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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI KÖNYVTÁRAK 
ÉVES MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
 

I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS 
ÁLLAMTITKÁRSÁG 2017. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, TERVEZÉSRE KERÜLŐ  
INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

Szakpolitikai célok a 2017. évben: 

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

A kultúra megtartó erejét kell hangsúlyoznunk tevékenységeink során. Célunk, a kulturális gyökereink 
erősítése, helyismereti tevékenységünk fejlesztése által. 

Intézményünk a hagyományos, ésszerű értékrend, a kultúra megőrzésével, közvetítésével, hozzájárul 
ahhoz, hogy gyermekeink egy élhetőbb világban éljenek, hiszen a fiatalok az értékrendet a felnőttektől 
tanulják. Ennek érdekében tájékoztató, információátadó szerepünket kell erősíteni, segíteni a lakosokat a 
hiteles információk megtalálásában. 

Könyvtárosaink kreatívan, szakmai tudásuk legjavát adva állítják össze programjainkat. A 
nélkülözhetetlen olvasást népszerűsítő, kompetenciafejlesztő tevékenységeken túl nagy hangsúlyt 
fektetünk a közösségi rendezvényekre is. Az élethosszig tartó tanulás jegyében olyan programokat 
szervezünk, 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 programokról bővebben: III/3 pont). 

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 a területen 
tervezett tevékenységünket részletesen a 7.3 illetve 7.4 pontokban mutatjuk be. 

3. A könyvtárak növekvő szerepvállalása Digitális Jólét Programban 

Pályázati forrásból és önerőből folytatjuk a digitális megújulást, mind a szolgáltatások, mind az 
eszközök tekintetében. Ennek eredményeként a modern technológiai eszközöket a társadalom azon 
rétegeihez is el tudjuk juttatni, akik egyébként nem jutnának hozzá (például: hátrányos helyzetű 
gyermekek, fiatalok, idősek, munkanélküliek, fogyatékkal élők). 

Digitális kompetenciafejlesztő programokkal fejlesztjük mind a fiatalokat, mind az időseket. Ezen a 
területen a gyermekkönyvtárunk az óvodás és a kisiskolás korosztályt kiemelten kezeli, számukra nagyon 
fontos a biztonságos internetezés ismereteit megtanítani. Ennek érdekében új, interaktív foglalkozásokat 
dolgozunk ki (bővebb leírás: 6. pontban). 

Szolnok városban 3 helyszínen működtetünk e-Magyarország Pontot, ahol az eKözszolgáltatások 
igénybevételéhez az Internet mindenki számára ingyenesen elérhető: 

Hild Viktor  Könyvtár, 
Szandaszőlősi Fiókkönyvtár 
Tallinn Fiókkönyvtár 
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A Hild Viktor Könyvtárban működő eMagyarország Pont 2017-ben segítséget nyújt a KIFÜ által 
kiadott energetikai pályázatokban, a hátrányos helyzetűeknek, nagycsaládosoknak valamint a 
nyugdíjasoknak kiadott ún.: Erzsébet-program pályázatban a regisztrációs űrlap kitöltésében, beadásában. 

A GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése című projekt keretében több képzőintézmény tart 
foglalkozásokat a lakosság számára könyvtárunkban. Mindhárom helyszínen az eddigiekhez hasonlóan 
internethasználat, fénymásolás, nyomtatás, scannelés szolgáltatások érhetők el a könyvtárban. Fokozottan 
törekszünk a hátrányos helyzetű olvasók információhoz jutásának, internetes ügyintézésének segítésére, 
informatikai ismereteinek bővítésére. 

4.A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése 

2006 január óta intenzív kapcsolatot ápolunk a testvérvárosunkban Bielsko-Biała-ban található 
Ksiaznica Beskidzka könyvtárral, ahol évről évre a Magyar Kulturális Napok megrendezésében veszünk részt. 
Kiállítások, kulturális- irodalmi-, zenei programok, író-olvasó találkozók, közös történelmi hagyományokat 
bemutató előadások megszervezésében közreműködünk. Ezeken a rendezvényeken képviselteti magát a 
varsói Balassi Intézet is. 2017. októberében kerül sor a következő találkozóra, illetve mi is vendégül látjuk a 
lengyel könyvtárosokat szakmai tapasztalatcsere céljából. 

5. A fenntartó által meghatározott feladatok 

Az Alapító okiratunkban is rögzített, kiemelt feladatunk a „Verseghy-kultusz” ápolása, életművének 
gondozása. 2017. névadónk születésének 260. évfordulója, ebből az alkalomból Verseghy-emlékévet 
szervezünk, tudományos konferenciával, középiskolásoknak szóló helyismereti vetélkedővel, általános 
iskolásoknak szóló nyelvművelő versennyel korabeli kéziratokat közlő kamara-kiállítással, előadásokkal stb. 

Részt veszünk fenntartónk 20/2017 (I.26.) sz. közgyűlési  határozatának – (Cselekvési terv 2017-18-ra 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági koncepciójának végrehajtásához) 5/b. pontjának 
(„Kedvenc városom Szolnok” helytörténeti vetélkedő) megvalósításában. 

II. Szervezeti kérdések 

 2016. tény 2017. terv 

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

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

Könyvtári szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 34 34 

átszámítva teljes munkaidőre 34 34 

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) 

összesen 4 4 

átszámítva teljes munkaidőre 
 

4 4 

Egyéb felsőfokú 
összesen  2 2 

átszámítva teljes munkaidőre  2 2 

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 

összesen 40 40 
átszámítva teljes munkaidőre  40 40 

Egyéb alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 
közművelődési 
szakember 

összesen  5 5 

átszámítva teljes munkaidőre  5 
5 

Egyéb alkalmazott összesen  12,5 12,5 
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középfokú átszámítva teljes munkaidőre   

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 18,5 18,5 

átszámítva teljes munkaidőre  
  

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

0,00010363 0,00010363 

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

2017-ben engedélyezett létszámunk nem változik, 59,5 fő. A tavalyi vezetőváltás miatt szabadon 
maradt kommunikációs és marketing igazgatóhelyettesi álláshely üres, betöltése az idei év feladata. 

Alapdokumentumaink közül az Alapító okiratot, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatot fogjuk 
átdolgozni. 

III. Szakmai működés: 

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése 

Verseghy Ferenc Könyvtár – Felnőttolvasó-szolgálati osztály 

A munkatársak motiválása,tudásának fejlesztése nélkül a szolgáltatások minőségének javítása szinte 
lehetetlen. Ennek érdekében a kollégákkal részt veszünk a belső továbbképzéseken, figyelemmel kísérjük az 
akkreditált tanfolyamokat, élünk a lehetőségekkel. 

Kiemelt feladatunk a Minősített Könyvtár elérésére való felkészülés,a megpályázáshoz szükséges 
feladatok,tevékenységek felmérése,előkészítése. Az intézmény önértékelésének kidolgozása. Osztályunkról 
két fő vesz részt a MIT munkájában,többen a kiscsoportokban vállaltak feladatokat. 

A Felnőttolvasó-szolgálat kiemelt feladata 2017-ben is, hogy minél szélesebb rétegek számára 
hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait, közvetítse a 
város, a megye értékeit feldolgozó helyismereti anyagok tartalmát, s olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel 
közösségi térként szolgáljon környezetében. Ezeknek a célkitűzéseknek igyekszünk eleget tenni az 
alapszolgáltatások biztosítása mellett. 

A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy könyvtárhasználóinkat szakszerű, előzékeny és empatikus 
szolgálat fogadja. 

Az idei év tájékoztatási tevékenységének kiemelt feladata lesz az adatbázisok népszerűsítése pl. az 
EBSCO bemutatása, használatának oktatása, inspirálás a használatra. 

2017-ben újra gondoljuk az AV dokumentumok beszerzését. Felülvizsgáljuk a 2017 évre előfizetett 
folyóiratokat a gyűjtőkör és a használói igények figyelembevételével. Folytatjuk a digitális vagy digitálisan is 
megjelenő folyóiratok kiemelt gyűjtését. 

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. 

Bővítjük a hátrányos helyzetű olvasók számára beszerezhető dokumentumok / hangos könyvek, 
öregbetűs könyvek/ kínálatát. 

Az állomány folyamatos gondozásával az elavult feleslegessé vált példányokat kivonjuk az 
olvasótermi és kölcsönzői terekből egyaránt. Az ezzel járó technikai munkákat elvégezzük. Ezzel egyidejűleg 
előkészítjük a könyvtári tereket újabb közösségi programok befogadására, amik a hagyományos könyvtári 
szolgáltatásokon alapulnak, de azokon túlmutató könyvtári rendezvények lesznek. 

Szerepet vállalunk az olvasáskultúra fejlesztésében, a könyvtárhasználat hagyományos és virtuális 
népszerűsítésében. Megújuló tartalommal folytatjuk a használó képzés jellegű foglalkozásokat/online 
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adatbázisok bemutatása, népszerűsítése, Web2.0-ás foglalkozások. Figyelmet fordítunk a régi és az új 
olvasókra. Az élethosszig tartó tanulás támogatásával hozzájárulunk az életminőség javításához. 
Kultúraközvetítő intézményként közösségi tereket, közösségi programokat biztosítunk egyéneknek és 
csoportoknak a kompetenciák fejlesztéséhez. Olyan kulturális programokat kínálunk, amellyel 
hozzájárulunk a könyvtár vonzáskörzetében élők kulturális ellátásához. 

Szolnok olvas 2017. Olvassuk ki Európát! 

Pontgyűjtő nyereményjáték, olvasási akció az év folyamán. A projekt mellett működő klubban, 
Olvasókuckó-olvasó klub: a klub tagjai az Olvassuk ki Európát akcióban ajánlott témaköröket beszélik meg. 

Az elmúlt évben sikeresen lezajlott projekt hozadékaként az idén újra indítottuk a „Szolnok olvas 
2017 – Olvassuk ki Európát!” projektet, más témakörökkel. A szépirodalom mellett jobban fókuszáltunk a 
tényirodalomból kölcsönözhető témakörökre is. 

Célközönség: különböző korcsoportok (gyermekek, felnőttek); aktív törzsközönség bevonása 
(elsősorban a klubok tagsága és potenciális olvasók); közösségi portálok aktív felhasználói; 

Internet Fiesta – 2017 

„Egy olvasójegyben több rejlik, mint gondolná” 
Az Internet Fiesta rendezvényekhez kapcsolódó könyv- és web-ajánlókkal várjuk az érdeklődőket 

2017. március 21. 16:00  Bemutatjuk az EBSCO több nyelvű adatbázisát 
2017. március 22. 14:00  Ismerje meg az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásait 
2017. március 22. 16:30  Digitális fakanál- hétköznapi informatika 
2017. március 24. 16:00 A fotómontázs és a szolnoki képeslapok 
2017. március 28. 16:30 Ernest Hemingway Nobel díjas író életéről vetített képes előadás 
2017. március 30. 16:00  Hiteles helyek - Kortárs irodalmi portálok és kreatív írásról szóló 
online tartalmakról fiataloknak 

Ünnepi Könyvhét 

Bemutatjuk az Ünnepi Könyvhét új kiadványait, író-olvasó találkozókat szervezünk. 

Múzeumok Éjszakája 

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

Országos könyvtári napok 2017. október 

Országos Könyvtári Napok a könyvtárak összefogása egy országos rendezvénysorozat 
megszervezésével. A központi tematika alapján, a helyi értékekre koncentrálva szervezzük a heti 
programot. Az országos napok célja a könyvtárak népszerűsítése, hogy megmutassuk, milyen sokféle 
tanulási, kulturális, tájékozódási, szociális lehetőséget kínálunk. 

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

Minden rendezvényünk esetében fontosnak tartjuk a könyvtárhasználat népszerűsítését, és az 
olvasási kompetencia fejlesztését. Ezért próbáljuk minden esetben felhívni látogatóink figyelmét a könyvtár 
állományában megtalálható dokumentumokra. 
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2017-ben is részt veszünk partnereink által szervezett városi nagyrendezvényeken: Feminális 
Fesztivál, Európa Nap, Múzeumok Éjszakája, Szolnok Napja, Csokifesztivál. 

Állandó klubok 

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. 

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. 
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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 
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 
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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 külön gyűjteményünk. Ez a siker arra 
ösztönzött bennünket, hogy új helyismereti klubfoglalkozást indítsunk, amely a Helyismereti Gyűjtemény 
köré szervezi közösségét. A célkitűzésünk a közösségi portálokon népszerű honismereti csoportok 
tagságának aktív bevonása, 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. 
Fejlesztett kompetencia: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, ismeretek, készségek 

képességek, amelyek alapját képezik az egyén belső személyes harmóniájának és társadalmi  
beilleszkedésének. 

Az előadásokhoz minden esetben könyvajánlót készítünk. 

2017-es kiállítások tervezete a Művészeti Szalonban 

február Mészáros János fotókiállítás 
március Nagy László, fotókiállítása 
április Verseghy Ferenc keramikus kiállítása 
május Bulgária és Románia 10 éve az Európai Unióban, fotók 
június Fazekas Magdolna, festőművész 
július Gulyás Nóra, keramikus-Fergéné Berkesi Tünde, tiffany technika 
augusztus 20 éves a Verseghy Ferenc Könyvtár épülete 
szeptember Maurer Árpád, fotókiállítása 
október bemutatkozik testvérvárosunk Reutlingen 
november A reformáció 500 éve fotókiállítás 
december Bárhalmi Sándorné Zsuzsa, gobelin 

Verseghy Ferenc Könyvtár – Gyermekolvasó és kölcsönző szolgálati osztály 

A Gyermekkönyvtár szolgáltatásai a gyermekolvasók és a velük együtt érkező kísérők könyvtári 
igényeinek színvonalas kielégítésére irányulnak. Az alapszolgáltatások mellett olvasás- és könyvtár-
pedagógiai munkát végez a foglalkozások során. Célunk, hogy a gyermekekkel megszerettessük az olvasást, 
a könyvtár használatát. 
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Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a város és térség pedagógiai intézményeivel, foglalkozásainkkal 
igazodunk a pedagógusok igényeihez. Továbbra is figyelmet fordítunk a pedagógusok és a szülők szakmai 
kéréseinek teljesítésére. 

Az iskolai tehetséggondozást vetélkedők, tanulmányi és képzőművészeti versenyek, pályázatok 
meghirdetésével és lebonyolításával segítjük. 

Különös figyelemben részesülnek a gyermekekkel együtt hozzánk látogató felnőttek, részükre családi 
rendezvényeket szervezünk, ahol a család együtt töltheti tartalmasan, hasznosan az idejét. 

A különböző korosztályoknak megfelelő könyvtári programokat igyekszünk nyújtani. 

Célcsoport Rendezvények Célok/Bemutatás Gyakoriság/idő 

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. 
Felelős: Kocsis Andrea, 
gyermekkönyvtáros hetente 

Ringató 

Népzenész-zenetanár által 
tartott foglalkozás. 
Együttműködő partner: 
Fehér-Hodos Szilvia 

Babahordozós Klub 
Beszélgetős klubfoglalkozás 
a Tiszakötők Szolnoki 
Babahordozós Klub tagjaival 

havonta 

3-10 éves korosztály 

Meseposztó 
foglalkozások 

Mesefoglalkozás 
csoportoknak: síkbáb 
technikával előadott mesék 
és a mesék feldolgozása 

igény szerint 

Papírszínházi 
előadások 

A könyvtár állományában 
meglévő papírszínházi 
dokumentumokra építve 
mesékhez interaktív és 
élményszerű előadásokat 
készítünk. 

igény szerint 

Bábfoglalkozások 
Mesefoglalkozás 
csoportoknak: bábelőadás és 
a mesék feldolgozása. 

igény szerint 

3-14 éves korosztály 
Tematikus 
foglalkozások  

Ismeretterjesztő és digitális 
kompetenciafejlesztő 
foglalkozások 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 

évente 
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Célcsoport Rendezvények Célok/Bemutatás Gyakoriság/idő 

szívesen és hasznosan töltse 
el szabad idejét a nyári 
szünetben is a könyvtárban. 

6-16 éves korosztály 

IFI-ART kiállítások 

Általános és középiskolák 
művészeti alkotásainak 
bemutatkozása, fotó, 
festmény, gyermekrajz, 
kisplasztika stb. 

havonta, a 
jelentkezők 

függvényében 

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 

2016. október-
2017. június; 

2017. október-
2018. június 

Szolnok olvas 2017 
gyermekeknek 
Olvasópályázat, olvasási 
kihívás gyermekeknek 

2017. március-
október 

Himnusz illusztrációs 
rajzpályázat 
A magyar kultúra napja 
tiszteletére 

2017. január 

Bulgária – Románia: 
rajzpályázat 
Együttműködő partner: ED 

2017. február-
május 

Zöld világom 3.0: 
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. 
A találkozókat a nagy 
könyvtári rendezvényekhez 
igazítjuk, az Internet Fiesta, 
Ünnepi Könyvhét és az 
Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatában, 
illetve más könyves ünnepek 
alkalmával, pl. a Népmese 
napjára szervezzük. 

alkalomszerűen 

Találkozó Kalapos Évával 2017. március 

Tervezett találkozók: szervezés alatt 
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Célcsoport Rendezvények Célok/Bemutatás Gyakoriság/idő 

 Balázsy Panna 

 Finy Petra 

 Pásztohy Panka 

 Dóka Péter 

 Víg Balázs 

 Beck Andrea 

 Boldizsár Ildikó 

 
Könyvtárhasználati 
órák 

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

igény szerint 

családok 
(3-10 éves korosztály) 

Időszaki kiállítások 

A gyermekkönyvtári tér 
lehetőséget biztosít 
kiállítások rendezésére. Az 
iskolák bemutatkozó 
kiállításai mellett, illetve 
azokat felváltva 
képzőművészeti, vagy 
gyermekirodalomhoz 
kapcsolódó időszaki 
kiállításoknak is otthont 
adunk. 

havonta, 
lehetőségek szerint 

Bálint Ágnes vándorkiállítás 
Együttműködő partner: 
Móra Kiadó 

szervezés alatt 

Bábelőadás 

A gyermekkönyvtárosok által 
előadott bábelőadás 
klasszikus és modern mesék 
feldolgozása. 

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 
Felelős: Balázs Ildikó 

hetente próba, 
fellépés 

alkalomszerűen 

Német klub 
Német nyelvű beszélgetős 
klubfoglalkozás 

havonta 

Napi, heti és havi rendszerességgel ismétlődő feladataink az alábbiak. 
Tájékoztatás, az olvasók kiszolgálása, olvasmányajánlás, előjegyzések felvétele. 
Statisztikai adatok gyűjtése. 
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Az intézményi rendezvénynaptár és fotótár folyamatos feltöltése a programoknak, 
eseményeknek megfelelően. 

Folyóiratok érkeztetése a gyermekkönyvtárba. 
Dokumentumrendelés a Szerzeményező munkabizottságban való részvétellel, igények 

gyűjtése. (Felelős: Munkácsiné Szabó Katalin, Tóth Karolina, gyermekkönyvtáros). 
A raktári rend fenntartása a szabadpolcos kölcsönzői térben, olvasóteremben és a raktárban. A 

gyermekkönyvtárban a szakrend mellett tematikus és korosztályos tagolás is segíti az eligazodást. 
Jelzetelés, színcsíkozás az állománycsoportoknak megfelelően. 
A megrongálódott dokumentumok javítása vagy selejtezése. 
A gyermekkönyvtári tér (ablak, falak, vitrin, faliújság) dekorálása alkalmaknak megfelelően. 
A honlap és a Facebook oldal folyamatos frissítése. (Felelős: Balázs Ildikó, Tóth Karolina, 

gyermekkönyvtáros). 
Internethasználat biztosítása a 16 éven aluliak számára, igény szerint segítségnyújtás. 
Óvodás, iskolás csoportok fogadása, könyvtárhasználati, mese- és tematikus foglalkozások 

tartása. Különböző játékos és látványos módszerekkel igyekszünk megismertetni 
gyermekkönyvtárunkat, megszerettetni az olvasást és a könyvet. A foglalkozásokra bejelentkezni 
előzetes időpont egyeztetéssel lehet telefonon, személyesen. 

A könyvtári hírlevél és a Publicum gyermekkönyvtári programjainak összeállítása. Plakátok 
készítése a programjainkhoz. (Felelős: Balázs Ildikó, gyermekkönyvtár osztályvezető). 

Változatos családi hétvégék rendezése, manuális foglalkozások, zenei és bábelőadások. Ezek 
témái igazodnak az aktuális időszakhoz, ünnepkörhöz. 

Bábelőadások létrehozása a szövegkönyv megírásától a díszletek és jelmezek elkészítésén át a 
zenék szerkesztéséig és színvonalas előadásáig. (Felelős: gyermekkönyvtárosok). 

A BibliotéKar mint művelődő közösség vezetése, próbáinak és fellépéseinek szervezése. 
(Felelős: Balázs Ildikó, karvezető). 

Rendezvények szervezése a fenti táblázat szerint. 

A Kölcsönző csoport szolgáltatásai és feladatai: 
mint a könyvtár első szolgáltatási pontja a látogatók informálása a könyvtári szolgáltatásokról, 

eligazítása a könyvtári terekben, 
a kölcsönzési adminisztráció, mind a felnőttek, mind a gyermekek részére, 
az olvasók beiratkozása, a látogatók regisztrálása, 
előjegyzések lebonyolítása, az olvasók értesítése, 
a késedelmes olvasók számára felszólítók kiküldése, 
a térítésköteles szolgáltatások díjainak beszedése, 
a kölcsönző pult és a bejárat tereinek dekorálása alkalmaknak megfelelően, 
a VHS kazetták selejtezésre való előkészítése, a hangoskönyv kazetták raktári rendjének 

fenntartása, 
a könyvtár olvasási pályázatának, a Nagy olvasási kihívás – Szolnok olvas 2017 címmel 

meghirdetett akciónak a lebonyolítása: a könyvek és az olvasók regisztrálása, a statisztikai adatok 
gyűjtése, 

a beiratkozási és késedelmi díj mérséklési akciók lebonyolítása. (Valentin nap, Könyves 
Vasárnap). 

Hild Viktor Könyvtár 

Kölcsönző pultban dolgozó könyvtárosok feladata 

Fontos a pultban lévő kollégák személyisége, mert először az olvasó velük találkozik. Első rendű cél: 
udvariasság, precízség, tájékoztatás, kulturált megjelenés. 

Kölcsönzési adminisztráció: 
Olvasók, látogatók nyilvántartásba vétele és adataik naprakészen tartása. 
Teljekörű kölcsönzési adminisztráció bonyolítása a TextLib integrált könyvtári rendszerben. 
A késedelmes olvasók rendszeres figyelmeztetése e-mailben, telefonon és postai levélben. 
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Rendszeres kapcsolattartás az olvasókkal. (pl. tájékoztatási feladatok ellátása). 
Olvasótoborzó akciók szervezése. 
Olvasószolgálatnak besegítés a raktári rend fenntartásában. 
Tájékozódás segítése a könyvtárban és a Zöld Ház területén. (pl. rendezvények helye, ideje, 

látogathatósága). 
Feladat: folyamatos 
Felelősök: Négyesi Ildikó, Pintér Tamás 

Informatikai feladatok 

A könyvtárban és fiókkönyvtárainkban található számítógép-park rendben tartása, telepítése, 
esetleges hibák javítása. 

Szerverek felügyelete, karbantartása és biztonsági mentések készítése. 
Honlapunk frissítése. 
Internet Fiesta és az Internet Akadémia rendezvények koordinálása. 
Országos könyvtári rendezvények programjaiban való részvétel. 
Olvasók és dolgozók segítése, informatikai problémák megoldásában. 

Feladat: folyamatos 
Felelős: Pintér Tamás 

Felnőtt olvasószolgálat 

Az olvasószolgálat célja, feladata, hogy a különböző társadalmi rétegek számára hozzáférhetővé 
tegye az élethosszig tartó tanulást és kulturált időtöltést segítő könyvtári szolgáltatásokat, 
olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon a városrészben. 

Könyvtárunk 2003-óta működik eMagyarország Pontként. 
A 2017-es évben továbbra is segítséget nyújt a KIFÜ által kiadott energetikai pályázatokban, a 

hátrányos helyzetűeknek, nagycsaládosoknak valamint a nyugdíjasoknak kiadott ún.: Erzsébet-program 
pályázatban a regisztrációs űrlap kitöltésében, beadásában. 

Segítséget nyújtunk a GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” pályázat szóróanyagainak 
kihelyezésében, toborzásban, termet biztosítunk a nyertes pályázatok lebonyolításához. 

2017-ben is folytatódik a Nagyi-Net, számítógépes tanfolyam nyugdíjasok számára, kezdő és haladó 
képzés. 

2017-ben a PIM által közzétett Irodalmi évfordulókat figyelemmel kísérjük, az alkalmakhoz 
kapcsolódva kiemeljük az adott szerzők könyveit, rövid életrajzi bemutatókat készítünk. 

Könyvkiállításokkal, kiemelésekkel próbáljuk olvasóink figyelmét felhívni egy-egy témára, szerzőre, 
eseményre: 

 Nobel-díjas szerzők művei 

 az irodalmi Nobel-díjasok Könyvtára könyveit 

 helyi szerzők új megjelenései 

 az Ünnepi Könyvhét kiadványai 

 a Nemzeti Kulturális Alap könyvtár-támogatási program keretében kapott könyveket 

 a Márai program könyveit 

 „Öregbetűs” könyvek 

2017-ben is csatlakozunk: 

 A Magyar Kultúra Napjához, 

 A Költészet Napjához, 

 Internet Fiestához, 

 Ünnepi Könyvhéthez, 

 a legújabb Olvasási kihíváshoz, 

 Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz 
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2017-ben lenne Szabó Magda 100 éves, és ugyan ebben az évben van a halálának a 10. évfordulója. 
Ez a dupla évforduló adta az ötletet, hogy rejtvényes formában tudjunk meg többet életéről, műveiről. 
(rejtvény felnőtteknek) 

Ebben az évben szeretnék meghonosítani a Könyves Teadélutánt, melynek keretében, egy kedvenc 
könyv megbeszélése lenne a téma, havonta egy alkalommal. 

Feladat: folyamatos 
Felelősök: Kiss Edit Mária, Nagy Béla, Vallóné Mátyás Krisztina 

Gyermekkönyvtár 

Elsődleges feladatunk a gyermekek könyvtárba, és olvasásra való szoktatása. 
A könyvtár ismertségének, elfogadásának egyik eszköze változatlanul a különböző rendezvények 

biztosítása, önállóan, vagy a közművelődési részleg együttműködésével. 
Babázó foglalkozás, Baba-mama klub: A nagy népszerűségre való tekintettel folytatódnak 

foglalkozásaink, melyeket igyekszünk változatossá tenni a kicsik és szüleik számára. Egyik héten az éneké, a 
másik héten a báboké és a mondókázásé a főszerep. Az összeállítás mindig az aktualitás jegyében történik. 
Farsang és Mikulás alkalmából külön program szervezése történik a babáknak és mamáknak. A Baba-mama 
klubban az anyukák a mindennapokban felmerülő gyermeknevelési kérdésekkel foglalkoznak. 

Fontos az óvodások könyvtárba való szoktatása. Ennek érdekében az óvodai projektekhez kapcsolódó 
foglalkozásokat tartunk, igény szerint. Minden könyvtár által nyújtott lehetőséget felhasználunk a 
foglalkozások megtartásához: projektor, bábok, élő mese, zenei cd, író-olvasó találkozó, dramatizálás, 
Mesetablet, diafilmvetítés stb. 

A lakótelepi óvodáscsoportok rendszeresen jönnek foglalkozásra, illetve könyveket kölcsönözni. A 
legtöbb óvodás be is iratkozik könyvtárunkba. 

A Gyermekkönyvtárban folyamatosan, igény szerint tartunk könyvtárismertető, és könyvtárhasználati 
foglalkozásokat. Az iskolai csoportoknak a  könyvtárat és a szolgáltatásokat bemutató foglalkozásokat 
tartunk, vagy tanórához kapcsolódó kiegészítő ismereteket nyújtunk, amelyben az internet ismeretanyagát, 
és könyvtári dokumentumokat használunk fel. 

Felkínáljuk a napközis csoportok számára, hogy a szabadidős tevékenységük keretében rendszeresen 
látogathatják a könyvtárat. A látogatások alkalmával mindig valamilyen eseményhez kapcsolódó 
foglalkozások megtartását, esetleg kézműves foglalkozást ajánlunk a pedagógusoknak. Ösztönözzük a 
tanulókat a beiratkozásra. 

Fontos az „élő” mese” a gyermekek számára, ehhez kapcsolódó mesefeldolgozásokat, 
mesedramatizálást ajánlunk fel. 

Vetélkedők: A tananyaghoz kapcsolódó, vagy egyéb játékos vetélkedőkről tájékoztatjuk a 
pedagógusokat. Bármilyen vetélkedőt elkészítünk, lebonyolítunk, igény szerint. 

„7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” Országos Mesevetélkedő 2016/2017. 
A Gyermekkönyvtár koordinálja a hónapokon keresztül tartó országos mesevetélkedő megyei szintű 

lebonyolítását, és ellátja az adminisztrációs feladatokat. A megyei döntőre áprilisban kerül sor, melyet a 
gyermekkönyvtárosok vezetnek le. 

Minden évben olvasópályázatot hirdetünk alsó és felső tagozatos tanulók számára.  A verseny az 
Internet Fiesta keretén belül indul, és decemberben fejeződik be. 

Középiskolások számára előadások megszervezése, lebonyolítása, mely igény szerint történik. (pl. a 
másság elfogadása, drogmegelőző előadás, internet veszélyei, stb.) 

Kiállítások: születési évfordulósok, nálunk járt írók, ifjúsági könyvdíjasok munkáiból folyamatos 
könyvkiállítás. 

Egyéb kiállítások: olvasói munkákból (pl. lego, horgolt állatok stb.) – folyamatos lehetőségek 
kihasználása. Ünnepkörökhöz kapcsolódó kiállítások. A játszóházakban készült tárgyak kiállítása stb. 

Befogadó otthonból érkező hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítjuk a kézműves foglalkozásokon 
való részvételt, a gyermekkönyvtár helyben használatát, és a nevelők felelőségével a könyvek kölcsönzését. 
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Tervezett rendezvénynaptár 2017 

Ismétlődő 
Babázó foglalkozás – minden szerdán 9:30 
Baba-Mama Klub – minden szerdán 9:30 

JANUÁR 

Szerencsevarázsoló játszóház – január 13. 

Lego Klub – január 14. 

Origami Klub – január 14. 

Megemlékezés a Kultúra Napjáról – Szavalóverseny általános iskola 
tanulók részére – január 19. 

FEBRUÁR 

Babázó farsang – február 15. 

7 mérföldes csizmában heted 7 határon át – országos mesevetélkedő 
február 9. 

Maskara – Farsangi kézműves foglalkozás február 10. 

Lego klub – február 11. 

Origami Klub – február 11. 

MÁRCIUS 

„Játszó kuckó” – megnyitó március 08. 

Lego klub – március 11. 

7 mérföldes csizmában heted 7 határon át – országos mesevetélkedő 
március 

Internet Fiesta – a programokban való aktív részvétel március 22-28. 
Kalapos Éva író-olvasó találkozó 

Olvasópályázat indítása gyerekeknek – Internet Fiesta 

Szolnok vetélkedő – török kor március 29. 

ÁPRILIS 

„A másik forradalom” – író-olvasó találkozó Dragomán György íróval 
április 7. 

7 mérföldes csizmában heted 7 határon át – országos mesevetélkedő 
április 

Lego klub – április 8. 

Költészet Napja – A Fényvirág Együttes rendhagyó irodalom órája, 
megzenésített versek, április 11. 

„Nyuszifül” - Húsvéti kézműves foglalkozás, április 12. 

MÁJUS 

Májusfa állítás óvodások közreműködésével, közös rendezés a 
művelődésszervezőkkel – május 02. 

Lego klub – május 13. 

Pünkösdi királynéválasztás – néphagyományunk felelevenítése 
általános iskolások közreműködésével – május 31. 

JÚNIUS 

„Piros Pünkösd napja” – kézműves foglalkozás június 2. 

Ünnepi könyvhét – Programok gyerekeknek, felnőtteknek, író-olvasó 
találkozók lehetséges előadói: Lakatos Levente, Ugron Zsolna, Kollár 
Anna (Modern istennők), Fábián Janka, Balázsy Panna, Beck Andrea, 
Finy Petra június 8-12. – programok szervezés alatt 

Lego klub 

„Szünidölő” a könyvtárban  – közös nyári szabadidős program a 
művelődésszervező kollégákkal június 19- 

JÚLIUS 
„Szünidölő” a könyvtárban  – közös nyári szabadidős program a 
művelődésszervező kollégákkal 

ZÁRVA július 10-28-ig 

AUGUSZTUS 
„Szünidölő” a könyvtárban  – közös nyári szabadidős program a 
művelődésszervező kollégákkal 

SZEPTEMBER 
Analfabétizmus napja – szeptember 8. 

„Hulló falevelek” – őszi játszóház, szeptember 15. 
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Lego klub – szeptember 16. 

Népmese napja – meseírópályázat meghirdetése– Bábműsor (Harlekin 
bábszínház) szeptember 29. 

OKTÓBER 

Őszi könyvtári napok – Könyves vasárnap, programok szervezés alatt – 
lehetséges előadó: Rupáner-Gallé Margó, Mautner Zsófi, Liptay 
Claudia (Édes kettes), Borbás Marcsi (közös főzés Könyves Vasárnap), 
Beck Andrea, Balázsy Panna, Finy Petra, Víg Balázs 

„7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” Országos Mesevetélkedő 
2017/2018 indítása 

Lego klub – október 14. 

Őszi szünet – programok szervezése, október 30-november 3. 

„Tök jó” – töklámpáskészítő verseny – október 31. 

NOVEMBER 

Márton napi játszóház – november 10. 

Lego klub – november 11. 

Adventi koszorú készítés – november 24. 

DECEMBER 

Babázó foglalkozáson a Mikulás – december 6. 

Mikulás a gyermekkönyvtárban – december 6. 

Luca napi kézműves foglalkozás – december 8. 

Lego klub – december 9. 

Családi hétvége – december 16. – programok szervezés alatt 

Téli szünet – programok szervezése, december 27-29. 

Feladat: folyamatos 
Felelősök: Balogné Szabó Anita, Gálné Weigert Éva, Tuzáné Lukács Márta 

Szandaszőlősi Fiókkönyvtár 

Általános szolgáltatások 

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

Olvasók tájékoztatása szóban, telefonon, e-mailben. 
Olvasói igényre dokumentumok más tagintézményből való megkérése, kölcsönzése. Más 

könyvtárakban fellelhető dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés keretében való igénylése. 
A dokumentumok helyben használatában segítségnyújtás. 
Könyvtárismertető, illetve adott témakörhöz kapcsolódó csoportos foglalkozások (előzetes 

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

segítséget nyújt a használatban. Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés (térítéshez kötött szolgáltatások). 
Új szolgáltatás keretében a Mesetablet megismertetése a könyvtárlátogatókkal, illetve ezáltal az 

elektronikus dokumentumokkal. 

Rendszeresen könyvkiállításokat, vitrinkiállítást szervezünk nemzeti ünnepekhez, ünnepkörökhöz, jeles 
napokhoz, évfordulókhoz, országos programokhoz kapcsolódóan. 

Az olvasás, a könyvtárhasználat népszerűsítése érdekében 2017-ben több alkalommal tervezzük 
(Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Őszi Könyvtári Napok), hogy a fiókkönyvtár falain kívül mutatunk be 
ízelítőt a könyvtár állományából. „Könyves” akcióprogramokkal szintén a könyveket helyezzük előtérbe (pl. 
könyvdominó, könyves vakrandi, „szívküldi”, könyvtári kitelepülés a Művelődési Ház agora részére, 
megbocsátás napja). 

2017-ben továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúsági irodalmi részleg bővítésére. Ezen belül is 
törekszünk minden korosztály igényeit kielégíteni azáltal, hogy a nemzetközi trendekhez igazodva külön-
külön, az olvasói térben is elválasztva és kiemelve kínáljuk az egyes korosztályi könyveket, úgy, mint 
kiskamasz (8-12 éves gyerekek), kamasz (13-18 éves korosztály) és a már felnőtt irodalomba átmenetet 
képező fiatal felnőtt kategóriákban. Folyamatban van a gyermekrészleg polcrendszerének bővítése, amiket 
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kihasználva már differenciáltabban, áttekinthetőbben tudjuk bemutatni könyveket, képregényeket, 
újságokat is. Emellett 2017-től bevezetjük könyvtárunkban a mesetablet használatát, mely során kicsik és 
nagyon ismerkedhetnek az elektronikus dokumentumok adta lehetőségekkel. 

Az általános iskolás korosztály körében népszerűek az író-olvasó találkozók. A tavalyi évhez 
hasonlóan szívesen hívnánk további kortárs szerzőket. 

A fiókkönyvtár jó kapcsolatot ápol a településrész óvodáival és az általános iskolával. 2017-ben is 
könyvtárhasználati foglalkozásokkal várjuk a csoportokat, a Művelődési Házzal együttműködve, projektoros 
vetítésekkel is színesítve ezeket. Célunk, hogy az aktuális projektmunkában való segítségnyújtáson túl a 
gyerekek megismerjék a könyvtári környezetet, szabadon mozogjanak benne, bátran válogassanak nekik 
szóló dokumentumokból és felmerüljön bennük az igény, hogy szabadidejükben is ellátogassanak hozzánk. 
A családok számára kézműves foglalkozásokat, mesedélutánokat szervezünk. Ez utóbbit tervezzük angol 
nyelven is elindítani, ezáltal is segítve a kisebbek nyelvtanulását, más kultúrkörrel való megismertetését. 

2017-ben továbbra is várjuk a Zsipp-zsupp Könyvtári Babázó foglalkozásra az édesanyákat és a 
babákat (néhány hónapostól 3 éves korig). Ingyenes foglalkozásunk heti egy alkalommal kerül 
megrendezésre. Váltakozva lennének a már megszokott közös mondókázós, ölbéli játékos alkalmak, illetve 
az „ismeretterjesztő” programok, amikor is szakember vendéget tervezünk hívni a kismamákat érdeklő 
témákban (pl. babamasszázs, elsősegély, egészséges életmód, speciális étrendek babáknak, 
munkaerőpiacra visszatérést). 

Az olvasók nagy megelégedésére az elmúlt években jelentősen gazdagodott a szép- és szakirodalmi 
állomány egyaránt. Célunk, hogy az olvasótérben a könyvtár gyűjteménye szabadabban áttekinthető 
legyen, ezáltal a látogatók is könnyebben és önállóan kereshetnek, hozzáférhetnek az igényeiknek 
megfelelő könyvekhez. Terveink között szerepel az online elérhető tartalmak és adatbázisok népszerűsítése 
az olvasók körében. Ez évtől elérhetővé válik könyvtárunkban is az Arcanum Digitális Tudománytár illetve az 
EBSCO eBooks adatbázisok. Utóbbi szintén az elektronikus dokumentumok világába vezeti be az olvasókat. 
Mindemellett szeretnénk népszerűsíteni a Textlib integrált könyvtári rendszer által elérhető 
szolgáltatásokat: online könyvhosszabbítás, előjegyzés, foglalás lehetőségét, így igyekszünk erre is felhívni 
az emberek figyelmét a gördülékenyebb könyvtárhasználatra. 

Tallinn Fiókkönyvtár 

Általános szolgáltatások 

A könyvtári dokumentumok helyben használatának és kölcsönzésének segítése, telefonos és 
személyes tájékoztatás. 

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. 

A könyvtár és a Waldorf iskola között 2017-ben megkötendő megállapodás keretében a fiókkönyvtár 
könyvtárosa működteti a Waldorf iskola könyvtárát, illetve a fiókkönyvtár állományának bekapcsolásával 
munkaidejében ellát egyéb iskolai könyvtári feladatokat is. A dokumentum beszerzés és az olvasói 
szolgáltatások területén kiemelten figyelünk a 16 évnél fiatalabb olvasók, a Waldorf pedagógia iránt 
érdeklődő pedagógusok és szülők könyvtári igényeire. 

Az előző évekhez hasonlóan kifejezetten a Waldorf iskolások számára tervezzük legalább egy író-
olvasó találkozó vagy gyerekeknek szóló irodalmi műsor megszervezését. 

A mozgásukban akadályozott, idős használók speciális igényeinek kielégítése érdekében 2016-ban 
beindult a városrészben „A könyv házhoz megy” szolgáltatás. Célunk a kezdeményezés folytatása, 
lehetőségek szerinti fejlesztése. 

A könyvtárhasználat növelése érdekében szükséges a városrész lakosságával jobban megismertetni a 
könyvtárat és szolgáltatásait.  Ennek érdekében tájékoztató táblák felszerelése a városrész látogatottabb 
intézményei közelében. 

Annak érdekében, hogy az új könyvek elférjenek a polcokon, szükségessé vált a fiókkönyvtár 
állományának selejtezése, illetve a kevéssé használt állomány raktári elhelyezése. 
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Alapító okirat szerinti közművelődési feladatellátás 

Hild Viktor Könyvtár - Közművelődési részleg 

Január 

január 5. ,, Képek a Fantázia rajz gyárból” című paraván kiállítás megnyitója Kulcsár Kinga rajzaiból és 
a Slam Poerty klub 

január 18. A Honvéd Kulturális Egyesület Kiállításának megnyitója a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából- Hild Galéria 

január 20. Kézműves kiállítás és vásár 
január 21.  Kultúra napi műsor az Aranysor íróklub közreműködésével 

Február 

február: Farsangi vitrinkiállítás 
február 9: Slam Poetry klub 
február 10-11.: Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében: 

február 10. óvodás farsangi játszóház és Maskara kézműves foglalkozás 
február 11. Farsangi kézműves kavalkád az intézményben működő csoportok részvételével 

február 15. Szokolai Jánosné Kiállításának megnyitója 
február 17. Kézműves kiállítás és vásár 

Március 

március 8. Játszó-kuckó babaszoba megnyitása az IFI-Ponton 
március 7. Tiszta Szívvel Szolnokért ingyenes lakossági szűrőprogramhoz közreműködés 
március 11. Aranysor íróklub kiállítás megnyitója és Nőnapi műsora 
március 11. Babaruha börze 
március 17. Kézműves kiállítás és vásár  
március 14: Hangosítás és koszorúzás a Széchenyi Gimnázium előtti kopjafánál 
március 18. Tavaszköszöntő irodalmi séta Aranysor íróklubbal  
március 22. Paraván kiállítás a ,,Víz világnapja”alkalmából 

Április: 

április: Húsvéti vitrinkiállítás 
április 3. Oszlánczy Renáta vitrinkiállítása 
április 8. Babaruha börze 
április 13-18: Tavaszi szünet az IFI –Ponton 
április 19. A Magyar Fotóművészek Világszövetségének kiállítás megnyitója 
április 21. Kézműves kiállítás és vásár és vetélkedővel egybekötött népi zenés játszóház a Fényvirág 

Együttessel a Könyvtár előtti téren 
április 21. Paraván kiállítás, a Föld napja alkalmából 

Május 

május 8-11. Közösségek hete programsorozat 
május 13. Babaruha börze 
május 24-től Gyereknapi paraván kiállítás 
május 17. A H.K.E. kiállítása a Honvédelem napja alkalmából 
május 19. Kézműves kiállítás és vásár és nép játszóház a Könyvtár előtti téren 

Június—július—augusztus 

Szünidei vitrinkiállítás 
Nyári paraván kiállítás az IFI- Ponton készült rajzokból 
június 16. Kézműves kiállítás és vásár és nép játszóház a Könyvtár előtti téren 
június 19.-től augusztus 25.-ig Nyári szünet az IFI –Ponton 
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augusztus 18. Kézműves kiállítás és vásár és nép játszóház a Könyvtár előtti téren 

Szeptember 

szeptember 1: Hangosítás és koszorúzás a Széchenyi Gimnázium előtti kopjafánál 
szeptember: ,,Őszi színek” c. paraván kiállítás és vitrinkiállítás dekorációs jelleggel 
szeptember 9: Babaruha börze 
szeptember 15. Kézműves kiállítás és vásár és nép játszóház a Könyvtár előtti téren 
szeptember 20. ,,Őszikék” Aranysor íróklub őszköszöntő műsora 
szeptember vége: Korosztályok szellemi és ügyességi vetélkedője: nagyszülők és unokák részvételével 

Október 

október 14. Babaruha börze 
október 18. H.K.E kiállításának megnyitója a magyar festészet napja alkalmából a Hild-Galériában 
október 20. Kézműves kiállítás és vásár és nép játszóház a Könyvtár előtti téren 
október 23.-i paraván kiállítás 
október 20. Hangosítás és koszorúzás a Széchenyi Gimnázium előtti kopjafánál 
október vége-november eleje: őszi szünet az Ifi-Ponton 

November 

november 11. Babaruha börze 
november 15. Fotókiállítás Dora Lilla alkotásaiból 
november 11. Az Aranysor íróklub műsora ,, A magyar nyelv napja” alkalmából 
november 17. Kézműves kiállítás és vásár 
november 29. Töklámpás-faragó kézműves foglalkozás 

December 

karácsonyi témájú vitrinkiállítás 
december 09. Babaruha börze 
december 15. Kézműves kiállítás és vásár 
karácsony előtt: Hangosítás a Széchenyi Gimnázium előtti kopjafánál 
december vége: Téli szünet az IFI-Ponton 

Egyéb terveink: 

Darts-klub (gyerekeknek 9-16 éves korig) 
Játék-klub (minden korosztálynak) 
Hármas Vitrinben: a Borka Alkotóház folyamatosan megújuló kiállításai  

Feladat: folyamatos 
Felelősök: Lázár Tibor, Mihályiné Ondok Anikó 

Kertvárosi Közösségi Ház 

Tisza Nyugdíjas Klub - minden második hétfőn - július és augusztus kivételével 
TE+ÉN Nyugdíjas Klub - februártól minden pénteken 
Utazók klubja - márciustól decemberig minden hónap első és harmadik keddjén 
Jóga - minden csütörtökön 
„Asszonytorna” - októbertől június elejéig minden kedden és csütörtökön 
„Szolnoki Aktív Kertvárosiak” – alakulóban lévő csoport, kedden délelőttönként és szombatonként 

vennék igénybe intézményünket 
Húsvéti kézműves foglalkozás – április 14. 
Karácsonyi kézműves foglalkozás – december 21. 

Feladat: folyamatos 
Felelősök: Lázár Tibor 
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Szandaszőlősi Művelődési Ház 

A művelődési ház a városrész megtartó erejének növelése érdekében számos olyan tevékenységet, 
szabadidős programot kínál az itt élők számára, amelyek vonzóvá teszik Szandaszőlőst, évekkel korábban 
meghatározott hosszú távú célja, alapelvei is ezt támasztják alá: 

Hosszú távú célunk: 

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 helyszíne.  

Célunk, 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. 

Alapelveink: 

a közművelődéshez való jog gyakorlása, mindenki számára nyitott intézmény működtetése 
a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése 
közösségi művelődési formák biztosítása 
színvonalas szórakozási lehetőségek biztosítása 
szakmai együttműködések, partnerség 
Az alapelvek mentén meghatározott feladatainkat minden évben megfogalmazzuk, prioritásokat 

nevezünk meg, melyek kiemelteknek tekintünk az adott évre vonatkozóan. 

A 2017-re meghatározott kiemelt feladataink a következők: 

Meghatározott feladataink: 
Sikeres EFOP-3.3.2-16 pályázat esetén az abban vállalt tevékenységek magas színvonalú 

lebonyolítása. 
Új közösségek létrejöttének, a meglévők működésének segítése. 
Az egyének és az önként szerveződött közösségek aktív, alkotó tevékenységének támogatása. 
A rendezvények színvonalának megtartása, lehetőség szerinti emelése. 
Partnerkapcsolatok erősítése. 
Marketingtevékenység eredményesebbé tétele. 
Gyermekművelődés pozíciójának megtartása, tevékenységük animálása az ifjúsági 

közművelődés tartalmi elemeinek kimunkálása, az idős korosztályok és a hátrányos kulturális 
helyzetű társadalmi rétegek közművelődésbe való bevonása. 

Feladatunk a városrész gyerekeinek a tanulási időszakban történő művészeti orientációjú 
szakkörökbe szervezése, szünidei foglalkoztatással kiegészítve. 

Közügyekben való tájékozódás, az információk terjesztésének segítése. 

Közművelődési tevékenységeinkkel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat az egyes területek bontásában: 

Rendezvények szervezés  

Cél: A sokszínű, gazdag programkínálat megtartása és fokozása a lakóterületen élők számára, 
bizonyos rendezvények esetén kiterjesztve nagyobb hatókörre is. 

Célérték: látogatottsági adatok emelkedése 
Feladatok: 

Az éves rendezvényterv kialakítása, figyelembe véve a korosztályi és életkori sajátosságokat 
A kialakított programterv alapján a rendezvények színvonalas megszervezése 
A rendezvények szervezési folyamatában az állandó kapcsolattartás és információátadás, 

szóban és írásban 
Pályázatok keresése, írása a rendezvényeink megvalósítása érdekében 
A lakókörzet más közintézményeivel való kapcsolattartás, rendezvényeik szakmai támogatása 
A közéletben való aktív szerepvállalás 
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Rendezvényeink rendszeres propagálása a helyi médiában, városi programfüzetekben, 
honlapon, közösségi oldalakon 

A rendezvényekről készült hangzó és képi anyagok rendszerezése, archiválása 
Az intézményi kommunikáció javítása érdekében rendezvényeink folyamatos dokumentálása 

az intézmény havi elektronikus kiadványában, munkatársi értekezleteken tájékoztatók tartása 
A rendezvényekről meghívó, plakát tervezése 

Ismeretterjesztés 

Cél: Olyan ismeretterjesztő programok kínálása a lakosság számára, melyek az új és a meglévő 
ismeretek bővítésére irányulnak minden korosztály számára. 

Célérték: A különböző korosztályok, a lakosság szakmai ismeretei bővülnek 
Feladatok: 

Az ifjúsági korosztály számára ismeretterjesztő, elsősorban drogprevenciós program 
szervezése legalább két alkalommal (sport- és szabadidős bajnokságok, filmvetítések, koncertek) 

Ismeretterjesztő előadások szervezése a lakosság részére évente legalább 5 alkalommal 
(egészségbörzék klubok tájékoztató előadásai egészségmegőrzéssel kapcsolatosan) 

Kiállítás rendezése 

Cél: A művelődési ház esztétikus, több funkciós aulájának hangsúlyozottabb kihasználása a helyi 
alkotók munkáinak bemutatása céljából, valamint a közönség és a művészet indirekt találkozásának 
elősegítése. 

Célérték: A Művelődési Ház legalább havonta kiállításokat rendez. 
Feladatok: 

Helyi alkotókkal, intézményekkel való kapcsolat felvétele, fenntartása 
Kiállítások szervezése 
Különböző művészetekkel kapcsolatos versenyfelhívások, rajzpályázatok szervezése 

Művelődő közösségek tevékenysége 

Cél: A művelődési ház saját szakmai és infrastrukturális potenciáljával a művelődő közösségek 
létrejöttének, működésének segítése, a közösségek közönség előtti bemutatkozási lehetőségeinek 
megteremtése. 

Célérték: Az alkotó és a művelődő közösségek száma emelkedik  
Feladatok: 

Szakkörök létrejöttének és folyamatos működésének biztosítása, igény esetén fellépési 
lehetőség megteremtése 

A klubokkal, szakkörökkel folyamatos kapcsolattartás, működésük segítése pályázatírással, 
rendezvényeik sikeres lebonyolításában való közreműködés 

Folyamatos kapcsolattartás a helyi általános iskola pedagógus kollégáival, gyerekekkel, 
szülőkkel 

Nem programszerűen szervezett tevékenység 

Cél: Azon nem programszerűen szervezett szolgáltatások fejlesztése, melyek az intézmény 
valamennyi látogatója által nyitvatartási időben igénybe vehetők. 

Célérték: A művelődési ház helyiségeinek, berendezéseinek alkalmassá tétele az agóra, az animált 
agóra, az információközvetítés funkcióra 

Feladatok: 
Látogatottság mérésének új kidolgozása 
A közösségi tér funkciót erősítve még fokozottabb animált tevékenységkínálat az ifjúság 

számára 
A játékok folyamatos karbantartása, újak beszerzése 
A művelődési ház információs felületeinek (vitrin, megállító tábla, paraván stb.) folyamatos 

aktualizálása, esztétikusságának fenntartása 
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A művelődési ház kínálatának nagy része az óvodás, általános iskolás korúakat célozza meg. Az intézmények 
vezetőivel és pedagógusaival hatékony, nagyon jól működő munkakapcsolat alakult ki az évek folyamán, 
aminek köszönhetően kölcsönösen segítjük egymás munkáját. A helyi nevelési-oktatási intézmények 
kiemelt rendezvényeiket a művelődési házban tartják, kihasználva a színházterem adottságait, valamint 
egyéb technikai, infrastrukturális hátteret. 

2017. évi rendezvényterv 

A jó gyakorlatokat és a látogatói igényeket, statisztikai mutatókat figyelve állítottuk össze a 2017-es 
évre vonatkozó rendezvénytervet. 

időpont program 

2017. január 12. Háztáji piac 

2017. január 20-31. Hunya Zoltán érmekiállítás 

2017. január 24. Ifjúsági hangverseny 

2017. február 1.-17. Paverpol kiállítás-Kerekes Andrea 

2017. február 3. iskolai farsang  

2017. február 4. Maskarádé 

2017. február 4. Farsangi táncház 

2017. február 9. Háztáji piac 

2017. február 11. Nőklub farsang 

2017. február 18. Nagycsaládosok farsangja 

2017. február 20-március 3. Harry Potter világa fotókiállítás-Földi Regina 

2017. február 22.  Rendhagyó irodalomóra Meister Évával 

2017. február 25.  XXV. Nemzetközi Borverseny 

2017. március 3. Béke Klub farsang 

2017. március 8. Ifjúsági hangverseny 

2017. március 9. Háztáji piac 

2017. március 11. Rejtvényfejtő bajnokság 

2017. március 20. Városi rajzpályázat kiállítás(beérkezési határidő: márc. 13.) 

2017. április 5. meseelőadás 

2017. április 8. húsvéti játszóház 

2017. április 13. Háztáji piac 

2017. április 15. Nőklub tavaszköszöntő bál 

2017. április 29. KoroSztár 

2017. április Aranycsillag táncest 

2017. május 11. Háztáji piac 

2017. május 12. Béke Klub anyák napja 

2017. május 19. Dance-fitness gála 

2017. május 31.-június 1. néptánc gála 

2017. június 8 órás vetélkedő 

2017. június 8. Háztáji piac 

2017. június 17. Szandai halételfőző verseny 

2017. június 24. Szandai Nyár 

2017. június 30. Béke Klub sportnap 

2017. július 10-14. MóKaLand tábor 

2017. július 13. Háztáji piac 

2017. július 14. Lampionos esték 

2017. július 17-21. MóKaLand tábor 

2017. július 21. Lampionos esték 

2017. augusztus 10. Háztáji piac 

2017. augusztus Cinemagóra 
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időpont program 

2017. augusztus Mesehősök napja 

2017. augusztus Családi kalandtúra 

2017. augusztus Partitúra a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral 

2017. szeptember 14. Háztáji piac 

2017. szeptember 15. Mustivál 

2017. szeptember 16.  Együtt Szandáért egészségnap 

2017. szeptember-október Nőklub szüreti bál 

2017. október 6. Béke Klub Idősek világnapja 

2017. október 12. Háztáji piac 

2017. október 14. Őszi almaságok 

2017. november 2-3. Őszi szüneti foglalkoztató 

2017. november 11. Márton-napi játszóház 

2017. november Nőklub Erzsébet/Katalin bál 

2017. november 25. Egyházi koszorúkészítés 

2017. november 26. Adventi műsor és gyertyagyújtás 

2017. december 2. Adventi kézműves játszóház 

2017. december 3. Adventi műsor és gyertyagyújtás 

2017. december 10. Adventi műsor és gyertyagyújtás 

2017. december 14.  Háztáji piac 

2017. december 17. Luca-napi boszorkányságok 

2017. december 17. Adventi műsor és gyertyagyújtás 

2017. december 18. Béke Klub karácsony 

2017. december 20-22. Téli szünidei foglalkoztató 

2017. december Adományosztás 

2. Folyamatban lévő intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztés tervek bemutatása 

Jelenleg nincsen folyamatban lévő intézményi infrastrukturális fejlesztésünk. 

3. Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok 

Pályázatot nyújtottunk be az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 
című felhívásra: EFOP-3.3.2-16-2016-00079 pályázati azonosítószámmal a KultúrTÁR – esély a jövőre 
projekt megvalósítására. 

Kedvező elbírálás esetén a megvalósítás komoly feladatot jelent intézményünk számára. 
Az EFOP 3.7.3., EFOP 4.1.8-16, illetve EFOP 4.1.7-16 pályázatokra készülünk, folyamatban van a 

szakmai munka, elkezdődtek a tervezések, minden konstrukcióra be kívánjuk adni projektötleteinket. Úgy 
gondoljuk ezekből a forrásokból mind szolgáltatás, mind infrastrukturális tekintetben meg tudunk újulni. 

A Szandaszőlősi Fiókkönyvtárban klímaberendezés beszerelését és fűtéskorszerűsítést tervezünk. 
A Tallinn Fiókkönyvtárat az utcai fronton jelenleg csak egy üvegajtó védi. Az értékes eszközállomány 

szükségessé teszi a betörés elleni védelem növelését. Ennek módja lehet az ajtó megerősítése vagy riasztó 
felszerelése. 

Tervezzük a városrészben egy KÖNYVTÁR feliratú útbaigazító tábla kihelyezését. 
Folyamatban van az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 

felhívásra benyújtandó pályázat készítése. 
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3.1. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói    

ebből szerver    

Multifunkciós berendezés 1 1.000.000  

Szkenner    

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

   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)    

További beszerzéseinket benyújtott és benyújtani tervezett pályázataink elbírálása után tervezzük 
meg. 

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. 

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. 

Nemzetiségi ellátásra OIK 80.000  Máté 
Ágnes 

2017.06. 2017.12.31. 

Márai-Program VII. 750.000  Máté 
Ágnes 

2017.06. 2017.12.31. 
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Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

EFOP-3.3.2-16-2016-00079 KultúrTÁR – 
esély a jövőre 

30.000.000 0 Kiss Edit 2017.03.01. 2018.08.31. 

 

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-szolgálati osztály 

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény egyik alapfeladata a helyismereti 
információk gyűjtése és szolgáltatása. A Verseghy Ferenc Könyvtár helyismereti külön gyűjteménye 1954-
ben jött létre. A gyűjtemény napjainkban kutatók számára is jól használható helytörténeti szakkönyvtárnak 
tekinthető. Az unikális megyei tartalom miatt hiánypótló szolgáltatásnak tekinthető, amely kiegészíti a 
társintézmények (múzeum, levéltár) adattárait. 

Nyomdai köteles dokumentumok statisztikájának vezetése, helyismereti jellegű kéziratok, 
aprónyomtatványok rendszerezése állandó feladat. 

A Helyismereti gyűjtemény új könyveinek analitikus feldolgozása folyamatos. 
2010 őszén Helyismereti blog rovat szerkesztésébe kezdtünk a könyvtár honlapján 

(http://www.vfmk.hu/blog/531). Rendszeresen készítünk évfordulókról, jeles napokhoz kapcsolódó helyi 
szokásokról összefoglalókat és könyvajánlókat, valamint a különgyűjtemény érdekes és kiemelkedő 
dokumentumairól ismertetőket. 

A Helyismereti Objektumtár és Wiki folyamatosan épül. 
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. 

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. 

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. A foglalkozásokra 
bejelentkezni előzetes időpont egyeztetéssel lehet telefonon, személyesen, e-mailben. 

2016-ban két kollégám vett részt bábcsoportvezetői képzésben, az ott szerzett tudásuk 
hasznosításával interaktívabbá kívánom alakítani a bábfoglalkozásokat, a bábok kerüljenek közelebb a 
gyermekekhez, egy-egy mese feldolgozásakor is. 

Meghívott előadóink időről időre igényes rendezvényekkel szórakoztatják a gyermekeket, legyen az 
író–olvasó találkozó, kulturális, művészeti előadás vagy egyéb szórakoztató program. 
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Változatos családi hétvégéken fogadjuk látogatóinkat. Minden hónapban manuális foglalkozások, 
vagy bábelőadások várják a hozzánk betérőket. Ezek témái igazodnak az aktuális időszakhoz, ünnepkörhöz. 

Heti rendszerességgel szervezünk zenés, mondókázó babafoglalkozást Ciróka Móka címmel a 0-3 
éves korosztály és szüleik részére. A foglalkozással a legkisebb gyermekek zenei neveléséhez járulunk hozzá. 

A Gyermekkönyvtár tereiben képzőművészeti kiállításoknak adunk helyt. Az IFI-ART kiállítások sora 
mellett alkalomszerűen más, a korosztály érdeklődésének megfelelő időszaki kiállítást is megrendezünk, pl. 
origami kiállítás, gyermekrajz kiállítás, írói életműnek emléket állító kiállítás (Bálint Ágnes). 

Az intézmény életében meghatározó kiemelt rendezvények (Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, 
Országos Könyvtári Napok) lebonyolításában a Gyermekkönyvtár a korosztályának megfelelő programok 
megszervezésére vállalkozik, a Kölcsönző csoport a beiratkozási és kölcsönzési akciók lebonyolításával veszi 
ki a részét. 

Rendezvények 2017. – Gyermekkönyvtár, kölcsönző pult 

Időpont, 
tervezett 

Rendezvény Rövid leírás 

hetente - kedd Ciróka Móka 
Verses, mondókás interaktív babafoglalkozás 0-3 éves korú 
gyermekeknek és szüleiknek 15-20 percben. 

hetente - 
csütörtök 

Ringató 
Babafoglalkozás 0-3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek 
népzenész tanár vezetésével. 

január- május 
Hétmérföldes 
mesevetélkedő 

Többfordulós országos mesevetélkedő kisiskolások 
részvételével. 

január 22. A magyar kultúra napja 
Himnusz illusztrációs rajzpályázatot hirdetünk, melynek 
pályamunkáiból kiállítást tervezünk. 

január 28. Családi hétvége Kézműves foglalkozás – farsang  

február 6. 
Szép magyar beszéd 
verseny 

A Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében megvalósított 
verseny helyszíne a Gyermekkönyvtár. Az országos 
versenysorozat Szolnok városi, és Szolnok város környéki 
fordulója zajlik általános iskolások részére. 

február 14. 
A könyvtár szereti 
olvasóit! 

Beiratkozási és késedelmi díj akciók, könyvajánlók a 
szeretetről, szerelemről. 

február 25. Családi hétvége Bábelőadás – A három kismalac és a farkas  

március 14. Családi kézműves délután Kokárdakészítés és egyéb dekoráció a nemzeti ünnephez. 

március 22-
25. 

Internet Fiesta 

Az Internet használatát népszerűsítő programsorozat. Célja 
felhívni a figyelmet az interneten található információkra, a 
felhasználásuk módjaira és a veszélyekre. Kiajánlott 
foglalkozások: 

 Bibi a neten – internetes mese óvodásoknak 

 Bigyoo és FürkÉSZ tanácsai gyermekeknek 
Meghívott vendég: Kalapos Éva: A Massza c. könyv szerzője 

március 25. Családi hétvége Kézműves foglalkozás – tavasz  

április 11. Költészet napja Író-olvasó találkozó, közönségtalálkozó szervezés alatt 

április 22. Föld napja 
„Zöld világom 3.0” környezetvédelmi vetélkedő általános 
iskolásoknak. 
Együttműködő partner: Europe Direct Szolnok 

április 29. Családi hétvége Bábelőadás  

május 6. Európa nap A Bulgária – Románia rajzpályázat eredményhirdetése 

május 26-28. Születés hete 

A Tiszakötők Szolnoki Babahordozó Klub szervezésében 
megvalósuló rendezvénysorozat egyik helyszíne a 
Gyermekkönyvtár. Ismeretterjesztő előadások, beszélgetések 
meghívott vendégekkel. 

május 27. Családi hétvége Kézműves foglalkozás – gyermeknap  

június 8-11. Ünnepi Könyvhét és Író- olvasó találkozók, könyvbemutatók, könyvvásár. 
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Időpont, 
tervezett 

Rendezvény Rövid leírás 

Gyermekkönyvnapok (szervezés alatt) 

június 19-23. Könyvtári tábor Alsó tagozatos kisdiákok részére 

szeptember-
december 

Verseghy Nyelvművelő 
verseny 

Verseghy évforduló tiszteletére felelevenítve a hagyományt 
meghirdetjük felső tagozatos diákoknak a tanulmányi 
versenyt. 

szeptember 
29. 

Népmese napja 
Mesemondó vendég, közönségtalálkozó vagy bábelőadás. 
Tervezett műsor: - Harlekin Bábszínház: Tancika Mancika 
(szervezés alatt) 

szeptember 
30. 

Családi hétvége Kézműves foglalkozás – ősz  

október 2-8. 
Országok Könyvtári Napok 
és Könyves Vasárnap 

A könyvtárak állományát, rendezvényeit, lehetőségeit 
népszerűsítő programsorozat. Színes családi programok, 
olvasásnépszerűsítő események az ország minden 
könyvtárában. (szervezés alatt) 
Könyves Vasárnap kedvezményes beiratkozási és kölcsönzési 
akciók. 
A gyermekeknek szóló olvasási kihívás eredményhirdetése.  

október28. Családi hétvége Bábelőadás  

november 25. Családi hétvége Kézműves foglalkozás – advent  

december 16. Családi hétvége Bábelőadás  

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2017-ben, a megyei könyvtár 
kommunikációs tevékenységének bemutatása 

Menedzsment 

Nehézséget okoz, hogy a menedzsment-team 1 taggal kevesebb, jelenleg 2 igazgatóhelyettes segíti az 
igazgató munkáját. 

Az új igazgató és illetve a szervezet összecsiszolódása ennek az évnek a legnagyobb kihívása, ennek 
elősegítése érdekében az év során csapatépítő eseményeket tervezünk, ebben külső tréner is segít. 

Az idei év sokrétű feladataihoz alkalmazkodva a team-munkának nagyobb teret kíván adni a vezetés. 
Így jobban ki tudjuk használni egyes célfeladatok tekintetében a humán erőforrást. 

Minőségirányítás 

Az intézményben korábban működő Minőségirányítási Tanács újjá szervezése 2017-ben megtörténik, 
mert a régi tanács a tagok változása miatt életképtelenné vált. 

A tervezett minőségirányítási munkát külső minőségirányítási szakértő segíti, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásának köszönhetően. Az ő közreműködésével kezdődik el a TQM alapú minőségirányítási 
rendszer bevezetése, ezáltal fejlesztve az intézmény szervezeti illetve minőségkultúráját. A fentebb említett 
team-munka bevezetése ebben a munkafolyamatban szintén elengedhetetlen. 

Képzés: A Minőségirányítás a könyvtárban 120 órás akkreditált kecskeméti képzésen 2017-ben az 
igazgató vesz részt, hiszen a minőségkultúra csak akkor épülhet be a szervezet hétköznapjaiba, ha a vezetés 
elkötelezett ezen a téren. 

Kommunikációs tevékenység 

Személyes kapcsolatunk jó a helyi médiával, rendszeresen küldünk sajtóanyagot rendezvényeinkről, 
amire reagálnak, fotó, cikk, telefonos interjú, vagy tévéfelvétel az eredménye. Rendszeresen tartunk 
sajtótájékoztatókat, amin beszámolunk eredményeinkről. felhívjuk a figyelmet programjainkra, 
szolgáltatásainkra, különös tekintettel az országos nagy rendezvényekre. 
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Tudatos PR tevékenységünket folytatva minden olyan lehetőséget kihasználunk, amivel növeljük 
könyvtárunk ismertségét, jó hírért. Térítésmentesen helyet adunk jótékony célú rendezvényeknek (például 
véradás, fogyatékkal élőket tömörítő szervezetek eseményei, iskolai vetélkedők). 

Ettől az évtől célzott marketingtevékenységként rendszeresen fogunk megjelenni a helyi nyomtatott 
napilapban, az Új Néplapban, illetve annak internetes felületén is. Kommunikációnk fő célja az intézményi 
programok népszerűsítésén túl, hogy felhívjuk a figyelmet az olvasás és a kultúra nélkülözhetetlen 
szerepére. 

A kommunikációs tevékenység számokban 
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Megjelenések száma 480 100 60 30 670 20 4 200 60 260 11 1.000.000 

A Gyermekkönyvtár tervezett kiadványa 

Tiszai mesevirágok mesekönyv 
2016-ban két fordulóban is meghirdettük a meseíró versenyt, melynek témája Jász-Nagykun-Szolnok 

megye természeti kincsei és kulturális értékeinek keletkezéstörténete. A beérkezett pályázatok alapján 
született mesékből szerkesztett mesekönyvet a Szolnoki Művésztelep művészei illusztrálták. A kiadást 
Szolnok MJV Önkormányzata segítségével tudjuk megvalósítani. 

5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése 

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. 

Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése. 

Szolgáltatás 2017-es fejlesztése 
(I/N) 

Részletek 

Honlap I Honlapunkat folyamatosan szerkesztjük és az 
felhasználói igényeknek megfelelően fejlesztjük. 

OPAC I Bevezetjük az online előjegyzést. 

Adatbázisok I Pályázati támogatással (kedvező elbírálás esetén) 
könyvtári adatbázisunkban a dokumentumok 
adatait RFID azonosítóval egészítjük ki. 

Referensz szolgáltatás N  

Közösségi oldalak  I JNSZ megyei Gyermekkönyvtáros facebook oldal 
létrehozásával szeretnénk erősíteni a 
gyermekekkel foglalkozó könyvtáros közösség 
együttműködését. 

Hírlevél N Hírlevelünket jelenlegi formájában folyamatosan 
kiadjuk. 
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RSS N  

Digitalizálás I Előre lépünk a városi könyvtárak által digitalizált 
tartalmak közvetítésében. 

6. Innovatív megoldások, újítások 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Mesetablet bevezetése 

A gyermekkönyvtárainkban mind csoportos, mind egyéni célokra is 
használható. A mesék megszerettetésén túl digitális, illetve szövegértési 
kompetenciákat is fejleszt. Célcsoportunk főként azok a hátrányos helyzetű 
gyermekek, akik egyébként otthon nem jutnak hozzá a digitális világ 
vívmányaihoz. 

Tablet használata 
olvasóinknak 

Lehetőség e-book/tablet használatra a kézikönyvtárban, online magazin 
előfizetéssel. Az olvasók kényelmesen, az újságolvasó fotelekben tudják 
elolvasni a napi sajtót, vagy a könyvtári adatbázisokból letölthető 
elektronikus dokumentumokat. Ezáltal több olvasó olvashatja egyszerre 
ugyanazt a folyóiratot 

EBSCO e-könyvek 
letöltése, kölcsönzése 

Ezek a könyvek főként angol nyelvűek, így szórakoztató módon segítenek a 
nyelv elsajátításában. Beiratkozott olvasóink ezt nemcsak a könyvtárban, 
hanem otthonról, vagy akár a világ bármely pontjáról is elérhetik. 
Kényelmesen, a fotelből tudnak böngészni, letölteni, a kiválasztott 
dokumentumot egy hónapon keresztül használni. 

Digitális 
kompetenciafejlesztő 
foglalkozások a 
gyermekkönyvtárban 

A legifjabb korosztályok már sokkal korábban kapcsolatba kerülhetnek az 
internettel és a digitális világgal, melynek megértésére még nem képesek, 
veszélyérzetük korukból adódóan fejletlen. Nekik ajánljuk két új típusú 
foglalkozásunkat, amelyek a digitális világ megértését és figyelmes 
használatát célozza. Mesével és annak feldolgozásával az óvodásokat, rövid 
történetekkel, interaktív, biztonságos honlapok ajánlásával az iskolásokat 
szeretnénk megszólítani. 

Papírszínház újratöltve 

Könyvtárunk állományában 2016-ban megnövekedett a papírszínházi 
dokumentumok száma, ezeket szeretnénk megismertetni a 
gyermekekkel. A mesékhez interaktív és élményszerű előadásokat 
készítünk a kamishibai hagyományaira építve. 

Borítókép az OPAC-ban Megkíséreljük elérni, hogy borítókép kapcsolódjon az új beszerzésű 
dokumentumokhoz. 

Új beszerzésű 
dokumentumok 
honlapon történő 
népszerűsítése 

Meglévő szolgáltatás (újdonságok kereshetősége 1 hónapig) finomítása 
még figyelemfelkeltőbbé tétele. Honlapon megjelenő képes válogatás, 
ajánlás. 

Integrált könyvtári 
rendszer alkalmassá 
tétele 
értéknyilvántartásra 

Az egyedi leltárkönyv és a számítógépes rendszer összevetése, 
nyilvántartásban szereplő érték felvitele, amelyből pontos 
állományértékek lesznek meghatározhatóak, akár dokumentumtípusra, 
lelőhelyre, szakterületre vonatkozóan. 

Irodalmi séta Irodalmi séta a Széchenyi Lakótelepen az Aranysor Íróklub tagjaival. 
Minden évszakban sétát teszünk a lakótelep nevezetes helyeit felkeresve 
(pl. kopjafa, görögkatolikus templom stb.), ahol flashmob jelleggel 
szavalatok hangoznak el. 

Régi szolgáltatás új 
köntösben – Diafilm 
klub 

Kihasználva az egyre nagyobb érdeklődést a diafilmek iránt, klub 
létrehozását tervezzük, melyet az igények felméréséhez igazodva 
indítunk el. 
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Megnevezés Leírás, ismertető 

„Játszó-kuckó” 0-3 éves korosztálynak alakítunk ki játszó szobát az IFI-Ponton, ahol a 
kisgyermekek szüleik felügyelete alatt használhatják a játékokat. 
Beiratkozott olvasóink max. napi 2 órát igényelhetik ingyen, a nem 
beiratkozott használók 300 Ft/alkalmanként. 

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

7.1. Kötelespéldány szolgáltatás 

2015-ben 53 db, 2016-ban 88 db dokumentum került kötelespéldányként állományba. Ez 
mindenképpen kevés annak ismeretében, hogy a megyében 20-nál több nyomda működik. 

A vonatkozó jogszabály (Az 1997. évi CXL. törvényt módosító 2015. évi CCVII. törvény) 
2016. január 1-jétől hatályos, de a beszolgáltatási hajlandóságot hatékonyan segítő eszköz nem áll a 

rendelkezésünkre. Az MNB éves bibliográfiáiból és recenziókból összeállított dezideráta alapján igyekszünk 
a hiányzó műveket beszerezni. 

2017-ben kiemelt feladatként törekszünk a kapcsolatfelvételre a helyi kiadványok megjelentetőivel, a 
helyi nyomdákkal. Szeretnénk elérni, hogy a kurrens helyismereti dokumentumok beszerzése esetében a fő 
pillér a kötelespéldány szolgáltatás legyen. 

Elsődleges cél Szolnok megyei jogú város területén működő nyomdák felkeresése. 
Mindenképpen fontos, hogy elmozdulás történjen ezen a területen, mivel pótolhatatlan 

dokumentumok kimaradásának a veszélyét rejti magában a jelenlegi beszolgáltatási gyakorlat. 

7.2. ODR tevékenység 

A tevékenység támogatására 2016-ban 1.200e Ft-ot kaptunk a 35855/2016/KOZGYUJT szerződés 
terhére a minisztériumtól. A 2016/2017-es pályázatból 2017-ben még felhasználhatunk 122.160 Ft-ot 
postaköltségre és 591.101 Ft-ot dokumentum-beszerzésre. 

Várhatóan még ebben az évben elnyerjük és megkapjuk a 2017/2018. évi pályázat támogatását is.   
Továbbra is törekszünk az ODR népszerűsítése a KSZR könyvtáraiban. Szorgalmazzuk az ODR 
tagnyilvántartásban nem szereplő könyvtárak nyilvántartásba vételét. 

2017-ben kiemelt feladatunknak tekintjük a vidéki könyvtárosokat megtanítani az ODR 
rutinszerű használatára, hogy az ODR felületről indítsák kéréseiket. 

A könyvtárközi kölcsönzés szakmai feladatainak ellátása a 2017-es évben is folyamatos. 
Célunk az ODR népszerűsítése a KSZR települések könyvtáraiban. Szorgalmazni az ODR 

tagnyilvántartásában nem szereplő könyvtárak nyilvántartásba vételét, nem csak a KSZR település 
könyvtárai esetében. 2017-ben Szajol, Tiszasas regisztrálása az ODR-ben. 

Azokat a könyvtárosokat akik nem használják az ODR-t, betanítjuk a rendszer használatára. A cél az, 
hogy az  ODR felületről indítsák könyvtárközi kéréseiket, mert ez a Verseghy Ferenc Könyvtár számára az 
éves statisztika szempontjából és az ODR pályázat benyújtása miatt is fontos. 

További cél a 2017-ben könyvtárközi dokumentumszolgáltatást igénybe vevő olvasóink regisztrációja 
az ODR portálon. Célja, hogy olvasóink könyvtárközi kéréseiket a felületen tudják indítani. Könyvtárunk a 
kéréseket itt is fogadja. 

7.3. Területi ellátó munka 

szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését 

Folytatjuk a megye könyvtárai közötti kapcsolatok fejlesztését. A gyors információ szolgáltatás és a 
sikeres kommunikáció biztosítása érdekében levelező listát moderálunk. 

Hirdetjük és szervezzük az Internet Fiesta programjait a megye könyvtáraiban. 
Az Ünnepi Könyvhét megyei megnyitójának előkészítésében, a program szervezésében, 

lebonyolításában közreműködünk. 
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A továbbiakban is feladatunknak tekintjük az őszi könyvtári napokat népszerűsítő programsorozat 
megyei rendezvényeinek összehangolását, az összefogás gazdasági koordinálását. 2017-ben az előző évek 
eredményeinek megtartását tervezzük. 

Az országos szakmai levelezéseket figyelemmel kísérjük. A kollégákkal proaktív szakmai kapcsolatot 
ápolunk, együttműködünk. Az országos szakmai információkat a megye területén dolgozó könyvtáros 
kollégák felé továbbítjuk. 

a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt 

A fenntartó által kiadott alapító okiratokat, küldetésnyilatkozatokat és a szervezeti és működési 
szabályzatokat fenntartói kérésre ezen túl is véleményezzük. 

Működési dokumentumok elkészítéséhez, átdolgozásához, aktualizálásához segédletet biztosítunk, 
illetve konkrét szakmai tanácsokat adunk. 

A könyvtárakban nagyobb arányú apasztás esetén annak indokoltságát szakértői vélemény kiadásával 
támasztjuk alá a jövőben is. 

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 könyvtárakra vonatkozó jogszabályok változásait figyelemmel kísérjük. Az információközvetítő 
tevékenységünkkel támogatjuk a megye könyvtárosainak munkáját. 

A könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelvek, normatívák ismertetésével, megosztásával ismeret 
átadást végzünk. 

Módszertani tevékenységet folytatunk a megye könyvtáraiban. A látogatások során szakmai kérdések 
megválaszolásával, javaslatokkal biztosítjuk a személyes tanácsadást. Telefonon és e-mailben is 
rendelkezésére állunk az érdeklődő kollégáknak. 

A látogatásokon tapasztaltakat továbbra is rögzítjük, s a megyei könyvtár közös tárhelyén lévő 
dokumentumtárba gyűjtjük. A megye könyvtárairól szóló legfrissebb információk itt elérhetőek. 

Fenntartói megkeresésre - összevonások, átcsoportosítások, illetve vezetői pályázatok elbírálása 
alkalmával - szakértést végzünk. 

A minisztérium felkérésére szakértői vizsgálatokat folytatunk. 

végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést 

2017-ben is támogatjuk az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és a szakképzést, részt veszünk a 
segédkönyvtáros tanfolyamot bonyolító képző intézmények műhelymunkájában. 

A megyében dolgozó könyvtárosokat tájékoztatjuk a továbbiakban is a szakmai képzésekről, 
tanfolyamokról. 

A megyei könyvtárban szervezett szakmai napokon – terveink szerint - előadásokkal segítjük 
kollégáinkat a szakmai ismeretek elsajátításában, az új információk megszerzésében. 

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. Az 
ellátórendszer működtetésével kapcsolatos teendők ellátását folytatjuk. 

koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését 

Nyilvántartjuk a települési könyvtárak fejlesztését, lehetőségeit, felhívjuk figyelmüket az ilyen 
tartalmú pályázatokra. 

részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 

Támogatjuk, hogy a könyvtárak közötti dokumentum és információcsere működjön, a szolgáltatások 
elérését megismerhessék a megyebeli kollégák. 
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Levelezőlista fenntartásával, szaksajtó lehetőségével biztosítjuk a könyvtárak közötti információ 
cserét, a jó gyakorlatok szétsugárzását. 

A Kaptár c. periodikum szerkesztésével ezen túl is sokszínű tájékoztatást nyújtunk, tapasztalataink 
összefoglalását cikkek formájában közvetítjük a könyvtárosok számára. 

kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez 

Könyves ünnepek, kulturális, közösségi rendezvények szervezését több megközelítésből is segítjük, 
szervezzük (előadó ajánlása, szervezés, részvétel). Koordináljuk az országos hatókörű rendezvényeket 
megyénkben. 

Pilot program szervezésével olvasás népszerűsítő sorozatot tervezünk a megye könyvtáraiban. 
Bővítjük a KönyvtárMozi projekthez csatlakozók számát, tevékenységüket koordináljuk. Részt 

veszünk a KönyvtárMozi pályázat bonyolításában. 
Folytatjuk az Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével indított RÓLUNK 

SZÓL! projektet, mely 3 az 1-ben „érzékenyítés – bejárás –tájékoztatás” feladatokat lát el megyénk 
települési könyvtáraiban. 

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

Jogszabály módosítások, pályázatok társadalmi vitái, stb. kapcsán - igény szerint - véleményt 
nyilvánítunk. 

A szakminisztérium, a Könyvtári Intézet megkeresése esetén különböző felméréseket, kimutatásokat 
készítünk. 

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

Könyvtárak állománygyarapítását segítő pályázatok, lehetőségeinek 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 2017-ben is színvonalas 
kulturális rendezvényekre várja a Verseghy Ferenc Könyvtárban az érdeklődőket, ezzel is szélesítve a 
könyvtári szolgáltatások palettáját. 

7.4. A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 

Az év során a KSZR napi feladatain túl a következő tevékenységek ellátására fordítunk fokozott 
figyelmet: 

A KSZR szolgáltatások bevezetése két új településen (Tiszapüspöki, Tiszabő). Közülük Tiszabőn az 
elmúlt években szünetelt a könyvtári szolgáltatás. 

Felhasználói tanfolyamok szervezése a szolgáltató helyeken; 
Az NKA kiírására legalább két pályázat benyújtása, a KSZR forrásokból további két szolgáltató hely 

belső tereinek megújítása. 
Az állománytisztítás munkafolyamatának lezárása. 
A szolgáltató helyek állományának számítógépes feldolgozásának folytatása és szorgalmazása 

minden olyan helyen, ahol szakképzett könyvtáros dolgozik; az egyéb helyeken a megyei könyvtár 
munkatársainak közreműködésével kell a feladatot folyamatosan ellátni. 

Kiegészítő infotechnikai eszközök vásárlása a szolgáltató helyeken jelentkező igények szerint. 

7.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi dokumentum-ellátási programja támogatására 
2017-ben is számítunk. Amennyiben az eddigi évekhez hasonló gyakorlat fog folytatódni 70.000 forintot 
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fordíthatunk nemzetiségi dokumentumok beszerzésére és további 10.000 forintot romani/beás nyelvű 
dokumentumokra.  

A legnagyobb lélekszámú kisebbségnek a megyében élő cigányság tekinthető, ezért kiemelt figyelmet 
fordítunk a róluk megjelenő, cigány nyelven megjelenő dokumentumok beszerzésére. 

A nemzetiségi könyvtári ellátás minden olyan könyvtár feladata, ahol nemzetiség él. 
Intenzív kapcsolatot ápolunk a szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal és a Szolnokon 

működő Lengyel-Magyar Klubbal. A lengyel nyelvű dokumentumok beszerzésénél figyelembe vesszük az itt 
élő lengyelek korösszetételét, iskolázottságát és érdeklődését. Folyamatosan gyarapítjuk a lengyel nyelvű 
dokumentumállományunkat. 

2017-ben közösen szervezzük meg márciusban a Lengyel-Magyar Barátság Napját, májusban a 
Lengyel kultúra Napját, júniusban a Magyarországi Lengyelség Napját, Októberben a Lengyel Függetlenség 
Napját. 

A programokon író-olvasó találkozókat, irodalmi és zenei műsorokat szervezünk. 

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás 

szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását 

A megyében működő könyvtárak könyvtári statisztikai adatait ellenőrizzük 2017-ben is. Az 
adategyeztetés érdekében konzultációs napokat tervezünk.  A személyes egyeztetésen túl telefonon és e-
mailben is segítjük a kollégákat a jelentés kitöltésében. 

Mint statisztikai feldolgozó központ továbbra is nyomon követjük a jelentések állapotát, felhívjuk a 
figyelmet a határidő betartására. A jelentések ellenőrzését és jóváhagyását elvégezzük. 

A Verseghy Ferenc Könyvtár könyvtári statisztikai jelentését előkészítjük, rögzítjük. 

7.7 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok 

koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését 

Igény és lehetőség szerint támogatjuk, hogy a könyvtárak szolgáltatásaikat a könyvtári 
minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezzék, ill. a minősítés előkészítésében részt vegyenek. 
Ennek érdekében szakmai konzultációkat tervezünk. 

Szakértői segítséget biztosítunk egyes könyvtárak minőségbiztosításához, az elkészült 
dokumentumokat véleményezzük. 

7.8 A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép készítése az 
elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében. 

A települési könyvtárak helyismereti gyűjteményei elektronikus hozzáférhetőségének megtervezése 
érdekében: 

1. Felmérjük a városi könyvtárak által digitalizált helyismereti dokumentumok mennyiségét és 
minőségét, vizsgáljuk ezek jelenlegi szolgáltatását. 

2. Folytatjuk a digitalizált dokumentumokat önállóan szolgáltatni képes (megfelelő szerverrel és 
tárterülettel rendelkező intézmények) helyismereti anyagának bekapcsolását az intézményünk által 
működtetett http://szolnoktar.hu helyismereti portálra. 

3. A digitalizált anyagok biztonságos tárolásának, számítógépes hálózaton történő szolgáltatásának 
gondjaival küzdő intézmények számára felhőszolgáltatás keretében megfelelő tárterületet biztosítunk e 
problémák elhárítására. 

A célok megvalósítása érdekében az év során konzultációt folytatunk a megyei helyismereti 
gyűjteményekben dolgozó munkatársakkal az egységes feldolgozás, azonos minőség és megfelelő 
szolgáltatási forma kidolgozása érdekében. 

Az együttműködés során – a digitalizálási munka közös szervezése mellett – nagy hangsúlyt fektetünk 
az elektronikusan készülő helyismereti dokumentumok (mindenekelőtt a kurrens települési lapok) gyűjtése 
és jogszerű szolgáltatása érdekében elektronikus hírlaptárunkon keresztül. 

Megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy a megyei könyvtár által üzemeltetett Helyismereti Wiki  
(http://www.zounuk.hu/hu/wiki) szócikkeit az erre felkészült megyében dolgozó kollégák is 
szerkeszthessék, bővíthessék. 
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A megye intézményei körében felmérjük az általunk digitalizált (pl. kurrens sajtófigyelés, NKA 
pályázat keretében megvalósuló Új Néplap adatbázis) használatával, továbbszolgáltatásával kapcsolatos 
problémákat, ezeket megfelelően kezeljük. 

A rendelkezésünkre álló technikai eszközökkel segítjük a kistelepülések bekapcsolódását a helyi 
értékek, dokumentumok digitalizálásába. 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1. Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása 

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. A 2017. évben nem várható továbbszámlázott közvetített 
szolgáltatásokból bevétel. Más bevételi jogcímek esetében is az óvatosság elvét követve az előző évi 
tervezett összeg került figyelembe vételre. 

A kiadásoknál a törvény szerinti illetmények megtervezésre kerültek, azonban még így is alacsonyabb 
személyi juttatás tervezett összegét eredményezi, hogy a közfoglalkoztatás bérkiadása nem része a 2017. 
évi eredeti előirányzatnak. A járulékok kisebb mértékű tervezett összegét a járulékok mértékének 
csökkenése, valamint a közfoglalkoztatási bérek járulékai okozzák. 

A dologi kiadások tervezett összegének a 2016. évi teljesített összeghez képest alacsonyabb mértékét 
az okozza, hogy 2016. évben több mint 16 millió Ft pályázati támogatás szinte teljes mértékben dologi 
kiadásként került elköltésre, illetve az előző évi pénzmaradványból is ennek a kiadásnemnek a teljesítése 
emelkedett meg. 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2016. 2017. 
eltérés %-ban 

2016-hoz 
képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 36.946 13.100 35,46 

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

14.777 5.500 37,22% 

- ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1.403 1.300 92,66% 

- ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)  1.576 1.300 82,49% 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 316.341 280.076 88,54% 

 – ebből fenntartói támogatás 123.433 109.743 88,91% 

– ebből központi költségvetési támogatás 167.994 170.333 101,39% 

ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás 38.894 41.233 106,01% 

– ebből pályázati támogatás 16.309 0  

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás 6.169 0  

Egyéb bevétel összesen 12.042 0  

Bevétel összesen  365.329 293.176 80,25% 

Kiadás 

Személyi juttatás 146.520 141.501 96,57% 

Munkaadókat terhelő összes járulék 43.099 31.423 72,91% 

Dologi kiadás 156.374 120.252 76,90% 

Egyéb kiadás 0 0  

Kiadás összesen  345.993 293.176 84,73% 



36 

 

9. Partnerség és önkéntesség 

A beadásra került, illetve beadni tervezett EFOP pályázatok miatt az írásos együttműködési 
megállapodások száma nőni fog. Azokkal a szervezetekkel is szorgalmazzuk az írásos megállapodásokat, 
amelyekkel hosszú évek óta fennálló kapcsolat van, de nem történt meg ennek dokumentálása. 

A társintézményekkel közösen szervezett programok száma garantálja a partneri viszonyt ezekkel az 
intézményekkel is. A Europe Direct irodával közösen lebonyolított pályázatok több éve mindig 
színvonalasak és népszerűek. A középiskolai közösségi szolgálatos diákok szervezésével nem, de 
fogadásukkal minden esetben foglalkozunk, részükre tartalmas és hasznos önkéntes munkát tudunk 
biztosítani. 

A LIBRI Könyvkereskedelmi Kft-vel kötött együttműködéshez hasonlóan tervezünk új vállalkozókat 
megszólítani, akikkel segíteni tudjuk egymás munkáját. 
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10. Mutatók 

Szolgáltatási feladatok 

Mutatók 
2016. évi 

tény 
2017. évi terv 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Heti nyitvatartási órák száma (a 
könyvtár székhelyén) (óra) 

41 41 100% 

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (óra) 

100 100 100% 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra) (Fiókkönyvtárakkal együtt) 

8 8 100% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 
(Fiókkönyvtárakkal együtt) 

32 32 100% 

Nyári zárva tartási idő 
Munkanapok száma:  

16 14 87,50% 

Ebből nyitvatartási napok száma: 15 12 80% 

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

0 0  

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0  

Mutatók 

Mutatók 2016. tény 2017. terv 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 
(KSZR nélkül) 

 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 
(fő) 

17 458 17 500 100,24% 

Érvényes regisztrációk száma (14 éven aluliak/14 
éven felüliek/összesen) 

17 458 17 500 100,24% 

- ebből 14 éven felüli: 13 483 13 500 100,13% 

- ebből 14 éven aluli 3 975 4 000 100,63% 

Regisztrált használók megoszlása a nemek 
alapján 
- nő 

11 644 11 650 100,05% 

- férfi 5 814 5 850 100,62% 

Regisztráltak száma foglalkozás alapján 
- általános iskolai tanuló 

2 055 2 097 102,04% 

- középiskolás tanuló 2 397 2 397 100,00% 

- felsőfokú oktatás hallgatója 2 072 2 072 100,00% 

- aktív dolgozó 5 895 5 895 100,00% 

- nyugdíjas 4 298 4 298 100,00% 

- egyéb eltartott 246 246 100,00% 

- nem válaszolt 443 443 100,00% 

A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás 239 598 245 000 102,25% 
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Mutatók 2016. tény 2017. terv 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

a honlapra) 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány 
nyelven érhető el 

1 1  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

25 30  

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen 

300 360 120,00% 

A könyvtár által az Országos 
Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott 
dokumentumok száma 

1 851 1 900 102,65% 

Számítógép használat 15 136 14 500  

- ebből 14 éven felüli 10 982 10 500  

- ebből 14 éven aluli 4 154 4 000  

A könyvtárban használható adatbázisok száma 4 4  

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 
száma (db) 

5 6 120% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók száma (fő) 

2 266 2 500 110,33% 

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

220 663 235 000 106,50% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok 
száma 

7 361 7 500  

A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként 232 305 234 000  

Kölcsönzött dokumentumok száma 232 305 234 000  

- 14 éven felüliek által kölcsönzött 
dokumentumok száma 

188 443 190 000  

- 14 éven aluliak által kölcsönzött 
dokumentumok száma 

43 862 44 000  

Kölcsönzési állomány népszerűsége a személyes 
használók körében 

1,227 1,232  

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 29 012 29 000  

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

783 783  

Gyermekek könyvtárhasználata (16 éven aluliak) 
- könyvtárlátogatók 

37 482 37 500  

- könyvtári tagság 3 975 4 000  

- kölcsönzés 8 871 9 000  

kölcsönzött dokumentum 43 862 44 000  

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 
segítő IKT eszközök száma 

8 8  
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Mutatók 2016. tény 2017. terv 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 
szolgáltatások száma 

1 1  

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

664 670  

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

29 588 29 700  

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

54 60  

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

709 790  

A könyvtár által szervezett engedélyezett 
képzések, továbbképzések száma 

0 0  

A könyvtár által szervezett akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken résztvevők 
száma 

0 0  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma 

68 80  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 

1 494 1 500  

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

62 60  

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

636 600  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programok száma 

3 3  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programokon résztvevők 
száma 

84 100  

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

5 5  

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

115 115  
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Mutatók 2016. tény 2017. terv 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 

szervezett programokon, képzéseken résztvevők 
száma, 

2 813 2 900  

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

121 125  

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak száma 

0 0  

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 11 11  

A könyvtár megjelenésének száma a médiában 639 670  

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

0 1  

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

0 500  

A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre 
készülő települési könyvtárak száma 

1 1  

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 
teljesítők száma 

226 250  

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

16 18  

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 1 1  

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

7 7  

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága 
(könyvtárosok száma/megye lakosságának 
száma) 

0,0001062886 0,0001062886  

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

0,000146147 0,000146147  

A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi 
dokumentumok száma 

1 368 1 450  

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

75,43% 78,94  

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

39,50% 40%  
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Beszerzett források 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv Változás 2016-2017 (%) 

Költségvetés 19 647 047 HUF 15 000 000 HUF 76,35% 

Érdekeltségnövelő támogatás 
nem mi tervezhetjük 

2 146 420 HUF 500 000 HUF 23,29% 

ODR támogatás 
dokumentumok beszerzésére  
nem mi tervezhetjük 

798 900 HUF 500 000 HUF 62,59% 

Egyéb  0 HUF 0 HUF  

Források összesen 22 592 367 HUF 16 000 000 HUF 70,82% 

Ajándék, kötelespéldány 
értéke 

13 241 724 HUF 1 500 000 HUF 11,33% 

Összesen 35 834 091 HUF 17 500 000 HUF 48,84% 

Gyűjteményfejlesztés 

Mutatók 2016. tény 2017. terv 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

Gyarapításra tervezett összeg (Ft) 19 647 047 HUF 15 000 000 HUF 76,35% 

ebből folyóirat (Ft) 2 543 692 HUF 3 000 000 HUF 117,94% 

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) 212 270 HUF 200 000 HUF 94,22% 

A könyvtári állomány éves gyarapodása  
dokumentumtípusonként (db és méter) 

15151/275 13000/240 85,8% / 87,3% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma 
dokumentumtípusonként 

21 871 10 000 45,72% 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 
dokumentumok száma (db) 

88 200 227,27% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

4 107 3 500 85,22% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

926 1 000 107,99% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

166 150 90,36% 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

298 300 100,67% 

A megyei könyvtár esetében a tárgyévben 
beszerzett egy lakosra jutó könyvtári 
dokumentumok száma (dokumentumok 
száma/megye lakossága) 

0,0402595 0,0345438 85,80% 
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Gyűjteményfeltárás 

Mutatók 
2016. 
tény 

2017. 
terv 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

  

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

593 465 600 000 101,10% 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 180 947 182 500 100,86% 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma 0 0  

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos 
időtartama órában kifejezve) 

0,4 0,4 100,00% 

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

5 5 100,00% 

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

92,00% 95,00% 103,26% 

Tudományos kutatás 

Mutatók 
2016 
tény 

2017. 
terv 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

  

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 0 0  

Tudományos kutatások száma 0 0  

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

22 25 113,64% 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0  

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 0 0  

A könyvtár által kiadott kiadványok száma 1 1 100,00% 

A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 20 22 110,00% 

A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek 
száma 

13 13 100% 

A könyvtár által szervezett konferenciák száma  5 5 100,00% 

A könyvtár által szervezett konferenciákon 
résztvevők száma 

239 300 125,52% 

A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma 199 200 100,50% 

A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma 7 3 42,86% 
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Rendezvény, kiállítás 

Mutatók 2016. tény 
2017. 
terv 

Tervezett 
ráfordítás (Ft) 

  

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

781 780 99,87% 

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

58 571 58 500 99,88% 

Tárgyévben szervezett konferenciák száma  5 5 100,00% 

Tárgyévben szervezett konferenciákon  
résztvevők száma 

239 300 125,52% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma  199 100 50,25% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma 92 783 40 000 43,11% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma  304 310 101,97% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken 
résztvevők száma 

9 093 9 250 101,73% 

A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken 
szervezett rendezvények száma  

1 367 1 375 100,59% 

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

33 477 33 800 100,96% 

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 9 173 9 000 98,11% 

Állományvédelem 

Mutatók 2016. tény 2017. terv 
változás %-
ban előző 

évhez képest 

Állományvédelem  

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

0 0  

Muzeális dokumentumok száma 0 0  

Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 0  

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 

56 486 60 000 106,22% 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 42 000 42 000 100,00% 

A könyvtári dokumentumok állagának védelmét 
szolgáló gépek száma 

0 0  

2017. február 24. 

 
Czakóné Gacov Katalin 

igazgató 
 

  


