(CivilTech) 

Szoftverbeszerzés (MS Office) 1 175.760 20 db jogosultság 
(CivilTech) 

Klíma 1 18.890  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  3.019.739  

3.2. Pályázatok, projektek 

Hazai pályázatok megnevezése 
Pályázott 

összeg 

Elnyert 
összeg 

(Ft-ban) 
Felelős 

Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

SZOLNOKI MEMENTÓ 1956-2016 
KKETTKK-56P-04-0231 

Közép- És Kelet-Európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 

3.853.000 1.000.000 Czakóné 
Gacov 

Katalin 

2016.07.01. 2017.04.30. 

Szakmai innovációs projektek 
megvalósítására a Minősített 
Könyvtári cím megszerzéséhez 
NKA 204131/124 

500.000 350.000 Czakóné 
Gacov 

Katalin 

2016.10.01. 2017.06.30. 
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Hazai pályázatok megnevezése 
Pályázott 

összeg 

Elnyert 
összeg 

(Ft-ban) 
Felelős 

Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

Országos Könyvtári Napok Jász-
Nagykun-Szolnok megye 
Könyvtáraiban 
NKA 204108/1350 

2.000.000 1.800.000 Czakóné 
Gacov 

Katalin 

2016.10.03. 2017.04.03. 

Szakmai továbbképzések 
szervezése, lebonyolítása JNSZ 
megyében 
NKA 204104/1428 

350.000 190.000 Czakóné 
Gacov 

Katalin 

2017.01.02. 2017.04.28. 

Az Új Néplap, Jász-Nagykun-
Szolnok megye napilapjának 
retrospektív digitalizálására és 
közzétételére 1956-tól 
folyamatosan 

6.000.000 6.000.000 
Takáts 

Béla 
2015.11.01. 2016.05.31. 

A KönyvtárMozi programsorozat 
lebonyolítására a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerbe tartozó 
településeken 

1.750.000 1.750.000 
Takáts 

Béla 
2017.03.01. 2017.11.30. 

Az Új Néplap 2001-2016 között 
megjelent lapszámainak 
digitalizálására és közreadására 

4.750.000 2.350.000 
Takáts 

Béla 
2017.01.01. 2017.03.31. 

 

Európai Uniós 
pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 

(Ft-ban) 
Felelős 

Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

GCI-C-2013/2017-HU-
07 Europe Direct 
Tájékoztató Központok 
2013-2017 
(ezen belül: 2016. évi 
éves megállapodás) 

20.000 EUR 20.000 EUR 
Dankóné 
Szabó Edit 

2016.01.01. 2016.12.31. 

      

3.3. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

Verseghy Ferenc Könyvtár - Felnőttolvasó-szolgálat 

A Felnőttolvasó-szolgálat kiemelt feladata volt 2016-ban 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. 

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, 
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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, 
online referensz munka 
alkalmakhoz kapcsolódó ajánló jegyzékek készítése 

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 kutatás-módszertani segítséget nyújtunk. 
Az intézményünkben folyó tájékoztató munka sokrétű,összetett,amelyet 

személyesen,telefonon és elektronikusan egyaránt végzünk. 
Tájékoztatásunk alapja a könyvtár saját adatbázisa,az interneten elérhető hazai és nemzetközi 

adatbázisok. A tájékoztató könyvtárosok rendszeresen kutatnak más könyvtárak 
katalógusaiban,kezelik az integrált könyvtári rendszerek moduljait, ismerik az online, e-hostokon 
elérhető adatbázisokat. 

A referensz kérdések megoldásához a következő adatbázisokat használjuk: HUNGARICANA, 
Arcanum Digitális Tudástár, EPA, MATARKA, Nemzeti Jogszabálytár, Magyar Közlöny Online, OPKM, 
EBSCO, CORVINA FSZEK szociológia és irodalom, MOKKA, Magyar Elektronikus Könyvtár. 

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. 

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. (pl. női irodalom, Valentin-nap, Anyák napja, Biblia, karácsonyi ünnepkör, könnyű nyári 
olvasmányok, az aktuális irodalmi Nobel-díjas meglévő művei, évfordulós szerzők, új műfajok, stb.). 
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A tájékoztatással kapcsolatos fénymásolás és a szkennelés a tájékoztató munkatársakra hárul, 
ez havi 700-1200 oldal mennyiségű fénymásolást és/vagy szkennelést jelent. 

Helyismereti gyűjtemény 

Növekszik azon távhasználók száma, akik az könyvtár interneten elérhető katalógusára és az 
intézményünk által épített elektronikus könyvtárra és wikipédiára 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. Több esetben kértek helyreigazítást vagy éppen a távhasználók 
adatközléssel járultak hozzá a szócikkeink pontosításához. 

A Verseghy Ferenc Könyvtár internetes katalógusán keresztül 2014 végétől elérhető 
Elektronikus Objektumtár szolgáltatásunkat folyamatosan bővítjük, így a helyismereti cikkanalitikák, 
digitalizált könyvtári kiadványok, képeslapok és aprónyomtatványok teljes szöveggel elérhető a 
távhasználók számára. 

A Szigligeti Színház média megjelenésének figyelése mellett a Tisza Táncegyüttes és a RepTár 
témafigyelését végeztük. 

2016-ban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére szervezett 
közgyűjteményi helytörténeti vetélkedő szervezésében vettünk részt. (Szolnok 
(http://portal.vfmk.hu/node/8783). Segítettük a feladatsorok összeállítását végző munkacsoportot. 

A várostörténeti vetélkedőre 15 csapat jelentkezett, 10 csapat került a szóbeli döntőbe, 
amelyre intézményünkben került sor. 

Szolnok 1956 címmel rendhagyó helyismeretei foglakozásokat tartottunk. Közép- és általános 
iskolai csoportok számára összesen 6 alkalommal (http://portal.vfmk.hu/node/8947), valamint a 
Kultúra Barátai Nyugdíjas Egyesület számára egy foglalkozás keretében mutattuk be vetített képes 
előadást, amelyhez könyv- és dokumentumajánlót is készítettünk (http://portal.vfmk.hu/node/8720). 

Helyismereti programok 2016-ban 

Szolnoki Kalendárium foglalkozásai havonta egy alkalommal: 
2016. január 15. Dr. Kertész Róbert: Szolnok középkori templomai és egy különleges 

síremlék 
2016. február 12. Sulák Péter: Az állami Egyházügyi Hivatal működése a szocializmus-kori 

Jászkunságban 
2016. március 11. Könyvbemutató: Jászkunság Évkönyv 3. 

(http://portal.vfmk.hu/node/6053) 
2016. április 8. A Verseghy-kutatás szolnoki alakjai II.: Dr. Horváth Károly 

(http://portal.vfmk.hu/node/6516) 
2016. május 13. Csönge Attila: „A hangsúly azon van, hogy ne tiszteljük a törvényeket 

nagyon” (http://portal.vfmk.hu/node/7275) 
2016. június 24. 30 év. Beszélgetés Mészáros János fotóriporterrel () 
2016. szeptember 9. Kun Bernadett: Apró kincsek az aprónyomtatványok 

(http://portal.vfmk.hu/node/8642) 
2016. október 21. 1956 Jász-Nagykun-Szolnok megyében című tematikus honlap 

bemutatása (http://portal.vfmk.hu/node/9501) 
2016. november 17. Beszélgetés 1956-os szemtanúkkal 

(http://portal.vfmk.hu/node/8948) 
2016. december 9. Gy. Fekete István (http://portal.vfmk.hu/node/9483) 

A helyismereti programokkal célunk az ismeretek átadásán túl a lokálpatriotizmus növelése az 
érdeklődők körében. 

http://portal.vfmk.hu/node/8783
http://portal.vfmk.hu/node/8947
http://portal.vfmk.hu/node/8720
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Különgyűjtemények kezelése 

EUROPE DIRECT 

Könyvtárunk befogadó szervezete az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által 
működtetett EUROPE DIRECT hálózat szolnoki irodájának. Az iroda célcsoport orientált EU 
kommunkációs tevékenységet folytat,naprakészen tájékoztat az EU szakpolitikáiról, aktuális 
kérdésekről. 

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

Partnerei vagyunk az Eurodesk - az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági 
információ-szolgáltató hálózatnak. A Tempus Közalapítvány koordinálja. Olyan pályázatokról, 
képzésekről tudunk tájékoztatást adni,amelyek a fiatalok európai programokban való részvételét 
segítik elő. 

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. 

Könyvtárhasználat bemutatása 

 

A táblázat adataiból látható, hogy a személyes helybeni használat a 2015-ös évtől elmarad éves 
szinten. A 2014-es évvel közel azonos adatot tükröz. Ez a változás főleg abból adódik, hogy az 
olvasótermekben 2016-ban már sokkal kevesebb előadás volt, hogy a helyben olvasást ne zavarják 
hangos beszéddel. Az előadások főleg a Verseghy teremben koncentrálódtak. A helyben internetezők 
száma továbbra is növekedett. A 2015 áprilisától a korábban a földszinten működő internetes szalon 
3 modern számítógépe is felkerült az olvasótermekbe, és ennek napi látogatottsága jelentősen 
növelte az internetezők számát. A wifi használata is gyakoribb, mert a technikai fejlesztésnek 
köszönhetően erősebb jel van, és ennek különösen az okostelefont használók örülnek. 
Vizsgaidőszakban a főiskolás -, egyetemista hallgatók behozzák a saját laptopjukat a könyvtárba és 
van, hogy egész nap itt tanulnak. Ők is jó hasznát veszik a wifi internetnek. 

2016-ban az olvasóteremből 341 fő 586 dokumentumot kölcsönzött ki rövid határidőre. Ez a 
szám 2015-höz képest 1082 dokumentummal csökkent, ami abból ered, hogy fokozottan figyelembe 
vesszük az olvasók igényeit, és az olvasótermi állományból azokat a könyveket, amelyeket már nem 
indokolt tovább az olvasóteremben tartani kölcsönözhetővé tesszük. Így hosszabb távra elviheti az 
olvasó. Igaz hogy ennek az a hatása, hogy több idő eltelik, mire újból visszatér a könyvtárba, hiszen 
több dokumentumot vihet el, hosszabb távra. A tavalyi évben érződött annak a hatása is, hogy az új 
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dokumentumok beszerzése növekedett, több új könyv került a kölcsönzőbe is, és olvasóterembe már 
kisebb a gyarapodás, az új szemlélet szerint inkább a kölcsönzőbe kerüljenek a könyvek. 

Könyvtári órák, csoportos látogatások: 

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 tájékozódás segítését. 
Fontosnak tartjuk a könyvtári állomány logikus elrendezését, a figyelemfelkeltő feliratok 

alkalmazását, a honlap, a Facebook lehetőségeit, hogy a szolgáltatásainkat minél szélesebb körben 
népszerűsítsük. 

A könyvtár alapfeladata,hogy az emberek naprakész információkat kapjanak és megszerezzék 
az intelligens felhasználásukhoz szükséges motivációt és képességeket, melyek a munkaerő-piaci 
sikeres szereplésüknek is alapvető feltételei. Az ismeretek átadását a legváltozatosabb formákban 
igyekeztünk megvalósítani,könyvtári órákon,klub találkozókon, sokszínű rendezvényeken, 
kiállításokon. 

Folyamatosak a csoportos látogatások: 

A középiskolások könyvtárhasználati órák keretében ismerkednek a könyvtárral és a 
szolgáltatásainkkal. Reményeink szerint, ezek a fiatalok később rendszeres könyvtárhasználókká 
válnak. Megfigyelhető, ha nem is tömegesen, de a csoportos látogatások után pár fiatal visszajár a 
könyvtárba. 

Az egyéb felnőtt csoportok ( felnőttképzések ill.  felzárkózást segítő programok  keretében) 

Statisztika: 

2016-ban összesen 17 csoportos könyvtári látogatás volt könyvtárunkban, összesen 426 fő 

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzések száma: 10 alkalom, résztvevők száma 191 fő. 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatára 

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

Az év folyamán háromszor voltak vendégeink a fogyatékkal élő szervezetek vezetői. Ezen 
alkalmakon bemutattuk könyvtárunk szolgáltatásait, a speciális dokumentumokat. A kollégák készen 
állnak a fogyatékkal élők fogadására, az elmúlt években a szolgálat minden tagja érzékenyítő 
tréningeket vett részt, megismerhettük a segítségnyújtás módjának alapjait. 

Megközelítés, parkolási lehetőség: 

A könyvtár melletti parkolóban a mozgáskorlátozottak számára külön parkolóhelyek 
állnak rendelkezésre, 

Az épületbe a bejutás segítséggel biztosított, 
Lifttel minden szint megközelíthető, 
Belső tereink akadálymentesítettek, 
Akadálymentesített WC található az épület földszintjén, 
A ruhatárban kerekesszék áll a mozgáskorlátozott olvasóink rendelkezésére 

Vakok és gyengén látók: 

Folyamatosan gyarapítjuk hangoskönyv-állományunkat. 2016-ig 2200 db hangos könyvet 
vásároltunk CD-k és hangkazetták formájában. Ez a szolgáltatás vakok és gyengén látók számára 
ingyenes. 

Braille-írással készült könyvek közül válogathatnak az érdeklődők. 
Az öregbetűs könyveink a csökkentlátók könyvtárhasználatát könnyítik meg (Fekete Sas 

Könyvkiadó). 
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Az olvasótermekben nagyítók, lupék állnak rendelkezésre. 
Akadálymentesített számítógépünk magyarul beszélő képernyőolvasó programmal ellátott. A 

program a képernyőn megjelenő szöveget felolvassa a látássérültek számára a Jaws for Windows 
professional (magyar nyelvű) verzió segítségével. 

Siketek és nagyothallók: 

A kommunikációt segíti az indukciós hurok használata, ezen eszközökkel a tájékoztató pultok 
ellátottak. 

Intézményünkben 2 fő jelnyelvi tolmács áll rendelkezésre. 
Konferenciák és egyéb összejövetelek céljából igénybe vehető könyvtárunk előadóterme 

siketek és nagyothallók számára is a korszerű hangosítási technika alkalmazásával. 

Ifjúsági részleg  

A részleg megnyitásával elsődleges célunk volt az ifjúság érdeklődésének felkeltése a könyvtári 
lehetőségekről,egy közösségi tér kialakítása számukra Elsősorban az olvasás és könyvek 
népszerűsítését tűztük ki célul,de szeretnénk lehetőséget biztosítani a diákok köréből érkező 
kezdeményezéseknek is. 

A 2016. év koncepciója volt: 
az ifjúság érdeklődésének fenntartása, 
az ifjúsági terem programjainak bővítése, 
a részleget használó fiatalok megtartása, igényeik, kompetenciájuk megismerése. 

A közösségi térben kulturált körülmények között, barátságos környezetben tölthetik idejüket a 
fiatalok. Rendelkezésükre áll  fénymásoló, nyomtató, ingyen Wifi.  A térben 9 babzsák, egy körasztal 5 
székkel, egy nagy asztal 4 számítógéppel áll rendelkezésre. A terem elzártsága biztosítja a munkában 
és az olvasásban való elmélyülést. De akár lehetőséget ad hangosabb beszélgetésre is. Az ingyen wifi-
re az összes fiatal rákapcsolódik. 

Változatlanul célunk a középiskolások olvasási kultúrájának javítása, a könyvtárban rejlő 
lehetőségek bemutatása, ifjúsági közösségek létrehozása ill. erősítése. 

A terem kihasználására jellemző: olvasás, tanulás, kikapcsolódás, találkozóhely, kiállítóterem, 
közösségi tér. A termet a 14évestől (nyolcadikosoktól) kezdve 20 éves korig használják a fiatalok. 

Örvendetes, hogy nő az ifjúsági könyvkiadás, így ifjúsági krimikkel, fantasy-vel, mangákkal, 
disztópikus regényekkel is folyamatosan bővíthetjük a részleg kínálatát. 

A fiatalok olvasási szokásaira jellemző, hogy a külföldi szerzőket részesítik előnyben. Kevesen 
olvasnak magyar szerzőktől műveket. 

Az Ifjúsági részleget használók körében a nemek aránya  a lányok felé tolódik, ők kedvelik a női 
szerzőket ill. a női karakteres könyveket. 

A terem látogatottsága egyre nagyobb, átlagosan napi 56 fő.  Mindenki kölcsönöz könyvet, 
sokszor ajánlanak egymásnak is. A részlegben működő körök, klubok segítenek az ismeretlen szerzők 
megismertetésében. 

2016. januárjától indult a az Ifjúsági részleg Facebook oldala. 144 követésünk van. Az oldalon a 
könyvtári programokon kívül az ifjúsághoz kapcsolódó témákat is ajánlunk.  Rendszeresen 
bemutatjuk a részlegben történő eseményeket képek, leírások formájában. 

Facebookon mindennaposak a fiatalok kérdései, akár könyvekre vonatkozóan, akár 
programokra. Így állandóan jelen vagyunk a Facebookon, messengeren. 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db): 

Ifjúsági Irodalmi Kör- Zárt kör, belépés csak engedéllyel, az Ifjúsági Irodalmi Kör tagjai alkotják. 
Folyamatosan bővül a tagjainak száma. 2015. szeptember 18-a óta létezik. 

24 tag 
HKT kör –horror, krimi, thriller kör,  zárt kör – Orvoskrimi néven 2016. június 15-én indult 

útjára a krimi kör. 
24 tag 
Otaku klub – zárt kör, amine kör. Első találkozás időpontja: 2016. május 17. kedd, azóta 

minden kedden működik. 
31 tag 
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Írókör – titkos csoport. 2016. május 28-án indult. 
20 tag 
Verseghy Ifjúsági terem – zárt csoport. Az Ifjúsági terem használói, ide gyűjtjük őket egy 

csoport alá. 
76 tag 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma fő: összesen 
129 tag. 

2016-ban változás történt az ifjúsági rendezvényekben. A programok szervezésében a fiatalok 
által megfogalmazott igényeket vesszük előre.  Az ilyen kulturális programokat még meghirdetni sem 
kell, hiszen maguktól jönnek rá a fiatalok. Az ifjúsági könyvtáros felelőssége, hogy olyan előadót 
keres, aki értéket képvisel. Nagyon fontos az előadó választásnál, az előadó személyisége is, mivel 
meg kell találnia a kapcsolatot a fiatalokkal. 

Állandó programsorozatok: ifjúsági programok 

Empátia Kör fiatalokban minden hónap első csütörtöke Sőregi Katalin, erőszakmentes coach 
vezetésével 

Célközönség: ifjúság, elsősorban középiskolások 
Ifjúsági Irodalmi Kör minden hónap harmadik csütörtöke Kormos Kevin, Rendes Vera Verseghy 

Ferenc  Gimnázium végzős diákjainak vezetésével 
Célközönség: Ifjúság, elsősorban középiskolások 

Írókör fiataloknak – minden hónap utolsó csütörtöke 
Célközönség: ifjúság 

Anime kör – minden kedden 
célközönség: ifjúság 

Krimi kör – minden 2. hét pénteken 
célközönség: ifjúság 
Rejtélyek és titkok a történelemben – minden 2. hét pénteken 

Előadó: Túróczi Tamás, egyetemi tanár 
célközönség: ifjúság 

Jellemzően sikerült igazi közösséggé fejleszteni az Anime, Ifjúsági Irodalmi Kört, Krimi kört. 
Az Ifjúsági terem kiállítóhelyként is funkcionál. A kiállítóhely a Zlátótér: ahogy a fiatalok látják, 

a fiatalok látásmódját mutatja be. 
Tapasztalataink szerint a programokon résztvevő fiataloknak erősödik a kötődése a teremhez, 

így a könyvtárhoz. 

Szolnok Olvas 

2016-ban is játékra invitáltuk olvasóinkat. A Kultúra Napján  elindítottuk a „Szolnok olvas 2016. 
Nagy olvasási kihívást”. 

Célközönség: 

különböző korcsoportok (gyermekek, felnőttek); 
aktív törzsközönség bevonása (elsősorban a klubok tagsága és potenciális olvasók); 
közösségi portálok aktív felhasználói; 
A nyereményjátékban a feltüntetett 48 témakörből tetszőleges sorrendben olvashattak az 

olvasók műveket, amelyek teljesítését a pontgyűjtő füzetbe kerülő ponttal igazolták.  A könyvtárosok 
négy-négy témakörben hetente frissülő ajánlókkal segítették a kihívásra vállalkozó olvasókat, de az 
olvasó az ajánlott műveken kívül maga is választhatott a könyvtár gyűjteményéből a kihívás 
teljesítéséhez. 

Az év során 348 pontgyűjtő füzetet adtunk ki,az akcióban résztvevők 4476 könyvet 
kölcsönöztek A sorsolásra 26 olyan pontgyűjtő füzetet dobtak be amelyben teljesítették a 48 
témakört és 153-en a 25+1 témakört. Ez a játék nemcsak az olvasóknak jelentett kihívást a 
könyvtárosoknak legalább annyit. Már az indulásnál minden témakörhöz készen álltak a könyvajánlók 
szépirodalom és tényirodalom egyaránt szerepelt a listán, a könyvajánlókat folyamatosan kellett 
frissítenünk. A raktárakból régen elfelejtett könyvek kerültek elő mindannyiunk örömére. A 2017 
januári sorsoláson az olvasókkal közösen fogalmaztuk meg az igényt: 2017-ben más témakörökkel 
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folytatjuk. Megalakítottuk a 'nagy olvasási kihívás klubot,ahol az emberek kötetlen formában 
beszélgethetnek az olvasási élményeikről. 

Rendezvények  

Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeken is igyekszünk erősíteni. Arra 
törekszünk,hogy a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő változatos és 
igényes képzőművészeti,irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínáljunk nem csak a regisztrált 
könyvtárhasználók,hanem minden érdeklődő számára. 

Áttekintő táblázat rendezvényeinkről 

6. A könyvtár által szervezett rendezvények 

Rendezvények 
és képzések 

száma Résztvevők 
száma 

1. 2. 

1. Kiállítások 152 22 480 

2. Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények 188 9 041 

3. A használóképzést szolgáló alkalmak 17 426 

4. Olvasáskultúra-fejlesztő programok 183 20 296 

5. Digitális kompetenciafejlesztő programok 10 191 

6. Egyéb rendezvények 20 708 

7. Összesen (1-6.) 570 53 142 

Állandó klubok 

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

A klubok működésének pozitív hozadéka az adott szakterület könyveinek megnövekedett 
kölcsönzése. 

Csillagászati előadások 

2010. júniustól indult a sorozat Ujlaki Csabával, a TIT Csillagvizsgáló vezetőjével. 
A foglalkozások minden hónap első csütörtökén 16.30 órától látogathatóak. 
A klub célja, hogy bővítsük a felnőttek, diákok természettudományos ismereteit. A csillagászat 

az alapja minden tudománynak (fizika, kémia, biológia, matematika). 
Célcsoportja: középiskolások, felnőttek 
Rendezvény típusa: havonta tartott klubfoglalkozás 
Fejlesztett kompetencia: A természettudományi kompetencia az alkalmazott tudást a 

természeti világ megértésére használja fel. 

Életre kelt történelem 

2014 novemberében új előadássorozat indult könyvtárunkban Életre kelt történelem címmel, 
Kiszelyné Tóth Anett történész vezetésével. 

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. 

Értékelés: Tapasztalataink szerint az egyik legnépszerűbb programunk. Hónapról hónapra 
egyre több ember látogat el hozzánk egy-egy kiváló történelmi témájú előadás kedvéért. 
Tapasztalatunk szerint még népszerűbb egy-egy előadás témája, ha az valamilyen aktualitás okán 
hangzik el, pl. TV filmsorozat, évforduló. 

Fejlesztett kompetencia: A kulturális kompetencia az elképzelések, élmények és érzések 
kifejezésének képességét feltételezi. 

Az olvasási alapkészségek megszilárdítása, olvasási, írási rutin javítása, szövegértési stratégiák 
fejlesztése, értő olvasás javítása, szövegfeldolgozó gondolkodás fejlesztése, érvényesülési technikák 
fejlesztése szóban, írásban. 
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Empátia Szalon 

2013-ban indult az Empátia Szalon Sőregi Katalin erőszakmentes kommunikáció szemléletű 
coach vezetésével. 

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

Ennek a klubnak is kialakult az állandó közönsége. Alkalmanként min. 15 fő vesz részt az 
összejöveteleken. A foglakozások egyre jobb hangulatban zajlanak. 

Célcsoport: felnőttek 
Fejlesztett kompetencia: Az interperszonális, interkulturális és szociális kompetencia, valamint 

állampolgári kompetencia magában foglalja a viselkedés minden formáját, amely képeséé teszi az 
egyént arra, hogy a társadalmi, szakmai életben különböző konfliktusokat megoldjon. 

Érdekes Szolnok 

2012. szeptembertől indult az Érdekes Szolnok előadás-sorozatunk Kis Krisztián Bálint 
történelem tanár, idegenvezető közreműködésével. 

Az előadássorozat célja, Szolnok történelmének bemutatása, népszerűsítése, a 
lokálpatriotizmus erősítése, ráirányítva a figyelmet a város helytörténeti értékeire. 

Az előadássorozat minden harmadik hét péntekén 16 órától látogatható. 
Rendezvény típusa: havonta tartott előadás 
Célcsoport: felnőttek, diákok 
Fejlesztett kompetencia: A kulturális kompetencia az elképzelések, élmények és érzések 

kifejezésének képességét feltételezi. 
Az olvasási alapkészségek megszilárdítása, olvasási, írási rutin javítása, szövegértési stratégiák 

fejlesztése, értő olvasás javítása, szövegfeldolgozó gondolkodás fejlesztése, érvényesülési technikák 
fejlesztése szóban, írásban. 

Kreatív délutánok a könyvtárban 

2012. február végétől a Kreatív délutánok a könyvtárban az érdeklődőknek Tóth Etelka Edit 
kolléganőnk közreműködésével. 

A foglalkozás minden utolsó hét szerdáján 16.30-tól látogatható. 
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  

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 
Fejlesztett kompetencia:A kulturális kompetencia az elképzelések, élmények és érzések 

kifejezésének képességét feltételezi. 
Az olvasási alapkészségek megszilárdítása, olvasási, írási rutin javítása, szövegértési stratégiák 

fejlesztése, értő olvasás javítása, szövegfeldolgozó gondolkodás fejlesztése, érvényesülési technikák 
fejlesztése szóban, írásban. 

Nemzedékek emlékezete 

2014-ben indult az Nemzetek emlékezete előadás-sorozatunk Kis Krisztián Bálint történelem 
tanár közreműködésével. 

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 
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Fejlesztett kompetencia: A kulturális kompetencia az elképzelések, élmények és érzések 
kifejezésének képességét feltételezi. 

Az olvasási alapkészségek megszilárdítása, olvasási, írási rutin javítása, szövegértési stratégiák 
fejlesztése, értő olvasás javítása, szövegfeldolgozó gondolkodás fejlesztése, érvényesülési technikák 
fejlesztése szóban, írásban. 

Olvasókör 

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

Célcsoport: felnőttek, irodalombarátok 
Fejlesztett kompetencia: A kulturális kompetencia az elképzelések, élmények és érzések 

kifejezésének képességét feltételezi. 
Az olvasási alapkészségek megszilárdítása, olvasási, írási rutin javítása, szövegértési stratégiák 

fejlesztése, értő olvasás javítása, szövegfeldolgozó gondolkodás fejlesztése, érvényesülési technikák 
fejlesztése szóban, írásban. 

Olvasókuckó 

2014 januárjától elindítottunk a könyvtárban egy olvasásnépszerűsítő klubot Olvasókuckó 
néven. 

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

Egy könyv elolvasása motiváció és inspiráció egymás számára. 
Az éppen aktuális könyveket mindig fokozott érdeklődéssel keresik és olvassák az emberek. 
Cél: Olvasásnépszerűsítés, közösségek kialakítása. 
Célcsoportok: Minden korosztály megszólítható, irodalombarátok 
Fejlesztett kompetencia:A kulturális kompetencia az elképzelések, élmények és érzések 

kifejezésének képességét feltételezi. 
Az olvasási alapkészségek megszilárdítása, olvasási, írási rutin javítása, szövegértési stratégiák 

fejlesztése, értő olvasás javítása, szövegfeldolgozó gondolkodás fejlesztése, érvényesülési technikák 
fejlesztése szóban, írásban. 

Szolnoki Kalendárium 

2014-ben indult helyismereti klub. 
2014-ben 60 éves Helytörténeti Gyűjteményt beválasztották a Szolnok Városi Értéktárba. A 

SZÉB felterjesztése alapján pedig a megyei értéktárba is bekerült a különgyűjteményünk. 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, a lokálpatriotizmus erősítése. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 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 

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 foglalkozás minden harmadik hét csütörtökén 16.30-tól látogathatóak. 
A klub célja megismertetni az érdeklődőket Szolnok természeti értékeivel. A rendezvény 

főelőadója az egyesület elnöke, Vajk Ödön. Rendszeresen hívunk helyi előadókat rendezvényeinkre. 
Célcsoportja: középiskolások, felnőttek 
Rendezvény típusa:  havonta tartott klubfoglalkozás. 
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Fejlesztett kompetencia: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, ismeretek, készségek 
képességek, amelyek alapját képezik az egyén belső személyes harmóniájának és társadalmi  
beilleszkedésének. 

Összefoglaló gondolatok: 

Az ilyen típusú rendezvények egyértelműen növelik a könyvtárhasználati hajlandóságot. 
A kluboknak ezen kívül van egy olyan szépen kirajzolódó pozitív hozadéka, hogy az emberek 

ezen alkalmakkor új ismeretségeket kötnek, kapcsolatok alakulnak ki. 
Az összejövetelek előtt szétnéznek, válogatnak a könyvek között, illetve folyóiratokat 

olvasgatnak, tehát használóvá válnak. 
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. 

A klubok a fent említett elvárásoknak maradéktalanul eleget tesznek. Éppen ezért törekszünk 
színes, változatos klubfoglalkozások, előadások szervezésére könyvtárunkban. Tapasztalataink szerint 
a könyvtárban meghirdetett, klubfoglalkozások, előadások elérnek olyan potenciális használókat is, 
akik egyébként nem jönnének be a könyvtárba célirányosan egy dokumentumot kikölcsönözni. A 
közösségi programok, azonban becsalogatják őket, ennek pedig szinte minden esetben az a 
következménye, hogy valós könyvtárhasználóvá válnak.  

Célcsoportok: Klubjaink, változatosságuknak köszönhetően lehetőséget kínálnak minden 
korosztály számára. Az adott rendezvény jellege mindig meghatározza a célcsoportot is; pl. az 
irodalmi előadások esetén jól látható volt, hogy a témafelvetés kellő érdeklődőt generált és nagyban 
megkönnyítette a szervezést. Ilyen esetekben a középiskolásoktól a szépkorú használókig több 
generáció figyelhető meg a közönség soraiban. Kiállítások esetében a művész életkora a 
meghatározó, a látogatók is hasonló korúak ennek megfelelően. 
Az intézmény központi elhelyezkedésénél fogva népszerű a különböző programok tekintetében, ezért 
a „vegyes” korú látogatottság; alapvetően azonban a középkorúak és idősek használják kulturálódási 
lehetőségként. 

Kiállítás-megnyitók 

Könyvtárunk Művészeti Szalonja évi 12 alkalommal ad helyet Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kötődésű amatőr művészeknek a legváltozatosabb képzőművészeti ágakban a festészettől a 
kerámiákon és szobrokon át a textil alkotásokig.   

A nálunk kiállított alkotók megtiszteltetésnek veszik, hogy egy nívós kulturális intézményben 
mutathatják meg magukat egy széles nagyközönség előtt. 

Naptárunk évről évre oly hamar megtelik, hogy bizony hosszú hónapokat kell várni, míg valaki 
sorra kerül. Ez is bizonyítja a rendkívüli népszerűséget. 

Művészeti Szalonunk falait tehát egész évben díszítik a szebbnél szebb amatőr és sok esetben 
professzionális alkotások. 

Tendencia: A megnyitóknak és kiállításoknak köszönhetően számos új, látens és potenciális 
olvasó jelenik meg könyvtárunkban, akik jó hírünket viszik és ismertségünket elősegítik, illetve itt 
maradnak beiratkozott olvasóként. A kiállítók családi és ismeretségi baráti köre egyes esetekben a 
kiállítások miatt jelenik meg a könyvtárban, később talán visszatérnek olvasó könyvtárhasználóként, 
vagy egyéb más programunk látogatójaként. 

Kiemelt rendezvények 

Internet Fiesta  

Az Internet Fiesta felnőtt-olvasó programjának szervezését és lebonyolítását végeztük. 

Múzeumok Éjszakája 
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Ünnepi Könyvhét 

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

Országos könyvtári napok 

Országos Könyvtári Napok a könyvtárak összefogása egy országos rendezvénysorozat 
megszervezésével. A központi tematika alapján, a helyi értékekre koncentrálva szervezzük a heti 
programot. 

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

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

Rendkívül színes, de ugyanakkor családias hangulatú programokat terveztünk. 

Verseghy Ferenc Könyvtár - Gyermekolvasó és kölcsönző szolgálati osztály 

A Gyermekkönyvtárban tartott könyvtári rendezvények célcsoport szerint kétfélék: iskolai, 
óvodai csoportoknak szervezett könyvtári foglalkozások, előadások; és a nagyközönség számára 
nyitott, családi rendezvények. Legtöbbször a Gyermekkönyvtár olvasóterme a helyszíne a 
programoknak. 

A Gyermekkönyvtár munkatársai jó kapcsolatot ápolnak az oktatási intézmények 
pedagógusaival, akik szívesen hozzák el csoportjaikat a rendezvényeinkre, foglalkozásainkra. A családi 
programokat pedig nagy érdeklődéssel fogadják látogatóink. Kézműves foglalkozásokon együtt 
ügyeskedhetnek a szülők, nagyszülők a gyermekekkel, bábelőadásainkon pedig minden korosztály 
élménnyel gazdagodik. 

Az alábbi táblázat tartalmazza rendszeres rendezvényeinket a 2016-os évben. Ezekhez 
kapcsolódnak a könyvtári nagyrendezvények, az Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét és az Országos 
Könyvtári Napok rendezvénysorozata. 

Célcsoport Rendezvények Célok/Bemutatás időpont 

0-16 éves 
korosztály 

Könyvkiállítás, 
könyvajánló 

Olvasásnépszerűsítés, könyvtár állományának 
bemutatása jeles alkalmaknak megfelelően. 

folyamatosan 

0-3 éves 
korosztály 

Ciróka-Móka Verses-zenés-mozgásos mondókázó foglalkozás 
a legkisebbeknek. 
A foglalkozást Kocsis Andrea, 
gyermekkönyvtáros vezeti. Népszerűsége 
töretlen, hetente 15-20 szülő jön gyermekével a 
foglalkozásra. 

hetente 

Ringató Népzenész-zenetanár által tartott foglalkozás. 
Együttműködő partner: Fehér-Hodos Szilvia 
A foglalkozás az országos zenei nevelési 
program része, heti két foglalkozásnak adunk 
helyt a könyvtárban. 

Babahordozós 
Klub 

Beszélgetős klubfoglalkozás a Tiszakötők 
Szolnoki Babahordozós Klub tagjaival. 
A klub színvonalas előadókat hoz a könyvtárba, 
akikkel kötetlen beszélgetéseket lehet folytatni, 
tanácsot kérni a gyermeknevelés adott 
problémájáról. Az anyukák gyermekeikkel jól 
érzik magukat a Gyermekkönyvtárban, mert 
többnyire látogatják a babafoglalkozásokat is. 

havonta 

3-10 éves 
korosztály 

Meseposztó 
foglalkozások 

Mesefoglalkozás csoportoknak: síkbáb 
technikával előadott mesék és a mesék 
feldolgozása 

igény szerint 
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Célcsoport Rendezvények Célok/Bemutatás időpont 

Bábfoglalkozások Mesefoglalkozás csoportoknak: bábelőadás és a 
mesék feldolgozása. 

igény szerint 

3-14 éves 
korosztály 

Tematikus 
foglalkozások  

Ismeretterjesztő és zenei foglalkozások, 
koncertek csoportoknak, osztályoknak. 
Rendhagyó könyvtári órák a kért témában: 
vetítettképes és posztó technika, 
csoportfoglalkozás, interaktív foglalkozások. 

igény szerint 

6-10 éves 
korosztály 

Tábor, napközis 
jelleggel 

A könyvtári tábor célja, hogy a kisiskolás 
korosztály számára olyan könyvtári élményeket 
nyújtson, hogy szívesen és hasznosan töltse el 
szabadidejét a nyári szünetben is a 
könyvtárban. 
A tábor hetében három nap voltunk kirándulni, 
Szászbereken a Kökényes tanyán, 
Tiszaföldváron a Tiszazugi Múzeumban és 
sétahajózni a Tiszán. Volt mozi látogatás, 
kézműveskedés és játék. 

1 alkalom 5 
nap 

6-16 éves 
korosztály 

IFI-ART kiállítások Általános és középiskolák művészeti 
alkotásainak bemutatkozása, fotó, festmény, 
gyermekrajz, kisplasztika stb. 

havonta 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola január 

SzMSzC Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája február 

Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

március 

SzMSzC Baross Gábor Szakképző Iskolája április 

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium 

május 

SzMSzC Építészeti és Faipari Szakképző Iskolája szeptember 

Kőrösi Csoma Általános Iskola november 

Pályázatok, 
vetélkedők  

A könyvtár lehetőségeihez mérten különböző 
pályázatokkal ösztönzi a diákokat az olvasásra. 
A képzőművészeti, olvasó, ismeretterjesztő 
pályázatok, versenyek információit a 
könyvtárhasználattal lehet megszerezni. 

évente 2-3 

7mérföldes mesevetélkedő 
Együttműködő partner: HVK 

2015. 
szeptember-
2016. június 

Bakancslista: olvasópályázat, olvasási kihívás 
gyermekeknek 
Együttműködő partner: HVK 

2016. március-
december 

Tiszai mesevirágok: meseíró pályázat 
Együttműködő partner: SzolnokTV 

2016. március-
május; 

szeptember-
december 

Hollandia: rajzpályázat 
Együttműködő partner: ED 

2016. február-
május 

Zöld világom 2.0: környezetvédelmi vetélkedő 
Együttműködő partner:ED 

2016. február-
április 

Író-olvasó 
találkozók 

Helyi és országos hírű szerzők bemutatása, a 
népszerű szerzőkkel, ismert emberekkel való 
találkozás, olvasásra ösztönöz. 

alklomszerűen 

Találkozó Berg Judittal 2016.04. 25. 

Találkozó Mechler Annával 2016. 06.13. 
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Célcsoport Rendezvények Célok/Bemutatás időpont 

Mi a szösz? – találkozó Vadadi Adrienn-nel 2016.10.04. 

Könyvtárhasználati 
órák 

A foglalkozások célja önálló könyvtárhasználatra 
nevelés, eligazodás a könyvtári terekben. 

igény szerint 

családok 
(3-10 éves 
korosztály)  

Kiállítások Gyermekkönyvtári pillanatok 
A fotókiállításra a foglalkozásainkon, 
rendezvényeinken készült képekből 
válogattunk. 

június-
augusztus 

Legkreatívabb könyvtárosok kiállítása október 

Legkreatívabb olvasónk kiállítása: Origami 
Franyó István 

Négyszögletű kerek kiállítás Lázár Ervin 
emlékére 
A Móra Kiadó vándorkiállítása két hétig volt a 
Gyermekkönyvtárban. A kiállítást 
megtekintőknek tárlatvezetésben és 
papírszínházi foglalkozásban is volt részük. 

Családi koncertek A családi koncerteken ismert és népszerű 
gyermekdalok, megzenésített versek, népdalok 
és könnyűzenei számok hangzanak el könnyed 
hangulatban. 
Együttműködő partner: Fényvirág együttes 
2016 első félévében tartottak koncerteket, a 2. 
félévben nem vállalták a fellépéseket. 
Az Ünnepi könyvhéten az Egyszervolt 
mesezenekar volt a vendégünk. 

havonta, 
a hónap 2. 
szombatján 

Bábelőadás A gyermekkönyvtárosok által előadott 
bábelőadás klasszikus és modern mesék 
feldolgozása. 
2016-ban feldolgozott mesék: 
- Édes anyókám! Házasodhatnám! – tréfás 
mesék 
- Cini Samu és Bálna Béla 
- Róka Tomi és a Mikulás 

kéthavonta, 
a hónap utolsó 

szombatján 

Kézműves 
foglalkozás  

Jeles napokhoz kapcsolódva (farsang, húsvét, 
anyák napja, Mikulás, advent, karácsony) 
családi foglalkozások. 

kéthavonta, 
a hónap utolsó 

szombatján 

Egyéb 
rendezvények 

Ismeretterjesztő előadások a gyermekekkel 
kapcsolatos témában, családi 
könyvtárlátogatást célzó, élményfokozó 
rendezvények könyves vasárnap vagy más jeles 
alkalomból. 

alkalomszerűen 

felnőtt és 
nyugdíjas 
korosztály 

BibliotéKAR A Verseghy Könyvtár Kórusa próbái és fellépései 
2016-os fellépések: 
- Nyárköszöntő kórustalálkozó, Tiszakürt 
- 60 éves érettségi találkozó, Szolnok 
- Adventi gondolatok, kiállításmegnyitó 
- Karácsonyi hangverseny 

hetente próba, 
fellépés 

alkalomszerűen 

Német klub Német nyelvű beszélgetős klubfoglalkozás havonta 
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Fiókkönyvtárak 

Hild Viktor Könyvtár 

Kölcsönző szolgálat 

A Kölcsönző csoport szolgáltatásait minden könyvtárlátogató igénybe veszi. Mint a könyvtár 
első szolgáltatási pontja itt történik a látogatók informálása a könyvtári szolgáltatásokról. Ez a 
kölcsönzési adminisztráció helyszíne, mind a felnőttek, mind a gyermekek részére. Kollégáink 
feladatához tartozik felszólítók küldése késedelmes olvasóink számára. 

Felnőttolvasó-szolgálat 

Napi feladat 
tájékoztatás 
előjegyzés, olvasók kiértesítése 
adatbázis építése 
telefonos gyorstájékoztatás 
segítségnyújtás a számítógép-használatban, különböző számítógéppel kapcsolatos 

problémák megoldása 
folyóiratok rendelése, érkeztetése, nyilvántartása 
különböző statisztikák elkészítése 
könyvtárközi kölcsönzés 
az állomány gondozása, a gyűjtemény alakítása, aktualizálása 
az új könyvek rendelése, ajánlások készítése, tárgyszavazása 
könyvek javítása, cutter jelzet pótlása 
a kölcsönzői terek raktári rendjének biztosítása, a visszahozott dokumentumok 

elpakolása 
az olvasótermi könyvek, folyóiratok rendjének biztosítása 
könyvkiállítások készítése az aktuális évfordulókhoz 
közönségszervezés 
termek és az elektronikus eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása 
az olvasótermi dokumentumok rövid határidős kölcsönzésének adminisztrációja 
a közösségi szolgálatra jelentkezők beosztása, segítése, teljesítés igazolása 
fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, laminálás, spirálozás 
eMagyarország ponton történő tájékoztatás 
az összes könyvtári bevétel kezelése napi szinten, kézpénzes számla kiállítása 
pénztárzárás, bevétel napi és heti elszámolása, leadása 

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: így az elmúlt évben az integrált rendszerünk egy új 
funkcióval, a könyvfoglalással bővült. 

Az állománygyarapítás 2016-ban tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatban előírtak, valamint a 
könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével történt. 

A KELLÓ által összeállított UK (új könyvek jegyzéke) kéthetente érkezik meg elektronikus 
formában. Más beszerzési lehetőségként a bookline.hu akciós dokumentumainak listájából van még 
lehetőségünk rendelni. Gyűjtjük az olvasók kéréseit, hisz tájékoztatás során kiderül, mely 
dokumentumokat kell beszerezni vagy pótolni. A folyóiratok érkeztetése és hiány esetén 
pótoltatásuk folyamatosan megtörtént. 

Állománygondozás terén fő célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban 
kerüljön az olvasókhoz. Fontosnak tarjuk a megrongálódott, elavult könyvek folyamatos selejtezését. 

A lakosság életminőségének javítása érdekében együttműködünk egyesületekkel, civil 
szervezetekkel, segítjük a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét. Vakok és Gyengénlátók Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének tagjai intézményünk bejárásával képet kaptak egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosításáról, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésről. Könyvtárunk 
többször adott helyet országos konferenciájuk megtartásához. A szolnoki ÉN IS VAGYOK! 
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Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete több alkalommal tartotta intézményünkben 
kézműves összejöveteleit. 

Gyermekkönyvtári részleg / Internet-Audiovizuális részleg 

Részlegünk az I. emeleten helyezkedik el. A Gyermekkönyvtár szolgáltatásai elsősorban a 0-14 
éves korú gyermekolvasók igényeinek színvonalas kielégítésére irányul, de felnőtt olvasóink is 
igénybe vehetik/veszik. A hagyományos könyvtári tevékenységek, úgymint tájékoztatás, 
olvasmányajánlás a részlegben a látogatók életkori sajátosságai miatt különleges szerepet kapnak. 

Állományunk a szabadpolcos kölcsönző térben a szakrend mellett, tematikus és korosztályos 
tagolással is segíti az eligazodást. 

A gyermekkönyvtári tér ezen kívül lehetőséget biztosít kiállítások rendezésére. 
A kézikönyvtári állomány az Olvasóteremben kapott helyet, amely a legtöbb csoportos 

foglalkozásnak és családi rendezvénynek a helyszíne. Gyermek- folyóirataink helyben használhatóak. 
Különösen figyelünk a 0-3 éves korosztály első könyvtári élményére. Számukra heti 

rendszerességgel Babázó foglalkozást tartunk: mondókával, ölbéli játékokkal, bábozással, 
lovagoltatókkal, höcögtetőkkel. Szüleik számára Baba-Mama klubot hoztunk létre. Külön 
megrendezzük számukra a Mikulás napot, Farsangot. 

Rendszeresen tartunk könyvtárhasználati, mese- és tematikus foglalkozást óvodás, iskolás 
csoportoknak. Erről tájékoztató szóróanyag készült. Különböző játékos és látványos módszerekkel 
igyekszünk megismertetni gyermekkönyvtárunkat, megszerettetni a könyvet és az olvasást. A 
foglalkozásokra bejelentkezni előzetes időpont egyeztetéssel lehet telefonon, személyesen. 

Író-olvasó találkozókat, gyermekkoncerteket, előadásokat, családi rendezvényeket, 
klubfoglalkozásokat, vetélkedőket, olvasást népszerűsítő pályázatokat szervezünk. 

Évek óta részt veszünk az országos 7mérföldes csizmában heted7 határon át mesevetélkedő 
szervezésében. 

Minden évben Kultúra napi szavalóversenyt rendezünk. 
A Szolnok olvas olvasási kihívás gyermekeknek szóló változatában „Bakancslista” 

olvasópályázat meghirdetésével az olvasás népszerűsítését tűztük ki célul. Másik olvasást 
népszerűsítő játékunk volt a Könyvzabáló Pokémonok a gyermekkönyvtárban. 

Az Internet-Audiovizuális részleg, a gyermekkönyvtárból nyílik, 16 számítógéppel áll a gyermek 
és felnőtt olvasóink szolgálatára. Felnőtt olvasóink számára CD, CD-ROM, hangoskönyvek, DVD, dia-
filmek kölcsönzésére nyílik mód.  Számítógépes újságjaink helyben használhatóak. 

Intézményünkben gyermek és felnőtt olvasóink számára különböző klubok, szakkörök 
működnek, havi, kétheti, heti rendszerességgel: 

LEGO klub 
Origami Klub 
Fonoda, papírfonó Klub 
Gyöngyékszer-készítő Szakkör 
Minden, ami kézimunka Szakkör 
Szolnok-, vert csipke Szakkör 
Szolnoki Színházkedvelők Baráti Társasága 

Az Abonyi Úti Fiókkönyvtár és a Kertvárosi Fiókkönyvtár a város két legkisebb lélekszámú 
peremkerületében található. 

Szolgáltatásai: 
könyv- és folyóirat kölcsönzés, helyben olvasás, 
tájékoztatás, 
internethasználat, 
nyomtatás, fénymásolás 
A fiókkönyvtárakba a Hild Viktor Könyvtárból és a Tallinn Fiókkönyvtárból rendszeresen 

szállítunk ki könyveket az olvasók kérésére. 

A Szandaszőlősi Fiókkönyvtár a város egyik dinamikusan fejlődő részében a művelődési házzal 
közös épületben nyújt teljes körű könyvtári szolgáltatást a lakosságnak. A könyvtár szomszédságában 
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működik a város egyik legnépesebb általános iskolája, így a gyermekek könyvtári ellátása is fontos 
feladatunk. 2016-ban elindítottuk a babázó foglalkozásokat a kisgyermekes családok számára. 

Általános szolgáltatások 

Könyvek és folyóiratok kölcsönzése; kikölcsönzött dokumentumok esetében előjegyzési 
lehetőség. Előjegyzett dokumentumok beérkezéséről értesítés. 

Olvasói igényre dokumentumok más tagintézményből való megkérése, kölcsönzése. Más 
könyvtárakban fellelhető dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés keretében való igénylése. 

Olvasók tájékoztatása szóban, telefonon, e-mailben. 
A dokumentumok helyben használatában segítségnyújtás. 
Könyvtárismertető, illetve adott témakörhöz kapcsolódó csoportos foglalkozások 

(előzetes bejelentkezés alapján) óvodás és általános iskolás csoportok részére. 
Számítógép- internet használat (térítéshez kötött szolgáltatás), igény szerint a 

könyvtáros segítséget nyújt a használatban. 
Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés (térítéshez kötött szolgáltatások). 
DVD, CD kölcsönzése. 

A fenti tevékenységeken túl folyamatosan ellátta a következő feladatokat: 

Az olvasói térben raktári rend biztosítása. 
Közreműködés az állománygyarapításban: javaslattétel beszerzendő dokumentumokra. 

A feldolgozott dokumentumok bevitele Textlib Integrált Könyvtári Rendszerbe. 
A fiókkönyvtár adminisztrációs feladatainak ellátása. 
A könyvtári dokumentumok állagának figyelemmel kísérése, szükség esetén javítások. 
Elhasználódott, feleslegessé vált dokumentumok selejtezése, törlési jegyzék készítése. 

Az olvasók nagy megelégedésére 2016-ban is jelentősen gazdagodott a szép- és szakirodalmi 
állomány egyaránt. Ez az olvasói térben azt eredményezte, hogy a polcok túlzsúfolttá váltak. Emiatt a 
raktári polcokat teljesen feltöltöttük a kevésbé keresett kötetekkel. Minden raktározásra alkalmas 
helyet kihasználtunk. Ezen probléma orvoslására azonban a 2016-os év végén megkezdődött az 
elavult szakirodalom, sérült, nem javítható kötetek selejtezése, ezekről a dokumentumokról törlési 
jegyzék készítése. 

A Szandaszőlősi Fiókkönyvtár az olvasás, a könyvtárhasználat népszerűsítése érdekében 2016-
ban csatlakozott az országos rendezvényekhez: Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Őszi Könyvtári 
Napok. Rendszeresen könyvkiállításokkal, vitrinkiállítással emlékeztünk meg nemzeti ünnepeinkről, 
jeles napokról, évfordulókról. 

Mindemellett részt vettünk a „Szolnok Olvas 2016” felnőtteknek szóló olvasási kihívásban, 
illetve a „Könyves bakancslista” elnevezésű könyves matricagyűjtő játékban, mely a gyerekek olvasási 
kedvét szerette volna növelni. 

Az ifjúsági korosztály kiemelt szerepet kapott az állománygyarapítás során, tehát igyekeztünk 
minél több, kifejezetten a 12-18 év közötti korosztálynak szóló irodalmat beszerezni, melyeket külön 
polcra helyeztünk, jól láthatóan elkülönítettünk, és folyamatos ajánlással hívjuk fel fiatal olvasóink 
figyelmét ezekre a könyvekre. A külön polcon elhelyezett kötetek felnőtt olvasóink figyelmét is 
felkeltették, így többen közülük ezeket az irodalmakat is szívesen kölcsönzik. Továbbá önálló helyet 
foglalnak el az olvasótérben az egyes népszerű témák (magyar történelmi regények, történelmi-
romantikus regények, krimik, disztológiák, erotikus regények) amit igyekeztünk differenciáltan 
kezelni és minél átláthatóbbá tenni, hogy az olvasók is könnyebben megtalálhassák őket. 

A fiókkönyvtár jó kapcsolatot ápol a településrész óvodáival és az általános iskolával. 2016-ban 
leginkább az óvodai csoportok érdeklődtek foglalkozásaink iránt. Az általános iskolások író-olvasó 
találkozókon, illetve kézműves foglalkozásokon vettek részt. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a délutáni időszakban egyre több felső tagozatos diák jelenik meg, 
és a gyermekrészlegben elhúzódva beszélgetnek, olvasgatnak, vagy házi feladatot írnak. Olykor pedig 
a segítségünket is kérik egy-egy gyűjtőmunka elkészítéséhez. 

A kézműves foglalkozásokat és mesedélutánokat leginkább a kisgyermekes családok látogatják, 
illetve állandó résztvevőként alsó tagozatos kislányok is eljönnek. Utóbbiak lelkesnek bizonyultak a 
könyvtár működésének, az egyes feladatoknak, magának a könyvtárosi munkának a 
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megismerésében. A kézműves foglalkozásokat meseolvasással, ünnepekhez, jeles napokhoz 
kapcsolódó beszélgetésekkel kapcsoltuk össze. 

Idén is népszerű volt a helyi kis gyermekes anyukák körében a Zsipp-zsupp Könyvtári Babázó 
foglalkozásunk, ahová mondókázásra, ölbeli játokra vártuk az édesanyákat és a babákat. A heti egy 
alkalommal megtartott foglalkozás ingyenesek. A foglalkozások után tovább maradnak beszélgetni, 
tapasztalataikat megosztani, az apróságok pedig örömmel lapozgatják a számukra kikészített 
leporellókat, kemény lapú könyveket, játszanak a könyvtár számukra berendezett sarkában. Az 
édesanyák beiratkoznak a könyvtárba, beíratják a kicsiket is, és nagy lelkesedéssel kölcsönöznek. 

2016-ban továbbra is kihívást jelentett az internetező fiatalok fegyelmezése, akik az esetek 
többségében hangosan, trágár kifejezéseket használva játszanak. A rendelkezésre álló  
5 db olvasói gép a délutáni időszakokban, illetve a tanítási szünetek idején általában teljesen 
kihasznált. A rendszeresen internetező fiatalok 90%-a főként online számítógépes játékokat játszik, 
sajnos „erőszakos” típusúakat. Az internethasználat megkezdése előtt igyekeztünk minden esetben 
felhívni a figyelmüket a könyvtári házirend betartására, illetve a gépet nem használó (gépre váró vagy 
éppen csak nézelődő) gyerekeket megkértük, hogy az olvasói asztaloknál vagy az előtérben 
várakozzanak. Ezáltal próbáltuk csökkenteni a hangzavart és a zsúfoltságot az olvasói térben. Az év 
második felében a kemény magot jelentő egyének elmaradtak, így ez a helyzet ideiglenesen 
megoldódott. 

Megvalósított foglalkozások, rendezvények 

Internet Fiesta 

Szandai Könyvpiknik 

Ünnepi könyvhét: író-olvasó találkozó Berg Judit és Vadadi Adrienn szerzőkkel. 

Országos Könyvtári Napok 

Kalauzolás a szépírás világába – kalligráfiai gyorstalpaló 
Mi a szösz? – interaktív játékos könyvtári foglalkozás 
Múltidéző – Beszélgetés Bistey András íróval 
A "Szandaszőlősi Fiókkönyvtár leg"-jei 
Könyvdominó 
„Zöld könyvtár” – Kézműves foglalkozás szelektív hulladékok újrahasznosításával 

Zsipp-zsupp Könyvtári Babázó 

Minden héten szerdán 

Óvodás csoportok 
Január: 

Téma: Magyar népmesék, Pöttyös Panni 
Papírszínház: Pöttyös nap 

Február: 
Téma: Kalózok 

Március: 
Téma: Posta 
Téma: Tavaszi népszokások 

November: 
Téma: Tűzoltók 

Kézműves foglalkozások és mesedélután. Alsó tagozatos és óvodás korú gyerekek és szüleik 
számára kéthetente pénteken. 

A Tallinn Fiókkönyvtár a városközponthoz közeli lakóterületen működik. A lakosság jelentős 
része az idősebb korosztályba tartozik. 

Általános szolgáltatások 

A könyvtári dokumentumok helyben használatának és kölcsönzésének segítése, 
telefonos és személyes tájékoztatás. 
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A könyvtári szolgáltatások kiemelt célcsoportjai: Tallinn városrész lakossága, valamint a 
könyvtárral egy épületben működő Waldorf iskola tanulói és szüleik, pedagógusai. A városrész 
elsősorban az idősebbekkel képviselteti magát a könyvtárban, ezért a dokumentum beszerzés 
és az olvasói szolgáltatások területén kiemelten figyelünk a 16 évnél fiatalabb olvasók, a 
Waldorf pedagógia iránt érdeklődő pedagógusok és szülők, valamint az idősebb korosztály 
könyvtári igényeire. 

Internethasználat, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés biztosítása a könyvtárban. E-
Magyarország pont működtetése keretében fokozottan törekszünk a hátrányos helyzetű 
olvasók információhoz jutásának, internetes ügyintézésének segítésére, informatikai 
ismereteinek bővítésére. 

Az rosszul mozgó olvasók speciális igényeinek kielégítése érdekében 2016-ban beindult a 
városrészben „A könyv házhoz megy” szolgáltatás. 

A fiókkönyvtáros kétheti rendszerességgel látogatja a II. számú Gondozási Központ 
(Szolnok, Városmajor út 33.) idős, nappali ellátásban részesülő gondozottait. A látogatások 
alkalmával biblioterápiás foglalkozás, felolvasás, könyvkölcsönzés zajlik. 

A könyvtár és a Waldorf iskola közötti szóbeli megállapodás keretében a fiókkönyvtár 
könyvtárosa működteti a Waldorf iskola könyvtárát, illetve a fiókkönyvtár állományának 
bekapcsolásával munkaidejében ellát egyéb iskolai könyvtári feladatokat is. 

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2016-ban, a 
megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása 

Menedzsment 

Az intézményben az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek és osztályvezetők segítik. Ők 
alkotják az intézményi menedzsmentet. A belső kommunikáció és a jó munkaszervezés érdekében 
rendszeresen tartunk vezetői megbeszéléseket, összmunkatársi értekezleteket. 

Az igazgató személyének változása miatt a korábbi menedzsment-team átalakult. 
Az új igazgató szakmai koncepcióját a fenntartó közgyűlés általi megválasztásával elfogadta, 

támogatta. Ennek megfelelően tervei alapján az intézmény stratégiai terve 2017-2021-ig terjedő 
időszakra elkészült. 

Minőségirányítás 

A 2015-ben elkezdett belső képzést 2016-ban is folytattuk: továbbképzés-sorozatot tartottunk 
Minőségbiztosítás a könyvtárakban címmel. A megyei szakmai napokra minden kollégát hívtunk és 
elvártunk, így a vidékieken kívül a Verseghy munkatársai is részt vettek a képzéseken. 

Ezen túl az igazgató elvégezte „A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési 
Keretrendszer” 60 órás, Könyvtári Intézet által szervezett tanfolyamot. 

Sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz, így anyagi támogatásukkal lehetőség nyílt 
külső minőségirányítási szakértő bevonásával folytatni, újra elkezdeni az ütemezett 
minőségfejlesztést. Ennek érdekében ebből a forrásból csapatépítő-motivációs trénert is tudunk 
segítségül hívni. A tervezés 2016-ban történt, a megvalósítás 2017-ben lesz. 

Használói elégedettség eredményei: 

A 2015-ös éves beszámoló írásakor még nem volt információnk a városi elégedettségmérés 
eredményéről, az alábbiakban ennek a felmérésnek rövid összefoglalóját, legfontosabb eredményeit 
közlöm. 

Szolgáltató Város® Szolgáltató Szolnok projekt vizsgálati eredményei. 

A projekt lakossági kérdőíves felmérés keretében a szolgáltatói kultúra négy értékét vizsgálta, 
több cikluson keresztül. Ezen felmérések eredményei átfogó képet adnak arról, hogyan is ítélnek meg 
minket látogatóink. 
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A vizsgált értékek: 

Szakmai hitelesség méri: az egyedi sajátosságokra való odafigyelést, a szolgáltatás hasznosságát, a 
szolgáltató következetes, kiszámítható működését. 

Emberi minőség, hitelesség méri: a szolgáltató munkatársak szakmai hozzáértését, emberségüket, 
partnerorientált magatartásukat. 

Működtetett rendszerek nyilvánossága méri: azt a tájékoztatási rendszert, amely segítségével a 
szolgáltató kapcsolatba lép a szolgáltatást igénylővel. 

Partnerség méri: a kölcsönös bizalmat, a partner problémáira való nyitottságot, a szolgáltatást 
igénybe vevők javaslatainak elfogadását a szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan, a rendelkezésre 
állás időjellemzőjét a partner számára.1 

 
1. ábra Szolgáltatói kultúra - Könyvtár2 

Megállapítható, hogy szakmai hitelesség és emberi minőség tekintetében majdnem maximális 
az elégedettség. Ez az eredmény megerősítés a könyvtárosok számára is, hogy valóban kiválóan 
végzik munkájukat. 

A nyilvánosság, partnerség tekintetében is megfelelőek az eredmények, de úgy gondolom, erre 
a területre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben. 

Minőségirányítási tevékenységünk ez a felmérés jó kiindulási alap, arra kell törekednünk, hogy 
megőrizzük az intézmény eddigi értékeit, és a használók véleményét figyelembe véve a szükséges 
pontokon javítsunk eredményeinken. 

Kommunikációs tevékenység 

A városi médiával jó a kapcsolatunk, rendezvényeinkről többnyire szöveges-képes 
híradás/beszámoló jelent meg az Új Néplapban, illetve online felületén, a szoljon.hu weboldalon. 

Két helyi rádió, az Aktív és Amadeus is mindig tájékoztat programjainkról, a nagyobb 
eseményeinkről pedig személyes interjúkat, műsorokat készítettek. 
A Szolnok Televízió nagyobb rendezvényeinkről rendszeresen készített felvételt, interjút, vágóképet, 
kulturális hírt a műsoraiban. 

                                                           
1 Szolgáltató Város® Szolgáltató Szolnok 2. ciklusát (2013-2016) záró dokumentum. Homo Regius Tanácsadó 
Iroda. 2016. p. 1-2. 
2 Szolgáltató Város® Szolgáltató Szolnok 2. ciklusát (2013-2016) záró dokumentum. Homo Regius Tanácsadó 
Iroda. 2016. p. 12. 
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Az idei évben az erőteljesebb kommunikációs tevékenységének nagy eredményének tartjuk, 
hogy az országos M1 televízió öt alkalommal tudósított a könyvtárban történő, illetve velünk 
kapcsolatos eseményekről.  

A Széchenyi városrészen havonta ötezer példányban megjelenő Panel c. lapban a Hild Viktor 
Könyvtárnak önálló rovata van. 

Médiatámogatottságunk az elmúlt évhez képest érezhetően növekedett. 

Rendszeres fizetett hirdetés: 

A Publicum című, Szolnokon és térségében terjesztett, ingyenes programfüzetben jelentetjük 
meg havi rendszerességgel a rendezvényeinket. 

Ez a kiadvány 3000 példányban jelenik meg, a város és a térség hivatalaiban, 
közintézményeiben, illetve a szórakozóhelyein terjesztik. A kiadvány internetes felületén 
lehetőségünk van a friss információk, esetleges változások, bővebb információk, plakátok 
megjelenítésére is. 

Egyéb: 

A sajtóval való kapcsolattartáson kívül programfüzetet, plakátokat, meghívókat készítünk, 
amiket a partnerintézményeinken keresztül széles körben tudunk terjeszteni. 

Rendezvényeinkről fotódokumentáció is készül, amit a honlapjainkon, illetve a közösségi 
portálokon is közzéteszünk. 

A nagyobb könyvtári rendezvények plakátjait, meghívóit saját magunk szerkesztjük, például: 
Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, a Múzeumok éjszakája, az Országos Könyvtári Napok. Ilyenkor 
köztéri reklámmal, óriásplakáttal is megjelenünk a városban. 

A városi nagyrendezvényeken és fesztiválokon, valamint a partnerintézmények által szervezett 
programokon könyvtárunk önálló standdal népszerűsíti a szolgáltatásokat. Ezen alkalmak kiváló 
lehetőséget biztosítanak, hogy ízelítőt vigyünk a gyűjteményünkből, meghívókat a rendezvényeinkre 
és bemutassuk a szolgáltatásainkat. Ilyen alkalmak voltak például: 

Utazási kiállítás 
Európa Nap 
Szolnok Napja 
PAE Gazdálkodási Kar – Kutatók Éjszakája 
Nemzetközi Csokoládéfesztivál 

Kommunikációs tevékenység számokban 
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5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan 2016-ban is folytatódott a Magyar Nemzeti Digitális 
Archívum és Filmintézettel közös digitalizálási közmunkaprogram, melynek keretében 3 archivátor 
munkatárs foglalkoztatása folyik. Az archivátorok munkájának koordinálása a feladatunk. 

A MaNDA projektben 2016-ban az alábbi munkafolyamatok zajlottak: 
a Verseghy Ferenc Könyvtár kiadványainak  
cikk kivágatok; 
aprónyomtatványok; 
megyei folyóiratok; 
fényképek, diák digitalizálása; 
adatfeltöltés és metaadatolás a MaNDA adatbázisába. 

A MaNDA programnak köszönhetően valósult meg a Rövid Úton című folyóirat digitalizálása, 
amely a Verseghy Ferenc Könyvtár gondozásában jelent meg 1970 és 1988 között. 
(http://portal.vfmk.hu/taxonomy/term/7067). A helyi lapok feltárása folyamatos. 2016 végéig a 
MaHolnap című közéleti lap 1. évfolyama már elérhető a digitális hírlaptárban. 
(http://portal.vfmk.hu/taxonomy/term/8363) 

2016 végén pályázat révén valósult meg az Új Néplap digitalizálása 2001 és 2011 között. A 
digitális másolat készítését az Arcanum Kft végezte, és a Hungaricana adatbázisban kerül majd 
feltárásra és szolgáltatásra a napilap. 

2016. május 11-én került sor az előző évben megkezdett digitalizálási projekt, a Széchenyi 
István Gimnázium Gimirka (1990-2012) című diáklapjának feldolgozására. 
(http://portal.vfmk.hu/taxonomy/term/4316) 

Együttműködési megállapodás született 2016. február 27-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Egyesülettel a Jászkunság című folyóirat 1954 és 2011 közötti évfolyamának 
digitalizálása, amely a könyvtár digitális hírlapjában került feltárásra. 2016. október 4-én került sor a 
projekt ünnepélyes lezárására és a digitális kiadvány bemutatására az Országos Könyvtári Napok 
keretében. (http://portal.vfmk.hu/0802066) 

Folyamatosan zajlik a sajtófigyelés kurrens tételeinek digitalizálása, valamint a helyismereti 
cikk analitikák digitalizált másolatának hozzárendelése a könyvtári integrált katalógus tételeihez a 
Corvina JavaSCAN moduljában. 

 2012 2013 2014  2015 2016 

Kurrens cikkanalitika 
(képfájlok száma) 

1734 1885 2244 3640 3103 

Retrospektív cikkanalitika 
(képfájlok száma) 
OKDKM 

0 7656 15312 4154 2998 

Verseghy Ferenc Könyvtár 
kiadványai: 
könyvdigitalizálás 
(kötetszám) 
OKDKM 

0 155 346 0 2998 

Szolnok megyei Néplap 
retrospektív számainak 
digitalizálása (képfájlok száma) 
2013-2014; OKDKM, 2015-től 
Arcanum (*) 

0 6048 18144 0 [3888] 

Helyi lapok digitalizálása 0 0 0 2064 21900 

Képeslap digitalizálás 
(képfájlok száma) 
OKDKM 

0 245 0 0 1065 

Diakép digitalizálás 
(képfájlok száma) 
OKDKM 

0 0 576 0 315 

http://portal.vfmk.hu/taxonomy/term/7067
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Fényképek digitalizálás 
(képfájlok száma) 
OKDKM 

0 0 0 4328 619 

Aprónyomtatvány digitalizálás 
(képfájlok száma) 
OKDKM 

0 0 0 9106 10905 

Összesen: 1734 15989 36622 23292 43903 
(*) 47791  

 

tárgyévben digitalizált szöveg 25149 

tárgyévben digitalizált képdokumentum 31337 

 
2016-ban a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma: 

E-könyvtár 1350 

MaNDA 3448 

E-objektumár 2563 

Összesen: (**) 7361 

(**) Az Arcanum által digitalizált és szolgáltatott dokumentumok számát nem tartalmazza a táblázat 
 

Szolgáltatás 2016-ban megvalósult 
(I/N) 

Részletek 

Honlap I A Gyermekkönyvtár oldalait képekkel tettük 
barátságosabbá, gyermek közelibbé. 
„Könyvkereső” doboz beépítése a vfmk.hu 
oldalra. 

OPAC I A Corvina OPAC új verziójának (3.8.2.2.) 
használatba vétele; 
Corvina és TextLib (intézményi és megyei) közös 
kereső használatba adása. 

Adatbázisok   

Referensz szolgáltatás   

Közösségi oldalak  I 2016-ban rendszeresen tudósítottunk 
oldalunkon a Gyermekkönyvtárban megjelent 
gyermekcsoportokról, a pályázatainkról és 
eredményeikről. 
Eseményeink plakátjait rendszeresen 
közzétettük, megosztásokkal gondoskodtunk a 
minél szélesebb körű ismertetésükről. 

Hírlevél I  

RSS N  

Digitalizálás I ld. fent 
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6. Innovatív megoldások, újítások 

Megnevezés Leírás, ismertető 
Saját felhőszolgáltatás 
kialakítása 

4 TB-s „felhő” tárhelyen az intézmény és a (későbbiekben) a megye 
közkönyvtárainak felhőszolgáltatás kialakítása. 

Bakancslista – olvasási 
verseny gyermekeknek 

2016-ban március és december között zajlott az olvasási verseny, melyet az 
intézmény mindkét nagyobb gyermekrészlegében meghirdettünk. 
Könyvajánló alapján összesen 10 könyvet kellett ez idő alatt elolvasni a 
résztvevőknek, és ezt egy Bakancsgyűjtő füzetben regisztrálni kellett a 
kölcsönzések alapján. 
A részvétel és az érdeklődés ajánlásaink ellenére is csökkenő tendenciát 
mutatott, a Verseghyben kiadott 32 gyűjtő füzetből 10 darab érkezett vissza. 
Értékelésünk szerint a gyermekkorosztálynak rövidebb lefolyású versenyeket 
érdemes meghirdetni, mert hamar elveszítik az érdeklődésüket. 

Tiszai mesevirágok – 
meseíró verseny 

2016-ban két fordulóban is meghirdettük a meseíró versenyt, melynek 
témája Jász-Nagykun-Szolnok megye természeti kincsei és kulturális 
értékeinek keletkezéstörténete. Együttműködő partner a Szolnok Városi 
Televízió. 
Az 1. fordulóban (2016. március-május) 24 pályázat érkezett, a 2. fordulóban 
(2016. szeptember-december) 27 a megye 14 településéről. A 
könyvjutalmak mellett a díjazottak meséi elhangzottak a televízió Mese 
percek című műsorában. 
A beérkező pályázatokból, 2017-ben kiadványt is tervezünk. 

Ügyfélkapu a lakosság 
szolgálatában 

Intézményünkben a NAV szakembere több alkalommal tartott előadást az 
Ügyfélkapuról, minden korosztályt érintően. A NAV ezzel az 
előadássorozattal - a könyvtár partnerségét felhasználva - kívánt nyitni a 
lakosság felé. 

Olvasópályázatok 
Felnőtt/gyerek 

Gyermek olvasópályázatunk a „Könyvzabáló Pokémonok a 
gyermekkönyvtárban”. A Pokémon Go játék sikerét felhasználva 
olvasásnépszerűsítő pályázatot indítottunk a 7-14 éves korosztály számára. A 
gyermekkönyvtár ifjúsági regényei közül kb. 250 könyvre különböző 
Pokémon figurát tettünk, ezekből 3 könyvet kellett „levadászni” a 
gyerekeknek. Pokémon gyűjtő kártyán regisztrálták az elvolvasott könyveket, 
amit a gyermekkönyvtárban elhelyezett gyűjtőládába dobtak. Mind a szülők, 
mind a gyerekek körében nagy sikert aratott játékunk. 

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

7.1. Kötelespéldány szolgáltatás 

 2013 2014 2015 2016 

könyv 11 81 21 88 

periodika 650 606 358 369 

aprónyomtatványok 5 2 0 456 (***) 

AV, szg. monográfia 0 0 4 0 

Összesen: 666 689 392 913 

Továbbra is folytatódik az a tendencia, hogy a megyei nyomdahelyek közül kevesen tartják be a 
kormányrendeletben előírt kötelezettségüket. Az MNB éves bibliográfiáiból és recenziókból 
összeállított dezideráta alapján igyekszünk a hiányzó műveket beszerezni. 

A szolgáltató nyomdahelyek is - a korábban teljes körű beszolgáltatás helyett - kizárólag a 
folyóiratokat és a könyveket küldik meg. Tovább csökkent a meghívók, szólapok és plakátok száma. A 
folyóiratok száma - köszönhetően a kiadók (pl. települési önkormányzatok) odafigyelésének, illetve a 
pályázatok előírásainak – a korábbi évekhez hasonlóan 2016-ben is növekedett. 
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(***) Az intézményünk, valamint a fenntartó önkormányzat által szolgáltatott 
aprónyomtatványok beszámítása révén kapott adat. 

Nyomdai és kiadói szolgáltató helyek szerint 

 Nyomda Kiadó Összesen 

2013 4 20 24 

2014 4 39 43 

2015 3 40 43 

2016 4 44 88 

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. 

7.2. ODR tevékenység 

Dokumentumgyarapodás az ODR pályázatokkal. 
2015/2016 pályázat keretéből 2016-ban  757 db dokumentummal gyarapodtunk 768 E Ft 

értékben. 
A 2016/2017-es pályázat 798.900 Ft-os dokumentumkeretéből 2016-ban 207.799 Ft-ot 

használtunk fel, 114 db könyv vásárlásával. 
ODR tevékenység egyik fő pillére a dokumentum, a másik pedig a dokumentum eljuttatása a 

felhasználókhoz, vagyis a postaköltség. 2016 május 1. és 2017. április 30. között erre a célra 401.100 
Ft-ot fordíthatunk az elnyert pályázatból. 2016-ban 278.940 Ft-ot használtunk fel. A folyamatosan és 
drasztikusan emelkedő postaköltségek miatt a pályázat erre fordítható kerete nem lesz elegendő a 
költségek fedezésére 2017 április 30-ig. 

Az ODR rendszeren keresztül érkező kérések száma kis mértékben csökkenést mutat 2016-ban, 
de ez inkább az elektronikus kérésekre vonatkozik. Az eredetiben kért dokumentumok száma stagnál. 
Az egyre több digitálisan elérhető tartalom lehet ennek az oka. 

Továbbra is mindent megteszünk a rendszer és az általa nyújtott lehetőségek népszerűsítésért. 
Az ODR szolgáltatásait a honlapunkon bemutatjuk, a könyvtárépületben pedig plakátok segítségével 
népszerűsítjük. A szolgáltatás iránt érdeklődőket személyesen tájékoztatjuk. Fénymásolás kérésekor 
minden esetben felajánljuk az elektronikus formában történő szolgáltatást. 

Felhasználóink tisztában vannak azzal, hogy a könyvtárak ugyan önálló intézmények, de 
rendszerben dolgoznak. 

Könyvtárközi dokumentumszolgáltatás statisztikai adatai: 

Szolgáltató könyvtárként: 
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Kérések száma: 1890 db 
Ebből teljesítve: 1851 db kérés 
Eredetiben kölcsönzött dokumentum: 1312 db 

Ebből: CD: 6 db 
DVD: 81 db 
Hangos könyv CD: 9 db 
CD-ROM: 1 db 

Hangos könyv: 1 db 
Elektronikus dokumentumként: 539 db 
Nem teljesített kérés: 39 db kérés ebből 1 db előjegyzés, ami még ebben az évben teljesítésre 

kerül (2017). 
347 db kéréssel kevesebb teljesítés, a 2015-ös statisztikához képest. 
367 db kéréssel kevesebb, mint a 2015-ös volt. 
Az 1890 db kérésből az ODR felületen 969 db kérés rögzítettünk. Ez az összes kérés 51%-át 

jelenti. Előjegyzés történt 192 esetben. 600 db csomagban 1066 db könyvet postáztunk vidékre. 
Személyesen: 76 alkalommal 184 db könyvet vittek el a kérő könyvtárak. 

Elektronikus dokumentum 539 db, ami 1198 oldal szkennelését jelenti. 

ODR statisztika szolgáltató könyvtárként: 
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306 db kéréssel kevesebb érkezett az ODR felületen.  
Az eredetiben teljesített kérések száma 12 db-bal több, mint a 2015-ös adat volt. 
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Kérő könyvtárként: 
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Olvasóink kéréseinek száma: 702 db 
Teljesítésre került: 698 db 
Eredetiben küldtek: 658 dokumentumot 
Elektronikus dokumentumként: 40 db 
Nem teljesített 4 db.  
61 db kéréssel kevesebb, mint a 2015-ös volt. 

ODR statisztika kérő könyvtárként: 
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128 db kéréssel kevesebb, mint a 2015-ös volt. 
554 db könyvet 366 csomagban küldtünk vissza. 
Összességében szolgáltató és kérő könyvtárként 966 csomag 1620 db könyv került postázásra. 
Szolgáltató és kérő könyvtárként összesen 428 darabbal kevesebb a könyvtárközi kérések 

száma a tavalyi adatokhoz képest. 
1030 db csomag, 1951 db kötet érkezett könyvtárunkba. 

Elemzés 
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Szolgáltató könyvtárként miért kevesebb a hozzánk érkező kérés? Az elektronikus kérések 
száma csökkent. 322 db kéréssel kevesebb az elektronikusan teljesített dokumentumok száma. Ez 
magyarázható azzal, hogy a helyismereti dokumentumok digitalizálása miatt kevesebb kérés érkezik 
könyvtárunkba. Az e-dokumentumok között megtalálják a keresett anyagot. Ilyen esetekben nincs 
szükség könyvtárközi dokumentumszolgáltatás igénybe vételére. Elektronikus dokumentumkérés 
esetén szívesen használják a különféle könyvtári levelező listákat. (Pl. a Szegedi könyvtárközi 
levelezőlista, Katalist stb.). Gyorsabban lehet hozzájutni a kért másolathoz. A listákon kért és 
teljesített elektronikus másolatokhoz térítésmentesen lehet hozzájutni. Nem kérnek a szolgáltatásért 
térítési díjat. A levelező listán indított kérés kevesebb időt vesz igénybe. Ebben az esetben a kért 
dokumentum adatait kell megadni. ODR-ben indított kérésnél, amennyiben a keresett dokumentum 
nem található az adatbázisban, külön üres űrlapot kell kitölteni. 

A megyei település könyvtárai közül nem szerepel minden könyvtár az ODR 
könyvtárnyilvántartójában. Emiatt nem lehet az ODR-en keresztül kérést indítani. 

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?! 

Kérő könyvtárként azért kevesebb az olvasói kérések száma, mert több könyv is megtalálható 
Tagintézményünkben vagy valamelyik fiókkönyvtárunkban. Az ODR pályázatból a postaköltségre 
beállított keretből finanszírozza a könyvtár az olvasók által kért dokumentumok visszaküldését. 
Bízom abban, hogy olvasóinknak a 2017-es évre is ilyen feltételekkel tudjuk biztosítani a 
dokumentumszolgáltatást. Amennyiben ez a későbbiekben nem lesz megoldható, még tovább 
csökkenhet a küldött kérések száma is. 

7.3. Területi ellátó munka 

(szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését) 

2016-ban az őszi könyvtári napokat népszerűsítő programsorozat megyei rendezvényeinek 
összehangolása, az összefogás gazdasági koordinálása az osztály feladata volt. A 2016-os 
eredmények: 627 programot szervezett 76 település 83 intézménye a megyében, melyeken 34.253 fő 
vett részt. 

2016-ban is sikeresen szerveztük az Internet Fiesta programjait a megye könyvtáraiban. 
Az Ünnepi Könyvhét megyei megnyitójának előkészítésében részt vett az osztályunk. 2016-ban 

Jánoshida felújított, KSZR-ben működő könyvtárában ünnepelhettek a megye könyvtárosai. A 
program szervezésében, lebonyolításában közreműködött osztályunk, segítve a helyi kolléga 
munkáját. 

A könyvtárak közötti kapcsolatok kialakítása, fejlesztése, összefogása érdekében végzett 
tevékenységünk: a gyors információ szolgáltatásért és a sikeres kommunikáció biztosításáért levelező 
listát moderálunk, e-mailezési lehetőséget nyújtunk a megyebeli könyvtáros kollégáknak. Az országos 
szakmai levelezéseket nyomon követjük, a kollégákkal szoros szakmai kapcsolatot ápolunk, 
együttműködünk. 

(a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt) 

A fenntartó által kiadott alapító okiratokat és a szervezeti és működési szabályzatokat 
véleményezzük, hogy azok a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5.§-a szerinti 
információkat, a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján az AO-ban a kormányzati funkciók rendje 
szerinti besorolást, az Ávr. 13. § (1) bekezdése alapján az SZMSZ-ek tartalmazzák-e az előírásokat. 
Adott esetben ellenőrizzük, hogy a kérdéses dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályok által előírt 
tartalmi és szerkezeti követelményeknek. 

A meghatározott fő céljait Küldetésnyilatkozatban teszi közzé a könyvtár. Ellenőrizzük, hogy a 
Küldetésnyilatkozat azt mondja-e el, azt mutatja-e be, hogy az éppen aktuális cselekvési ciklusban a 
könyvtár a meglévő erőforrásait az alapdokumentumokban rögzített kereteken belül ezen célok 
elérésére fókuszálja. A dokumentum elkészítésében, újrafogalmazásában kérésre, rendszeresen 
segítséget nyújtunk. 
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Működési dokumentumok (használati szabályzat, gyűjtőköri szabályzat) elkészítéséhez, 
átdolgozásához, aktualizálásához biztosítunk segédletet, illetve konkrét szakmai tanácsokat. 

Fokozottan figyeljük, hogy a gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza 
és rendelkezésre bocsátja-e a könyvtárak azon csoportja, mely a nyilvános könyvtárak jegyzékén 
szerepel. A fenntartó biztosítja-e számukra, hogy a kulturális normatíva meghatározott összegét 
(10%) erre a célra felhasználhatja az adott könyvtár? Az elszámolás rendjéről ismereteket biztosítunk. 
Az érdekeltségnövelő támogatás elszámolásához, költési szabályozásához adunk információkat. 

A könyvtárakban szükséges nagyobb arányú selejtezés indokoltságát szakértői vélemény 
kiadásával támasztjuk alá. 

Az országos könyvtári rendszer működésével, a könyvtárhasználattal kapcsolatos kutatás, 
fejlesztés eredményeinek továbbításával, az ezekre való figyelemfelhívással, olvasói elégedettség 
mérés módszertani támogatásával, kérdőívek összeállításában való közreműködéssel segítjük a 
megyebeli kollégák ez irányú törekvéseit, munkáját. 

A könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelvek, normatívák ismertetését, módszertani 
tevékenységet folytattunk a megye könyvtáraiban. 2016-ban 59 településen 120 alkalommal jártunk, 
551 órát töltöttünk módszertani feladatellátással. 

Látogatásaink során szakmai kérdések megválaszolásával, módszertani javaslatokkal biztosítjuk 
a személyes tanácsadást. Természetesen telefonon és e-mailben is rendelkezésre állunk. 2016-ban 
665 módszertani kérdést válaszoltunk meg telefonon, e-mailben és a személyes találkozások 
kapcsán. 118 kérdésben pedig a módszertani látogatások alkalmával tudtunk kollégáink segítségére 
lenni. 

2007 óta folyamatos szakmai, módszertani támogatásban részesítjük a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtárában folyó munkát. A megyei könyvtár sikerrel vett 
részt – az NKA által meghirdetett - meghívásos pályázatokon, melyek konkrét célja a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári állományának fejlesztése volt – letéti 
rendszerben. 

2016 tavaszán az állomány válogatását meg kellett ismételnünk. Sikerült egy számítógépen a 
Jómagam program segítségével elindítani az állomány feldolgozását. Továbbra is számítanak majd 
módszertani segítségünkre az intézet könyvtárában. 

Összevonások, átcsoportosítások alkalmával szakértést is végzünk. Összesen 7 szakértői 
vélemény megírására került sor az elmúlt évben. 

A minisztérium támogatásával szakértői vizsgálatokat folytattunk. 2016-ban hat települési 
könyvtár szakértői vizsgálatát végeztük el Bács-Kiskun megyében. 

(végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést) 

Támogatjuk az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és a szakképzést. Folyamatosan részt 
veszünk a segédkönyvtáros tanfolyamot bonyolító képző intézmények műhelymunkájában, oktatást 
és vizsgáztatást is végzünk. A megyében dolgozó könyvtárosok érdeklődésére rendszeresen adunk 
tájékoztatást a szakmai képzésekről, tanfolyamokról. 

A megyei könyvtárban szervezett szakmai napokon tartott előadásokkal segítjük kollégáinkat a 
szakmai ismeretek elsajátításában - az új információk átadásával. A személyes látogatások kapcsán is 
sor kerül a kollégák alapvető szakmai tájékoztatására, betanítására. 

Osztályunk munkatársai 2016-ban is igyekeztek a konferenciákon való részvételükkel a 
folyamatos szakmai innovációjukat biztosítani. E cél érdekében 17 konferencián, 3 egyesületi 
tanácsülésen és 4 egyéb szakmai napon vettek részt. 

(megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a Kult. tv. 64. § (3) bekezdésében 
megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a 
települési önkormányzatok számára) 

Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatást biztosítunk ellátórendszer fenntartásával. 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. 2016-ban 3 település önkormányzata vette igénybe ezt a 
szolgáltatást. A szerződésben rögzítettek alapján évi 2 csere bonyolítása a vállalt feladatunk, 100-100 
db dokumentum kerül kiszállításra. Az önkormányzatok évi 50.000,- Ft-ot fizetnek a szolgáltatásért. 
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2016-ban összesen 634 db könyv került kiszállításra 1.267.381,- Ft értékben. Minden év március 20-ig 
a fenntartót írásban tájékoztatjuk könyvbeszerzési támogatásának felhasználásáról, a szolgáltatóhely 
tevékenységének és helyzetének alakulásáról. 

A szolgáltatás biztosítása érdekében folyamatosan végzett feladataink: az ellátórendszeri 
állomány gyarapítása, a dokumentumok felszerelése, kikölcsönzése, a szállítás megszervezése, a 
dokumentumok átadása, visszavétele, visszaosztása. 

(koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését) 

Figyelemmel kísérjük a települési könyvtárak fejlesztését, felhívjuk figyelmüket az ilyen irányú 
lehetőségekre. 2016-ban 3 könyvtár NKA pályázatát segítettük: Hunyadfalva, Jánoshida, Tiszaderzs 
könyvtárainak esetében. 

(koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését) 

Igény és lehetőség szerint támogatjuk, hogy a könyvtárak a szolgáltatásaikat a könyvtári 
minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezzék, ill. elinduljanak a minőségbiztosítás 
folyamatában. Ennek érdekében a Verseghy Ferenc Könyvtár és az MKE JNSZ Megyei Szervezete 
közös rendezésében, a területi szolgálat szervezésében került sor 2016-ban 3 szakmai nap 
lebonyolítására. A könyvtári minőségirányítás bevezetésére vonatkozó Ajánlás alapján minden 
települési könyvtárunk teljes körű szakmai ismereteket kapott a számára kötelező dokumentáció 
elkészítéséhez az elhangzott előadások alapján. Nem csak a nyilvános könyvtárak számára hirdettük a 
lehetőséget, hanem KSZR-es könyvtáraink körében is. 

A szakmai napokon teljes körű tájékoztatást kapott a települési könyvtárak 95 %-a, hiszen 74 
könyvtárunk működik 1-2, illetve 3-5 fővel. A számukra előírt minőségirányítási elemek voltak az 
előadások témái. 

(részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében) 

Támogatjuk a tájékozódást a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól. Biztosítjuk, hogy más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 
megismerhessék a megyebeli kollégák. Levelezőlistával, szaksajtóval biztosítjuk a könyvtárak közötti 
információ cserét, a jó gyakorlatok szétsugárzását. 

A megyében dolgozó kollégák kommunikációját segíti a területi levelező lista is, melynek 
jelenleg 140 feliratkozott tagja van. Elmondhatjuk, hogy ez a kapcsolattartási forma mára betöltötte 
funkcióját, elérte azt a célt, amiért elindítottuk – hatékonyabb, gyorsabb, közvetlenebb kapcsolat a 
megyei kollégák között. 2016-ban 232 e-mailt írtak a kollégák és az osztály munkatársai a listára. 

A Kaptár c. hálózati híradó szerkesztésével sokszínű tájékoztatást nyújtunk, tapasztalataink 
összefoglalását cikkek formájában közvetítjük. 2016-ban három szám készült, melyben az osztály 
munkatársai hét alkalommal adtak hírt különböző szakmai eseményekről, érdekességekről. 

(kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez) 

Könyves ünnepeket, kulturális, közösségi rendezvényeket és egyéb programok szervezését 
több megközelítésből is segítjük (előadó ajánlása, szervezés, részvétel). Feladatunk az országos 
hatókörű rendezvények megyebeli koordinálása (Fiesta, Országos Könyvtári Napok). 

2015-ben indult a KönyvtárMozi projekt, melyhez 3 könyvtár csatlakozott 2015-től, a 
szolgáltatás megyei koordinációját az osztály látta el. 2016-ban 9 települési könyvtár élt a 
KönyvtárMozi adta lehetőségekkel. 29 vetítés 315 fő látogatót vonzott. 

Az OKN rendezvénysorozatához kapcsolódott az Egyenlő Bánásmód Hatósággal való 
együttműködés, melynek keretében minden megyében működő könyvtár kapott információs 
csomagot, így biztosítva a széles körű tájékoztatást a Hivatal tevékenységéről. 27 település regisztrált 
bemutatóprogramot az Országos Könyvtári Napokon. 

A Verseghy Ferenc Könyvtár és az Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi 
Egyesületének kapcsolata 2015-ben indult. Nyertes pályázat kapcsán, 2015 év végén kezdődött a 
közös munka, a RÓLUNK SZÓL! projekt, mely 3 az 1-ben „érzékenyítés – bejárás –tájékoztatás” 
feladatokat látott el megyénk 14 településének könyvtárában 2015. decemberétől 2016. februárjáig. 
A program elemei a következők voltak: a programban résztvevő ép közreműködők „érzékenyítése”, a 
település „bejárása”, az ott élő érintettekkel kapcsolatfelvétel és „tájékoztatásuk”. Az együttműködő 
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településeken egy-egy rendezvényt bonyolítottunk le a könyvtáros kollégák segítségével. Így a 
könyvtárak fizikai akadálymentesítése is előtérbe került. Az igénykeltés megismeréséhez elkészült 
egy felmérő adatlap, kérdéssor, melyre a megyében dolgozó könyvtáros kollégák válaszoltak. 
Összesen 53 „igenlő” választ kaptunk, ahol helyet biztosítanának a programnak. A könyvtáros 
kollégákkal való kapcsolatfelvétel, az utazás szervezése az osztályunk feladata volt. Minden 
találkozóra elkísértük az egyesület tagjait. Hathatós segítségünkkel sikerült 14 megyei település 
könyvtáraiba eljuttatnunk ezt a programot. A projekt záró rendezvénye intézményünkben került 
megrendezésre 2016. március 29-én. A kapcsolat 2016-ban is folytatódott információs füzet 
összeállításával, mely tartalmazza a fogyatékosság kérdéskörében alkalmazott alapfogalmakat és 
azok magyarázatát. 

(részt vesz az országos és más különböző szintű területi szolgáltatások kialakításában és 
nyújtásában) 

A könyvtári szabványok, szabályzatok elkészítésének munkafolyamatába való 
bekapcsolódásunk során a szakfelügyeleti adatlap, statisztikai adatlap, jogszabály módosítások, 
pályázatok társadalmi vitái, stb. kapcsán az osztály rendszeresen véleményt nyilvánít – így támogatva 
ezt a tevékenységet. 2016-ban véleményünkkel segítettük a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
stratégiájának megfogalmazását. A szakminisztérium, a Könyvtári Intézet megkeresésére különböző 
felméréseket, kimutatásokat készítettünk. 

(önállóan és partnerként is részt vesz Európai Uniós és más fejlesztési pályázatokban, szakmai 
pályázatok koordinálásában, lebonyolításában) 

Könyvtárak állománygyarapítását segítő pályázatok, lehetőségek ismertetésével segítjük a 
kollégák munkáját. Tájékoztatást adunk az NKA ilyen irányú pályázatairól, a Márai Programról, a 
Mikes Program által nyújtott gyarapítási lehetőségekről. 

Figyelemmel kísérjük a települési könyvtárak fejlesztését, felhívjuk figyelmüket az ilyen irányú 
lehetőségekre. 

(a „Verseghy-kultuszt” ápolja, az életművet gondozza) 

Az osztály vezetője betölti a Verseghy Kör elnöki tisztét. Az egyesület 2016-ban 11 színvonalas 
kulturális rendezvényen várta a Verseghy Ferenc Könyvtárban az érdeklődőket, ezzel is szélesítve a 
könyvtári szolgáltatások palettáját. 

7.4. A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 

Intézményünk 2016-ban, az előző évinél kettővel több, 43 településen nyújtott szolgáltatást a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében. 

A szolgáltató helyek számára az év során összesen 9.270 könyvtári dokumentumot vettünk 
állományba. A településekre kiszállított könyvtári dokumentumok száma 8.306 db volt, melynek 
gyűjteményi értéke 22,4 M HUF. 

Az előfizetett folyóiratok (166 féleség) példányszáma 2016-ban összesen 845 volt. 
Az informatikai fejlesztés területén elért legfőbb eredményünk, hogy az év során minden 

helyre, ahol ez hiányzott, beszereztünk projektort és vetítővásznat. 
Három települési szolgáltató hely (Hunyadfalva, Jánoshida, Tiszaderzs) NKA forrásból szerzett, 

egy pedig (Tiszainoka) a KSZR kiegészítő állami támogatásból kapott az év folyamán lehetőséget 
bútorzatának teljes cseréjére. 

A könyvkiszállításokon túl az intézmény munkatársai összesen 116 alkalommal, kb. 260 órányi 
munkát végeztek a 43 szolgáltató helyen. 

Az év során elértük, hogy 2017-től a megye könyvtári térképén eddig „fehér foltként” szereplő 
Tiszabőn is újrainduljon a könyvtári szolgáltatás. 
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7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi dokumentum-ellátási programja 
támogatásaként az eddigi évekhez hasonlóan 2016-ban is 70.000 forintot fordíthattunk nemzetiségi 
dokumentumok beszerzésére és további 10.000 forintot romani/beás nyelvű dokumentumokra. 

A támogatás 26 db könyv és 1 db cd beszerzését tette lehetővé. 
2015-ben 1178 db, 2016-ban 1344 db dokumentum alkotja a nemzetiségi gyűjteményünket. 
A legnagyobb lélekszámú kisebbségnek a megyében élő cigányság tekinthető, ezért kiemelt 

figyelmet fordítunk a róluk megjelenő, cigány nyelven megjelenő dokumentumok beszerzésére. 
Sikeres és élő kapcsolatunk van a lengyel Bielsko-Biala testvérvárossal és a Szolnokon működő 

Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal. E kapcsolat eredményeként a lengyel kisebbség ellátására 
2016-ban 90 db lengyel nyelvű dokumentum került az állományunkba. 

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás 

(szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását) 

A megyében működő könyvtárak könyvtári statisztikai adatainak ellenőrzése, összesítése, 
elemzése során 2016-ban 9 konzultációs napot tartottunk statisztikai adategyeztetés kapcsán. Előre 
egyeztetett időpontokban vártuk a kollégákat, akiknek az egyeztetés után lehetőségük volt az 
elektronikus változat javítására, az adatlap véglegesítésére. A konzultációkon 70 könyvtárból 76 
kolléga vette igénybe segítségünket. Akik a személyes egyeztetésen nem tudtak részt venni, a 
későbbiekben telefonon és e-mailben álltunk rendelkezésre. 

Mint feldolgozó központ folyamatosan nyomon követtük a jelentések állapotát. 107 adatlap 
került be elektronikusan a könyvtári statisztika rendszerébe a megye könyvtárai által. A jelentések 
ellenőrzését és jóváhagyását határidőre elvégeztük, 2016-ban ez összesen 16.050 adattartalom 
ellenőrzését jelentette. 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2015. évi 

tény 
2016. évi 

terv 
2016. évi tény 

eltérés %-ban 
2015-höz 

képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 30268 17192 36946 122% 

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

11799 9692 14777 125% 

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1433 1000 1403 97% 

-ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 1355 1524 1576 116% 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 302328 272627 316341 105% 

         – ebből fenntartói támogatás 114674 104633 123433 108% 

– ebből központi költségvetési támogatás 166265 167994 167994 101% 

ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás 37165 38894 38894 105% 

– ebből pályázati támogatás 10669 0 16309 153% 

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás 2425 0 6169 254% 

Egyéb bevétel összesen  10720 0 12042 112% 

Bevétel összesen  343316 289819 365329 106% 

Kiadás 

Személyi juttatás 145749 139210 146520 101% 

Munkaadókat terhelő összes járulék 40889 39639 43099 105% 

Dologi kiadás 144636 110970 156374 108% 

Egyéb kiadás 0  0 0  

Kiadás összesen  331274 289819 345993 104% 
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8.2. Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) 

A 2016. évi bevételeket jelentősen megemelte a tervezettnél jelentősebb ÁFA visszatérítés, a 
vártnál magasabb összegű továbbszámlázott közvetített szolgáltatások mértéke, a biztosító által 
fizetett kártérítés, a terembérletből származó többletbevétel. Sikeres könyvtári rendezvények 
(táborok) is növelték az intézmény bevételeit. 

Jelentős többletbevételt biztosítottak a pályázati forrásból befolyt összegek, illetve a 2015. évi 
költségvetési maradvány kiutalása. 

A kiadások mértéke az előző évi nagyságrendhez hasonló mértékű volt. 
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9. Partnerség és önkéntesség 

Együttműködések 

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a városban működő kulturális intézményekkel, 
közgyűjteményekkel, a nevelési, oktatási intézményekkel. Segítjük egymás rendezvényeit, technikai 
eszközök, dokumentumok biztosításával, ingyenes programok felajánlásával, illetve reklámfelülettel. 
Közös törekvésünk, hogy programjainkat egyeztetve, egymást kiegészítve olyan kulturális kínálatot 
alakítsunk ki, amely tovább színesíti Szolnok gazdag programkínálatát. 

Célzott PR tevékenységünk eredményeként idén sikerült az egyik LIBRI Könyvesbolttal 
együttműködési megállapodást kötnünk. A közösen kidolgozott megállapodás lényege, hogy 
összefogunk az célközönség (könyveket szerető, olvasó lakosok) elérése érdekében. 
Néhány részlet: 

Könyveket ad nekünk, cserébe azokat külön LIBRI-polcon helyezzük el. 
Kitesszük a plakátját, cserébe a boltban minden programunkról tájékoztat. 
Kedvezménykuponokkal támogatja beiratkozó olvasóinkat, illetve a rendezvényeinken 

megjelenteket. 
Közös marketingakciókat, ajándékok  

Az idei Ünnepi Könyvhét szervezésében már hivatalos partnerünk volt, így a gyakorlatban is 
tapasztaltuk az erőforrásaink összevonásának előnyeit. Egy akkor készült városi elégedettségmérés 
adatai is megerősítették, hogy a szolnokiaknak tetszik, hogy egyre jobban kilépünk a falak mögül. Egy 
válaszadó szerint az „utóbbi évek legjobb költészeti rendezvénye” volt az idei. 

Verseghy Ferenc Könyvtár 

Partnereinkkel közösen veszünk részt a pályázatok, rendezvények, klubok megszervezésében, 
megrendezésében, bekapcsolódási lehetőséget biztosítunk egymás programjaiba. 

Szakmailag kölcsönösen segítjük egymás tevékenységét. 
A hatékonyság érdekében megosztjuk az erőforrásokat, összefogunk a hálózatokkal. 

Legfontosabb partnereink a teljesség igénye nélkül: 

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 
Damjanich János Múzeum 
Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete 
Finnugor Népek Baráti Köre 
Híd-Senior Színház 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület 

Katedra Nyelviskola 
KLIK 
Ksiaznica Beskidzka (Bielsko-Biała) 
Kultúrabarátok Nyugdíjas Klubja 
Nefag Zrt. Erdei Művelődési Háza 
Oxford School Nyelviskola 
Rákóczifalvi Madárbarát és Természetvédő Kör 
Szépírók Társasága 
Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesülete 
Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 
Verseghy Kör 

Iskolai Közösségi Szolgálat 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 
száma 16 db. 

Az iskolai közösségi szolgálat (ismert rövidítése: IKSZ) a 2016. január 1-je után érettségiző 
középiskolások számára kötelezően elvégezendő 50 óra közösségi szolgálatot takarja. 

Törvényi háttér 
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Az iskolai közösségi szolgálat feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló” 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rögzíti. 

A diákok fogadásához országos, minisztériumi szinten nem szükségeltetik a fogadószervezet 
regisztrációja. Könyvtárunk összesen 11 db együttműködési megállapodást kötött az iskolákkal. 

Időkeretek 

Az IKSZ-es diákok naponta legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot 
végezhetnek. 

Az iskolai közösségi szolgálatot a diákoknak három év alatt, 9-11. évfolyamon kell teljesíteniük, 
és lehetőségük van a tanszünetekben is a szolgálat végzésére. 2016-ban a következő eredmények 
születtek: 

 FŐ ÓRA 

2015 98 781 

2016 196 2157 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma: 196 /fő volt. 

A gyerekek összesen 2157 órát töltöttek el könyvtárunkban. 
2016-os statisztika sokkal jobb eredményt mutat mint tavalyi, ennek oka lehet egyrészt, hogy 

az ifjúsági részleg egyre népszerűbb a gyerekek között és ott információt cserélnek és ha már 
bejöttek a könyvtárba, akkor itt szeretnék elvégezni az 50 órát. Egyre több gyerek ismeri ezt a 
lehetőséget. A  olvasó szolgálatban végzett tevékenységek: cikk kivágatok rendezése, videokazetták 
rendezése, raktári könyvek rendezése, jelzetelés, folyóiratok rendezése, bekötött folyóiratok 
rendezése, helyismereti dokumentumok digitalizálása, a rendezvények szervezésében is kapnak 
feladatokat. 

A munkák nagy része könnyen elvégezhető, csak egy kis része a keményebb fizikai munka. A 
gyerekek szívesen jönnek szép, kulturált környezetbe dolgozni. 

Az iskolai közösségi Szolgálat keretében fogadott diákok számára olyan motivációs feladatokat 
kínálunk, melyek közben megismerkednek a könyvtári munka folyamatokkal, tevékenységekkel, 
miközben pedig személyes kapcsolatokat építhetnek ki az olvasókkal, könyvtárosokkal. A diákok 
fogadásának fontos célja, hogy jobban megismerjék a könyvtári szolgáltatásokat, a működését, 
felépítését, munkatársait, bepillantást nyerjenek a kapcsolatépítésbe, a szolgáltatások működésébe 
és az olvasók kiszolgálásába. 

Hild Viktor Könyvtár 

Az IKSZ-es diákok naponta legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot 
végezhetnek. Az iskolai közösségi szolgálatot a diákoknak három év alatt, 9-11. évfolyamon kell 
teljesíteniük, és lehetőségük van a tanszünetekben is a szolgálat végzésére. 

A felnőttolvasó-szolgálatban, gyermekkönyvtárban végzett tevékenységek: könyvek rendezése, 
jelzetelés, folyóiratok rendezése, rendezvényeken, kézműves foglalkozásokon segítőként való 
részvétel. 

Az iskolai közösségi Szolgálat keretében fogadott diákok számára olyan motivációs feladatokat 
kínálunk, melyek közben megismerkednek a könyvtári munkafolyamatokkal, tevékenységekkel. Célja, 
hogy jobban megismerjék a könyvtári szolgáltatásokat, a működését, felépítését, munkatársait, 
bepillantást nyerjenek a kapcsolatépítésbe, a szolgáltatások működésébe és az olvasók 
kiszolgálásába. 

2016-ban 30 fő közösségi szolgálatos, 442 órát töltött intézményünkben. 
A Szandaszőlősi Fiókkönyvtárban két fő, két alkalommal vett részt az iskolai közösségi 

szolgálatban. 

Az intézményben mindösszesen tehát 228 fő 2.620 órányi munkát végzett. 

Önkéntesség 

Intézményünkben 1 fő önkéntes dolgozik heti 3 nap, napi 4 órában a felnőtt olvasószolgálat 
munkafolyamatait segíti. 
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10. Mutatók 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 
könyvtár székhelyén) (óra) Fiókkal 
együtt? 

41 41 41 100,00% 

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (óra) 

  100  

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra)  

4 4 8 200,00% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 
(Fiókkönyvtárral együtt)* 

13 13 32 246,15% 

Nyári zárva tartási idő 
Munkanapok száma:  

15 15 26 173,33% 

Ebből nyitvatartási napok száma 
(Fiókkönyvtárral együtt): 

  20   

Téli zárva tartási idő 
Munkanapok száma:  

  0  

Ebből nyitvatartási napok száma: 
  0  

* A 2015. évi tény és 2016. évi tervadat a fiókkönyvtárak adatát nem tartalmazta.  

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 
(KSZR nélkül) 

 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 
(fő) 

17 938 18 000 17 458 97,32% 

A könyvtári látogatások száma: 
ebből: 

463 502  513 669 110,82 

 személyes: 270 128  274 071 101,46% 

 virtuális: 193 374 200 000 239 598 123,90% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven 
érhető el 

1 1 1  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

20 20 25  

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen 

272 280 300 110,29% 

A könyvtár által az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 2 198 2 200 1 851 84,21% 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 2 2 4  

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 
(db) 5 5 5 100,00% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók száma (fő) 1 350 1 400 2 266 167,85% 
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Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 

199 151 200 000 220 663 110,80% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok 
száma 

5 928 6 000 7 361  

A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként 241 305 242 000 232 305  

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 26 604 25 000 29 012  

A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 
szakmai (megyei, illetve országos szintű) 
tanácsadások száma 

642 650 783  

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 
IKT eszközök száma 8 8 8  

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 
szolgáltatások száma 1 1 1  

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzések száma  

304 310 664  

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzéseken résztvevők 
száma 

8 513 8 600 29 588  

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzések száma  

31 25 54  

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 
résztvevők száma 

606 500 709  

A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, 
továbbképzések száma 

    0  

A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, 
továbbképzéseken résztvevők száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma  

80 80 68  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 

5 110 2 400 1 494  

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, 
romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, 
toleranciára nevelő és multikulturális programok 
száma 

21 15 62  

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, 
romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, 
toleranciára nevelő és multikulturális programokon 
résztvevők száma 

713 450 636  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programok száma 

3 2 3  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programokon résztvevők száma 

198 100 84  
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Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzések, programok 
száma 

8 8 5  

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma 

363 320 115  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 
szervezett programokon, képzéseken résztvevők 
száma, 

2 645 2 700 2 813  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 
szervezett programok, képzések száma, 

99 100 121  

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak száma 

0 0 0  

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 11 11 11  

A könyvtár megjelenésének száma a médiában 557 500 639  

A használói elégedettség-mérések száma, a 
válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

2 2 0  

A használói elégedettség-mérések során a válaszadó 
használók száma/alkalom (átlag) 1 376 1 000 0  

A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre 
készülő települési könyvtárak száma 1 1 1 

 
 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 
teljesítők száma 194 200 226  

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 
száma 

13 13 16  

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma – 
nem pontos így, Jogszabály szerint aligha alkalmaz 
valaki önkéntest, amúgy természetesen előfordul 
önkéntes munka 

3 3 1  

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 
határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma 5 6 7  

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító 
számítógéppel való ellátottsága (számítógépek 
száma/a megyeszékhely lakosságának száma) 

0,0007831 0,0007831 0,0001461  

A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi 
dokumentumok száma 1 178 1 200 1 368  

A megyei könyvtár által a kistelepülési 
önkormányzattal kötött megállapodások számának 
aránya (a megyében lévő kistelepülések 
száma/megállapodást kötött települések száma) 

71,92% 75,43% 75,43%  

A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti 
érdeklődés (a beszerzett dokumentumok 
kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, adott 
dokumentum kikölcsönzésének száma) 

42,72% 43,00% 39,50%  
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Beszerzett források 

Mutatók 2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 
Változás 

2015-2016 (%) 

Költségvetés 19 264 000 HUF 15 000 000 HUF 19 647 047 HUF 101,99% 

Érdekeltségnövelő 
támogatás 

224 000 HUF 200 000 HUF 2 146 420 HUF 958,22% 

ODR támogatás 
dokumentumok 
beszerzésére 

1 424 000 HUF 1 000 000 HUF 798 900 HUF 56,10% 

Egyéb  200 000 HUF 10 000 HUF 0 HUF 0,00% 

Források összesen 21 112 000 HUF 16 210 000 HUF 22 592 367 HUF 107,01% 

Ajándék, kötelespéldány 
értéke 

3 462 000 HUF 1 000 000 HUF 13 241 724 HUF 382,49% 

Összesen 24 574 000 HUF 17 210 000 HUF 35 834 091 HUF 145,82% 
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Gyűjteményfejlesztés 

Mutatók 2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg 
(Ft) 

20 912 000 HUF  19 647 047 HUF 93,95% 

ebből folyóirat (Ft) 2 532 000 HUF 3 000 000 HUF 2 543 692 HUF 100,46% 

ebből CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (Ft) 

117 008 HUF 200 000 HUF 212 270 HUF 181,41% 

A könyvtári állomány éves 
gyarapodása 
dokumentumtípusonként (db 
és méter) 

14046/252 13000/240 15151/275 
107,86% / 
109,12% 

A gyűjteményből apasztott 
dokumentumok száma 
dokumentumtípusonként 

23 604 4 000 21 871 92,66% 

Kötelespéldányként kapott és 
nyilvántartásba vett 
dokumentumok száma (db) 

53 200 88 166,04% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 
bekerült dokumentumok száma 
(db) 

3 883 3 500 4 107 105,77% 

Helytörténeti gyűjteménybe 
bekerült dokumentumok száma 
(db ) 

697 800 926 132,86% 

Nemzetiségi gyűjteménybe 
bekerült dokumentumok száma 
(db) 

24 50 166 691,67% 

Zenei gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

252 260 298 118,25% 

A megyei könyvtár esetében a 
tárgyévben beszerzett egy 
lakosra jutó könyvtári 
dokumentumok száma 
(dokumentumok száma/megye 
lakossága) nem szerencsés ez a 
mutató, nagyon torz a megye 
lakosságához viszonyítani ezt az 
adatot 

0,0369731 0,0369731 0,0402595 108,89% 
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Gyűjteményfeltárás 

Mutatók 2015. évi tény 
2016. évi 

terv 
2016. 

évi tény 

 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 
rögzített rekordok száma 

506 829 510 000 593 465 117,09% 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 
betöltött tételek száma 

169 560 173 000 180 947 106,72% 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 
rekordok száma 

0 0 0   

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve) 

0,4 0,4 0,4 100,00% 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

5 5 5 100,00% 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

90,00% 92,00% 92,00% 102,22% 

Tudományos kutatás 

Mutatók 
2015. 

évi 
tény 

2016. 
évi terv 

2016. 
évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 0 0 0   

Tudományos kutatások száma 2 1 0 0,00% 

A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár 
szakemberei által készített, nyomatott vagy elektronikus 
formában megjelent publikációk száma 

28 25 22 78,57% 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 0   

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 0 0 0   

A könyvtár által kiadott kiadványok száma 3 1 1 33,33% 

A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 34 30 20 58,82% 

A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek 
száma 

22 5 13 59,09% 

A könyvtár által szervezett konferenciák száma  4 4 5 125,00% 

A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma 840 200 239 28,45% 

A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének 
száma 

116 80 199 171,55% 

A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma 5 2 7 140,00% 
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Rendezvény, kiállítás 

Mutatók 2015. évi tény 
2016. évi 

terv 

2016. 
évi 

tény 

Változás %-ban 
az előző évhez 

képest 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, 
megyei és országos szintű közösségi 
programok, rendezvények száma összesen  

1 270 1 200 781 61,50% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, 
megyei és országos szintű közösségi 
programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

124 534 120 000 58 571 47,03% 

Tárgyévben szervezett konferenciák száma  4 4 5 125,00% 

Tárgyévben szervezett konferenciákon 
résztvevők száma 

840 200 239 28,45% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
száma 

289 280 199 68,86% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

92 332 90 000 92 783 100,49% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvények száma  

213 220 304 142,72% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők száma 

7 186 7 200 9 093 126,54% 

A megyei könyvtár esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett rendezvények 
száma  

1 107 1 150 1 367 123,49% 

A megyei könyvtár esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett rendezvényeken 
résztvevők száma 

30 469 31 000 33 477 109,87% 

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 6 181 6 000 9 173 148,41% 

Állományvédelem 

Mutatók 2015. évi tény 
2016. 

évi 
terv 

2016. 
évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

0 0 0  

Muzeális dokumentumok száma 0 0 0  

Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 0 0  

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 
konvertált dokumentumok száma 

36 622 37 000 56 486 154,24% 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 41 500 42 000 42 000 101,20% 

A könyvtári dokumentumok állagának 
védelmét szolgáló gépek száma 

0 0 0  

Szolnok, 2017. február 24. 

 
Czakóné Gacov Katalin 

igazgató 
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