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BEVEZETÉS

Intézményünk tevékenységét 2015 évben az alábbi jogszabályokban meghatározott
feladatok szerint végezte:
A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Kultv.) határozza meg. A megyei könyvtár ellátja:
a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és
c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá
d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára
meghatározott feladatokat,
e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.)
EMMI rendeletben meghatározott feladatokat.
Feladataink az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek.
Intézményünkben 2015 évben szakértői vizsgálatra került sor, melynek megállapításai:
A könyvtár dokumentumai a jogszabályoknak megfelelőek. Az állomány összetétele az
alapfeladatok megvalósítását lehetővé teszi. A működés jól szervezett, a szolgáltatások
kiváló minőségben valósulnak meg.
A fenntartóval való együttműködés és a munkatársak elhivatottsága a garancia arra, hogy a
használók igényei szerint, jó színvonalon működik az intézmény.
Az épület fizikai állapota javításra szorul, például a belső udvar felújítás után hasznos
szolgáltatói tér lehet. A téralakítás esztétikus, a berendezés célszerű, bár részben szükséges
korszerűsítése.
A könyvtár az alapító okiratban, a szervezetei és működési szabályzatban leírtaknak
megfelelően, kiválóan működik; a nyilvános könyvtári követelményeknek megfelel.
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I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT
FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ
KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA
Államtitkárság 2015. évi szakmapolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi programok
1. A „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése
Intézményünk 2015-ben működése során figyelmet fordított arra, hogy tevékenységével
kulturális alapellátást végez, megvalósítva „a határon innen és túl élő magyarok számára a
társadalmi emelkedéshez szükséges értékekhez való hozzáférés biztosítása; a kulturális
szolgáltatások révén a kulturális értékekhez való hozzáférés növelése” szakmapolitikai célt.
Ennek érdekében a megyeszékhely és a megye könyvtárhasználói körében tudatosítottuk,
hogy az információhoz való szabad és ingyenes hozzáférés alapvető állampolgári joguk és ehhez
elsősorban a megye nyilvános könyvtárainak és szolgáltató helyeinek ingyenes szolgáltatásait
igénybe véve juthatnak hozzá.
Jász-Nagykun-Szolnok megye, könyvtári szolgáltatással egy települést /Tiszabő/ kivéve
teljes mértékben lefedett. A rendszeresen nyitva tartó könyvtárakban hozzáértő könyvtáros
szakember segítségével tájékozódhatnak a látogatók mindennapi életben számukra fontos kulturális,
gazdasági közhasznú közéleti stb. információkról.
A könyvtári hálózat által nyújtott lehetőségekkel élve igyekeztük a polgárok számára
életminőségüket javító szolgáltatásokat nyújtani, hogy minél többen un. kultúra fogyasztóvá
váljanak, függetlenül attól, hogy a megye mely településén élnek. A könyvtáraink a településeken
elérhető, nyitott, jól hozzáférhető helyek, amelyek a kulturális felzárkóztatásnak a kulturális
szegénység visszaszorításának lehetőségét hordozzák.
A jó minőségű kulturális értékekhez való hozzájutás egyik formája a könyvtári
rendezvényeken való részvétel, melynek ingyenességét továbbra is biztosítjuk. Nagy eredmény,
hogy a KSZR keretében a kistelepüléseken jelentősen nőtt kulturális értékekhez való hozzáférés
lehetősége.
Az intézmény vezetése részt vesz minden olyan tanácskozáson, tanfolyamon, konferencián,
mely a kulturális alapellátás körébe tartozó szolgáltatások körülírásával, minőségi
alapkövetelményeinek meghatározásával foglalkozik.
2. A kulturális közösségfejlesztés, a közösségi
megvalósításához kapcsolódó intézményi programok

innováció,

a

közösségi

tervezés

Intézményünk, a városközpontban működő Verseghy Ferenc Könyvtár és Szolnok város
peremkerületeiben működő Hild Viktor Könyvtár, 4 fiókkönyvtár, Kertvárosi Közösségi Ház,
Szandaszőlősi Művelődési Ház az adott térség közösségi színterei.
Intézményünk keretein belül több kisközösség, művészeti csoport is működik, de gyakran adunk
lehetőséget külső, a lakosságot érintő közéleti eseményeknek is.
A kulturális közösségfejlesztés feladatát intézményünk a már elindított és megfelelő
hagyományokkal rendelkező klubjai révén igyekezett továbbfejleszteni.
3

3. A fenntartó által meghatározott feladatok
l.3.1 A Kult. tv. 76. § (1) bekezdése alapján ellátja a helyi közművelődési tevékenységet a város
peremkerületeiben. Ennek alapján:
a) feladata a Kertvárosban, a Széchenyi városrészben és Szandaszőlősön a lakossági, közösségi és
egyéni művelődési igények szolgálata, rendszeres kulturális, közművelődési programkínálat
biztosítása,
b) feladata továbbá a népművészeti és kulturális értékmegőrző, hagyományőrző és fejlesztő
tevékenység, művészeti csoportok és szellemi műhelyek létrejöttének és működésének segítése.
1.3.2. A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fenntartó által meghatározott
további feladatai:
b) önállóan és partnerként is részt vesz Európai Uniós és más fejlesztési pályázatokban, szakmai
pályázatok koordinálásában, lebonyolításában,
c) nemzetközi szakmai kapcsolatokat ápol.
d) a „Verseghy-kultuszt” ápolja, az életművet gondozza,
e) Europe Direct Tájékoztató Központot működtet, ennek keretében kiemelt figyelmet fordít az
Európai Uniós információk terjesztésére.
f) biztosítja a város felnőtt és gyermek lakosságának a művelődéshez, tanuláshoz, át- és
továbbképzéshez, a szakmai, közéleti tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz szükséges
könyvtári szolgáltatásokat, egyéb szórakoztató és kulturális tevékenységeket.
g) feladatot vállal az élethosszig tartó tanulás érdekében az iskolarendszeren kívüli szakmai,
tartalmi oktatás és egyéni érdeklődésen alapuló, nem szakmai tanfolyamok szervezésében.
E feladatok ellátására az alapvető technikai feltétel és humán erőforrás rendelkezésünkre állt.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK
1. Szervezeti átalakulások
Az intézmény életében komoly változást hozott az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény
10.§-ának 2015. április l-jétől hatályba lépő rendelkezése, mely szerint a költségvetési szerv nem
rendelkezhet önálló gazdasági szervezettel, ha éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri
el a 100 főt.
Szolnokon az Önkormányzat 2015. április l-i hatállyal létrehozta a „Szolnoki Kulturális Ellátó
Szervezetet”, amely szervezet együttműködési megállapodás alapján biztosítja a pénzügyiszámviteli feladatok ellátását.
Intézményünktől elvontak 4 státuszt, akik az új szervezetben dolgoznak, nálunk nem maradt
egyetlen gazdasági szakember sem. Így természetesen nehezebb dolgozni, gyakori a papírok
utaztatása, de jó a munkakapcsolatunk, és mindkét fél igyekszik a legjobbat kihozni a jelenlegi
helyzetből.
Változást jelent, hogy a Verseghy Ferenc Könyvtár épülete önkormányzati tulajdonba került, mi
kaptuk meg vagyonhasznosításra. Ennek hatásaként azt reméljük, hogy egy esetleges EU-s pályázat
keretében az épület felújításra kerülhet.
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A Napsugár Gyermekház tagintézményünk áthelyezése a profiltisztítás jegyében 2015. október 1-i
hatállyal megtörtént. Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft-hez
került át 7 státusz és a feladatellátást biztosító ingatlan és vagyontárgyak.
2. Alapdokumentumok változásai
- A fenti változásokat a 159/2015.(VI.25.) sz. és a 203/2015.(IX.24.) sz. alapító okirat módosításai
követték le.
A Könyvtárhasználati Szabályzatunk módosításra került 2015. december 1-i hatállyal, a
nyitvatartási idő megnövelése miatt.
A 2014. évi intézményi beszámolóról készült minisztériumi szakvéleményben fogalmazódott meg a
javaslat, hogy növeljük a nyitvatartási időt.
2015. december l-től heti 5 órával növeltük meg a nyitvatartási időt. Keddtől péntekig naponta egy
órával korábban, 9-órakor nyitunk. Csütörtökön este egy órával tovább, 19 óráig tartunk nyitva. A
szombati nyitva tartás 9-13-ig változatlan maradt.
SZMSZ
A Szervezeti és Működési Szabályzatunkat is átdolgoztuk. A minisztérium jóváhagyása után az
SZMSZ-ünk 2015. decemberében került jóváhagyásra.

3. Személyi változások
2015 január elején az engedélyezett létszámunk 69 fő volt. A gazdasági szervezetünk megszűnése
miatt ebből elvontak 4 főt, maradt 65 fő.
Napsugár Gyermekház áthelyezése miatt elvontak 7 főt, év végére a létszámunk 58 fő.
Korábbi években a létszámadatoknál a közművelődési dolgozókat egyéb alkalmazottak között
tüntettük fel, 2015 évi tény adatoknál viszont az intézmény engedélyezett szakmai összlétszámában
szerepeltetjük őket.
Az egész éves szakmai beszámolónkban is jelezni kívánjuk az intézmény közművelődési
tevékenységét is.
2014.
tény
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)
38,75
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
8
összlétszám (fő)
Könyvtáros
összesen
33
32,75
szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre
összesen
6
Könyvtáros
Egyéb
átszámítva teljes munkaidőre
6
munkakörben
összesen
39
foglalkoztatottak Mindösszesen
átszámítva teljes munkaidőre
38,75
az Egyébből
összesen
(4+6)
2
átszámítva teljes munkaidőre
felsőfokú
2
Egyéb alkalmazott végzettségű
30,25
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)
lakosságának száma)

2015. terv
38,75
8
33
36
6
6
39
38,75
2
2
30,25

2015. évi
tény
44
9
36
36
3
3
39
39
3
3
14
2
9
0,0001026
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III. SZAKMAI MŰKÖDÉS
1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése
1.1 Gyűjteményszervezés, Állományépítés
Az állománygyarapítás 2015-ben tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban
előírtak, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével történt.
Úgy gondoljuk, a könyvtári szolgáltatás alapja a jól válogatott, jól feltárt, folyamatosan
gondozott, a legfrissebb újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény.
a.
Beszerzett művek iránti érdeklődés
Az új beszerzésű dokumentumok újdonságlistára kerülnek. Ez egyrészt felhívja a figyelmet az
új dokumentumokra, másrészt segíti a felhasználókat az új beszerzések esetében a
tájékozódásra. Újdonság listán 1 hónapig tartjuk a dokumentumokat. A listák vizsgálata
alapján megállapítható, hogy az új könyvek 40%-a olvasói térbe kerülésük utáni első héten ki
van kölcsönözve. Az újdonságlistáról történő lekerülésig ez az arány 70%-ra nő. Folyamatos
feladat a beszerzett dokumentumok használatának vizsgálata. A nem kölcsönzött
dokumentumok esetében vizsgáljuk, hogy melyek az alapfeladatok ellátásához feltétlenül
szükségesek, hogy behatárolhassuk azt a dokumentumkört, amelynek beszerzésétől a
továbbiakban tartózkodunk
Beszerzési források
2015-ben a gyarapítási összeg 86%-át adta vásárlás. 24.158e Ft értékben érkezett be
dokumentum és ebből 20.912e Ft értékű a kifizetett számlák nagysága.
b.

- Az ajándék dokumentumok nagy része 2015-ben az NKA Könyvtámogatási programja II.
üteme és a IV. Márai-program keretében érkezett: 827 db dokumentum 1.991e Ft értékben.
Összesen 3.378e Ft értékű ajándék dokumentum lett állományba véve.
- 2014-ben 7495 db-ot 12.266e Ft értékben, 2015-ben pedig 10.796 db dokumentumot
vásároltunk 18.164e Ft értékben és 2.532e Ft-ot folyóirat előfizetésre költöttünk. Saját
költségvetésünkből 19.064e Ft-ot költöttünk dokumentumokra. Ez állami támogatásból
költendő kötelező keret 130%-a.
- 2014-ben 1651 Ft, 2015-ben pedig 1715 Ft volt a vásárolt könyv dokumentumok átlagára. A
kedvezményes beszerzés ellenére ezen a területen folyamatos áremelkedés tapasztalható.
- Nagy vásárlóként nagyobb kedvezményeket tudtunk érvényesíteni vásárláskor,
kihasználtunk minden plusz kedvezményt jelentő akciós vásárlást. Beszerzési keretünk nagy
részét 3 forgalmazónál vásároltuk el. A legnagyobb mértékben a Könyvtárellátó Nonprofit
Kft.-től, vásároltunk (könyvek esetében több mint 8.000e Ft értékben), a Libri-Shopline Nyrttől (6.000e Ft), és a Könyvbazár Kft.-től (1.662e Ft) értékben.
- A könyvbeszerzés dominált az előző évekhez képest, a DVD és CD dokumentumok
beszerzése háttérbe szorult.
- A nem hagyományos dokumentumtípusok beszerzése a felhasználói igények és az azokat
lejátszó eszközök változásához igazodik. Napjainkban például újra felhasználói igény van a
diafilmekre. Nem gyarapított dokumentumtípusok a hangkazetta, videokazetta, hanglemez,
mikrofilm.
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- 2015-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk a helyben megjelenő dokumentumok
begyűjtésére, a kötelespéldányok beérkezésére 2014-ben 666 db, 2015-ben 697 db helyismereti
dokumentum lett állományba véve.
- A kurrens állomány feldolgozása folyamatosan történik, naprakész. Az állomány
feldolgozottsága 90%-os.
Éveken keresztül nem történt selejtezés az állományból. 2015-ben a gyarapítás mellett sok energiát
fektettünk az állomány megtisztítására, selejtezésre. 23.604 db dokumentumot töröltünk az
állományból, 95% esetében tervszerű selejtezés okán. A folyamatos selejtezést az éves gyarapodás
mértéke (több mint 200 folyóméter évente) és az elavult, elhasználódott dokumentumok
kivonásának szükségessége indokolja.
A KELLO által összeállított ÚK kéthetente érkezik meg elektronikus formában. Gondos mérlegelés
után a Szerzeményezési Bizottság kiválasztja a megrendelni kívánt könyveket a rendelkezésre álló
keretösszeg határáig. Ezen kívül gyűjtjük az olvasók kéréseit, hisz tájékoztatás során kiderül, mely
dokumentumokat kell beszerezni vagy pótolni. Az olvasói igényeket, a magazinok, a folyóiratok,
internetes adatbázisok ajánlásait is rögzítjük a Corvina ACQ-moduljában. A szerzeményezés így
pontosított, célszerűbb és valós elvárásokat tükröz. A listák átvizsgálása roppant időigényes.
Természetesen a döntéshozatal nem önkényes, a bizottság tagjai a kollégákkal folyamatosan
konzultálnak.
A helyismereti különgyűjtemény állománygyarapító munkáját támogatjuk a szakfolyóiratok
folyamatos figyelésével, az így talált cikkek adatait az erre a célra kialakított adatlapon rögzítjük is.
Állománygondozás terén fő célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban kerüljön
az olvasókhoz. Fontosnak tarjuk a megrongálódott, elavult könyvek folyamatos selejtezését.
2015-ben a 2. emeleti állomány rendbetétele volt soron.
A Felnőttolvasó-szolgálat feladata a Verseghy Könyvtárban megtalálható összes folyóirat
megrendelése, érkeztetése és reklamálása.
Évente feladatunk a folyóiratokhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, az OSZK Nemzeti
Periodika Adatbázis állományának és a könyvtár adatainak aktualizálása.
2015-ben a könyvekkel kapcsolatos feladatok közül az új könyvek tárgyszavazása a szokott módon
haladt. A Feldolgozó osztálytól átvett könyveket a napi feladatoktól függően 2-3 napon belül
sikerült tárgyszavazni és kihelyezni a polcokra. Folyamatosan történik a könyvanalitikák készítése
is.
A szerzői rekordok javítását (átírás, kiegészítés, utalók) folyamatosan végeztük.
Az állományrészek gondozása a tájékoztató könyvtárosok között felosztott szakterületek szerint
történt.
Folyamatosan végeztük a folyóiratok tematikus számainak feldolgozását és a helyismereti
sajtófigyelést. 2011. januártól a Helyismereti cikkadatbázis objektumtár építéséhez a kurrens
sajtófigyelés kiegészült a cikkek szkennelésével. A napilapokat a könyvtár nyitásáig átnézzük, a
helyismereti cikkeket beszkenneljük. A további folyóiratok feldolgozása szakterület szerint történik.
A folyóiratoknál folyamatos munkát igényel a régebbi számok összegyűjtése, Excel táblázatba
visszük be az archiválandó évfolyam adatait (cím, évfolyam, ár, megjegyzések, stb.).
A folyóiratokkal kapcsolatos háttérmunkát napi szinten végezzük, hogy az elkészült Excel
táblázatból minden kolléga tájékozódni tudjon, hogy aktuálisan milyen folyóirataink vannak, és
azokból mi hol érhető el. Ez az adatserveren folyamatosan frissül.
2015-ben 879 kötet folyóiratot selejteztünk, ezek főleg a megszűnt Közigazgatási Szakkönyvtárból
átkerült duplum példányok voltak.
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A Verseghy Könyvtárba érkező folyóiratok
A táblázat nem tartalmazza a helyismereti folyóiratokat.

Előfizetés
Ajándék NKA
Kiadó
Olvasó
Nyomtatott Cím
Nyomtatott Pld.
Digitális
Összes Cím
215

54

269

2013 /cím
140
30
28
3
201
201
0
201
98
99
18
30
21
3
269

2014/ cím
164
30
24
2
219
219
1
220

2015 /cím
215
30
21
3
268
268
1
269

Kello előfizetés
Egyedi előfizetés
Posta
NKA ajándék
Kiadói ajándék
olvasói ajándék
Összes címféleség db

NKA ajándék lapok száma 30 db.
Az egyedi megrendelések száma 99 db címféleség volt, ennek felét a napilapok tették ki.
A KELLO-nál 98 db lapot, a postánál 18 db címet, a kiadóknál 99 db címet fizettünk elő.
Könyvtárunkba érkeznek ajándék újságok is. Ezek egy része csak egy-egy mutatványszám az adott
újságból, de jelentős mennyiségben kapunk rendszeresen küldött ajándék lapokat is. Ezek száma
összesen 21 db. További 3db kapunk személyesen olvasótól ajándékba.
A folyóiratokra összesen, ennyi forintot költöttünk: 1.686.106,- Ft
2015

53.4701,- Ft
1.065.460,- Ft
85.945,- Ft
1.686.106,- Ft

Kello előfizetés
Egyedi előfizetés
Posta előfizetés
összesen előfizetés

1.2
Tájékoztató szolgálat, tájékoztatási eszközök
Verseghy Ferenc Könyvtár – Felnőttolvasó-szolgálat
A Felnőttolvasó-szolgálat kiemelt feladata volt 2015-ben is, hogy minél szélesebb rétegek számára
hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait,
közvetítse a város, a megye értékeit feldolgozó helyismereti anyagok tartalmát, s
olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon környezetében. Ezeknek a
célkitűzéseknek igyekeztünk eleget tenni az alapszolgáltatások biztosítása mellett.
A legfontosabbnak tartjuk, hogy könyvtárhasználóinkat szakszerű, előzékeny és empatikus
szolgálat fogadja. A minden nap ismétlődő, de mindig új kihívásokat tartogató, mindig más és más
olvasónál alkalmazott munkafolyamatainkat a felvilágosító, ajánló, tanácsadó tevékenységen át a
tájékoztató munkáig végezzük.
Használó képzés
A használók képzése tájékoztató munkánk fontos része. A szervezett látogatókon túl naponta adunk
személyre szabott útmutatást az elektronikus katalógusban való eligazodáshoz, s rendszeresen
segítünk az interneten, számítógépen keresőknek egy-egy probléma megoldásában.
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Nélkülözhetetlennek tartjuk az információs források közötti tájékoztatást.
Fontosnak tartjuk a könyvtári állomány logikus elrendezését, a figyelemfelkeltő feliratok
alkalmazását, a honlap, a Facebook lehetőségeit, hogy a szolgáltatásainkat minél szélesebb körben
népszerűsítsük.
A könyvtár alapfeladata, hogy az emberek naprakész információkat kapjanak és megszerezzék az
intelligens felhasználásukhoz szükséges motivációt és képességeket, melyek a munkaerőpiaci
sikeres szereplésüknek is alapvető feltételei. Az ismeretek átadását a legváltozatosabb formákban
igyekeztünk megvalósítani, könyvtári órákon, klub találkozókon, sokszínű rendezvényeken,
kiállításokon.
Szervezeti egységünk napi feladatai


























tájékoztatás
tájékoztató kiadványok és szakbibliográfiák összeállítása
adatbázisok építése
témafigyelés - igény szerint
telefonos gyorstájékoztatás
segítségnyújtás a számítógép-használatban: különböző számítógéppel kapcsolatos
problémák megoldása.
folyóiratok rendelése, érkeztetése, nyilvántartása
sajtófigyelés a helyismereti adatbázis építéséhez
a szakmai feladatoknál és a szervezeti egységekben adódó nyilvántartási és adminisztratív
teendők ellátása
különböző statisztikák elkészítése
könyvtárközi kölcsönzés
a régi belső raktári könyvek rekatalogizálása, honosítása
az állomány gondozása, a gyűjtemény alakítása, aktualizálása
az új könyvek rendelése, ajánlások készítése, tárgyszavazása
authority rekordok javítása, kezelése
fénymásolás, szkennelés
a kölcsönzői terek rendjének biztosítása, a visszahozott dokumentumok elpakolása
az olvasótermi könyvek, folyóiratok rendjének biztosítása
a raktári könyvek rendjének biztosítása
könyvkiállítások készítése az aktuális évfordulókhoz
rendezvényszervezés, rendezvények archiválása, meghívók, plakátok tervezése,
sokszorosítása
közönségszervezés
klubok szervezése, gondozása
termek és az elektronikus eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása
Az olvasótermi dokumentumok rövid határidős kölcsönzésének adminisztrációja.

Tájékoztatási szolgáltatásaink:
- faktográfiai és bibliográfiai adatok keresése,
- online referensz munka
- alkalmakhoz kapcsolódó ajánló jegyzékek készítése
- Minden klubfoglalkozáshoz, a Nagy Olvasási Kihívás témaköreihez, egy-egy
évfordulós szerzőről, jeles napokról könyvajánlót, könyvkiállítást készítettünk,
mellyel hozzájárultunk az olvasáskultúra fejlesztéséhez
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Tájékoztatási tevékenységünk során a szervezett oktatásban, felnőttképzésben, átképzésben
résztvevőkkel találkozunk, de növekszik a mindennapi életben való eligazodáshoz segítséget kérők
száma is.
Az igények többsége személyes találkozás alkalmával fogalmazódik meg, de emelkedik a
telefonon, e-mail-ben feltett kérdések száma.
Tájékoztató tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek szintje határozza meg. Bár
az olvasók ismerik az internetet, nem tudják hatékonyan információ keresésére használni.
A szakdolgozat készítőknek kutatásmódszertani segítséget nyújtunk.
A tájékoztatás hitelességét növelte az elmúlt években elvégzett állományellenőrzés.
Folytatódott a helyismereti cikkek feldolgozása, digitalizálása, a kurrens és a retrospektív cikkek
feltárása.
Az intézményünkben folyó tájékoztató munka sokrétű, összetett, amelyet személyesen, telefonon és
elektronikusan egyaránt végzünk.
Tájékoztatásunk alapja a könyvtár saját adatbázisa, az interneten elérhető hazai és nemzetközi
adatbázisok. A tájékoztató könyvtárosok rendszeresen kutatnak más könyvtárak katalógusaiban,
kezelik az integrált könyvtári rendszerek moduljait, ismerik az online, e-hostokon elérhető
adatbázisokat.
A referensz kérdések megoldásához a következő adatbázisokat használjuk: FSZEK Szociológiai
adatbázis, OPKM Pedagógiai adatbázis, MATARKA, HUMANUS, egyetemi könyvtárak
katalógusai, elektronikus könyvtárai, a Pécsi Egyetemi Könyvtár Klimoteka, Magyar Országos
Levéltár Digitális Könyvtára, Térképtára, Filmhíradók Online, Google Books, Magyar Elektronikus
Könyvtár, BME Műszaki cikkek adatbázisa, interneten elérhető teljes szövegű folyóiratok, Corvina,
Akadémiai Kiadó folyóirat adatbázisa (akademia.com).
Folyamatosan gyűjtjük a Corvina Integrált Rendszerben azokat az adatokat, melyeket fontosnak
tartunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink minőségét javítsuk, illetve felmérjük, hogy
szükséges-e az új szolgáltatások bevezetése.
Az elmúlt év folyamán is próbáltuk olvasóink figyelmét könyvkiállításokkal felhívni egy-egy
témára vagy szerzőre. Ezeket a könyveket olvasóink nagy érdeklődéssel forgatták és szívesen
kölcsönözték. (pl. női irodalom, Valentin-nap, Anyák napja, Biblia, karácsonyi ünnepkör, könnyű
nyári olvasmányok, az aktuális irodalmi Nobel-díjas meglévő művei, évfordulós szerzők, új
műfajok, stb.).
A tájékoztatással kapcsolatos fénymásolás és a szkennelés a tájékoztató munkatársakra hárul, ez
havi 700-1200 oldal mennyiségű fénymásolást és/vagy szkennelést jelent.
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatára
Célirányosan odafigyelünk. Igyekszünk minden olyan eszközt, speciális felszereléseket,
dokumentumokat
beszerezni,
amivel
megkönnyíthetjük
és
hatékonyabbá
tehetjük
könyvtárhasználatukat és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy akár önállóan is hozzáférhessenek az
információhoz.
Két alkalommal fogadtuk az Élet-út-esély projektben résztvevő fogyatékos embereket. A projekt
célja, hogy a szolnoki közintézmények bejárásával képet kapjanak a munkatársak az egyenlő esélyű
hozzáférés biztosításáról, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésről.
2015. szeptember 21-én könyvtárunk minden szolgálatban dolgozó kollégája érzékenyítő tréningen
vett részt.
Előadást hallgattunk meg az Akadálymentes infokommunikációról, majd ezt követően a Vakok és
Gyengén látók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületével közösen egy érzékenyítő tréningen
betekintést nyerhettünk a látássérültek mindennapjaiba. Megmutatták számunkra a segítségnyújtás
alapjait. Rendkívül fontos az ilyen találkozó, hiszen ezáltal felkészültebben, empatikusabban
fordulhatunk a fogyatékkal élőkhöz.
A hallássérülteknek indukciós hurok található a tájékoztatási pontokon.
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Hangoskönyvekkel, öregbetűs könyvekkel, nagyítók használatával segítjük a csökkentlátók
élményhez és információhoz jutását. Vakolvasó szoftver, fordító beszélő programok állnak még
rendelkezésre.
Helyismereti gyűjtemény
Növekszik azon távhasználók száma, akik az könyvtár interneten elérhető katalógusára
támaszkodva e-mailben keresik meg intézményünket helyi vonatkozású referensz kérdésekkel
kapcsolatosan. A távhasználók között közel egyenlő aranyban vannak kutatók, hallgatók és
családkutatással kapcsolatosan érdeklődő magánszemélyek. Megfigyelhető azonban, hogy a
távhasználók, mivel nem helyi illetőségűek, elektronikus formában vagy könyvtárközi
kölcsönzéssel szeretnének hozzájutni a kért információforráshoz.
A Verseghy Ferenc Könyvtár internetes katalógusán keresztül elérhető Elektronikus Objektumtár
szolgáltatásunkat 2014 decemberétől a megyei könyvtárosok számára hozzáférhetővé tettük. A
helyismereti cikkanalitikák, digitalizált könyvtári kiadványok, képeslapok és aprónyomtatványok
teljes szöveggel elérhető a távhasználó könyvtárosok számára.
Könyvtári órák, csoportos látogatások
A középiskolások könyvtárhasználati órák keretében ismerkednek a könyvtárral és a
szolgáltatásainkkal. Reményeink szerint, ezek a fiatalok később rendszeres könyvtárhasználókká
válnak. Megfigyelhető, ha nem is tömegesen, de a csoportos látogatások után több fiatal visszajár a
könyvtárba.
2015-ben összesen 21 csoportos könyvtári látogatás volt könyvtárunkban, összesen 468 fő
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Pálfy Tagintézmény 7 csoport (182 fő)
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Vízügyi Tagintézmény 2 csoport (66 fő)
Szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Szakközépiskola 4 csoport (124 fő)
Szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 1 csoport (20 fő)
Türr István Képző és Kutató Intézet 3 csoport (36 fő)
Szolnok Városi Kollégium 4 csoport (40 fő)
2014/2015. tanévben közreműködtünk a Kedvenc városom Szolnok elnevezésű középiskolai
városismereti vetélkedő lebonyolításában. A közgyűjteményi és szaktanári team munkájának
összefogása és a szóbeli döntő feladatainak összeállítása volt a feladatunk.
2015/2016. tanévben Verseghy és kora című középiskolai esszéíró pályázatban működünk közre a
Pedagógiai Oktatási Centrummal és a Verseghy Körrel közösen.
Különgyűjtemények kezelése
EUROPE DIRECT
Könyvtárunk befogadó szervezete az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által
működtetett EUROPE DIRECT hálózat szolnoki irodájának. Az iroda célcsoport orientált EU
kommunikációs tevékenységet folytat, naprakészen tájékoztat az EU szakpolitikáiról, aktuális
kérdésekről.
A Europe Direct Szolnok tevékenységéről az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével
aláírt szerződésben előírtak szerint külön beszámoló készül a GCI-C-2013/2017-HU-07 számú
(Europe Direct Tájékoztató Központok 2013-2017) keret megállapodás értelmében
Partnerei vagyunk az Eurodesk - az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági
információ-szolgáltató hálózatnak. A magyarországi Eurodesk-hálózatot a Család-, Ifjúság- és
Népesedéspolitikai Intézet Erasmus+ Ifjúsági Programirodája koordinálja. Olyan pályázatokról,
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képzésekről tudunk tájékoztatást adni, amelyek a fiatalok európai programokban való részvételét
segítik elő.
FINNUGOR GYŰJTEMÉNY
A Finnugor Gyűjtemény állományát kiemelt figyelemmel gondozzuk, folyamatosan követjük az
újdonságokat s ezt írásban jelezzük a feldolgozó osztálynak. A dokumentáció-gyűjtemény anyagát
is folyamatosan bővítjük.
Rendezvények
Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeken is igyekszünk erősíteni. Arra törekszünk,hogy
a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő változatos és igényes
képzőművészeti,irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínáljunk nem csak a regisztrált
könyvtárhasználók,hanem minden érdeklődő számára.
Állandó klubok
Az olvasás fejlesztés terén az egyik legnagyobb lehetőséget olyan klubokban látjuk, amelyek
olvasással, könyvekkel kapcsolatosak.
Könyvtárunkban szerencsére több olyan klub is működik, amely közvetlenül az
olvasásnépszerűsítést szolgálja. A klubok működésének pozitív hozadéka az adott szakterület
könyveinek megnövekedett kölcsönzése.
A klub azt tükrözi, hogy az internettel átitatott világban is bizony nagyon nagy igény van a
személyes találkozókra. Nagyon szép példája annak, hogy igenis létjogosultsága van ezeknek a
kluboknak, még akkor is ha, sok mindent már elektronikus formában olvasnak az emberek.
Csillagászati előadások
2010. júniustól indult Csillagászati előadások Ujlaki Csabával, a TIT Csillagvizsgáló vezetőjével.
A foglalkozás 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), ezért kerestük meg a TIT megyei
szervezetét és beszéltünk az akkori vezetővel, Ujlaki Csabával, akinek tetszett az ötlet és
elindítottuk útjára ezt az előadássorozatot.
Célcsoportja: középiskolások, felnőttek
Rendezvény típusa: havonta tartott klubfoglalkozás
Életre kelt történelem
2014 novemberében új előadássorozat indult könyvtárunkban Életre kelt történelem
címmel. 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. Meglátásunk
szerint még népszerűbb egy-egy előadás témája, ha az valamilyen aktualitás okán hangzik el.
Empátia Szalon
havi egy alkalommal Vezeti: Sőregi Katalin
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
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Érdekes Szolnok
2012. szeptembertől indult az Érdekes Szolnok előadás-sorozatunk Kis Krisztián Bálint történelem
tanár közreműködésével.
Az előadássorozat célja, Szolnok történelmének népszerűsítése. Ráirányítva a figyelmet a város
helytörténeti értékeire.
Az előadássorozat minden harmadik hét péntekén 16 órától látogatható.
Rendezvény típusa: havonta tartott előadás
Célcsoport: felnőttek, diákok
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: olcsó 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
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
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
Olvasókuckó
2014 januárjától elindítottunk a könyvtárban egy olvasásnépszerűsítő klubot Olvasókuckó néven.
Egy-egy ilyen klub keretében egymás számára ismeretlen emberek alakítanak ki emberi
kapcsolatokat azon felül, hogy közösen elolvasnak egy jó könyvet és arról beszélgetnek.
Egy-egy könyv elolvasása motiváció és inspiráció egymás számára.
Az éppen aktuális könyveket mindig fokozott érdeklődéssel keresik és olvassák az emberek.
Cél: Olvasásnépszerűsítés, közösségek kialakítása
Célcsoportok: Minden korosztály megszólítható, irodalombarátok
Szolnoki Kalendárium
2014-ben indult helyismereti klub.
2014-ben 60 éves Helytörténeti Gyűjteményt beválasztották a Szolnok Városi Értéktárba. A SZÉB
felterjesztése alapján pedig a megyei értéktárba is bekerült a különgyűjteményünk. Ez a siker arra
ösztönzött bennünket, hogy új helyismereti klubfoglalkozást indítsunk, amely a Helyismereti
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Gyűjtemény köré szervezi közösségét. A célkitűzésünk a közösségi portálokon népszerű
honismereti csoportok tagságának aktív bevonása.
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.
Összefoglaló gondolatok:
Az ilyen típusú rendezvények egyértelműen növelik a könyvtárhasználati hajlandóságot.
A kluboknak ezen kívül van egy olyan szépen kirajzolódó pozitív hozadéka, hogy az emberek ezen
alkalmakkor új ismeretségeket kötnek, kapcsolatok alakulnak ki.
Az összejövetelek előtt szétnéznek, válogatnak a könyvek között, illetve folyóiratokat olvasgatnak,
tehát használóvá válnak.
Ha a tendenciát nézzük, egyértelműen azt látjuk, hogy az ilyen típusú klubokra egyre nagyobb az
igény mindenfelé. ez arra inspirál, hogy bátran gondolkozhatunk az ilyen típusú programokban.
A klubok működése változatlanul sikeres. Nem maradhat el egyik előadáson vagy foglalkozáson
sem a könyvajánlás. A klubok működésének pozitív hozadéka az adott szakterület könyveinek
megnövekedett kölcsönzése.
A legkorszerűbb trendek szerint a könyvtár egyik kiemelt feladata, hogy közösségi tereket
biztosítson a használók számára. Fontos, hogy az emberek szabadidejükben hozzáférhessenek a
különböző ismeretekhez és közvetlen kapcsolatba kerüljenek a közösség más tagjaival, az új
ismeretek befogadása mellet új kapcsolatok alakuljanak ki.
A klubok a fent említett elvárásoknak maradéktalanul eleget tesznek. Éppen ezért törekszünk
színes, változatos klubfoglalkozások, előadások szervezésére könyvtárunkban. Tapasztalataink
szerint a könyvtárban meghirdetett, klubfoglalkozások, előadások elérnek olyan potenciális
használókat is, akik egyébként nem jönnének be a könyvtárba célirányosan egy dokumentumot
kikölcsönözni. A közösségi programok, azonban becsalogatják őket, ennek pedig szinte minden
esetben az a következménye, hogy valós könyvtárhasználóvá válnak.
Állandó ifjúsági részleg
A májusban megnyitott Ifjúsági Részlegünket a korosztály érdeklődési körére építve igyekszünk
megtölteni tartalommal. Nekik szóló programokat szervezünk, melyen keresztül szeretnénk elérni,
hogy rendszeres látogatóink lesznek, kapcsolatot építenek ki saját korosztályukban.
Az Empátia Szalonunk évek óta népszerű a felnőttek körében, úgy gondoltuk, hogy ennek
mintájára, elindítunk egy 8 részből álló sorozatot, amely hozzásegíti a fiatalokat az önismerethez és
olyan technikákat ismertet meg, amelyekkel könnyebben boldogulnak a társas kapcsolataikban. A
program Empátia Kör fiataloknak: önismeretet és együttműködést fejlesztő beszélgetések az
erőszakmentes kommunikáció szemlélete és módszere alapján.
Célcsoport: középiskolások
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Hasonló program a Karrier Stúdió, szintén 8 részből álló sorozat. A foglalkozások segítik a
fiatalokat a karriertervezésben, hogyan gazdálkodjanak az idővel, hogyan tűzzenek ki célokat.
Ezeket a programokat felnőtt szakértők vezetik.
Ifjúsági Irodalmi Kör
Az irodalmi kör jellegzetessége, hogy a fiatalok maguk szervezik és tervezik a programot a
könyvtáros csak segítőként van jelen. Az előadások struktúrája: ismert könyvek filmes adaptációja,
beszélgetés egy könyvről, moderátorral, vendégelőadó meghívása.
A kör első vendége Kemény Zsófia slammer, ifjúsági író volt.
Kiemelt rendezvények
Internet Fiesta
Múzeumok Éjszakája
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlése Szolnok
Ünnepi Könyvhét
Országos könyvtári napok

Felnőttolvasó-szolgálat tevékenysége számokban
Rendezvények 20151
1. Összesítés a rendezvények száma, a résztvevők létszáma és a sajtó megjelenés havi
bontásban
Rendezvény
száma résztvevő sajtó
nyitva
január

28

2287

33

február

31

3761

32

március

46

4739

13

április

39

4265

25

május

38

4929

35

június

33

3513

31

július

17

2075

21

3

1050

0

szeptember

27

2265

6

október

38

6857

25

november

38

4526

12

december

36

2345

26

Összesen

374

42612

259

augusztus

1

Felnőttolvasó-szolgálat rendezvényeinek teljes statisztikája [elekt. dok.] URL:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jyr2ZSw-8evsF9tK421wZSovorHpALwcfj9zlDEPUIQ/edit?usp=sharing
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2. Összesítés rendezvénytípusonként látogatók száma alapján
Kult.,
közműv.,
dig.
2015
Kiállítás közösség használók. olv.kult. komp. egyéb össz.
80
2058
115
24
0
10 2287
Január
3421
295
0
41
0
4 3761
Február
3131
348
1018
180
50
12
Március
4739
3919
262
0
84
0
18 4265
Április
4053
364
500
0
0
12 4917
Május
3051
210
0
110
0
142 3513
Június
1898
165
0
0
0
12 2075
Július
550
0
500
0
0
0 1050
Augusztus
1756
161
315
14
0
19 2265
Szeptember
6234
439
19
103
18
44 6857
Október
2687
355
1450
28
0
6 4526
November
3312
395
38
41
0
5 2345
December
Összesen:
42600
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3. Összesítés rendezvénytípusonként rendezvények száma alapján
Kult.,
közműv.,
dig.
2015
Kiállítás közösség használók. olv.kult. komp. egyéb össz.
17
9
0
0
0
2
Január
28
22
8
0
0
0
1
Február
31
20
11
3
6
5
1
Március
46
25
8
0
4
0
2
Április
39
22
14
1
0
0
1
Május
38
15
11
0
4
0
3
Június
31
10
4
0
0
0
3
Július
17
2
0
1
0
0
0
Augusztus
3
12
5
7
2
0
1
Szeptember
27
18
10
1
6
1
2
Október
38
20
12
3
2
0
1
November
38
19
12
2
2
0
1
December
36
Összesen:
202
104
18
26
6
18
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Verseghy Ferenc Könyvtár – Gyermekolvasó és kölcsönző szolgálati osztály

1.3

A Gyermekkönyvtár szolgáltatásai a gyermekolvasók és a velük együtt érkező kísérők
könyvtári igényeinek színvonalas kielégítésére irányulnak. A hozzánk forduló gyermekeknek,
szülőknek, pedagógusoknak azonnali felvilágosítást, segítséget nyújtottunk. A gyermekcsoportok
részére tematikus foglalkozásokat, családok részére rendezvényeket szerveztünk. A hagyományos
könyvtári tevékenységek, úgymint tájékoztatás, olvasmányajánlás a részlegben a látogatók életkori
sajátosságai miatt különleges szerepet kapnak. A választ a kérdezőhöz kell tudni alakítani, ha
gyermek, vagy felnőtt (szülő/pedagógus) a könyvtárhasználó.








Napi, heti és havi rendszerességgel ismétlődő feladataink az alábbiak.
Napi feladatok:
- tájékoztatás, az olvasók kiszolgálása, olvasmányajánlás, előjegyzések felvétele
- statisztikai adatok gyűjtése
- folyóiratok érkeztetése a gyermekkönyvtárba
- a raktári rend fenntartása a szabadpolcos kölcsönzői térben, olvasóteremben és a
raktárban.
- színcsíkozás az állománycsoportoknak megfelelően
- megrongálódott dokumentumok javítása, selejtezése
- a gyermekkönyvtári tér (ablak, falak, vitrin, faliújság) dekorálása alkalmaknak
megfelelően.
- a honlap és a facebook oldal folyamatos frissítése
- internethasználat biztosítása a 16 éven aluliak számára, igény szerint segítségnyújtás.
- óvodás, iskolás csoportok fogadása, könyvtárhasználati, mese- és tematikus
foglalkozások tartása.
Heti feladatok:
- Ciróka Móka címmel zenés, mondókázó babafoglalkozás szervezése és tartása 0-3 éves
korosztály és szüleik részére. A babafoglalkozást Kocsis Andrea vezeti.
- Ringató és Zengő-Bongó tanoda foglalkozások helyszíneként a gyermekkorosztályok
zenei nevelésének erősítése. A foglalkozásokat Hodos Szilvia népzenetanár vezeti.
- Osztályunkról Munkácsiné Szabó Katalin vesz részt a Szerzeményező Munkabizottság
munkájában. Feladata a gyermekkönyvtári könyvrendelés, igénylés. Tóth Karolina a
folyóiratok és az AV dokumentumok felelőse.
Havi feladatok:
- a könyvtári hírlevél gyermekkönyvtári programjainak összeállítása, plakátok készítése a
rendezvényekhez
- változatos családi hétvégék rendezése, manuális foglalkozások, gyermekkoncertek és
bábelőadások. Ezek témái igazodnak az aktuális időszakhoz, ünnepkörhöz.
Rendezvények szervezése a korosztály és családok számára:
- író-olvasó találkozók
- kulturális, művészeti előadások
- kiállítások, könyvajánlók
- egyéb szórakoztató programok
- vetélkedők, tanulmányi és képzőművészeti versenyek, pályázatok

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, emailben.
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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Az iskolai tehetséggondozást vetélkedők, tanulmányi és képzőművészeti versenyek,
pályázatok meghirdetésével és lebonyolításával segítjük. Minden évben részt veszünk az országos
7mérföldes csizmában heted7 határon át mesevetélkedő szervezésében, a Szép magyar beszéd
versenyek lebonyolításában. 2015-ben a gyermekkönyvtár a Europe Direct szolnoki irodájával
közösen szervezett meg Zöld világom címmel környezetvédelmi vetélkedőt, illetve Szelek csomói
címmel lett-magyar mesevetélkedőt. A Szolnok olvas olvasási kihívás gyermekeknek szóló
változatával és az Olvasd el! pályázat meghirdetésével az olvasási kompetencia fejlesztését tűztük
ki célul.
Állományunk a szakrend mellett tematikus és korosztályos tagolás is segíti az eligazodást, melynek
jelzetelését, színcsíkozását a gyermekkönyvtárosok végzik.
A könyveken kívül folyóiratok helyben használatára, a nem hagyományos dokumentumok közül
audió CD-k és hangoskönyvek, valamint DVD-filmek kölcsönzésére nyílik mód a
gyermekkorosztály érdeklődésének megfelelően.
A 16 éven aluliak számára 6 számítógép áll rendelkezésre az internet használatára, melyhez igény
szerint a könyvtárosok segítséget is nyújtanak.
A gyermekkönyvtári tér ezen kívül lehetőséget biztosít kiállítások rendezésére. Ifi-Art címmel
havonta más-más iskola mutatkozik be intézményünkben művészeti tevékenységükkel.
Kölcsönző csoport feladatai
A Kölcsönző csoport szolgáltatásait minden könyvtárlátogató igénybe veszi:
 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 csoport munkáját leginkább a forgalmi adataink jellemzik, melyet a Corvina
rendszerből lehet kinyerni.
Az előjegyzésben kért könyvek megérkezéséről email vagy telefonos értesítést küldünk
olvasóinknak. 2015-ben 945 emailt és nagyságrendileg 200 telefonhívást küldtünk olvasóinknak.
A késedelmes olvasóinkat telefonon, és levélben értesítjük elmaradásukról. A háromszori
értesítést követően elmondható, hogy olvasóink elenyésző kisebbsége nem hozza vissza a
dokumentumokat, nem fizeti ki tartozását. 2015. évben 68 levél lett kiküldve utolsó
figyelmeztetéssel, ebből 33 olvasó hozta vissza a lejárt könyveit. 162 dokumentum jutott ebbe a
szakaszba, ebből 114 db dokumentum került vissza.
A sok tartozást felhalmozó olvasók jellemzően nem mernek bejönni a könyvtárba. Számukra
találtuk ki a Kezdje tiszta lappal az új évet! akciót. Levélben értesítettük azokat az olvasóinkat, akik
az elmúlt évben az összes figyelmeztetés ellenére sem hozták vissza a kintlévőségeinket, hogy az év
első hónapjában tartozásuk felének elengedésével ezt megtehetik. 67 levelet küldtünk ki
olvasóinknak, ebből 19-en összesen 47 dokumentumot hoztak vissza. Hasonló díjelengedéssel járó
akciónk a Könyves Vasárnapon volt. Ezen a napon késedelmes olvasóink díjhátralékából 2000,- Ft
alatt a teljes késedelmi díjat, felette az 50%-át engedtük el. A kedvezményes befizetéssel ekkor 11en éltek, a teljes elengedésről nincs adat.
Rendezvények
A gyermekolvasókat és családokat a 2015. évben a táblázat szerinti rendezvénytípusokkal
vártuk. Rendezvényeink célcsoport szerint jellemzően kétfélék. Egyrészt a minden könyvtárlátogató
előtt nyitott, családi részvételre számító családi rendezvények és az oktatási intézményekkel közös
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csoportfoglalkozások, rendhagyó könyvtári órák. Ezeken kívül klubfoglalkozásoknak is helyt
adunk, kiemelten a Verseghy Könyvtár kórusának, a BibliotéKARnak és a Német klubnak. Ezen
klubok társasága a felnőtt és nyugdíjas korosztály tagjaiból tevődnek össze. Elmondható, hogy
minden korosztálynak kínálunk rendszeresen színvonalas könyvtári programokat. A cél minden
esetben a változatos, élményszerű ismeretfeldolgozással a könyvtárhasználat népszerűsítése, az
egyes korosztályok olvasóvá nevelése.
A gyermekfoglalkozások látogatószáma rendezvényenként a következőképpen alakult:
Rendezvény
típusa
Családi
rendezvények

Irodalmi
rendezvények

Rendhagyó
könyvtári órák

Rendezvények
Ciróka-Móka, Ringató
Bábelőadás
Kézműves foglalkozás
Családi koncertek
Tábor, napközis jelleggel
BibliotéKAR
Német klub
Meseposztó foglalkozások
Bábfoglalkozások
Író-olvasó találkozók
Pályázatok, vetélkedők
(képzőművészeti, olvasó,
ismeretterjesztő)
Tematikus foglalkozások
(ismeretterjesztő és zenei)
Internet Fiesta rendezvényei
Könyvtárhasználati órák

Közönségszám
gyerek
felnőtt

Alkalmak száma
117
13
21
11
1 (5 napon át)
többféle foglalkozás
49
1
52
20
9
9

1285

1293

420
611
714
26

356
314
333

3
963
1049
440
1241

772
5
142
149
261
108

59

1112

150

5
15
17

163
267
744

26
30
733

236

5979

2376

Egyéb
rendezvények
Összesen:

Társintézményekkel együtt lebonyolított rendezvényeink
A Gyermekkönyvtár sok esetben működik együtt más intézményekkel. Van, hogy helyszínt
biztosítunk egy rendezvényhez, esetenként zsűritagként segítjük a verseny lebonyolítását, és olyan
is szép számmal akad, hogy saját foglalkozásunkkal, előadásunkkal lépünk fel egy másik
intézményben. A következő táblázat foglalja össze, hogy 2015-ben hány alkalommal, milyen
programmal működtünk együtt partnereinkkel.
Időpont:
február 2.
március 16.
június 15.
november 30.
december 17
február 5.
januártól májusig
októbertől decemberig
februártól április 22-ig
februártól június 1-ig
március 12-13.
március 28.
június 12.

Program címe:

Partnerintézmény:

Mese percek tévéfelvétel

Szolnok TV

Szép magyar beszéd verseny – zsűri és
helyszín
7mérföldes csizmában heted7 határon át
mesevetélkedő 2014/15 és 2015/16 évad
Zöld világom környezetvédelmi vetélkedő
Szelek csomói lett-magyar népmese
vetélkedő
Vasútmodell kiállítás - Posztómesék
Utazás kiállítás - Bábelőadás
Egészséges életmód – egészségnap
Tiszaföldváron

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Intézet, Pedagógiai
Szakmai és Szakszolgálat
Hild Viktor Könyvtár; Napsugár
Gyermekház
Europe Direct Szolnoki Irodája
Europe Direct Szolnoki Irodája
Aba-Novák-Agóra
Aba-Novák-Agóra
Europe Direct Szolnoki Irodája
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augusztus 29.
október 28.
november 4.
november 6-8.
november 14.
november 19.
november 19.
december 7.
december 17.

1.4

Szolnok napja – Szolgáltató város –
kézműves foglalkozás

Szolnok város

Ciróka Móka Szandaszőlősön

Szandaszőlősi Fiókkönyvtár

Csokoládé Fesztivál
Esély családi nap
Szépkiejtési verseny -zsűri
Fogalmazásíró verseny - zsűri
Adventi versmondó verseny - zsűri
Gyermekek karácsonya a Megyeházán Bábelőadás

Aba-Novák-Agóra
Europe Direct Szolnoki Irodája
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Szegő Gábor Általános Iskola
Szent-Györgyi Általános Iskola
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság JNSZ megye

Hild Viktor Könyvtár, fiókkönyvtárak, közművelődési részlegek

A szolgáltatások és a működés bemutatása
A Hild Viktor Könyvtár és a négy fiókkönyvtár Szolnok város peremkerületeiben nyújt teljes körű
könyvtári szolgáltatást a lakosság számára. Az intézményegység szorosan együttműködik az azonos
telephelyen működő közművelődési részlegekkel.
Az ellátandó lakosságszámhoz igazodva különböző nagyságú gyűjtemények, eltérő nyitvatartási
óraszámmal működnek.
2015-ben a Szandaszőlősi Fiókkönyvtárban egy fővel növeltük a könyvtárosok számát intézményi
belső átszervezéssel.
2015 december 15-től új pályakezdő kolléga dolgozik a Hild Viktor Könyvtárban, aki egy tartós
táppénzen levő kollégát helyettesít.
A közmunkaprogramba bevont személyek valamint az IKSz programba bevont résztvevők
mentorálása folyamatosan történt az év folyamán.
Gyűjteményszervezés – állományépítés,
Az állománygyarapítás 2015-ben tervszerűen a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével
történt.
A Kello által összeállított ÚK (új könyvek jegyzéke) kéthetente érkezik meg elektronikus formában.
Gondos mérlegelés után a választjuk ki a megrendelni kívánt könyveket a rendelkezésre álló
keretösszeg határáig. Ezen kívül gyűjtjük az olvasók kéréseit, hisz tájékoztatás során kiderül, mely
dokumentumokat kell beszerezni vagy pótolni. Az olvasói igényeket, a magazinok, a folyóiratok,
internetes adatbázisok ajánlásait is rögzítjük a Corvina ACQ-moduljában. A szerzeményezés így
pontosított, célszerűbb és valós elvárásokat tükröz. A listák átvizsgálása roppant időigényes.
Természetesen a döntéshozatal nem önkényes, a bizottság tagjai a kollégákkal folyamatosan
konzultálnak.
Állománygondozás terén fő célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban kerüljön
az olvasókhoz. Fontosnak tarjuk a megrongálódott, elavult könyvek folyamatos selejtezését.
2015-ben 1570 db könyvet selejteztünk.
A folyóiratok érkeztetése és reklamálása folyamatosan megtörtént.
Hild Viktor
Könyvtár

Előfizetés
Ajándék

68
14

Abonyi Úti
Fiókkönyvtár

Kertvárosi
Fiókkönyvtár

Szandaszőlősi
Fiókkönyvtár

Tallinn
Fiókkönyvtár

összesen

3
1

8
1

17
2

12
1

108
19
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Az egyedi megrendelések száma 65 db címféleség volt, ennek felét a napi- és hetilapok tették ki. A
Kellonál 10 db lapot, a postánál 36 db címet, a kiadóknál 19 db címet fizettünk elő.
Könyvtárainkba érkeznek ajándék újságok is. Ezek egy része csak egy-egy mutatványszám az adott
újságból, de kapunk rendszeresen küldött ajándék lapokat is. Ezek száma összesen 19db.
Tájékoztató szolgálat, tájékoztatási eszközök
A Hild Viktor Könyvtár és fiókkönyvtárai kiemelt feladata volt 2015-ben is, hogy minél szélesebb
rétegek számára hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást és kulturált időtöltést segítő
szolgáltatásait, olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon környezetében.
Ezeknek a célkitűzéseknek igyekeztünk eleget tenni az alapszolgáltatások biztosítása mellett.
A legfontosabbnak tartjuk, hogy könyvtárhasználóinkat szakszerű, előzékeny és empatikus
szolgálat fogadja. A minden nap ismétlődő, de mindig új kihívásokat tartogató, mindig más és más
olvasónál alkalmazott munkafolyamatainkat a felvilágosító, ajánló, tanácsadó tevékenységen át a
tájékoztató munkáig végezzük.
Szervezeti egységek napi feladatai
 tájékoztatás
 telefonos gyorstájékoztatás
 segítségnyújtás a számítógép-használatban: különböző számítógéppel kapcsolatos
problémák megoldása.
 folyóiratok rendelése, érkeztetése, nyilvántartása
 a szakmai feladatoknál és a szervezeti egységekben adódó nyilvántartási és adminisztratív
teendők ellátása
 különböző statisztikák elkészítése
 könyvtárközi kölcsönzés
 az állomány gondozása, a gyűjtemény alakítása, aktualizálása
 az új könyvek rendelése, ajánlások készítése, tárgyszavazása
 fénymásolás, szkennelés
 a kölcsönzői terek rendjének biztosítása, a visszahozott dokumentumok elpakolása
 az olvasótermi könyvek, folyóiratok rendjének biztosítása
 a raktári könyvek rendjének biztosítása
 könyvkiállítások készítése az aktuális évfordulókhoz
 rendezvényszervezés, meghívók, plakátok tervezése, sokszorosítása
 közönségszervezés
 termek és az elektronikus eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása
 előjegyzett dokumentumok beérkezéséről értesítés
 pénztárgép kezelése, díjak beszedése
Tájékoztatási tevékenységünk során a szervezett oktatásban, felnőttképzésben, átképzésben
résztvevőkkel találkozunk, de növekszik a mindennapi életben való eligazodáshoz segítséget kérők
száma is.
Az igények többsége személyes találkozás alkalmával fogalmazódik meg, de emelkedik a
telefonon, e-mail-ben feltett kérdések száma.
Tájékoztató tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek szintje határozza meg. Bár
az olvasók ismerik az internetet, nem tudják hatékonyan információ keresésére használni.
Az intézményünkben folyó tájékoztató munka sokrétű, összetett, amelyet személyesen, telefonon és
elektronikusan egyaránt végzünk.
Tájékoztatásunk alapja a könyvtár saját adatbázisa, az interneten elérhető hazai és nemzetközi
adatbázisok. A tájékoztató könyvtárosok rendszeresen kutatnak más könyvtárak katalógusaiban,
kezelik az integrált könyvtári rendszerek moduljait, ismerik az online elérhető adatbázisokat.
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Folyamatosan gyűjtjük a Textlib Integrált Rendszerben azokat az adatokat, melyeket fontosnak
tartunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink minőségét javítsuk, illetve felmérjük, hogy
szükséges-e az új szolgáltatások bevezetése.
Az elmúlt év folyamán a „Szolnok olvas – nagy olvasási kihívás” keretében folyamatosan
igyekeztünk az olvasóink figyelmét könyvkiállításokkal felhívni egy-egy témára vagy szerzőre.
Ezeket a könyveket olvasóink nagy érdeklődéssel forgatták és szívesen kölcsönözték.
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználata
Célirányosan odafigyelünk erre a felhasználói körre. 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.
A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületével közösen egy érzékenyítő
tréningen betekintést nyerhettünk a látássérültek mindennapjaiba. Megmutatták számunkra a
segítségnyújtás
alapjait.
Rendkívül
fontos
az
ilyen
találkozó,
hiszen
ezáltal
felkészültebben,empatikusabban fordulhatunk a fogyatékkal élőkhöz.
Hangoskönyvekkel, öregbetűs könyvekkel, nagyítók használatával segítjük a csökkentlátók
élményhez és információhoz jutását.
Könyvtári órák, csoportos látogatások:
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 0-3 éves korosztály minél hamarabb könyv, és könyvtár közeli
élményekben részesüljön. Babázó foglalkozásokkal próbáljuk megnyerni ezt a korosztályt: itt
szülőkkel, nagyszülőkkel együtt közös mondókázáson, ölbéli játékokkal színesített foglalkozásokon
vesznek részt.
Az óvodások a könyvkölcsönzés mellett az óvodai projektekhez illeszkedő foglalkozásokon
vesznek részt.
A tanulók könyvtárhasználati órák, író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozások keretén belül
ismerkednek a könyvtárral és a szolgáltatásainkkal. Reményeink szerint, ezek a fiatalok később
rendszeres könyvtárhasználókká válnak. Megfigyelhető, ha nem is tömegesen, de a csoportos
látogatások után pár fiatal visszajár a könyvtárba.
Könyvtárhasználat bemutatása
2015
Hild Viktor Könyvtár
Abonyi Úti Fiókkönyvtár
Kertvárosi Fiókkönyvtár
Szandaszőlősi
Fiókkönyvtár
Tallinn Fiókkönyvtár
ÖSSZESEN

személyes kölcsönzött
internetreferensz
használat
dokumentumok használat
kérdések
68904
60779
7386
12057
829
1662
52
31
729
1232
14
33
14870
20647
2175
4741
8675
94007

11206
95526

637
10264

346
17208

Használó képzés
A használók képzése tájékoztató munkánk fontos része. Naponta adunk személyre szabott
útmutatást az elektronikus katalógusban való eligazodáshoz, s rendszeresen segítünk az interneten,
számítógépen keresőknek egy-egy probléma megoldásában.
Nélkülözhetetlennek tartjuk az információs források közötti tájékoztatást.
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Fontosnak tartjuk a könyvtári állomány logikus elrendezését, a figyelemfelkeltő feliratok
alkalmazását, a honlap, a Facebook lehetőségeit, hogy a szolgáltatásainkat minél szélesebb körben
népszerűsítsük.
Rendezvények
Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeken is igyekszünk erősíteni. Arra törekszünk, hogy
a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő változatos és igényes
képzőművészeti, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínáljunk nem csak a regisztrált
könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára.
Kiemelt rendezvények
Internet Fiesta
Az Internet Fiesta programjának szervezését és lebonyolítását végeztük. Az általános-, és
középiskolások körében népszerűsítettük az internet adta pozitív lehetőségeket, valamint felhívtuk a
figyelmüket a veszélyekre is.
Ünnepi Könyvhét
Az Ünnepi könyvhét rendezvényei hagyományosan könyvtári szervezésűek. Jellemzően irodalmi
rendezvényeket, író-olvasó találkozókat szervezünk a helyi értékek bemutatásával.
Országos könyvtári napok
Országos Könyvtári Napok a könyvtárak összefogása egy országos rendezvénysorozat
megszervezésével. A központi tematika alapján, a helyi értékekre koncentrálva szervezzük a heti
programot.
Minden rendezvényünk esetében fontosnak tartjuk a könyvtárhasználat népszerűsítését, ezért
próbáljuk minden esetben felhívni látogatóink figyelmét a könyvtár állományában megtalálható
dokumentumokra.
Célunk, missziónk: Folyamatosan felhívni az emberek figyelmet az olvasásra, minden lehetséges
alkalommal és eszközzel.
Rendkívül színes, de ugyanakkor családias hangulatú programokat terveztünk minden korosztály
számára.
Iskolai közösségi szolgálat
Az IKSZ-es diákok naponta legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot végezhetnek.
Az iskolai közösségi szolgálatot a diákoknak három év alatt, 9-11. évfolyamon kell teljesíteniük, és
lehetőségük van a tanszünetekben is a szolgálat végzésére.
A felnőtt olvasószolgálatban végzett tevékenységek: videokazetták rendezése, raktári könyvek
rendezése, jelzetelés, folyóiratok rendezése, a rendezvények szervezésében is kapnak feladatokat.
Az iskolai közösségi Szolgálat keretében fogadott diákok számára olyan motivációs feladatokat
kínálunk, melyek közben megismerkednek a könyvtári munkafolyamatokkal, tevékenységekkel,
miközben pedig személyes kapcsolatokat építhetnek ki az olvasókkal, könyvtárosokkal.
A diákok fogadásának fontos célja, hogy jobban megismerjék a könyvtári szolgáltatásokat, a
működését, felépítését, munkatársait, bepillantást nyerjenek a kapcsolatépítésbe, a szolgáltatások
működésébe és az olvasók kiszolgálásába.
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1.4.1 INTÉZMÉNYEGYSÉGEK
Hild Viktor Városi Könyvtár Tagintézmény
A könyvtár heti 34 órában tart nyitva a hét 5 napján, különösen népszerű a szombati nyitva
tartás (14-18 óráig), a kisgyermekes családok hétvégi programként közösen látogatják a könyvtárat.
Felnőttolvasó-szolgálat
Feladata a tagintézmény felnőttolvasó-szolgálati feladatainak ellátása, a kölcsönzési adminisztráció
vezetése, a korcsoport számára könyvtári rendezvények szervezése.
A felnőttolvasó-szolgálat 2015-ben is, törekedett arra, hogy minél szélesebb rétegek számára
hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást és kulturált időtöltést segítő könyvtári
szolgáltatásokat, olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon a városrészben.
Megyei eMagyarország Pont működik az intézményben. Konkrét gyakorlati segítséget
nyújtunk látogatóinknak a hivatalos ügyeik intézésében, pl. 2015-ben is komoly igény volt az
Erzsébet programban az üdülési utalványok igénylésére.
A felnőttolvasó-szolgálat hagyományosan jó kapcsolatot tart az intézményben működő 4
nyugdíjas klubbal, segíti a klubélet tartalmasabbá tételét (pl. irodalomajánlásokkal).
A tájékoztatással kapcsolatos fénymásolást és a szkennelést is a tájékoztató munkatársak
végzik.
A Verseghy könyvtárban beleltározott új könyvek adatainak rögzítése a TextLib adatbázisban, a
könyvek raktári jelzetelése is az olvasószolgálat feladata.
Gyermekolvasó-szolgálat és AV-részleg
A Hild Viktor Könyvtár gyermekkönyvtárában és az AV részlegben 2 fő felsőfokú végzettségű
könyvtáros dolgozik. Feladatuk a városrészen élő gyermeklakosság, az itt működő 2 általános iskola
és 4 óvoda könyvtári igényeinek kielégítése. Az óvodai és iskolai csoportok számára rendszeresek a
tananyaghoz kapcsolódó foglalkozások, összefoglaló órák, kötelező olvasmányok játékos
feldolgozása.
A részlegben található a 15 gépes internetszoba, ahol felnőttek és gyermekek egyaránt
igénybe veszik az internetezési lehetőséget. A lakótelepen egyre olcsóbb az internet előfizetés, ezért
a könyvtárban inkább a halmozottan hátrányos rétegek jelennek meg. A megyei gyermekvédelmi
intézetből is rendszeresen idehozzák a gyerekeket a nevelők.
A több ezer darabos diafilm gyűjteményünk iránt most megnövekedett az igény. Az évekig
alig forgó állományunk újra élővé vált. Nagyon kevés könyvtár őrizte meg ezt meg ezt a
dokumentum típust, mi igen. A DVD, a CD, a hangos könyvek, videokazetták, hangkazetták
kölcsönzése is itt történik, melyek iránt az igény egyre inkább csökken.
Heti rendszerességgel működik a baba-mama klub. Az egyedi bútorokkal berendezett
gyermeksarkot (iskola, bolt, babakonyha, vártorony stb.) sok kismama találkozási pontnak is
használja.
Az olvasóterem a csoportos foglalkozások lebonyolításának helyszíne. A foglalkozások
általános iskolások részére tananyaghoz kapcsolódó összefoglaló órák, ahol a könyvtár nyújtotta
lehetőségek kihasználásával tesszük színesebbé és vonzóbbá a tananyagot, népszerűsítjük a
könyvtárat. (vetélkedők: Ki tud többet Erdélyről, Ki tud többet Szolnokról, a Széf játék helyi
igények kapcsolódva, szabadidős foglalkozások alsó tagozatosok számára kézműves foglalkozással
egybekötve stb.)
Az óvodások részére az éppen aktuális projektekhez kapcsolódó foglalkozások megtartása,
illetve igény szerint bármi, ami az olvasást népszerűsíti, pl. mese délelőttök, rajzos mesedélutánok
stb. A pályázatok révén elég sok író-olvasó találkozó megtartásával színesítettük programjainkat.
A „baba” korosztályt a minden szerdán megtartott „Baba-mama” foglalkozásokkal
igyekszünk megnyerni könyvtárunk számára. Ami sikeresnek mondható. A létszám hétről-hétre
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növekszik. Nagy siker a szülők és a babák körében az ünnepek megtartása, így pl. mikulás délelőtt,
farsang és a karácsony megünneplése a picikkel! Ilyenkor a mondókázás mellett ajándékozás és
egyéb meglepetések várják a babákat és szüleiket. Az első csoport „babái” már nagy csoportos
óvodások. Ez sikernek könyvelhető, azóta töretlen a foglalkozás népszerűsége.
A foglalkozások megtartásakor a könyvtár nyújtotta lehetőségeket maximálisan használjuk.
A könyvtár internet elérése jó, az internet segítségével tesszük még interaktívabbá a
foglalkozásokat.
A csoportos foglalkozások a röviden összefoglalva:
2015-ben: 189 rendezvény volt a gyermekkönyvtárban, melyen 5661 fő vett részt
 Baba foglalkozások: 50 alkalom – 792 fő
 Óvodai foglalkozások: 48 alkalom – 883 fő
 Iskolai csoportok: 67 alkalom – 1941 fő
 A gyermekkönyvtári programokon résztvevő felnőtt látogatók száma: 2045 fő
Állandó klubok
Az olvasás fejlesztés terén az egyik legnagyobb lehetőséget olyan klubokban látjuk, amelyek
olvasással, könyvekkel kapcsolatosak.
Könyvtárunkban szerencsére több olyan klub is működik, amely közvetlenül az
olvasásnépszerűsítést szolgálja. A klubok működésének pozitív hozadéka az adott szakterület
könyveinek megnövekedett kölcsönzése.
Pl. Lego-klub, Aranysor Íróklub
Kölcsönző szolgálat
Az intézményben egy ellenőrzési ponton folyik a kölcsönzési adminisztráció, mind a felnőttek,
mind a gyermekek részére. Itt történik az olvasók beiratkozása, a kölcsönzések regisztrálása.
Folyamatosan figyelik a kölcsönzés határidő lejáratát és a lejárat előtt figyelmeztető e-mailt
küldenek az olvasóknak, melyben felkínálják a kölcsönzések online, meghosszabbítását. Kéthetente
a késedelmes olvasók számára kiküldi a felszólítókat.
A megrongálódott könyveket szükség esetén javítják.
A könyvtár a TextLib integrált könyvtári rendszert használja, melyre pályázati fenntartási
kötelezettségünk van. A JNSZ megye 5 könyvtára is a Hild Viktor Könyvtár által üzemeltetett
közös szerverre dolgozik (korábban TIOP, TÁMOP pályázatban konzorciumi partnereink voltak).
Hild közművelődési részleg
Nyugdíjas klubjaink változatos programokkal teli, eseménydús évet tudhatnak maguk mögött.
 Barátság Nyugdíjas Klub
 Pedagógus Nyugdíjas klub
 Szakszervezeti Nyugdíjas Klub
 Széchenyi Nyugdíjas Klub
Az Erzsébet kártyával kapcsolatos üdülési és fürdőlátogatási pályázat beadása kapcsán –
köszönhetően a gyors és pontos adminisztrációnak – sok klubtag kedvezményesen vehette igénybe
a pályázatban megjelölt szolgáltatásokat.
Társklubokkal is rendszeresen tartották a kapcsolatot és közös programokat szerveztek.
Ismeretterjesztő, egészségügyi és kulturális előadásokat hallgattak.
Kirándultak, múzeum-, mozi- és színházlátogatásokon vettek részt. Megemlékeztek a jeles napokról
és szívesen fogadták a házban működő művészeti csoportok fellépését klubfoglalkozásaikon. A
keresztény ünnepkör jegyében (is) ünnepségeket, társas összejöveteleket, bálokat szerveztek,
melyeket nemcsak a jókedv, de a hagyományőrzés is jellemzett. Nemzeti ünnepeinknek koszorúik
elhelyezésével adták meg a tiszteletet.
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A Szakszervezeti Nyugdíjas Klub 2015-ben ünnepelte 25. évfordulóját. Az ünnepség a múltidézés
jegyében, jó hangulatban telt. A klubtagoknak emlékkártyát is készítettünk ez alkalomból.
A Pedagógus Nyugdíjas Klub idén 30 éves volt. Tartalmas műsorral, kiállítással, az elmúlt három
évtized legemlékezetesebb eseményeinek felidézésével, állófogadással ünnepelt a klub és meghívott
vendégei. Erre az eseményre szintén készült alkalmi kiadvány.
A klubfoglalkozásokon nyugdíjasainkat rendszeresen tájékoztattuk programjainkról, melyeket szép
számban látogattak. Klubéletük zavartalan működéséhez folyamatos segítséget biztosítottunk.
Technikai és műszaki hátteret (hangosítás, zene, projektoros vetítés, stb.) kaptak, valamint egyéb, a
nyugdíjas közösséget érintő probléma megoldásában, programjaink előkészítésében,
lebonyolításában is részt vállaltunk.
Intézményünk 5 működő alkotó közösségnek ad otthont, melyek heti, illetve kétheti
rendszerességgel tartják foglalkozásaikat:
 Kamilla foltvarró kör (kezdő és haladó)
 Aranysor íróklub – vers és prózamondó irodalmi kör
 Obszidián Melody – könnyű zenei együttes
 Tiszavirág Daloskör – hagyományőrző férfi népdalkör
 Green House Stúdió –amatőr színjátszó és dráma csoport
Művészeti csoportjaink és egyéb klubjaink között közvetítő szerepet töltünk be, ezáltal bővítve
szereplési alkalmaik lehetőségét az egyik, és tartalmas kulturális lehetőséget biztosítva, a másik
csoport számára.
Amatőr művészeink színvonalas műsoraikkal kiállítás megnyitók, műsoros rendezvények, kulturális
események rendszeres résztvevői.
Meghívók,
plakátok
készítésével
segítjük
elő
rendezvényeik
látogatottságát.
2015-ben kétszerannyi alkalommal készítettünk plakátot, meghívót, szórólapot, mint az azt
megelőző évben. Egyéb alkalmi kiadványaink száma is nőtt. (Magyar sport napja, 48-as forradalom
és szabadság harc, Erdély vetélkedő, Szolnok vetélkedő, Adrian Mole irodalmi verseny, Magyar
Méz napja, Nyugdíjasklubok évfordulós kiadványa. )
A szellem ereje és a fizikai jólét megőrzésére gondot fordítók a 2015-ös esztendőben 5 különböző
klub közül választhattak:
 „Szivárványhíd” Ezoterikus szellemi műhely
 Életmód klub
 3-2-1 Meridián torna
 Gerinctorna
 Etka Jóga
2015. februárjában kísérleti jelleggel indítottuk el az Etka Jóga foglalkozásokat. A kezdeti 8-10 fős
csoportlétszám néhány hónap leforgása alatt megtriplázódott és év végén már 50 fő felett volt a
résztvevők száma. Azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A foglalkozásokat fiatalok és
idősebbek egyaránt látogatják, többségében hölgyek.
2015 februárjában hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára „Paraván Karaván”névre
keresztelt programunkat. Célunk: felfedezni fiatal tehetségeket és megismertetni a közönséggel a
„közöttünk élő művészeket”. Kihasználva Zöld Ház adottságát, multifunkcionális voltát, az aula lett
a karaván kiállító tere. Ennek köszönhetően a leglátogatottabb kiállításaink egyike.
2015 januárjától új szerepet kapott a Hild Vitrin. A korábbi állandó kiállítást felszámoltuk, s
helyette tematikus, havonta, másfél havonta megújuló kiállítótérként kapott funkciót. A kézműves
játszóházakban született alkotásokkal dekorálva, programajánló és ismeretterjesztő feladatokat lát
el.
Szintén újszerű kezdeményezés az ún. „Hármas Vitrin”, a gyermekkönyvtár előtti frekventált
térbe helyezve. Amatőr alkotók munkái és zsűrizett alkotások egyaránt helyet kapnak benne.
Különböző technikákkal készült művek 1-1 hónapos intervallumban kerülnek bemutatásra.
27

Időszakos jelleggel és alkalomszerűen, szintén kiállító térként funkcionál a földszinti kölcsönző
pulttal szembeni szóló vitrinünk. Évfordulókról, különleges eseményekről emlékezünk meg az itt
megrendezett mini kiállításokkal.
Fentebb említett vitrinkiállítások sajátossága, hogy a kiállítótér könyvtári mivoltát
hangsúlyozandó, az adott témához kapcsolódóan a felnőtt és gyermekkönyvtári részlegből egyaránt,
szép- és szakirodalmi könyveket, füzeteket, kiadványokat helyezünk el.
A 2015-ben újonnan bevezetett kiállításformák mellett a Hild Viktor Könyvtár Galériájában a
megszokott igényességgel folytattuk a kiállítások rendezését.
Saját rendezésű programjaink fókuszába a zenét állítottuk, mint világnyelv. Széles skálán
mozgott a repertoár, mindenki megtalálhatta az ízlésének leginkább megfelelő programot. Volt
koncert gyermekeknek, a latinos zenét kedvelőknek és áldoztunk a rock zene oltárán is!
A Hild Viktor Könyvtár előtti tér elkészülését követően már kinti programokat is szerveztünk.
Leglátványosabb a „Zenés Töklámpás Est” volt, a legnagyobb látogatottságnak örvendő pedig a
„Szüreti Mulatság”. Sajnos a Szentivánéji Tűzgyújtást elmosta az eső, de a hozzá kapcsolódó
programokat – zárt térben – szép látogatottsággal megtartottuk, élén a Dalma Dance Showval.
Művészeti- és előadóművészeti rendezvényeinket a házban működő művészeti csoportjaink köré
szerveztük. Házi pályázatot írtunk ki „Édes Mézes” címmel, s kerestük a legfinomabb mézes
sütemény elkészítőjét. Húsvéti pályázatot hirdettünk a könyvtárban alkotó művészeti csoportok,
szakkörök, klubok részére.
Három alkalommal adott otthont Hastánc gálának a Hild Galéria, amelyen a házban működő
csoporton kívül neves vendégművészek is közreműködtek.
Társadalmi rendezvényeink, ünnepeink keretén belül megemlékeztünk a Magyar Sport
napjáról, mely alkalomból sportversenyt rendeztünk a lakótelep óvodásainak. Az adventi
hétvégékre zenés és prózai, kulturális műsorokat szerveztünk. A fellépők között saját művészeti
csoportjaink mellett a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatos diákjai is műsort adtak.
Beindítottuk Kézműves játszóházi foglalkozásainkat az IFI-Ponton. Jeles napok alkalmából, 2-3
kézműves standon alkothatnak kicsik és nagyok díjmentesen. Népszerű és látogatott programok,
melyek célja a klasszikus és modern kézműves technikák megismertetése, valamint a
hagyományőrzés. 2015-ben 18 játszóházi programot szerveztünk és a Gyermekkönyvtár hasonló
jellegű foglalkozásain aktív szerepet vállaltunk.
Nyári szünidei programsorozatunk keretén belül kulturális célú kirándulásokat szerveztünk. A
programra jelentkezett gyerekekkel megtekintettük a Szolnoki Művésztelepet, a Damjanich János
Múzeumot, az Agórát, a Tabáni Tájházat, a Vasúti irányítótornyot, a Nefag tanösvényét.
2015-ben, a Gyermekkönyvtárban működő Baba-Mama klub kezdeményezésére elindítottuk a
Babaruhabörzét.
Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan kézműves kiállítással egybekötött vásárt rendeztünk,
bronz-, ezüst-, és aranyszombaton, ahol a Hild Viktor Könyvtár alkotókörei is bemutatkozhattak.
Nyugdíjas klubjainkat rendszeresen informáltuk saját és városi rendezvényekről. kérésükre egyéb
információs szolgáltatást is biztosítottunk: a Széchenyi Nyugdíjas klubnak Szolnokról szóló
infóanyagot állítottunk össze.
Jó kapcsolatot tartunk fenn a szolnoki civil szervezetekkel, óvodákkal, tanintézményekkel, a
kulturális szféra képviselőivel. Ennek köszönhetően számos közös szervezésű programunk valósult
meg 2015-ben. Mindenekelőtt kiemelendő a Hild Viktor Könyvtár gyermekkönyvtárával való
szoros és gyümölcsöző együttműködésünk. Irodalmi és történelmi vetélkedők szervezésében és
lebonyolításában vettünk részt. (Szolnok, Erdély, Adrian Mole, 1848-49-es forradalom és
szabadságharc,
Karácsonyi
széfjátékok…)
Az egészségügyi szűrő és egészségmegóvó programok szervezésében is szerepet vállaltunk „Tiszta
Szívvel”! Véradást szerveztünk a Könyvtárosok Világnapja alkalmából. A Lábjóléti szolgálattal és
az Én is vagyok Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével is volt közös
egészségmegőrző
programunk.
Kismamáknak
dúla
előadást
szerveztünk.
Mozaik kiállításunk a Széchenyi István Gimnázium végzős diákjaival közösen valósult meg.
A Víz világnapja alkalmából részt vettünk regionális rajzpályázat szervezésében.
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Májusfákat
díszítettünk
a
Széchenyi
városrész
óvodáscsoportjaival.
Mikulás műsort adtunk a könyvtárba érkező gyerekeknek (Tibi apó és a Manók).
Katasztrófavédelmi
bemutatót
rendeztünk
„Lánglovagok”
címmel.
Az Őszi Könyvtári Napok és egyéb könyvtári programok alkalmával műszaki-technikai hátteret
biztosítottunk, csakúgy, mint a Széchenyi Lakótelepért Szabadidő Kulturális és Sport Egyesület
által szervezett ünnepségek esetében.
Jelen voltunk műszaki, technikai hátérrel a kormányablak ünnepélyes megnyitóján is.
Együttműködtünk
a
Polgárőrséggel
is,
kölcsönösen
segítve
egymás
munkáját.
A házban működő Gyermekjóléti Intézménnyel is jó kapcsolatot alakítottunk ki.
Szolgáltatásunk egyik alappillére ifjúsági klubhelyiségünk működése, amely minden
hétköznap15- 18 h között fogadja a kulturált kikapcsolódási formát kedvelő iskoláskorúakat.
Tetten érhető volt az a tendencia, hogy egyre kevesebb gyerek látogatja az IFI – pontot. Úgy
döntöttünk szélesítjük a repertoárt, ezért a már meglévő eszközök (csocsó asztal, léghoki, billiárd,
darts, ps-ek, ping pong asztal) mellé egyéni és társas készség fejlesztő játékokat vásároltunk. Színes
ceruzákat, aszfaltkrétákat, festékeket biztosítottunk az alkotó kedvű gyermekek számára.
Az iskolai szünetek idejére gazdag programkínálattal vártuk a nebulókat tavasszal, nyáron, ősszel,
télen. Külön kiemelkedő a nyári, 8 hetes programsorozatunk, ahol 8-17 óráig biztosítottunk
felügyeletet és tartalmas időtöltést általános iskolásoknak. (Néhány – a teljesség igénye nélkül –
megvalósult programjainkból: papírsárkány készítés és reptetés, vitorlás hajó készítése, ki-mit-tud,
aszfaltrajzverseny, mozgásos teremjátékok, vetélkedők, kézműves foglalkozások, filmvetítés,
szabadtéri játékok, sport.) A zsúfolt nyarat követően ismét létszámcsökkenést tapasztaltunk az IFIponton, azzal együtt, hogy a Városi kollégiumból és a Befogadó otthonból is rendszeresen voltak
látogatóink. Játszóházak és iskola szünetek idején szép forgalmat bonyolítottunk le, de a napi,
délutáni érdeklődés nem volt számottevő. Ezért döntöttünk úgy, hogy csoportos foglalkozásokat
szervezünk és az iskolákkal kialakult jó kapcsolatot erősítendő, invitáltunk meg
osztályközösségeket
előzetesen
egyeztetett
tematikus
foglalkozásokra.
A tavalyi évhez hasonlóan ifjúsági klubhelyiségünk gyerekzsúrok kedvelt helyszíne is volt. 2015ben 10 alkalommal vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat.
Összegezve elmondható, hogy 2062 fős látogatószámmal az IFI- pont betölti a neki szánt szerepet.
Külső szervek tevékenységével kapcsolatban megfogalmazható, hogy a tavalyi évhez hasonlóan,
mintegy
11
ezren
éltek
a
bérlés
lehetőségével.
Kiállításaink, rendezvényeink száma megduplázódott, látogatottságunk megháromszorozódott.
Közös
programjaink
száma
négyszerese
a
tavalyinak.
Célkitűzésünk, hogy bevezetett programjaink megtartása mellett újabb, hiánypótló rendezvényeket
biztosítsunk és szélesítsük a kulturált szórakozás lehetőségeit a Széchenyi városrészben.
Abonyi Úti Fiókkönyvtár
Szintén földrajzilag jól elkülöníthető városrészben un. Pletykafaluban működik a könyvtár az
egykori általános iskola épületében, melynek vagyonkezelői jogát intézményünk gyakorolja. Az
épületben jelenleg egy alapítványi középfokú oktatási intézmény működik.
Heti 2 alkalommal 7 órában tart nyitva. Lehetőség van könyvkölcsönzésre, internetezésre,
másolásra nyomtatásra, szkennelésre.
Kertvárosi Fiókkönyvtár
Szintén földrajzilag jól elkülöníthető városrészben heti 2 napon 7 órában tart nyitva a könyvtár, a
Kertvárosi Közösségi Házban, amely szintén az intézményünkhöz tartozik. Lehetőség van
könyvkölcsönzésre, internetezésre, másolásra, nyomtatásra, szkennelésre.
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Kertvárosi Közösségi Ház
Adottságaink:
A művelődési ház egy nagyteremmel, és egy konyhával rendelkezik.
A nagyterem egyaránt alkalmas előadások, bemutatók, különféle közösségi rendezvények
megtartására, kiállítások rendezésére. Befogadóképessége 60 fő.
A főzési lehetőségnek köszönhetően jó lehetőség kínálkozik családi, munkatársi rendezvények
megtartására is. Az épület zárt udvara bográcsozási lehetőséget is biztosít.
Klubjaink:
Nyugdíjas klubok:
A közösségi házban három nyugdíjas klub tartja rendszeresen foglalkozásait:
A „Tisza Nyugdíjas Klub” már több mint negyven éves, tagjainak többsége a Kertvárosban lakik.
Létszáma 62 fő, a tavalyi évben 36 foglalkozást tartottak. Foglalkozásaikon, melyeket hétfőnként
tartanak, rendszeresek a teadélutánok, a névnapi és születésnapi ünnepségek. Megemlékeznek
nemzeti és egyházi ünnepeinkről.
Programjaikból nem hiányozhatnak a kultúrához kapcsolódó események sem, ennek megfelelően
köszöntik a Magyar Kultúra Napját és a Magyar Költészet Napját. Szórakoztató rendezvényeik
között szerepel a pótszilveszter, a locsolóbál, a szüreti bál.
A klub keretein belül működik egy tizenhárom főből álló előadói művészeti csoport, mely igen
széles repertoárral dolgozik. Műsoraikban helyet kap a néptánc, a népdal vagy akár egy-egy a
kabaréjelenet. Nyugdíjas rendezvényeken, társklubok összejövetelein szoktak fellépni, próbáikat a
klub foglalkozása előtt tartják. Kiemelten jó kapcsolatot ápolnak a városrész óvodájával, számos
alkalommal léptek már fel óvodások a klub ünnepségein, melyet fánkkal vagy egyéb finomságokkal
hálált meg a klub.
Másik nyugdíjas klubunk a „TE+ÉN” Nyugdíjas Klub. Létrehozásának alapötlete az volt, hogy a
magányos időseknek legyen egy olyan közössége, ahol társra, lelki támaszra találhatnak. 2015-ben
45 foglalkozást tartottak.
Ebben a klubban is jellemzőek a teadélutánok, a névnapi és születésnapi ünnepségek. Ők is
megemlékeznek nemzeti, egyházi és kulturális ünnepeinkről.
Szórakoztató rendezvényeik között szerepel a pótszilveszter, a farsang, a pünkösdi bál, a szüreti
mulatság vagy akár a lángosevő verseny. Rendezvényeiken 50-60 fő szokott részt venni,
leglátogatottabb a 120 fős „Kerti party” volt.
Harmadik nyugdíjas klubunk a 2011 óta működő „Utazók klubja”. Ők minden hónap első és
harmadik keddjén jönnek össze. Létszámuk 66 fő, a közösségi házban 18 foglalkozást tartottak,
melyen átlagosan 25 résztvevő van. Nevéből adódóan tevékenysége nagyobb részt kirándulásokból
áll, kisebb része azok megszervezésével. Úti céljuk legtöbbször országhatárainkon belül van. Idén
14 kiránduláson vettek részt.
Nyugdíjas klubjaink rendszeresen, és egymást támogatva segítik egymás munkáját, jó kapcsolatot
ápolnak Szolnok város vezetésével, a városban működő intézményekkel és civil szervezetekkel.
A klubok működését a Hild Viktor Könyvtár Közművelődési részlege segíti:
Igény szerint rendezvényt szervezünk nekik, kapocsként működünk a kulturális szféra tagjai és az
egyes klubok között: ennek köszönhetően került megrendezésre április 13-án a Magyar Költészet
Napja jegyében a „Tollal és ecsettel” című kiállítás megnyitóval egybekötött zenés irodalmi műsor,
ahol Kari Zsóka Erzsébet festményeit nézhették meg az érdeklődők, a műsort a „Sziluett Művészeti
és Alkotói Egyesület” szolgáltatta.
Biztosítjuk a technikai, műszaki hátteret: hangosítás, zene, projektoros vetítés.
Tájékoztatjuk őket a városban zajló rendezvényekről.
Segítünk a rendezvények szervezésében: elkészítjük rendezvényeik meghívóit, plakátjait.
Segítséget nyújtunk egyéb, a nyugdíjas közösséget érintő probléma megoldásában. Segítettünk
például az Erzsébet programban pályázható üdülési lehetőségek pályázásában.
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Egyéb klubok:
Az „R-01 Szolnoki Galambász Sport Egyesület” májustól-szeptember végéig tartja minden
hétvégén a galambok felkészítését a közösségi háznál. A termet közgyűlésre, megbeszélésekre
szokták igénybe venni, 2015-ben 9 alkalommal voltak, átlagosan 50 fő részvételével.
„Asszonytorna”: Kedden és csütörtökön az idősebb korosztálynak nyújt lehetőséget egészségük
megőrzéséhez. Foglalkozás 45 alkalommal volt, átlagosan 7 fő látogatta azokat.
Március 18-án volt egy filmvetítés a közösségi ház könyvtárával közösen, de sajnos a kevés
érdeklődő miatt ezen próbálkozással fel kellett hagynunk.
Az áprilisi húsvéti kézműves játszóházunkon is kevés érdeklődő volt.
2 lakossági fórum került megrendezésre, melyen mintegy 130 érdeklődő vett részt.
Fentebb említettem, hogy közösségi házunk kiválóan alkalmas családi, baráti rendezvények
lebonyolítására is. Ilyen jellegű rendezvényre 9-szer vették bérbe az intézményt, melyen mintegy
360 fő vett részt.
A 2014-es évvel összehasonlítva csökkent az összlátogatottság, csökkent a foglalkozásokon
megjelenők átlagos létszáma, kevesebb a kézműves foglalkozások száma.
Tallinn Fiókkönyvtár
Szolnok város földrajzilag is jól elkülöníthető városrészében működik a könyvtár egy sajnos mára
már kiüresedő általános iskolai épületben.
Heti három napon 21 órában nyújt teljes körű könyvtári szolgáltatást felnőttek és gyermekek
számára. Biztosítjuk a könyvkölcsönzést, kézikönyvek és folyóiratok helyben olvasását,
internetezést, nyomtatást, szkennelést, fénymásolást, igény szerint AV dokumentumok kölcsönzését
a Hild Viktor Könyvtárból.
A Verseghy Könyvtárban beleltározott új könyvek adatainak rögzítése a TextLib
adatbázisba, a könyvek raktári jelzetelése is a könyvtáros feladata.
Szandaszőlősi Fiókkönyvtár
Szolnok város dinamikusan fejlődő kertvárosi övezetében található a városrész központjában az
iskolával szemben lévő Művelőséi Ház Tagintézményünkben.
Heti 31 órában nyújt teljes körű könyvtári szolgáltatást. 2 fő főiskolai végzettségű
könyvtáros látja el a feladatokat. Felnőtt és gyermek olvasószolgálat, könyvtári rendezvények
kiállítások, CD, DVD, kölcsönzés Internet szolgáltatás, fénymásolás, szkennelés, nyomtatás,
kézikönyvek és folyóiratok helyben olvasása és kölcsönzése áll az olvasók rendelkezésére. A
magyar könyvtári rendszer hatékony szakszerű igénybevételével tudjuk biztosítani, hogy ne
szenvedjenek hátrányt a fiókkönyvtári olvasók.
A Verseghy Könyvtárban beleltározott új könyvek adatainak rögzítése a TextLib
adatbázisba, a könyvek raktári jelzetelése is a könyvtáros feladata.
A Szandaszőlősi Fiókkönyvtár kiemelten kezelte a 12 év feletti, ifjúsági korosztályt. Az
állománygyarapítás során igyekeztünk minél több, kifejezetten a 12-18 év közötti korosztálynak
szóló irodalmat beszerezni, melyeket külön polcra helyeztünk, jól láthatóan elkülönítettünk, és
folyamatos ajánlással hívjuk fel fiatal olvasóink figyelmét ezekre a könyvekre. A külön polcon
elhelyezett kötetek felnőtt olvasóink figyelmét is felkeltették, így többen közülük ezeket az
irodalmakat is szívesen kölcsönzik.
A fiókkönyvtár jó kapcsolatot ápol a településrész óvodáival és az általános iskolával. 2015-ben
leginkább az óvodai csoportok érdeklődtek foglalkozásaink iránt. Az általános iskolások író-olvasó
találkozókon, illetve az ő korosztályuknak szóló előadásokon, kézműves foglalkozásokon vettek
részt. A népmese napja alkalmából elhívott Szűcs Miklós népzenész, mesemondó, kikiáltó
előadásán aktívan részt vettek. Az előadás tartalmas kiegészítése az általános iskolában működő
alapfokú művészetoktatásnak.
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Örömmel tapasztaltuk, hogy a délután időszakban egyre több felső tagozatos diák jelenik meg, és a
gyermekrészlegben elhúzódva készítik házi feladatukat, kérik a segítségünket egy-egy gyűjtőmunka
elkészítéséhez.
A kézműves foglalkozásokat és mesedélutánokat leginkább a kisgyermekes családok látogatják,
illetve állandó résztvevőként alsó tagozatos kislányok is eljönnek. Elsősorban olyan
tevékenységeket valósítottunk meg, ahol a közös munkára, az együttlétre helyeztük a hangsúlyt. A
kézműves foglalkozásokat meseolvasással, ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó
beszélgetésekkel kapcsoltuk össze.
2015 októberében indítottuk a Zsipp-zsupp Könyvtári Babázót, ahová várjuk a mondókázásra,
ölbeli játokra nyitott édesanyákat és néhány hónapostól 3 éves korig a babákat. A heti egy
alkalommal megtartott foglalkozás ingyenes, és gyorsan népszerű lett a helyi édesanyák körében
(még a belvárosból is jár ki kétgyermekes anyuka a foglalkozásokra). A foglalkozások után tovább
maradnak beszélgetni, az apróságok örömmel lapozgatják a számukra kikészített leporellókat,
kemény lapú könyveket, játszanak a könyvtár számukra berendezett sarkában. Az édesanyák
beiratkoznak a könyvtárba, beíratják a kicsiket is, és nagy lelkesedéssel kölcsönöznek.
2015-ben nehézséget okozott a gyerekek és fiatalok körében megnövekedett igény az
internethasználatra. A rendelkezésre álló 5 db olvasói gép a délutáni időszakokban, illetve a tanítási
szünetek idején általában teljesen kihasznált. A rendszeresen internetező fiatalok 90%-a főként
online számítógépes játékokat játszik, fegyelmezésük folyamatos feladatot ad a könyvtáros
számára.

Szandaszőlősi Művelődési Ház
2015-re kitűzött alapvető célja volt:
Továbbra is sokszínű, gazdag kulturális élet biztosítása a lakóterületen és információs, tájékoztató
pont funkció megőrzése a lakókörzetben. A művelődési ház a városrészen élők számára a
közösségépítő és a kulturális igényeket több formában is kielégítő lehetőségek teremtése.
Úgy ítéljük meg, hogy a 2015-ben is sikerült teljesíteni az előre meghatározott programtervünket,
ezáltal az évre kitűzött célunkat is.
Meghatározott feladatainkat teljesítettük, így a:
 A helyi szükségleteket figyelembe véve törekedtünk a kultúra fejlesztéséről. Az igényeket
folyamatos figyelve biztosítottuk a helyben szerveződő közösségek létrejöttét és működését.
 Elsősorban feladatunk volt, hogy a művelődési ház az egyének és az önként szerveződött
közösségek aktív, alkotó tevékenységének színhelye maradjon, melyek segítésére
maximálisan odafigyeltünk.
 Ugyanakkor lehetővé tettük, hogy a művelődési ház az igényekre épülő rendszeres kulturális
programkínálat színtere legyen, s a reprezentatív kultúra alkotóival és alkotásaival való
közvetlen találkozás helyszíneként működjön, kiállításaink számának növelésével
igyekeztünk ezt a célt elérni.
 A különböző társadalmi rétegek, csoportok, közösségek szellemi, humán potenciájának
fejlesztése, erősítése is feladatunk volt, elsősorban ismeretterjesztő tevékenységünk
támogatta ezt a feladatot.
 Kiemelt feladatunk volt a gyermekművelődés pozíciójának megtartása, tevékenységük
animálása az ifjúsági közművelődés tartalmi elemeinek kimunkálása, az idős korosztályok
és a hátrányos kulturális helyzetű társadalmi rétegek közművelődésbe való bevonása. A
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programkínálatunk összeállításakor tudatosan törekedtünk, hogy a különböző korosztályok
számára egyaránt megfelelő rendezvényeket kínáljunk. Az ifjúságot és a fiatal felnőtt
korosztályt azonban nehezen tudjuk rendezvényeinkre vonzani.
 A művelődési ház feladata, hogy az életforma alakítás egyik helyszínévé váljon, tehát nem
elégszik meg csupán a művelődési alkalmak kínálatával, hiszen új ismeretek közvetítésével,
képességfejlesztő alkalmak kínálatával, művelődő, öntevékeny közösségek nyújtotta
élményekkel javítja a településrész lakóinak életesélyeit, emeli az életminőséget.
 Feladatunk a városrész gyerekeinek a tanulási időszakban történő művészeti orientációjú
szakkörökbe szervezése, szünidei foglalkoztatással kiegészítve, ezért mind a szakköröket,
mind pedig a szünidei foglalkoztatást biztosítjuk számukra.
 A művelődési ház a társadalmi nyilvánosság intézménye, így feladata segíteni a városrész
polgárainak közügyekben való tájékozódását, az információk terjesztését, a városi és főként
a lakóterületet érintő döntések nyilvánosságának legszélesebb megteremtését. A lakossági
fórumok ezt a tevékenységet segítik.
A feladatokat 3 fő felsőfokú végzettségű közművelődési szakember és 2 fő technikai munkatárs
látja el.
Közművelődési tevékenység
A Szandaszőlősi Művelődési Ház a végzett jelentősebb közművelődési tevékenységeinek
részletezése során meghatározta a már meglévő szolgáltatások, tevékenységek fejlesztésével, és az
újonnan kialakítandókkal kapcsolatos feladatokat, azok felelőseit és határidejét.
Ismeretterjesztés
A 2015-ös évben az ismeretterjesztő tevékenységünket a következő témákban és
tevékenységformák során nyújtottuk: egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, ezoterikus
előadások, komplex programokon történő előadások, képes, úti beszámolók, életvezetési
tanácsadás, sporttal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások, civil szervezetek előadásai.
Az ismeretterjesztéssel elérni kívánt cél, hogy a különböző témakörökben és tevékenységformák
által megvalósuló programokkal a korosztályok minél szélesebb körének bővüljenek ismeretei.
Ismeretterjesztő program 2015-ben összesen 28 alkalommal valósult meg.
Kiállítás
2015-ben sikerült elérni azt a célunkat, hogy az épület előterét kiállítások számára is fokozottabb
mértékben tudtuk használni. A kiállítások szervezésének a célja, hogy a többnyire helyi, illetve
városi alkotók, amatőr művészek műveit bemutassuk a művelődési ház helyiségeinek fokozottabb
kihasználásával.
Kiállítások rendezésére 16 alkalommal került sor az elmúlt évben.
A Művelődési Ház korábbi előirányzott célértéke teljesült, melyben azt határoztuk meg, hogy
legalább 2 havonta kerüljenek megrendezésre kiállítások.
Egyéb művészeti és műsoros rendezvények
A szabadidős programok célja, hogy minél több korosztályt szólítson meg, illetve sokszínű, gazdag
programkínálatot nyújtson és fokozza a lakóterületen élők számára a kikapcsolódási lehetőségeket.
A 2015-ben megrendezett programok jelentős része a korábbi évek tapasztalatai, valamint a
látogatók elégedettségi adatai alapján kerültek a munkatervbe, illetve valósultak meg már sokadik
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alkalommal. Emellett céltudatosan törekszünk az új programelemek, más profilú rendezvények,
innovációk kivitelezésére is. A három éve kialakított új közösségi tér és a megújult épület
lehetőséget teremtett a programkínálat gyarapítására, illetve kulturált környezetet biztosított a
szisztematikusan megrendezett programoknak.
A közművelődési statisztika mérései alapján, ebbe a kategóriába tartozó rendezvényeket 2015-ben
142 alkalommal valósítottunk meg.
A résztvevői létszám növelése érdekében a helyi médiában (újság, televízió, rádió) rendszeresen hírt
adtunk rendezvényeinkről. Szórólapok segítségével, illetve saját honlapunkon és a népszerű
internetes közösségi oldalakon tájékoztattuk a lakosságot, a programok célközönségét.
Művelődő közösségek tevékenysége
A művelődési ház a városrész egyetlen olyan központja, ahol a civil szervezetek folyamatos és
igény szerinti tevékenysége biztosítva van az intézmény saját infrastruktúrájának rendelkezésre
bocsátásával, közösségi tereivel. A művelődési ház humán erőforrásainak, szakmai tapasztalatainak
felajánlásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, hatékony működését, valamint megteremti a
közösségek közönség előtti bemutatkozási lehetőségeit.
Az intézményben több kisebb-nagyobb létszámmal működő civil szervezet, művelődési közösség
működött 2015-ben is rendszeresen:
Béke Nyugdíjas Klub – heti rendszerességgel
Szandaszőlősi Nőklub – heti rendszerességgel
Polgári Kör – kétheti rendszerességgel
Bereczki Máté Gazdakör – kétheti rendszerességgel
Önismereti Klub – kétheti rendszerességgel
Fénysugár Reiki Klub – kétheti rendszerességgel
Jóga Klub – heti rendszerességgel
Baba-Mama Klub - heti rendszerességgel
Generációs Színház – heti rendszerességgel
Csikós Táltos Dobkör – heti rendszerességgel
A lakosság számára rendszeresen működő tánc- és sportfoglalkozásokat is biztosítottunk minden
korosztály számára több foglalkozási formán keresztül:
Balett – heti rendszerességgel
Dalma Dance Club - heti rendszerességgel
Shito Riu Karate - heti rendszerességgel
Kyokusin Karate - heti rendszerességgel
Kick Dance - heti rendszerességgel
Felnőtt Aerobik - heti rendszerességgel
Dance Aerobik - heti rendszerességgel
Verseny aerobic – heti rendszerességgel
Társastánc - heti rendszerességgel
Sakk – heti rendszerességgel
Kézműves szakkör – heti rendszerességgel
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A művelődési ház látogatottsági adatai 2 évre visszamenőleg:
Tevékenységek
2014.
28.634 fő

2015.
27.068 fő

1.560 fő

1680 fő

-

164fő

28.280 fő

29.230 fő

Szolgáltatások

3.690 fő

3.720 fő

Külső szervek
tevékenysége

16.270 fő

16.544 fő

Össz. látogatói létszám

78.434 fő

78.406 fő

Rendszeres művelődési
formák
Ismeretterjesztés
Táborok
Rendezvények, kiállítások,
műsorok

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
Az MKE 47. Vándorgyűlésének Szolnok adott otthont. Erre a nagy eseményre készülve a Verseghy
Könyvtár földszinti, I. emeleti tereit és a lépcsőházat kifestettük. Az I. emeleti olvasói térben
kicseréltük a padlószőnyeget.
A II. emeleti olvasói térben korszerűsítettük a világítást.
Igazán látványosan megújult ez a tér, hiszen 15 éve a könyvtár átadása óta ilyen jellegű munkát
nem végeztek az épületben.
Karbantartási, felújítási keretünket teljes egészében a Verseghy Könyvtárra fordítottuk. Az
intézmény más egységeiben esedékes halasztható munkát következő évre ütemeztük át.
A földszinten egy tisztasági festést követően megnyitottuk az Ifjúsági Részleget. A fiatalos
berendezéshez felhasználtuk a könyvtár meglévő bútorait és megvásároltunk 8db babzsák fotelt.
Az olvasói internetes gépeket az olvasótermekben helyeztük el, ezek folyamatos frissítését
indokoltnak tartjuk.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok
3.1 Jelentősebb eszközbeszerzések:
Megnevezés
Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló, nyomtató
Szkenner multifunkcionális készülék
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb:……….. vonalkódolvasó
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

darab
1
1
21
20
1
1
18
1

4

forint
5.376.685
5.376.685
2.318.000
70.795
17.709
1.224.000
17.323

megjegyzés

4TB

87.282
11.754.804
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3.2 Pályázatok, projektek
Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

ODR 2014/2015
ODR 2015/2016
Könyvtári
érdekeltségnövelő
Nemzetiségi ellátás
OIK
NKA 3508/1228

1500000
1200000
223729

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
1500000
1200000
223729

70000

70000

2 000 000

1 500 000

NKA 3604/04561

726 150

200 000

NKA 3808/02895

500 000

400 000

NKA 3532/00354

6 000 000

6 000 000

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Máté Ágnes
Máté Ágnes
Vinczéné
Nagy Mária
Máté Ágnes

2014.05.01.
2015.05.01.
2015.03.

2015.04.30.
2016.04.30.
2015.12.31.

2015.04.

2015.12.31.

Vinczéné
Nagy Mária
Vinczéné
Nagy Mária
Vinczéné
Nagy Mária
Takáts Béla

2015.10.06.

2015.10.12.

2015.06.20.

2015.07.02

2015.11.19.

2016.05.19.

2015. 11.01.

2016.05.31.

A korábbi évek TÁMOP pályázatai (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0065, TÁMOP-3.2.3-09/2-20100018, TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0046, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0115, TÁMOP-3.2.4.A-11/12012-0027, TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0012, TÁMOP-3.2.3/09-2, TÁMOP-3.2.11/10-1, a
TÁMOP-3.2.13) és TIOP (TIOP 1.2.3-08/1-2008-0087, TIOP-1.2.3-11/1-2012-0320) a 2015-ös
évet fenntartásukban érintették, nagyobb pályázati projekt nem indult ebben az évben. A kötelező
fenntartások és jelentések megtörténtek.
Egyéb, nem hazai
forrásokra épülő
pályázatok megnevezése
GCI-C-2013/2017-HU-07

Pályázott
összeg
(Ft-ban)
6.000.000,-

Elnyert
Felelős
összeg
(Ft-ban)
6.000.000,- Dankóné
Szabó Edit

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

2015.01.01.

2015.12.31.

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2015ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
4.1. Képzés, továbbképzés
Dolgozók képzése:
l fő 2014/2015. digitálisarchívum-fejlesztő szakirányú továbbképzés
(Eszterházy Károly Főiskola, Eger)
l fő Minőségi szolgáltatás humán tényezői c. csoportos coaching haladóknak
1 fő Könyvtári Intézet Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények
vezetői számára meghirdetett 60 órás akkreditált képzését végezte el
1fő végzett a SZIE-ABPK informatikus könyvtáros szakán.
1fő sikeres érettségi vizsgát tett.
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Több konferencián, rendezvényen, tartottak a kollégák előadást.
Az intézmény vezetése ösztönözte a kollégák konferenciákon, előadásokon részvételét.
Tapasztalat: Nagyon hasznos részt venni a konferenciákon és meghallgatni más könyvtárak
tapasztalatait, jól bevált használható ötleteket, szakmai fogásokat átvenni egymástól.
Hasznos, hogy találkozunk a kollégákkal személyesen és a kapcsolatokat erősítjük.
4.2 Menedzsment tevékenység
Az intézményi menedzsment tevékenység alapja a tagintézményekkel és a dolgozókkal való
rendszeres kapcsolattartás.
A belső e-mail hálózat az alapja az intenzív és rendszeres, kétoldalú tájékoztatásnak.
Az elmúlt évben több alkalommal tartottunk összevont munkatársi értekezletet valamennyi dolgozó
részvételével.
Havi rendszerességgel, illetve szükség esetén tartunk vezetői értekezletet.
Csoport értekezletek gyakoribbak, ezeken alkalmanként részt vesz valamelyik felső vezető is.
Közösségépítő jelleggel áprilisban autóbuszos szakmai tanulmányutat terveztünk az OSZK-ba, a
Parlament Könyvtárába, és egyúttal megtekintettük a Parlament Látogató központját.
Az intézmény vezetése támogat minden olyan dolgozói személyes törekvést, amely egybeesik az
intézmény szakmai céljaival. (Egyesületi munka, bizottsági munka, testületi tagság, városi értéktár
bizottság)
4.3 Kommunikáció, marketing tevékenység
Könyvtárunk nagy figyelmet fordít az intézmény külső arculatának kialakítására az image
fenntartására. Külső kommunikációnk célja a lehetséges partnereink bizalmának megnyerése,
könyvtárunk jó hírének és ismertségének növelése. Szolgáltatásaink megismertetése a
felhasználókkal és ösztönzés azok igénybevételére Folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás a
célcsoportokkal.
A külső kommunikáció célja
- a lehetséges olvasóink, partnereink megnyerése
- a könyvtár ismertségének növelése
- a szolgáltatásaink megismertetése a felhasználókkal illetve ösztönzés ezek
igénybevételére
Egy intézmény csak akkor érheti el a szervezet által kitűzött hosszú távú céljait, ha tudatosan
alakítja ki egységes arculatát, identitását.
Az egységes identitás, arculat kialakítása során az egység, a biztonság, bizalomérzet, összetartozás
érzete alakul ki a szervezeten belül és külső partnerekkel egyaránt.
Sajtó:
A városi médiával jó a kapcsolatunk, rendezvényeinkről többnyire szöveges-képes
híradás/beszámoló jelent meg az Új Néplapban, illetve online felületén, a szoljon.hu weboldalon.
Két helyi rádió, az Aktív és Amadeus is mindig tájékoztat programjainkról, a nagyobb
eseményeinkről pedig személyes interjúkat, műsorokat készítettek.
A Szolnok Televízió nagyobb rendezvényeinkről rendszeresen készített felvételt, interjút,
vágóképet, kulturális hírt a műsoraiban.
A Széchenyi városrészen havonta ötezer példányban megjelenő Panel c. lapban a Hild Viktor
Könyvtárnak önálló rovata van.
Tehát a médiatámogatottságunk jónak mondható.
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Rendszeres fizetett hirdetés:
A Publicum című, Szolnokon és térségében terjesztett, ingyenes programfüzetben jelentetjük meg
havi rendszerességgel a rendezvényeinket.
Ez a kiadvány 3000 példányban jelenik meg, a város és a térség hivatalaiban, közintézményeiben,
illetve a szórakozóhelyein terjesztik.
Egyéb:
A sajtóval való kapcsolattartáson kívül programfüzetet, plakátokat, meghívókat készítünk, amiket a
partnerintézményeinken keresztül széles körben tudunk terjeszteni.
Rendezvényeinkről fotódokumentáció is készül, amit a honlapjainkon, illetve a közösségi
portálokon is közzéteszünk.
A közösségi oldalakon is népszerűsítjük az intézmény programjait, szolgáltatásait, aktualitásait.
(Erről bővebben lásd. 5. pont.)
A honlapon található rendezvénygalériák frissítését, aktualizálását folyamatosan végezzük.
A nagyobb könyvtári rendezvények plakátjait, meghívóit saját magunk szerkesztetjük, például
Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, a Múzeumok éjszakája, az Országos Könyvtári Napok. Ilyenkor
köztéri reklámmal is megjelenünk a városban.
A városi nagyrendezvényeken és fesztiválokon könyvtárunk önálló standdal népszerűsíti a
szolgáltatásokat. (Erről bővebben lásd. 3. pont)
Fontosnak tartjuk a nyitottságot, a könyvtári szolgáltatások bemutatását a potenciális olvasók előtt
is. Kitelepülünk a partnereink által szervezett, nagy tömegeket vonzó rendezvényekre. Ezen
alkalmak kiváló lehetőséget biztosítanak, hogy ízelítőt vigyünk a gyűjteményünkből, meghívókat a
rendezvényeinkre és bemutassuk a szolgáltatásainkat. Ilyen alkalmak voltak:
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hungarikum és Magyar Érték Gálán,
- Vasútmodellező kiállítás,
- Európa Nap
- Szolnok Napja,
- Nemzetközi Csokoládéfesztivál
A rendezvényekről való előzetes értesülés forrásai a jelenléti ívek elemzése alapján
2015-ben összesen /könyvtáron belüli mérés/
Könyvtár
Média
Facebook
Ismerős
(plakát, szórólap) (ÚN, Publikum)* Internet E-mail Előadó család, mh. Össz.
882

345

230

61

128

383

2039
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Rendezvénytípusonként
Könyvtár
Média
(plakát,
(ÚN,
Facebook
szóró)
Publikum)* Internet
Kiáll.
0
0
0
800
316
220
Kult.,
közműv.,
közösség
0
0
0
használók.
40
11
7
olv.kult.
dig. komp.
0
0
0
42
18
3
egyéb
össz.
882
345
230

E-mail
0
61

Ismerős
család,
Előadó
mh.
0
0
116
344

0
0
0
0
61

0
11
0
1
128

Össz.
0
1875

0
31
0
8
383

0
95
0
69
2039

Kommunikációs tevékenység számokban

Nyomtatott
E-sajtó
sajtó
Verseghy Ferenc
Könyvtár
KSZR
Összesen

314
20
334

66
6
72

TV

Rádió

27

110

27

110

Fizetett
hirdetés

13
1
14

Periodika
(Kaptár)

Kiadvány

4
4

1
1
2

Szórólap Meghívó
(saját)
(saját)

Plakát
(saját)

Hírlevél

460

76

58

11

460

76

58

11

Kommunikációs
költségek (Ft)

603415
432535
1035950

Minőségirányítási tevékenység
Intézményünk minden partneri körével törekszik a kapcsolattartás tudatos és tervezett
menedzselésére.
Az intézmény vezetése elköteleződött a minőségirányítási módszerek alkalmazása mellett.
A Minőségbiztosítási Tanács 2015 évben is folytatta munkáját. 2015 elején elkészült az intézmény
SWOT analízis, illetve PGTT analízis alapján elkezdődött az intézményi stratégia kidolgozása.
Sajnos ebben a munkában nem haladtuk olyan ütemben, mint terveztük. A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Vándorgyűlésének megszervezése, lebonyolítása elvonta az erőinket.
Elégedettségmérés:
A Szolgáltató Város projekt keretében használói elégedettség-mérési kérdőíveket töltettünk ki a
könyvtárlátogatókkal 2015. év végén. A kérdőíveket a város által megbízott szakértő cég állította
össze, és ők végzik el a feldolgozást is. Ennek eredményeiről még nincsen információnk.
Szolnok város az általa anyagilag is támogatott nyári nagyrendezvényekről külső szakértő
bevonásával elégedettségmérést végzett. Intézményünk programjai közül az ünnepi könyvhét
mérése történt meg, melynek eredménye a következő:
Alapadatok a rendezvényről:
A rendezvény elégedettségmérését szóbeli megkérdezés alapján és on-line kérdőívek kitöltésével
végeztük véletlenszerű kiválasztás módszerével.
Szóbeli megkérdezés alapján 253 db kérdőív került kitöltésre.
A kérdőívek kitöltésének aránya a válaszadók körében: Szóbeli megkérdezés alapján: 100 %
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A kérdőív kérdéseinek kiértékelése
1. Nemek aránya:
A megkérdezettek nemek szerinti arányát tekintve a válaszadók között 149 fő nő adott
választ, és 104 fő férfi.
A nők aránya: 58,9 %
A férfiak aránya: 41,1 %.
2. Életkori megoszlás:
A válaszadók közül 20 év alatti 213 fő volt, százalékosan 84,2 %.
21-30 év közötti válaszadók: 4 fő, százalékosan 1,58 %.
31-40 év közötti válaszadók: 6 fő, százalékosan 2,37 %.
41-50 év közötti válaszadók: 10 fő, százalékosan 3,95 %.
51-60 év közötti válaszadók: 13 fő, százalékosan 5,14 %.
60 év fölötti válaszadók: 7 fő, százalékosan 2,76 %.
3. Végzettség megoszlása:
Alapfokú végzettségű válaszadók: 208 fő, amely százalékosan 82,2 %.
Középfokú végzettségű válaszadók: 13 fő, amely százalékosan 5,1 %.
Felsőfokú végzettségű válaszadók: 32 fő,amely százalékosan 12,7 %.
4. A rendezvényen résztvevők területi megoszlása:
Szolnoki lakos: 240 fő, százalékosan 94,9 %.
Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakos: 10 fő, százalékosan 3,9 %.
Más megyében lévő településről érkezett: 3 fő, amely százalékosan 1,2 %
(Tápiógyörgye, Abony, Szeged)
5. A látogatók szállásigénye:
A rendezvényre érkezők közül 1 fő vesz igénybe szállást, amely százalékosan 0,4 %.
6. A látogatók itt-tartózkodásuk idején az alábbi szálláshelyeket vették igénybe:
Családtagoknál, barátoknál: 1 fő, amely százalékosan 0,4 %.
7. A rendezvény látogatói az alábbi csatornákon értesültek a rendezvényről:
Szórólap, plakát: 46 fő, százalékosan 18,2 %.
Újság (Néplap): 4 fő, százalékosan 1,6 %.
Hirdetési újság: 2 fő, százalékosan 0,7 %.
Rádió: Televízió: 1 fő, százalékosan 0,4 %.
Internet: 19 fő, százalékosan 7,5 %.
Barátoktól: 100 fő, százalékosan 39,5 %.
Tourinform Irodától: 2 fő, százalékosan 0,8 %
Visszatérő vendég: 47 fő, százalékosan 18,6 %.
8. A megadott szempontok alapján, 5-ös skálán a rendezvény látogatói az alábbi módon
értékelték a rendezvényt:
A rendezvény lebonyolítása: 4,84
A rendezvény kísérőprogramjai: 4,73
A rendezvény szervezőinek segítőkészsége: 4,83
A rendezvénnyel kapcsolatos információáramlás:4,65
A rendezvény biztonsága: 4,86
Összesített átlag: 4,782
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5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.
Szolgáltatás
Honlap

2015-ben megvalósult
(I/N)
I

OPAC
Adatbázisok

I

Referensz szolgáltatás
Közösségi oldalak

I

Hírlevél
RSS
Digitalizálás

I
I
I

I

I

Részletek
Nyitvatartási idő automatikus kiírása a
honlapra.
Jelentősebb fejlesztés nem történt
Közös felületen jelennek meg a könyvtár
digitális szolgáltatásai (portal.vfmk.hu)
Jelentősebb fejlesztés nem történt
Az egyes részlegek önálló Facebook oldalt
szerkesztenek
A hírlevél évi 11 alkalommal megjelenik.
Jelentősebb fejlesztés nem történt
Az adatokat ld. alább!

A 2015. évben elvégzett digitalizálási feladatok:
Kurrens cikkanalitika (képfájlok száma)
Retrospektív cikkanalitika
(képfájlok száma) OKDKM
Verseghy Ferenc Könyvtár kiadványai: könyvdigitalizálás
(kötetszám) OKDKM
Szolnok megyei Néplap retrospektív számainak digitalizálása
(képfájlok száma) OKDKM
Helyi lapok digitalizálása
Képeslap digitalizálás
(képfájlok száma) OKDKM
Diakép digitalizálás
(képfájlok száma) OKDKM
Fényképek digitalizálás
(képfájlok száma) OKDKM
Aprónyomtatvány digitalizálás
(képfájlok száma) OKDKM
Összesen:

2012
1734
0

2013
1885
7656

2014
2244
15312

2015
3640
4154

0

155

346

0

0

6048

18144

0

0
0

0
245

0
0

2064
0

0

0

576

0

0

0

0

4328

0

0

0

9106

1734

15989

36622

23292

A helyismereti állományrész nemcsak a dokumentumtípusok sokszínűségével tűnik ki, hanem a
bibliográfiai feltárás mélységével is. A többszerzős kötetek és évkönyvek tanulmányai, valamint a
megyei vonatkozású sajtófigyelés cikkanalitikái is leírásra kerülnek a könyvtár katalógusában.
A könyvtár 1997 óta integrált könyvtári rendszert használ, amelybe kezdetektől beépítette a
helyismereti információk feldolgozását is.
Az utóbbi években a TIOP és TÁMOP nyertes pályázatok révén az intézményben jelentős
digitalizálási munka kezdődött el. A Verseghy Könyvtár digitalizálási munkaterve szerint a 20142020 időszakban az intézmény egyik elsődleges feladata a digitális tartalomszolgáltatás bevezetése
a Corvina integrált könyvtári rendszerben. Az online könyvtári katalógus egységes kezelési felületet
biztosít a korábban létrehozott digitális tartalmak (hírlaptár, e-könyvtár) és a digitalizált
cikkanalitikák számára. Ezáltal kulturális örökségünk Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó
része a világhálón közvetlenül is elérhető lesz. Ilyen információk iránt már jelenleg is nagy a
kereslet.
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2015-ben folytatódott a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettel közös digitalizálási
közmunkaprogram, melynek keretében 3 archivátor munkatárs foglalkoztatása folyik. Az
archivátorok munkájának koordinálása a feladatom.
A MaNDA projektben 2015-ben az alábbi munkafolyamatok zajlottak:
- a Verseghy Ferenc Könyvtár kiadványainak digitalizálása;
- cikk kivágatok digitalizálása;
- aprónyomtatvány-tár digitalizálása;
- megyei folyóiratok digitalizálása,
- adatfeltöltés és metaadatolás a MaNDA adatbázisába.
2015 őszén NKA pályázata révén valósult meg a Szolnok megyei Néplap és az Új Néplap
digitalizálása 1960 és 2000 között. A digitális másolat készítését az Arcanum Kft végezte, és a
Hungaricana adatbázisan került feltárásra és szolgáltatásra a napilap.
Együttműködési megállapodás született 2015 novemberében a Széchenyi István Gimnáziummal.
Közösségi szolgálat keretében az iskola tanulóival közösen folyik a diáklap digitalizálása, amely a
könyvtár digitális hírlapjában kerül feltárásra.
Folyamatosan zajlik a sajtófigyelés kurrens tételeinek digitalizálása, valamint a helyismereti cikk
analitikák digitalizált másolatának hozzárendelése a könyvtári integrált katalógus tételeihez a
Corvina JavaSCAN moduljában.
Az iskolai közösségi szolgálat keretében 1 tanuló 25 órában működött közre a képként digitalizált
cikkek szövegfelismerésében és PDF formátumú fájlok átalakításában, amely
2015-ben felújítottuk a Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtárat (http://portal.vfmk.hu): a
könyvek, hírlapok mellett aprónyomtatványok és fényképek archívumával bővítettük a
tartalomszolgáltatást, valamint a jövőben létrehozandó intézményi repozitórium első lépéseként
videotoriumban gyűjtjük össze a szervezeti egységeinkre vonatkozó mozgóképes tudósításokat.
A helyismereti wikipédia építése is folyamatos. Kurrens könyv- és cikkanalitikák, valamint
retrospektív anyagok feldolgozásával.
A Helyismeretben végezzük a megyei közgyűjteményi portál, a Szolnoktár adminisztrációs
feladatait és tartalmi bővítését.

6. Innovatív megoldások, újítások
Megnevezés
Ifjúsági
részleg
megnyitása

Leírás, ismertető
A részleg megnyitása előtt áttanulmányoztuk Szolnok megyei jogú város ifjúsági
koncepcióját /2014-2020/, Szarvák Tibor: Ifjúságszociológia körkép Szolnokon
2013. kutatását, valamint a Z generációra vonatkozó, jelenleg fellelhető
szakirodalmat. Próbáltunk a könyvtárban olyan helyiséget kialakítani, ami
megfelel az ifjúság igényeinek, babzsákokat vásároltunk.
A könyvtár már meglévő gyűjteményéből speciálisan leválogattuk azokat a
könyveket, amelyekről azt gondoltuk érdekelheti az ifjúságot és nagyon sok új
könyvet is volt alkalmunk megvásárolni.
A részleg megnyitásával elsődleges célunk volt az ifjúság érdeklődésének
felkeltése a könyvtári lehetőségekről, egy közösségi tér kialakítása számukra
Elsősorban az olvasás és könyvek népszerűsítését tűztük ki célul, de szeretnénk
lehetőséget biztosítani a diákok köréből érkező kezdeményezéseknek is. A
megnyitást az Európai Ifjúsági Hétre időzítettük, minden napra meghívtunk olyan
partnereket, akik már tapasztalattal rendelkeznek az ifjúságot érintő kérdésekben
(Szertelen Ifjúsági Egyesület, Kamasz Tanya, KÖZ-Pont Egyesület)
Három klub már nagyon népszerű: Empátia kör fiataloknak, Karrier Stúdió,
Irodalmi Kör, ez utóbbit a diákok teljesen maguk vezetik. Zlátótér - "ahogy a
fiatalok látják" a kreatív fiataloknak nyújt bemutatkozási lehetőséget.
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"Szolnok
olvas 2015.
Nagy olvasási
kihívás”

A részleg látogatottsága napról napra nő, a népszerűsítésre kihasználjuk a
közösségi oldalak lehetőségeit. Külön Facebook-oldalon hírt adunk az
eseményekről, meghívókat, plakátokat, életképeket teszünk fel. A féléves
tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy sikerült a célunkat elérnünk, a fiatalok
körében népszerű a részleg.
2015-ben játékra invitáltuk olvasóinkat. A Kultúra Napján elindítottuk a
programot.
Projekt célja:
Az év elején az Egyesült Államokból a közösségi fórumokon útjára indult
könyves
kihívások
(http://konyvkritikak.blog.hu/2015/01/11/2015_nagy_olvasasi_kihivása;
http://hvg.hu/kultura/20150105_Zuckerberg_konyvklubot_inditott_kethetent;
http://www.popsugar.com/love/Reading-Challenge-2015-36071458)
újszerűségét megragadva kívántunk egy éves programsorozatot útjára
indítani könyvtár- és olvasásnépszerűsítési céllal. A projekt
népszerűsítéséhez felhasználtuk a könyvtár weblapját, Facebook oldalát, és
folyamatosan jelen voltunk a médiában is.
Célközönség:
különböző korcsoportok (gyermekek, felnőttek);
aktív törzsközönség bevonása (elsősorban a klubok tagsága és potenciális
olvasók);
közösségi portálok aktív felhasználói;

A nyereményjátékban a feltüntetett 48 témakörből tetszőleges sorrendben
olvashattak az olvasók műveket, amelyek teljesítését a pontgyűjtő füzetbe kerülő
ponttal igazolták. A könyvtárosok négy-négy témakörben hetente frissülő
ajánlókkal segítették a kihívásra vállalkozó olvasókat, de az olvasó az ajánlott
műveken kívül maga is választhatott a könyvtár gyűjteményéből a kihívás
teljesítéséhez.
Az év során 716 pontgyűjtő füzetet adtunk ki, az akcióban résztvevők 10441 db
könyvet kölcsönöztek. A sorsolásra 38 olyan pontgyűjtő füzetet dobtak be,
amelyben teljesítették a 48 témakört és 195-en a 25+1 témakört. Ez a játék
nemcsak az olvasóknak jelentett kihívást a könyvtárosoknak legalább annyit. Már
az indulásnál minden témakörhöz készen álltak a könyvajánlók szépirodalom és
tényirodalom egyaránt szerepelt a listán, a könyvajánlókat
folyamatosan kellett frissíteniük. A raktárakból régen elfelejtett könyvek kerültek
elő mindannyiunk örömére. A decemberi sorsoláson az olvasókkal közösen
fogalmaztuk meg az igényt: 2016-ban más témakörökkel folytatjuk. Szeretnénk
megalakítani a „nagy olvasási kihívás” klubot, ahol az emberek kötetlen formában
beszélgethetnek az olvasási élményeikről.
Nagy Olvasási 2015-ben a felnőtt korosztály számára meghirdetett Nagy olvasási kihívás mintájára a
Kihívás
gyermekkorosztálynak is megrendeztük az olvasási versenyt.
Gyermekeknek A kihívást könyvtárunkban 84-en fogadták el, ennyi pontgyűjtő füzetet adtunk ki,
és 15 darabot hoztak vissza kitöltve, határidőre.
Könyv-Csere- A Nemzetközi Könyvajándék nap (február 14.) alkalmából a Magyar
Bere
Gyermekirodalmi Intézet ajánlása alapján szerveztük meg ezt a komplex programot,
mely a Fényvirág együttes gyermekkoncertjével, és tudáspróbával kiegészített börze
volt. Bárki behozhatta megunt könyveit, és választhatott helyettük másikat a
kínálatból. Körülbelül 100 könyv cserélt gazdát e napon, 22 tudáspróbát töltöttek ki
olvasóink.
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Facebook

Könyvtár
falakon túl

A Facebook közösségi oldalon a könyvtár több részlege és szolgáltatása aktívan jelen
van. A közösségi médiában való megjelenésünk célja a könyvtár programjainak,
szolgáltatásainak népszerűsítése, továbbá olyan célközönség elérése, akik eddig még
személyesen nem látogattak el a könyvtárba. Az oldalak látogatottsága és kedvelése
folyamatosan emelkedik (711; 413; 95). A Z-generáció megszólítására 2015
októberétől működik az intézmény Instagram profilja.
Verseghy
Ferenc
Könyvtár
Felnőttolvasó-szolgálat
(https://www.facebook.com/Verseghy-Ferenc-Könyvtár-Felnőttolvasó-szolgálat149304735234855/)
Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtára (https://www.facebook.com/VerseghyFerenc-Könyvtár-Gyermekkönyvtára-158652300958738/)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Helyismereti Wiki (https://www.facebook.com/JászNagykun-Szolnok-megyei-helyismereti-wiki-858786800860607/)
Verseghy Könyvtár Szolnok Instagram profil (verseghykonyvtarszolnok)
a Az intézmény kiemelkedő kapcsolatot ápol az Aba-Novák Agóra Kulturális
Központtal, melynek keretében az általuk rendezett többnapos fesztiválok, kiállítások
vendégeként Könyvkuckót, olvasósarkot üzemeltetünk. Ezek remek alkalmak a
könyvtári márkaépítésre és a használószerzésre. Plakátokon, szórólapokon ajánljuk a
könyvtár rendezvényeit, szolgáltatásait, a könyvtár állományából a témához
kapcsolódó könyvek bemutatásával, játékokkal, hangulatos környezettel várjuk a
látogatókat. A gyermekkönyvtár munkatársai posztómesékkel és bábelőadással is
gazdagították a fesztiválok műsorkínálatát. A város napján, a Szolnok városi
intézmények bemutatkozásán is évek óta rendszeresen részt vesz könyvtárunk. 2016ban öt rendezvényen vettünk részt ily módon:
- március 12-14. Vasúttörténeti és vasútmodell kiállítás
- március 28. Utazás kiállítás és vásár
- május 9. Európa nap
- augusztus 29. Szolnok napja – Szolgáltató város
- november 6-8. Csokoládé fesztivál

7. Megyei könyvtár területi feladatellátása
7.1. Kötelespéldány szolgáltatás
2015-ben 53 db dokumentumot vettünk állományba kötelespéldányként. Ez a nagyságrend sajnos jóval
alatta van a megyében működő nyomdákban készülő kiadványok számának. A kötelespéldány
szolgáltatás fontosságát folyamatosan képviseljük a nyomdák felé, de a beszolgáltatási hajlandóságot
hatékonyan segítő eszköz nem áll a rendelkezésünkre. Ennek ellenére ezt a területet rendkívül fontosnak
tartjuk és lehetőségeinkhez mérten továbbra is erősítjük.
,Tendencia, hogy a megyei nyomdahelyek közül kevesen tartják be a kormányrendeletben előírt
kötelezettségüket. Az MNB éves bibliográfiáiból és recenziókból összeállított dezideráta alapján
igyekszünk a hiányzó műveket beszerezni.
A szolgáltató nyomdahelyek is - a korábban teljes körű beszolgáltatás helyett - kizárólag a
folyóiratokat és a könyveket küldik meg. Tovább csökkent a meghívók, szólapok és plakátok
száma. A folyóiratok száma - köszönhetően a kiadók (pl. települési önkormányzatok)
odafigyelésének – a tavalyi évhez hasonlóan 2015-ben is növekedett.
Az OSZK Kötelespéldány Osztályával a munkakapcsolat aktív. 2013 óta újra működik az OSZKnak szolgáltató helyi nyomdák kimutatásának megküldése intézményünk felé. A Verseghy
Könyvtárnak szolgáltató, illetve nem szolgáltató, de működő nyomdák nyilvántartását megosztjuk
az OSZK-val.
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7.2 ODR tevékenység
Dokumentumgyarapodás az ODR pályázatokkal.
A 2014/2015 pályázat terhére 2015-ben 612 db dokumentumot vásárolhattunk 1.004e Ft értékben. A
2015/2016 pályázat keretéből 2015-ben 236 db dokumentummal gyarapodtunk 419e Ft értékben. Az
ODR tevékenység egyik fő pillére a dokumentum, a másik pedig a dokumentum eljuttatása a
felhasználókhoz, vagyis a postaköltség. Az ODR pályázatok esetében az utóbbi években mindig
módosítottuk a megengedhető határokon belül a felhasználás arányát. A postaköltségre fordítottunk
nagyobb részt a dokumentum beszerzést csökkentve ezzel. Az ODR rendszeren keresztül érkező
kérések száma évek óta folyamatosan növekszik. Továbbra is mindent megteszünk a rendszer és az
általa nyújtott lehetőségek népszerűsítésért. Az ODR szolgáltatásait a honlapunkon bemutatjuk, a
könyvtárépületben pedig plakátok segítségével népszerűsítjük. A szolgáltatás iránt érdeklődőket
személyesen tájékoztatjuk. Fénymásolás kérésekor minden esetben felajánljuk az elektronikus
formában történő szolgáltatást.
Felhasználóink tisztában vannak azzal, hogy a könyvtárak ugyan önálló intézmények, de
rendszerben dolgoznak.
ODR a gyakorlatban
Szolgáltató könyvtárként miért több a hozzánk érkező kérés? A KSZR könyvtárai az olvasói
kéréseiket teljesen ingyen szolgáltathatják. Az eredeti dokumentumot a „Válaszküldemény” feliratú
lappal ingyenesen visszaküldhetik intézményünkbe.
Gyakori problémaként jelentkezik, hogy a keresett könyv példányinformációja nem jelenik meg az
ODR-ben. Ebben az esetben „Üres űrlapot” kell kitölteni, ez a folyamat sajnos hosszadalmasabb,
mint amikor a könyv példányinformációja megjelenik az ODR felületen. Esetleg nem ajánlják fel a
könyvtárközi dokumentumszolgáltatást.
Kérő könyvtárként azért nőt az olvasói kérések száma, mert az eredeti dokumentumok
visszaküldésének postaköltségét nem kell az olvasóinknak megtéríteniük. Az ODR pályázatból a
postaköltségre beállított keretből finanszírozza a könyvtár. Ez a tendencia remélem, hogy a
következő évben is így marad.
Könyvtárközi dokumentumszolgáltatás munkafolyamata:
Szolgáltató könyvtárként:
Szolgáltató könyvtárként problémaként jelentkezik, hogy a vidéki települések könyvtárai nem
szívesen használják az ODR portált. Amennyiben nem az ODR-en keresztülérkezik a kérés, hanem
telefonon vagy emailben, vagy esetleg személyesen, akkor ebben az esetben rögzítettünk az adott
kérést a felületen. Ezt a munkafolyamatot csak abban az esetben tudjuk végrehajtani, ha a kérő
könyvtár szerepel az ODR könyvtárnyilvántartójában.
Eredeti dokumentum küldésekor:
A kérés beérkezése után a kért dokumentum keresése kezdődik. Ez a folyamat több időt is
igényelhet, mert több helyen kell megnézni a keresett művet. (Kölcsönzői állomány, olvasó-terem,
raktár). Amikor a keresés eredményre vezetett, jöhet az adminisztráció. Az ODR-ben a kérés
státuszának átállítása és a kölcsönzési határidő bevitele történik. Ezután a kérés nyomtatásra kerül,
hiszen ez kíséri az eredeti dokumentumot. A kérés rögzítése az Access-adatbázisban, ahol a kérés
indításának és teljesítésének valamint a dokumentumra adott kölcsönzési határidő is szerepel.
Ebben az adatbázisban rögzítésre kerül a dokumentum típusa, állomány csoportja, milyen formában
történt a kérés leadása, ki a kérő könyvtár és milyen művet kért. Ez után következik a dokumentum
kölcsönzése a CIRC adatbázisban. Ezután a csomag címzése következik, majd csomagolása. Az
összegyűjtött csomagok eljuttatása a titkárságra. Itt történik a csomagok postázása.
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Amennyiben a kért dokumentum kölcsönzésben van, előjegyzést veszek fel. Kérhetnek
hosszabbítást a küldött dokumentumra, ez abban az esetben lehetséges, ha a dokumentumra nincs
előjegyzés.
Amikor visszaérkezik a dokumentum:
A csomag felbontása, a dokumentum visszavétele a CIRC adatbázisból, adminisztráció az
Access adatbázisban (rögzítésre kerül a dokumentum visszaérkezésének határideje). ODR
portálon a kérés státuszának átállítása (a dokumentum visszaérkezett, a kérés lezárása, archiválása).
Másolat esetében:
A ODR-felületen rögzíteni, ha nem ott érkezett a kérés. A dokumentum keresése, szkennelés,
emailen a szkennelt anyag küldése csatolt fájlként, adminisztráció (ODR-ben, Accessben).
Kérő könyvtárként:
Kérő könyvtárként, csak azoktól a könyvtáraktól tudunk dokumentumot kérni, akik a MOKKAODR adatbázisban a keresett mű esetében példányrekorddal rendelkeznek, és szolgáltató
könyvtárként működnek illetve fogadnak üres űrlapos kérést is. Erre azért van szükség, mert amikor
MOKKA-ODR adatbázisban példányinformációt nem találunk, mert nincs hozzárendelve lelőhely,
de az adott könyvtári opac-ban még is megtalálható a keresett mű, akkor el lehet indítani a kérést.
Az olvasók által kért dokumentumok lelőhelyének keresése az ODR portálon.
A megfelelő lelőhely megatalálása után (itt a fontos szempontok a következőek: a gyorsaság,
olvasónk minél hamarabb hozzájusson a keresett dokumentumhoz; a kölcsönzési határidő minél
hosszabb legyen; haza tudja vinni a könyvet ne olvasó termi használatra küldjék; másolatok kérése
esetében minél olcsóbban kapja meg a cikket, tanulmányt) megtörténik a kérés indítása.
Adminisztráció az Access-adatbázisban, ahol rögzítésre kerül az olvasói kérés leadásának
határideje, a keresésnek időpontja, a kérés elindításának ideje, az olvasó neve, elérhetősége, a kért
mű adatai, a szolgáltató könyvtár OSZK kódja.
Amikor megérkezik a kért dokumentum:
A csomag felbontása, adminisztráció az Access adatbázisban (rögzítésre kerül a dokumentum
megérkezésének és olvasónak adott határidő, illetve amikor az olvasó kézbe veszi a
dokumentumot). ODR portálon a kérés státuszának átállítása (a dokumentum megérkezett, a
dokumentum átadva az olvasónak). Olvasó értesítése. Olvasói kérésre hosszabbítás kérése.
Amikor visszaküldjük a kért dokumentumot:
Adminisztráció az Access adatbázisban (rögzítésre kerül a dokumentum visszaküldésének
határideje). ODR portálon a kérés státuszának átállítása (a dokumentum visszaküldve, a kérés
lezárása, archiválása). Ezután a csomag címzése következik, majd csomagolása. Az összegyűjtött
csomagok eljuttatása a titkárságra. Itt történik a csomagok postázása.
Összegző gondolatok az ODR-ről
Ami még mindig igazi gondot jelent, hogy lassan működik a felület. 2014 októberétől új felülettel
működik az ODR. Az átállás nagyon sok problémát okozott, mert naponta több alaklommal néha
több órára is leállt a rendszer. A mai napig (2013 októberétől) nem működik a „Kéréstovábbítás”
menüpont. Ez adott esetben a kérések számának a növekedését jelenti. Ugyanazt a kérést újra kell
indítani,ez új ODR azonosítót jelent, holott ugyanarról a kérésről van szó, csak újra kellett indítani a
kérést.
Kérő könyvtárként, csak azoktól a könyvtáraktól tudunk kérni, akik a MOKKA-ODR adatbázisban
a keresett mű esetében példányrekorddal rendelkeznek, és szolgáltató könyvtárként működnek
illetve fogadnak üres űrlapos kérést is. Erre azért van szükség, mert amikor MOKKA-ODR
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adatbázisban példányinformációt nem találunk, mert nincs hozzárendelve lelőhely, de az adott
könyvtári opac-ban még is megtalálható a keresett mű, akkor el lehet indítani a kérést.
Szolgáltató könyvtárként problémaként jelentkezik, hogy a vidéki települések könyvtárai nem
szívesen használják az ODR-t. Amennyiben nem az ODR-en keresztül érkezik a kérés, hanem
telefonon vagy emailben, akkor ebben az esetben Rögzíteni kell az adott kérést a felületen. Lásd
ebben az évben a beérkezett kérések 38 %-át. Ezt a munkafolyamatot csak abban az esetben tudjuk
megcsinálni, ha a kérő könyvtár szerepel az ODR könyvtárnyilvántartójában. Azokat a kéréseket
viszont nem lehet itt regisztrálni, amelyeknek kérő könyvtárai nem szerepelnek az ODR
könyvtárnyilvántartójában. Ennek következményeként a portálon működő statisztikai adatok nem
lesznek valósághűek.
Az Access-adatbázist a könyvtárközi kérések nyilvántartásához használjuk.

7.3 Területi ellátó munka
Területi ellátó munka
A könyvtárak szabályos működését biztosító alapdokumentumok: Alapító okirat, SZMSZ,
Könyvtárhasználati szabályzat, Küldetésnyilatkozat, Fenntartói nyilatkozat, stb. elkészítéséhez,
átdolgozásához, aktualizálásához több alkalommal biztosítottunk mintadokumentumokat, illetve
konkrét szakmai tanácsokat. Gyűjtőköri szabályzat készítéséhez nyújtottunk segítséget oly módon,
hogy készítettünk egy ún. segédletet a szabályzat elkészítéséhez. Minta dokumentumokkal,
szakmai tanácsokkal segítettük a kollégák munkáját állomány ellenőrzés esetében (módszer
kiválasztása, ütemterv, záró jegyzőkönyv készítése, káló értékének kiszámítása, utómunkálatok,
stb.).
Segítséget adtunk az állomány selejtezésével, illetve költöztetésével kapcsolatban. 2015-ben erre a
típusú feladattámogatásra kifejezetten erős igény mutatkozott. Munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályzat elkészítésében kérték kollégáink véleményünket. Több esetben adtunk tájékoztatást a
munkanaplóval,
beiratkozási
naplóval
kapcsolatban,
a
nyomtatvány
letöltésének,
szerkeszthetőségének lehetőségéről, elektronikus változatának használatáról.
Több alkalommal nyújtottunk segítséget pályázatok (NKA) értelmezésében, megírásában, vezetői
pályázatok előkészítésében, bírálatában, kérésre támogató nyilatkozat kiadásában.
22 szakértői véleményt adtunk a minisztérium, a fenntartók és a kollégák kérésére, megkeresésére
2015-ben. Több esetben végeztünk a megye könyvtárait érintő felmérést a minisztérium kérésére.
E-mailen – körlevelekben - értesítettük a megye könyvtárosait az aktuális pályázati lehetőségekről.
Az őszi könyvtári napokat népszerűsítő programsorozat megyei rendezvényeinek összehangolása,
az összefogás gazdasági koordinálása az osztály vezetőjének feladata volt. Megyénkben több mint
35ezer látogató volt a rendezvény idején a könyvtárakban a 627 programon, melyeket a 75 település
83 intézménye szervezett.
A rendezvénnyel egy időben indult a KönyvtárMozi projekt, melyhez 3 könyvtár csatlakozott
2015-től, a szolgáltatás megyei koordinációját az osztály látta el.
Az OKN rendezvénysorozatához kapcsolódott az Egyenlő Bánásmód Hatósággal való
együttműködés, melynek keretében minden megyében működő könyvtár kapott információs
csomagot, így biztosítva a széles körű tájékoztatást a Hivatal tevékenységéről.
A 2015. év végének egyik kezdeményezése a RÓLUNK SZÓL! projekt, volt mely 3 az 1-ben
„érzékenyítés – bejárás –tájékoztatás” feladatotokat szeretne ellátni megyénk minimum 12
településének könyvtárában 2015. decemberétől 2016. februárjáig. A programba partnerek
bevonásával az együttműködő településeken egy-egy programot bonyolítunk le a könyvtáros
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kollégák segítségével. Így a könyvtárak fizikai akadálymentesítése is előtérbe kerül. Az igénykeltés
megismeréséhez elkészült egy felmérő adatlap, kérdéssor, melyre a megyében dolgozó könyvtáros
kollégákat kértük meg, hogy válaszoljanak. Összesen 53 „igenlő” választ kaptunk, 50 településről.
A program folyamatos lesz 2016-ban is.
Az Ünnepi Könyvhét megyei megnyitójának előkészítésében részt vett az osztályunk. A program
Karcag Város könyvtárában került megrendezésre.
Ebben az évben is folyamatosan tájékoztattuk kollégáinkat a könyvtárakra és a közalkalmazottakra
vonatkozó jogszabályok változásairól, az ezekkel kapcsolatos teendőkről.
A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is összegyűjtöttük az áprilisi Nemzetközi Könyvfesztiválon
való részvételi igényeket a megyében. A meghívókat eljuttattuk az érintettekhez.
2015-ben 48 településen összesen 76 alkalommal volt lehetőségünk módszertani látogatásra, a
helyszínen történő szakmai tanácsadásra.
230 órát töltöttünk a településeken feladatellátással. 2 települési könyvtárban végeztük el a
selejtezési munkákat, készítettük el a feliratokat, így biztosítva egy korszerűbb könyvtárhasználatot
a település lakóinak. Egy KSZR-es településen közreműködtünk a gyűjtemény Corvina integrált
könyvtári rendszerben való teljes körű feldolgozásában. A látogatásokról szöveges szakmai
beszámolók és képek készültek, melyek a könyvtár közös tárhelyén minden munkatárs számára
elérhető információként segítik a tájékozódást és a kommunikációt.
2006. szeptember 1-től indítottuk szakmai levelezésünket a terulet@vfmk.hu e-mail címen, ezt
egészíti ki a hivatalos levelezési címeinken történő kapcsolattartás (illes@vfmk.hu;
nmmagdolna@vfmk.hu). Ennek segítségével – immáron 9 éve - a megyében dolgozó kollégákkal
való kapcsolattartás ilyen formája is mérhetővé vált.
Tematikusan osztható, visszakereshető a különböző témákban folytatott levelezésünk, szakmai
munkánk. 2015-re a kapcsolattartás online formája egyre közkedveltebbé vált kollégáink körében,
hiszen 17 témakörben 735 e-mailben kértek tőlünk segítséget, illetve közöltek információkat. Az
osztály munkatársai 1764 e-mailt küldtek ki tájékoztatásul. 2015-ben a 47. Vándorgyűlés
szervezőjeként a vandorgyules@vfmk.hu levelezési lista több mint 400 bejövő levelet generált, az
elküldött levelek száma 364 erről az e-mail címről, melyet az osztály munkatársa moderált.
A megyében dolgozó kollégák kommunikációját segíti a 2008-ban létrehozott területi levelező lista
is. A listának jelenleg 143 feliratkozott tagja van. 2015-ben 100 levelet írtak a tagok különböző
témákban a listára. Elmondhatjuk, hogy ez a kapcsolattartási forma betölti funkcióját, elérte azt a
célt, amiért elindítottuk – hatékonyabb, gyorsabb, közvetlenebb kapcsolat a megyei kollégák között.
A kétfajta online kapcsolat kiegészíti egymást a közös munkában. Míg a listára írt leveleket minden
listatag olvashatja, addig a területi szolgálat e-mailjein olyan információcserére van lehetőség,
amely szűkebb rétegek közreműködését segíti.
A kulturális normatíva felhasználásáról, az elszámolás rendjéről tájékoztatást adtunk a
kollégáknak és a fenntartóknak is. Tájékoztattuk a kollégákat az érdekeltségnövelő támogatás
igénylésének változásáról. Ez volt az első év, hogy a települések nem a megyei könyvtáron
keresztül igényelhették a támogatást.
Az osztály munkatársa a MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnöke, a szakmai
érdekképviselet támogatását a megye valamennyi könyvtári intézménye felé nyújtja, erről a
feladatellátásról a teljes beszámoló az MKE honlapján elérhető, az év kiemelkedő eseménye a 47.
Vándorgyűlés társ szervezése volt.
Az osztály vezetője betölti a Verseghy Kör elnöki tisztét. Az egyesület tíz kulturális rendezvényen
várta a Verseghy Ferenc Könyvtárban az érdeklődőket, ezzel is szélesítve a könyvtári szolgáltatások
palettáját.
Képzés
A segédkönyvtáros képzés folyamatának, változásainak nyomon követése, a képzőhelyek
műhelymunkájában való részvétel akkor is feladatunk, ha nem indítunk képzést. Ezért vettek részt
az osztály munkatársai a Könyvtári Intézet által koordinált a műhelymunkában. Vizsgabizottsági
tagként is segítettük a képzőhelyek munkáját, illetve oktatói munkával is támogatjuk a képzés
sikerét.
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Illés Julianna szerkesztésében 4 alkalommal jelent meg a Kaptár, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
könyvtárak híradója. Papír alapon minden települési könyvtárba eljutott, elektronikusan a következő
címen, a honlapon elérhető a kiadvány minden érdeklődő számára: http://portal.vfmk.hu/kaptar.
A Területi szolgálat munkatársai 2015-ben 6 cikket írtak a Kaptárba.
Minőségbiztosítás
2015-ben a PGTT analízis elkésztését koordinálta az osztály vezetője, a munkaanyag elfogadásra
került. Az év elején részt vettünk a MIT munkájában.
A megye több települési könyvtárában megkezdődött a minőségbiztosítási tevékenység bevezetése,
Törökszentmiklós esetén szakmai, szakértői támogatást biztosít osztályunk.
Ellátórendszer
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az 1997. évi CXL. törvény által
meghatározott feladatának tett eleget, amikor 1997-ben létrehozta megyénkben a cserélő típusú
ellátórendszert 9 alapító taggal, a kistelepülések könyvtári szolgáltatási színvonalának emelése
céljából. Az együttműködési megállapodás szerint a fenntartók által befizetett összegekből, a
megyei könyvtár alapfeladatából adódó szolgáltatásnyújtásból, valamint pályázati támogatások
révén valósult meg a sokrétű könyvtári szolgáltatás.
2015-ben 4 települési könyvtár fenntartója tartott igényt az ellátórendszeri szolgáltatásra.
A 4 ellátórendszeri tag által befizetett összeg - dokumentumvásárlási keretre - 200.000,- Ft volt, ez
felhasználásra került. 2015-ben az állomány gyarapítására fordított összeg: 281.500,- Ft volt, mely
még kiegészült ajándék és egyéb beszerzés útján történő dokumentumokkal, így az adott évben 243
db dokumentummal gyarapodott a rendszer.
A Területi szolgálat osztálya két státusszal dolgozik, mindketten felsőfokú könyvtárosi
szakképzettséggel látják el feladataikat.
7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
Intézményünk 2015-ben 41 településen nyújtott szolgáltatást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében.
A szolgáltató helyek számára az év során összesen 8 969 könyvtári dokumentumot vettünk
állományba 21.779 E Ft értékben. A településekre kiszállított könyvtári dokumentumok száma
8.543 db volt, melynek gyűjteményi értéke 23. M HUF.
Az előfizetett folyóiratok (173 féleség) példányszáma 2015-ben összesen 795 volt.
A kiegészítő állami támogatásból 135 könyvtári rendezvényt finanszíroztunk, ezeken 7.594
látogató vett részt. Az év során nagy sikere volt a 2014-ben tanfolyamok tartására vásárolt
számítógépeknek. Az év során ezeket 22 helyre szállítottuk ki átlag egy hét időtartamra.
A szolgáltató helyeken tartott egyéb rendezvények statisztikai összesítése folyamatban van.
Az informatikai fejlesztés területén elért legfőbb eredményünk, hogy az év során
multifunkciós berendezések beszerzésével elértük azt, hogy minden szolgáltató helyen megjelenjen
szolgáltatásként a fénymásolás, szkennelés és nyomtatás.
A megyei könyvtár munkatársai három településen végezték el az állománytisztítási
feladatokat, egy helyen pedig elvégezték az állomány teljes feltárását.
A könyvkiszállításokon túl az intézmény munkatársai összesen 109 alkalommal, kb. 290 óra
munkát végeztek a 41 szolgáltató helyen.
7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi dokumentumellátási programja támogatásaként
70.000 forintot fordíthattunk 2015-ben nemzetiségi dokumentumok beszerzésére és további 10.000
forintot romani/beás nyelvű dokumentumokra. A támogatás 27 db könyv beszerzését tette lehetővé.
Könyvtárunknak külön nemzetiségi ellátást nem kell ellátnia. A felhasználóként megjelenő nagyobb
lélekszámú kisebbségnek a megyében élő cigányság tekinthető, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a
róluk megjelenő, cigány nyelven megjelenő dokumentumok beszerzésére.
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Különgyűjteményt nem alakítottunk ki ezen dokumentumokból, de feltáró rendszerünkben
virtuálisan egyben tartjuk ezen köteteket. Jelenleg 1.187 db dokumentum jelenti ezt az
állományrészt
7.6 Statisztikai adatszolgáltatás:
Előkészítettük és rögzítettük a megyei könyvtár éves statisztikai jelentését, melyet a fenntartó felé is
továbbítottunk.
A statisztikai adatok hozzáférését országosan a Könyvtári Intézet biztosítja a következő
címen:http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai
Minden megyében dolgozó könyvtáros kollégát értesítettünk az elektronikus statisztikai
adatszolgáltatás címéről (kultstat.emmi.gov.hu), a letölthető nyomtatványok helyéről és a
kapcsolattartó személyek elérhetőségéről, kompetenciáiról.
A Területi Szolgálatunk konkrét statisztikai szakmai napot 2015-ben 11 alkalommal tartott. A
települési könyvtárakba újonnan bekerülő kollégáknak a konzultációs napokon elég időt
biztosítottunk arra, hogy a könyvtári statisztikai jelentés rejtelmeiben, fogalmaiban elkalauzoljuk
őket. A személyes találkozás elengedhetetlen a további munkakapcsolatok kialakításában és a
sikeres együttműködésekben.
Az osztály munkatársai a konzultációs napok folyamán – előre egyeztetett időpontokban – várták a
kollégákat, akik kitöltött adatlappal érkeztek, (elektronikus változat – piszkozat mentése)
lehetőségük volt helyben az elektronikus változat javítására, illetve az adatok ellenőrzése után a
véglegesítésre. A 11 szakmai napon 64 fő könyvtáros kolléga vette igénybe segítségünket. Akiknek
a személyes találkozóra nem volt módjuk, rendelkezésre álltunk telefonon, e-mailben is. Összesen
64 e-mailt fogadtunk és válaszoltunk meg, valamint közel ennyi telefonos segítséget nyújtottunk.
Mint feldolgozó központ folyamatosan nyomon követtük, hogy kik dolgoznak már a rendszerben, a
késlekedőket figyelmeztettük, szükség esetén az adatlap megnyitásához is segítséget nyújtottunk.
A statisztikai adatszolgáltatás elkészítési határideje március 1 volt a könyvtárak számára. 110
adatlap került be elektronikusan a könyvtári statisztika rendszerébe a megyében működő
könyvtárak által. A jelentések ellenőrzését és jóváhagyását határidőre elvégeztük, majd átadtuk a
szakminisztérium Statisztikai Osztályának. Összefoglalva: ez adatlaponként 150 adatelem
áttekintését jelenti. Így elmondható, hogy a számunkra megszabott határidőre 16.500 adattartalom
ellenőrzésével készültünk el.
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
8. 1. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:
Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Bevétel

Kiadás

2014. évi 2015.
tény
évi terv

Az intézmény működési bevétele
36087
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)
14433
-ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
1551
-ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)
1426
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
309466
– ebből fenntartói támogatás
102960
– ebből központi költségvetési támogatás
129100
- ebből kistelepülési
34767
kiegészítő(KSZR) támogatás
– ebből pályázati támogatás
33621
– a Pályázati támogatásból EU28647
támogatás
Egyéb bevétel összesen
9336
Bevétel összesen
354889
Személyi juttatás
152483
Munkaadókat terhelő összes járulék
43500
Dologi kiadás
123045
Egyéb kiadás
25141
Kiadás összesen
344169

2015. évi
tény

eltérés %ban 2014hez képest

30268

-16%

11799
1433
1355
302328
114674
129100
37165

-12%
-8%
-5%
-2%
+11%
0
+7%

10669
2425

-68%
-92%

10720
343316
145749
40889
144636
0
331274

+15%
-3%
-4%
-6%
+18%
-100%
-4%

8. 2. Létszám és bérgazdálkodás
Kiegyensúlyozott létszám és bérgazdálkodást folytattunk. Mi is tapasztaljuk az alacsony bérhelyzet
hátrányait. Egy-egy megüresedett álláshelyre egyre nehezebb ezzel a bérrel szakképzett
könyvtárosokat kapni. A közmunkaprogram sokat segít a létszámhelyzeten. 3 fő dolgozott a
MANDA program keretében, 6 fő a munkaügyi központon keresztül, és 7 fő kulturális
közfoglalkoztatottunk volt. Természetesen szakmai munkát nem tudunk rájuk bízni, de sokat
segítenek az előkészítő, kisegítő feladatok ellátásában.
A gazdasági csoport megszűnése, és a Napsugár Gyermekház leválasztása összesen 11 fő és a hozzá
tartozó bér és járulék elvonásával járt. Az intézmény működési bevételkiesésének egyik oka is ez.
A pályázati támogatások közül az EU-s pályázatok hiánya is mutatkozott.

9. Partnerség és önkéntesség
A legnagyobb számú partnereink a már regisztrált olvasók. Igyekszünk a napi munkánkat olyan
színvonalon végezni, hogy ezt a bizalmat ne veszítsük el.
Alapelveink: hozzáférhetőség – személyesen, online, fogadtatás, igazodás az igényekhez, állandó és
mobil szolgáltatások, sokféleség.
Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Kollégiumának, a Szolnoki Értéktár Bizottságnak tagjaként
együttműködünk a város kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel.
Partnereinkkel közösen veszünk részt a pályázatok, rendezvények, klubok megszervezésében,
megrendezésében, bekapcsolódási lehetőséget biztosítunk egymás programjaiba.
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Szakmailag kölcsönösen segítjük egymás tevékenységét.
A hatékonyság érdekében megosztjuk az erőforrásokat, összefogunk a hálózatokkal.
Partnerintézményeink:
























Aba-Novák Agóra Kulturális Központ
Damjanich János Múzeum
Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Finnugor Népek Baráti Köre
Híd-Senior Színház
Ksiaznica Beskidzka (Bielsko-Biała) lengyel testvérváros könyvtára
KLIK
Kultúrabarátok Nyugdíjas Klubja
MaNDA (Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Mediaworksw Regionális Kiadó Kft.
Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány
Nefag Zrt. Erdei Művelődési Háza
Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája
Pedagógiai Könyvtár
Rákóczifalvi Madárbarát és Természetvédő Kör
Szépírók Társasága
Szolnoki Főiskola Könyvtára
Szolnok Városi Kollégium
Szolnok Városi Óvodák
Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesülete
Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete
Városi Kollégium
Verseghy Kör

Együttműködési megállapodások gyakorlati megvalósulásai:
Például a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, valamint a
Verseghy Kör, együttműködünk a Verseghy kultusz ápolásában. 2015 évben több alkalommal
szerveztünk közös programot.
Jól működik a „kattanj a könyvtárra” akciónk.
Együttműködési megállapodást kötött a Szolnok Városi Kollégium és a Verseghy Ferenc Könyvtár
és Közművelődési Intézmény a „Kattanj a könyvtárra” című programsorozat megvalósítására. A
megállapodás keretében a könyvtár vállalja, hogy interaktív könyvtárhasználati foglalkozásokat és
olvasásnépszerűsítő programokat szervez a kollégistáknak, míg a kollégium lehetőséget biztosít a
tanulóinak, hogy igénybe vehessék a rájuk szabott új könyvtári foglalkoztatást.
MaNDA (Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Digipédia digitális oktatási adatbázis
létrehozása, az Intézmény dokumentumait felhasználva, kulturális közfoglalkoztatottak segítségével.
Mediaworksw Regionális Kiadó Kft. Új Néplap, helyi napilap digitalizálásra vonatkozó megállapodás,
mely szerint a kiadó ingyenesen engedélyt ad a lap digitalizálására, cserébe a Könyvtár átadja
elektronikus adathordozón az elkészült anyagot.
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Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
A RÓLUNK SZÓL! projektet az ÉN IS VAGYOK Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával valósította meg. Tartalma: 3 az 1-ben „érzékenyítés –bejárás –tájékoztatás” feladatotok
ellátása megyénk 12 településén.
A programban partnerként vettünk részt.
A rendezvények a települések könyvtáraiban valósultak meg a Területi szolgálat és a településen
dolgozó könyvtárosok együttműködésével.
Széchenyi István Gimnázium
Az Iskolai közösségi szolgálat keretében speciális megállapodás született, melynek értelmében a
Gimirka című iskolaújság digitalizálása valósul meg. A diákok a könyvtár szakmai irányításával maguk
végzik a munkát.
Iskolai közösségi szolgálat
Együttműködési megállapodásunk van az alábbi intézményekkel:
1. Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola
2. Varga Katalin Gimnázium
3. Rózsa Imre Középiskola és Kollégium (Újszász)
4. Verseghy Ferenc Gimnázium
5. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola
6. Hajnóczy József Gimnázium és Humán Szakközépiskola és Kollégium (Tiszaföldvár)
7. Debreceni Vegyipari Szakközépiskola
8. Szolnoki Széchenyi István Gimnázium
9. Kecskeméti Műszaki Szakközépiskola (KEMU)
10. FM ASzK — Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
11. Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Tagintézményei:
- Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma,
- Ruhaipari Szakközép- és Szakiskolája
- Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző
Iskolája
- Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző lskolája
12. Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Művészeti Szakközépiskolája és Gimnáziuma
13. Horváth Mihály Gimnázium (Szentes)
Köznevelési intézmények száma
Diákok száma
Diákok óraszáma

13
194
1331

Intézményben végzett tevékenységek:
Szolgálatot teljesítettek:
- Gyerekkönyvtár
- Felnőtt olvasószolgálat
- Feldolgozó osztály
- Helyismeret
- Kölcsönzés
- Területi szolgálat
- Fiókkönyvtárak

Főbb feladataik:
- Könyvtári tábor kézműveskedés
- Kézműves foglalkozások, bábelőadások során előkészítés
- Állományrendezés
- Könyvek jelzetelése
- Rendezvényen való közreműködés
- Digitalizálási munkálatok
- Cikk kivágatok rendezése
- Folyóiratok rendezése

53

10. Mutatók
SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
Nyitva tartás
Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Hétvégi nyitva tartás (óra)
Munkaidőn túli nyitva tartás (óra)
Nyári zárva tartási idő (munkanap)

2014. tény

2015. évi tény

2015. terv

változás %-ban
előző évhez
képest

36

40

41

113,89%

4

4

4

100,00%

12

12

13

108,33%

14

15

15

107,14%
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Mutatók
Szolgáltatási feladatok –
Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan
használók száma (fő)
A könyvtári honlap-látogatások száma
(kattintás a honlapra)
A könyvtár honlapja (teljes webhely)
hány nyelven érhető el
A könyvtári honlap
tartalomfrissítéseinek gyakorisága
(alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtári honlap
tartalomfrissítésének száma összesen
A könyvtár által az Országos
Dokumentumellátási Rendszerben
szolgáltatott dokumentumok száma
A könyvtárban használható
adatbázisok száma
A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatások száma (db)

A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatásokat igénybe vevő
használók száma (fő)
A könyvtári OPAC használatának
gyakorisága (használat/év) (kattintás
az OPAC-ra)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt
hozzáférésű publikációként elérhetővé
tett dokumentumok száma
A kölcsönzések száma
dokumentumtípusonként
Irodalomkutatások, témafigyelések
száma
A megyei könyvtár által nyújtott,
dokumentált szakmai (megyei, illetve
országos szintű) tanácsadások száma
Fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő IKT
eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások száma
A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális
képzések száma
A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális
képzéseken résztvevők száma

2014. tény

változás %ban előző
2015. évi tény évhez képest

2015. terv

19 902

20 000

17 938

185 511

200 000

193 374

1

1

1

20

20

20

169

200

272

160,95%

1 629

1 632

2 198

134,93%

2

2

2

4

5

5

125,00%

903

1 000

1 350

149,50%

158 033

165 000

199 151

126,02%

185

200

5 928

235 000

241 305

30 606

31 000

26 604

563

600

642

8

8

8

1

1

1

214

220

304

6 955

7 000

8 513

225 826

90,13%
104,24%
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A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket nyújtó
nem formális képzések száma
A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket nyújtó
nem formális képzéseken résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett akkreditált
képzések, továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett akkreditált
képzéseken, továbbképzéseken
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati foglalkozások
száma
A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati foglalkozásokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a
társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő
és multikulturális programok száma
A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a
társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő
és multikulturális programokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programok száma
A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programokon résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő képzések,
programok száma
A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő
képzéseken, programokon résztvevők
száma
A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programokon, képzéseken résztvevők
száma,

19

20

31

536

550

606

0

0

0

0

0

0

111

130

80

2 562

2 600

5 110

2

5

21

20

30

713

0

0

3

0

0

198

5

10

8

103

120

363

1 239

1 250

2 645

56

A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programok, képzések száma,
A könyvtár oktatást, képzést,
könyvtári tevékenységeket támogató
kiadványainak száma
Saját könyvtári hírlevél
megjelenésének száma
A könyvtár megjelenésének száma a
médiában
A használói elégedettség-mérések
száma, a válaszadó használók
száma/alkalom (átlag)
A használói elégedettség-mérések
során a válaszadó használók
száma/alkalom (átlag)
A megyei könyvtár koordinációjával
minősítésre készülő települési
könyvtárak száma
Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat
fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött
megállapodások száma
A könyvtárban foglalkoztatott
önkéntesek száma
A könyvtárral írásos együttműködést
kötő civil, határon túli, vállalkozói,
stb. partnerek száma
A megyei könyvtár szakemberellátottsága (könyvtárosok
száma/megye lakosságának száma)
A megyei könyvtár olvasói
hozzáférést biztosító számítógéppel
való ellátottsága (számítógépek
száma/a megyeszékhely lakosságának
száma)
A megyei könyvtár által biztosított
nemzetiségi dokumentumok száma
A megyei könyvtár által a
kistelepülési önkormányzattal kötött
megállapodások számának aránya (a
megyében lévő kistelepülések
száma/megállapodást kötött
települések száma)
A megyei könyvtár által beszerzett
művek iránti érdeklődés (a beszerzett
dokumentumok kikölcsönzésének
aránya, kölcsönzési átlag, adott
dokumentum kikölcsönzésének
száma)

37

40

99

0

0

0

11

11

11

117

130

557

0

1

2

0

150

1376

1

1

1

71

80

194

9

9

13

0

0

3

2

4

5

0,0001043

0,0001043

0,0001026

0,00077968976 0,00077968976

0,0007831000

0

0

1 178

66,66%

71,92%

71,92%

40,03%

nem releváns

42,72%
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Beszerzett források
2014. évi
tény

Mutatók
Költségvetés

2015. évi terv

12 266 000

Érdekeltségnövelő
támogatás
ODR
támogatás
dokumentumok
beszerzésére
Egyéb
Források összesen
Ajándék,
kötelespéldány értéke
Összesen

Változás 20142015 (%)

2015. évi tény

15 000 000

19 264 000

157,05%

200 000

224 000

626 341

1 300 000

1 424 000

0 HUF

200 000

200 000

12 892 341

16 700 000

21 112 000

163,76%

10 806 000

3 000 000

3 462 000

32,04%

23 698 341

19 700 000

24 574 000

103,70%

227,35%

Gyűjteményfejlesztés
Mutatók
Gyarapításra fordított összeg (Ft)
ebből folyóirat (Ft)
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(Ft)
A könyvtári állomány éves gyarapodása
dokumentumtípusonként (db és méter)
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma dokumentumtípusonként
Kötelespéldányként kapott és
nyilvántartásba vett dokumentumok száma
(db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben
beszerzett egy lakosra jutó könyvtári
dokumentumok száma (dokumentumok
száma/megye lakossága)

2015. évi
2014. tény 2015. terv
tény

változás %ban előző
évhez képest

13 488 000

15 000 000

1 916 000

2 000 000

20 912
000
2 532 000

114 724

50 000

117 008

101,99%

12256/245

7900/158

14046/252

114,6%/102,8%

3 337

4 000

23 604

707,34%

90

180

53

58,89%

2 999

1 934

3 883

129,48%

666

700

697

104,65%

0

20

24

289

300

252

2,77%

0,0333751

0,0206000

0,0369731

110,78%

155,04%
132,15%
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Gyűjteményfeltárás
Mutatók

2015.
terv

2014. tény
Épített elektronikus
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok
száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA)
betöltött tételek száma
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött
rekordok száma
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában
kifejezve)
Beérkező új dokumentumok olvasók számára
történő hozzáférhetővé válásának időtartama
napokban kifejezve (átlagosan)
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

2015.
évi tény

változás %-ban
előző évhez
képest

503 704

550 000

506 829

100,62%

156 795

170 000

169 560

108,14%

0

0

0

0,8

0,8

0,4

50,00%

5

5

5

100,00%

85

90

90

105,88%
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Tudományos kutatás

Mutatók

Kutatómunka éves
időalapja (munkaóra/év)
Tudományos kutatások
száma
A könyvtár összes
publikációinak száma és
ebből a könyvtár
szakemberei által
készített, nyomatott vagy
elektronikus formában
megjelent publikációk
száma
Idegen nyelvű
publikációk száma
Nemzetiségi nyelvű
kiadványok, publikációk
száma
A könyvtár által kiadott
kiadványok száma
A könyvtár szakemberei
által tartott előadások
száma
A könyvtár szakemberei
által elvégzett szakértői
tevékenységek száma
A könyvtár által
szervezett konferenciák
száma
A könyvtár által
szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtár
szakembereinek
konferencián való
részvételének száma
A képzésben,
továbbképzésen részt vett
dolgozók száma

2014. tény

változás %-ban
előző évhez
képest

2015. évi tény

2015. terv

0

0

0

1

1

2

200,00%

15

18

28

186,6%

0

0

0

0

0

0

0

1

3

300,00%

20

25

34

170,00%

5

7

22

440,00%

3

3

4

133,33%

120

120

840

700,00%

60

65

116

193,33%

17

10

5

29,41%
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Rendezvény, kiállítás

Mutatók

A könyvtárban a
tárgyévben szervezett
helyi, megyei és országos
szintű közösségi
programok,
rendezvények száma
összesen
A könyvtárban a
tárgyévben szervezett
helyi, megyei és országos
szintű közösségi
programok,
rendezvényeken
résztvevők száma
Tárgyévben szervezett
konferenciák száma
Tárgyévben szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások
száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások
látogatóinak száma
Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvények száma
Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvényeken
résztvevők száma
A megyei könyvtár
esetében az általa ellátott
kistelepüléseken
szervezett rendezvények
száma
A megyei könyvtár
esetében az általa ellátott
kistelepüléseken
szervezett
rendezvényeken
résztvevők száma
Egyéb rendezvényeken
résztvevők száma

2015. évi
terv

2014. tény

2015. évi tény

Változás %-ban az
előző évhez képest

1 124

1 200

1 270

112,99%

61 532

62 000

124 534

202,39%

3

3

4

133,33%

120

120

840

700,00%

90

90

289

321,11%

29 227

30 000

92 332

315,91%

261

270

213

81,61%

7 608

7 800

7 186

94,45%

489

500

1107

226,00%

13 158

14 000

30469

232,00%

10 161

11 000

6 181

60,83%
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