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I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT 

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ 

KAPCSOLÓDÓ, TERVEZÉSRE KERÜLŐ  INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID 

SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

 

Szakpolitikai célok a 2016. évben: 

1.1. A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének 

érdekében 

„Vállaljuk, hogy örökségünket, a magyar kutúrát, egyedülálló nyelvünket, a Kárpát-medence 

ember alkotta és természet adta értékeit ápoljuk és megóvjuk.” 

        Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás 

A közkönyvtárak a fővárostól a legkisebb falvakig hozzáférést biztosítanak az egyedülállóan 

szép magyar nyelven felhalmozott szellemi örökségünkhöz. Megőrizzük, hozzáférhetővé 

teszük az értékeiket.  

A társadalmi felemelkedésnek még midig lehetséges útja a tudás, a kultúra. A társadalmi 

egyenlőtlenséget a könyvtárak, az általuk nyújtott szolgáltatások útján képesek csökkenteni.  

Az információhoz való szabad hozzáférés biztosításával segítjük az állmpolgárokat, hogy 

boldoguljanak a mindennapjaikban, a gazdasági életben, a társadalmi  együttélésben. 
 

1.2. A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a 

társadalompolitikai célok elérése érdekében 

 

A könyvtári területen az intézményrendszer jól strukturált, képes a rendszerszerű működésre. 

Cél, hogy, minden magyar állampolgárnak  a lakóhelyén legyen lehetősége  a kulturális 

értékekhez való hozzáféréshez.  Ezt a magyar kulturális intézményrendszeren belül a 

könyvtárügy a rendszerszerű működésével igyekszik biztosítani. Mára jól kiépített a könyvtári 

rendszer, a tudományos szakkönyvtáraktól a legkisebb KSZR-es könyvtári 

szolgáltatóhelyekig.  

Fontos, hogy a megkezdett folyamatok tovább tudjanak menni, megfelelő anyagi háttérrel. 

 

1.3. A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése 

 

Továbbra is ápoljuk Bielsko-Biała  lengyel testvérvárosunk ”Ksiaznica Beskidzka” könyvtárával 

több éve fennálló jó kapcsolatunkat. Minden év október 23-án a tesvérvárosban un. „Magyar 

napok” rendezvénysorozatot szerveznek, melyre Szolnokról kulturális programot viszünk. 

Ezévben is együttműködési megállapodást írtunk alá a Visegrádi Alapra benyújtandó pályázat 

okán kulturális programok cseréjére és szakmai tanulmányútra. 

 

1.4. A fenntartó által meghatározott feladatok 

 

Konkrét munkatervi feladatot a fenntartó a 2016. évre nem határozott meg. A város 

kulturális rendezvényeibe intézményünk és munkatársaink folyamatosan bekapcsolódnak 

közreműködőként is. Kiemelt feladatként részt veszünk Szolnok városban a kulturális és 

művészeti intézmények összefogásával megvalósuló 1956-os emlékév ünnepségsorozatának 

megvalósításában. 

 

 

 



II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 
 

  

  

  

2015. tény 2016. terv 
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

44 46 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 9 10 

Könyvtáros 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 36 38 
átszámítva teljes munkaidőre 36 38 

Egyéb  
összesen 3 3 
átszámítva teljes munkaidőre 3 3 

Mindösszesen 
összesen  39 41 
átszámítva teljes munkaidőre 

(4+6) 

39 41 
az Egyébből 

felsőfokú 

végzettségű 

összesen 3 3 
átszámítva teljes munkaidőre 3 3 

Egyéb alkalmazott 14 13,5 
Önkéntesek száma  2 2 
Közfoglalkoztatottak száma 9 5 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 

lakosságának száma) 

0,0001026  
 

2016 január elején az engedélyezett létszámunk 58 fő.  

A létszámadatoknál a közművelődési szakmai dolgozókat (5fő) is az intézmény  

engedélyezett szakmai összlétszámában szerepeltetjük. 

Az egész éves szakmai munkatervünben is jelezni kívánjuk az intézmény közművelődési 

tevékenységét is.  

Előzetes egyeztetés alapján a 2016. évben 2 fővel növekedni fog a könyvtári szakmai 

létszámunk a megnövekedett nyitva tartási időre való tekintettel. 

Az intézmény jelenlegi vezetője 2016. szeptember 30-ával nyugdíjba vonul.  

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS 

 

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése  

 

Az alapító okiratban megfogalmazott feladatainkat az alábbiak szerint tervezzük: 

Alaptevékenység – állami feladatok 

A kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos feladatok 

A feladatot (egyéb tevékenysége mellett) a Verseghy Ferenc Könyvtár Felnőttolvasó-

szolgálatának két munkatársa végzi. Az év során elvégezzük a megyében működő nyomdák 

listájának ellenőrzését, folyamatosan vizsgáljuk jogszabályi kötelezettségeik teljesítését. 

A területünkön működő könyvtárak együttműködésének szervezése 

A feladatot a Verseghy Ferenc Könyvtár Területi szolgálati osztálya látja el két fővel. 

A feladatellátás során ez évben is kiemelt feladat az országos könyvtári rendezvények 

szervezésének koordinálása. 

A megye nemzetiséghez tartozó lakosai könyvtári ellátásának szervezése 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében nem él számottevő nemzetiség. E feladat ellátása 

során csak a konkrétan felmerülő igények teljesítését tervezzük. 

A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt 

A feladat megvalósítása során: 

 a Területi szolgálati osztály nyújtja a megye összes könyvtára számára a szakmai-

módszertani segítségnyújtást; 

 a megyei feladatokkal is megbízott szakmai igazgatóhelyettes koordinálja a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerbe tartozó partnerintézményekkel kapcsolatos 

feladatok ellátását, melyben az intézmény valamennyi szakmai szervezeti egysége 

részt vesz. 

A megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának szervezése 



A feladatellátást a Területi szolgálati osztály végzi az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően. 

Az iskolán kívüli könyvtári továbbképzés végzése 

A megye könyvtárosaitól beérkezett igények, illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerbe tartozó könyvtárosok számára megvalósuló képzéseket a Területi szolgálati 

osztály szervezi. A képzésekben az intézmény minden könyvtáros szakalkalmazottja, igény 

esetén külső szakember is részt vesz. 

A képzések fő területei az év során a magyar könyvtárügy aktualitásaihoz, az országos 

könyvtári eseményekhez, a statisztikai adatszolgáltatáshoz és a KSZR keretében folyó 

tevékenységhez kapcsolódnak. 

A települési nyilvános könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez könyvtárellátási 

szolgáltatások nyújtása 

Az év során a Területi szolgálati osztály feladatellátása keretében fenntartjuk az 1997-

ben létrehozott cserélő típusú ellátórendszert. Az ebben való részvételt felajánljuk a KSZR 

rendszerbe eddig be nem kapcsolódott intézmények számára. 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése 

2016-ban 43 könyvtári, információs és közösségi hely számára nyújtunk szolgáltatást 

külön munkaterv szerint. Az év során vizsgáljuk a szolgáltatásba bevonható intézmények 

körét, lehetőség szerint legalább két új települési önkormányzattal kötünk megállapodást 

szolgáltatásnyújtásra. 

Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatások nyújtása a Kult. tv. 64. § (3) 

bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások 

megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében kötött megállapodásokon kívül 

egyéb megállapodást nem kötöttünk. Az intézményeket fenntartó önkormányzatok 

kezdeményezésére ilyen megállapodások megkötésére készek vagyunk. 

A települési könyvtárak fejlesztésének koordinálása 

A feladatmegosztás a települési könyvtárak számára nyújtott, szakmai 

tevékenységüket segítő szolgáltatások nyújtása szerint történik. 

A települési könyvtárak minősítése előkészítésének koordinálása 

A feladatellátást a Területi szolgálati osztály és a megyei feladatokkal is megbízott 

szakmai igazgatóhelyettes végzi az év során felmerülő igények és lehetőségek szerint. 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a 

szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatok ellátása 

A kormányrendeletben meghatározott feladatokat a Verseghy Ferenc Könyvtár 

Állománygyarapítási és feldolgozó osztály és Felnőttolvasó-szolgálati osztálya látja el az 

intézmény igazgatójának irányításával. 

Alaptevékenység – könyvtári feladatok 

A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása 

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek felhasználásával az Állománygyarapítási és 

feldolgozó, a gyermek- és felnőtt-olvasószolgálat szervezeti egységei és a fiókkönyvtárak 

munkatársai közreműködésével végezzük a feladatot. Az év során megalkotjuk az intézmény 

egységes gyűjtőköri szabályzatát, megtervezzük az intézmény egységes adatbázisa 

létrehozásának munkafolyamatát. 

Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység végzése, dokumentumok kölcsönzése, 

azok helyben használatának biztosítása, másolat szolgáltatás nyújtása 

Az olvasószolgálati szervezeti egységeken keresztül történő feladatvégzés során a 

legfontosabb célunk, hogy a szolgáltatások minőségének javításával fokozzuk munkánk 

hatékonyságát, növeljük intézményünk könyvtári szolgáltatásainak igénybe vételét. 

Tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól 



Az olvasószolgálati feladatokat ellátó szervezeti egységeken túl e területen nagyobb 

szerepet adunk az intézmény honlapján keresztül történő tájékoztatásnak. 

Más könyvtárak állománya és szolgáltatásai elérésének biztosítása 

A könyvtárközi kölcsönzés és az ODR szolgáltatások keretében az olvasószolgálattal 

foglakozó szervezeti egységek közreműködésével valósítjuk meg a feladat ellátását. A 

koordinálást a VFK Felnőttolvasó-szolgálati osztályának munkatársa végzi. 

A könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében való részvétel 

A feladatot a más könyvtárak állománya és szolgáltatásai elérésének biztosítása 

pontnál leírt módon valósítjuk meg. 

Az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének biztosítása 

Az olvasószolgálati terekben továbbra is minden szolgáltató helyen biztosítjuk a 

munkatársak és a felhasználók számára a számítógép-használatot és az internetelérést. A 

tájékoztató munkában felhasználjuk a nyilvánosan elérhető elektronikus dokumentumokat. 

A könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában 

A nyilvános internethasználatot biztosító szolgáltatási pontokon olyan munkatársakat 

állítunk szolgálatba, akik a rendelkezésre bocsátott számítógépek használatában, az 

elektronikus dokumentumok kezelésében közvetlen segítséget tudnak nyújtani a 

használóknak. 

Felhasználóképző tanfolyamokat szervezünk, melyen az alapismereteken túl az e-

könyvek használatával kapcsolatban is nyújtunk ismereteket. 

A könyvtári dokumentumainkkal, az olvasáskultúra népszerűsítésével segítjük 

használóinkat az egész életen át tartó tanulás folyamatában. 

Az oktatásban, képzésben részt vevők információellátásának, a tudományos kutatás és 

az adatbázisokból történő információkérés lehetőségének segítése 

A könyvtári dokumentumok szerzeményezésekor, az intézményből elérhető 

adatbázisok vonatkozásában fokozott gondot fordítunk arra, hogy e feladatunkat 

megvalósítsuk. A településen belül kialakított könyvtári munkamegosztás során a 

korlátozottabb tájékozódási lehetőségekkel rendelkező szolgáltatási pontokból 

továbbirányítjuk azokat a felhasználókat, akik információs igényének kielégítése helyben nem 

lehetséges. 

Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programok szervezése 

Mivel az intézmény településrészi közművelődési feladatokat is ellát, a feladatellátást 

közművelődési szakemberek is segíthetik. Közösségszervező, rendezvényszervező 

tevékenységünk során minden korosztály igényeit figyelembe vesszük, de kiemelt figyelmet 

fordítunk a kisgyermekek és a kamaszok által látogatott programoknak. 

Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez 

Minden könyvtáron belüli tevékenységünk során célul tűzzük ki, hogy az 

információhoz jutás területén biztosítsuk az esélyegyenlőséget, az olvasás képességének 

szinten tartásával és fejlesztésével hozzájáruljunk ahhoz, hogy a szolgáltatásokat igénybe 

vevők tudatos állampolgárként vehessenek részt a város és az ország kulturális, gazdasági, 

politikai életében. 

Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 

A Verseghy Ferenc Könyvtár, a tagintézmények és a fiókkönyvtárak szolgáltatásait 

olyan módon szervezzük, hogy azok egymásra épülve szolgálják a város lakosságát. A 

településrészi gyűjtemények, gyűjteményrészek kialakításakor a közvetlen környéken élők 

igényeit vesszük figyelembe. 

Közhasznú információs szolgáltatást nyújt 

A feladatot minden szolgáltató helyen ellátjuk. 

Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, tudományos jellegű szakmai és 

helyismereti kutatómunkát végez 



Az intézmény helyismereti részlegének működtetése a VFK Felnőttolvasó-szolgálati 

osztályának feladata. A feladatellátás során a munkát Jász-Nagykun-Szolnok megye egészére 

végezzük úgy, hogy megyei szolgáltatásaink körébe a megye könyvtárainak hozzáférést 

biztosítunk helyismereti munkánk eredményeihez. 

Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 

A követelmény minden szolgáltató helyünkön teljesül. 

Részt vesz az országos és más különböző szintű területi szolgáltatások kialakításában 

és nyújtásában 

Készek vagyunk együttműködni az ország különböző módon szerveződő 

könyvtárainak közös munkájában. 

Önállóan és partnerként is részt vesz Európai Uniós és más fejlesztési pályázatokban, 

szakmai pályázatok koordinálásában, lebonyolításában 

Eddigi gyakorlatunknak megfelelően az e pályázatokon való részvételt – a kiírásoknak 

megfelelően – önállóan és konzorciumba szerveződve is kezdeményezzük 

Nemzetközi szakmai kapcsolatokat ápol 

Folyamatosan tartjuk és továbbépítjük kapcsolatunkat a lengyelországi bielsko-biała-i 

könyvtárral. Lehetőség esetén új kapcsolatot alakítunk ki. 

A „Verseghy-kultuszt" ápolja, az életművet gondozza 

A feladatot helyismereti részlegünk tevékenysége keretében végezzük. 

Európai Információs Pontot működtet 

A VFK Felnőttolvasó-szolgálata keretében működő EuropeDirect pont tevékenységét 

továbbra is támogatjuk, a működés feltételeit biztosítjuk. 

Biztosítja a város felnőtt és gyermek lakosságának a művelődéshez, tanuláshoz, át- és 

továbbképzéshez, a szakmai, közéleti tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, az Európai 

Unióval kapcsolatos információk megszerzéséhez szükséges könyvtári szolgáltatásokat, egyéb 

szórakoztató és kulturális tevékenységeket 

Az intézmény egész szakmai tevékenységét ennek az átfogóan megfogalmazott 

feladatnak való megfelelés céljára szervezzük. 

A 3-16 éves korosztály körében kulturális szolgáltató tevékenységet folytat, 

szakjellegű, differenciált foglalkoztató, az igényre épülő mindennapos kulturális 

programkínálatot teremt. Feladatot vállal az iskolarendszeren kívüli szakmai, tartalmi oktatás 

és egyéni érdeklődésen alapuló, nem szakmai tanfolyamok szervezésében, 

feladata továbbá a Kertvárosban, a Széchenyi városrészben és Szandaszőlősön a 

lakossági, közösségi és egyéni művelődési igények szolgálata, rendszeres kulturális, 

közművelődési programkínálat biztosítása. 

feladata továbbá a népművészeti és kulturális értékmegőrző, hagyományőrző és 

fejlesztő tevékenység, művészeti csoportok és szellemi műhelyek létrejöttének és működésének 

segítése, a könyvkiadás, könyvárusítás, iskolai, szünidei foglalkoztatás, napközis táboroztatás. 

E feladatainkat közművelődési szervezeti egységeink tevékenységével valósítjuk meg. 

 

3.1.1 Kiemelt rendezvények 

 

Szolnok olvas 2016 – Kalandozás a könyvek birodalmában 

2016. január 22-december 31. 

 

Az elmúlt évben sikeresen lezajlott projekt hozadékaként az idén újra indítottuk a ’Szolnok 

olvas 2016 – Kalandozás a könyvek birodalmában’ projektet, más témakörökkel. A 

szépirodalom mellett jobban fókuszáltunk a tényirodalomból kölcsönözhető témakörökre is. 

Az olvasás népszerűsítése mellett,célunk,hogy a játékban résztvevők egy klub keretében 

találkozzanak és kötetlen formában beszélgessenek olvasási élményeikről. 

 

 

 



Internet Fiesta – 2016 március 
Az Internet Fiesta felnőtt olvasó programjának szervezését és lebonyolítását végezzük. 

Számítógép- és internethasználói tanfolyamot amennyiben igény lesz rá, megszervezzük. 

Minden felhasználó számítógép mellett tanulhat, gyakorlatban elsajátítva az ismereteket. 

Oktatóink informatikus könyvtárosok, akik pedagógiai diplomával illetve andragógiai 

ismeretekkel is rendelkeznek. 

 

Ünnepi Könyvhét 2016 június 

Bemutatjuk az Ünnepi Könyvhét új kiadványait; remélhetőleg helyi szerző művét is be tudjuk 

mutatni.  

 

Múzeumok Éjszakája 2016 június 

A Múzeumok éjszakája lehetőséget ad a közgyűjtemény más oldalról való bemutatkozására. 

Rendezvényeink egy témához kapcsolódnak ismeretterjesztő és népszerű előadásokkal és 

játékokkal. 

 

Országos könyvtári napok 2016. október 
Országos Könyvtári Napok a könyvtárak összefogása egy országos rendezvénysorozat 

megszervezésével. A központi tematika alapján, a helyi értékekre koncentrálva szervezzük a 

heti programot. Az országos napok célja a könyvtárak népszerűsítése, hogy megmutassuk, 

milyen sokféle tanulási, kulturális, tájékozódási, szociális lehetőséget kínálunk. 

 

1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 2016-2017 

 

Programok Felelős, 

kapcsolattartó 

Együttműködő 

partner 

Célközönség Tervezett 

időpont 

Vers- és prózamondó 

verseny 7-8. osztályos 

tanulók részére 

Gyermekkönyvtár KLIKK, helyi 

iskolák 

felső tagozatos 

tanulók 

2016/2017. 

tanév 1. 

félév 

56 könyv ’56-ról 

könyvajánló 

Felnőttolvasó-

szolgálat 

 

 felnőtt 2016 

október-

november 

Író-olvasó találkozók; 

könyvbemutatók 

 

Felnőttolvasó-

szolgálat, 

Hild Viktor Könyvtár; 

Szandaszőlősi 

fiókkönyvtár 

 felnőtt 2016. 

szeptember

-november 

Irodalmi műsor VFK Központi 

Könyvtár, 

Hild Viktor Könyvtár 

és Közműv. Int.; 

Szandaszőlősi  

Műv.Ház 

felkért 

előadóművészek 

diákok; felnőtt 2016. 

szeptember

-november 

Nemzetközi 

kapcsolatok 

Előadás, kerekasztal 

beszélgetés, kiállítás 

 

Europe Direct Lengyel Nemzet

iségi Önkor-

mányzat; 

Ksiaznnica 

Beskidzka; 

Europe Direct 

Bielsko-Biala 

felnőtt 2016. 

szeptember

-november 

Rendhagyó 

helyismereti 

foglalkozások (ppt, 

Helyismereti 

Gyűjtemény 

KLIKK, helyi 

iskolák 

Tiszta forrásból 

felsős tagozatos 

diákok; közép-

iskolások 

2016. 

október-

november 



könyvajánló) 

középiskolásoknak; 

ált. isk. 7-8. osztály 

és 

Kattanj a 

könyvtárra 

projekt keretén 

belül 

Szolnoki 

Kalendárium: 

1956-os emlékoldal 

bemutatása 

Helyismereti 

Gyűjtemény 

 felnőtt 2016. 

október 20. 

Szolnoki 

Kalendárium: 

visszaemlékezések 

Helyismereti 

Gyűjtemény 

 felnőtt 2016. 

november  

17. 

1956-os emlékoldal 

(http:// 1956.vfmk.hu) 

formai és tartalmi 

felújítása, bővítése 

Helyismereti 

Gyűjtemény 

(digit. munkacsoport) 

 közép-iskolások; 

felnőtt 

2016/2017. 

1. félév 

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

helyismereti wiki 

tartalmi bővítése 

középiskolai 

csoportok 

bevonásával 

Helyismereti 

Gyűjtemény 

KLIKK, helyi 

iskolák, 

történelem 

tanárok munka-

közössége 

közép-iskolások 2016/2017. 

1. félév 

(szept.-

nov.) 

 
 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  

A Verseghy Ferenc Könyvtár (Szolnok, Kossuth tér 2.) épülete az Szolnok Megyei Jogú 

Város tulajdonába került, várjuk az épületfelújítási pályázatokat. A 2015. évi komoly  felújítás 

ellenére a külső és belső terek további felújításra szorulnak. 

A 2016-os évben a Hild Viktor Könyvtárban padlóburkolat cseréjét és az épület tisztasági 

festését tervezzük. 

A Szandaszőlősi Művelődési Házat 2012-ben újították fel, az épület belső tereinek 

állagmegóvása folyamatos. Kisebb javítások azonban elengedhetetlenek lesznek ebben az 

évben, pl. egy tisztasági festés néhány helyiségben, illetve a tető javítása, ami azonban még 

garanciális.  

Tárgyi feltételeink a rendezvények lebonyolításához és a foglalkozások megtartásához 

adottak, azonban a nagy igénybevétel miatt elhasználódnak tárgyak, eszközök. A 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázat terhére szeretnénk műszaki eszközöket is 

beszerezni, illetve a bútorzat cseréje is indokolt az elhasználódottak helyett. 

 
 



3. Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  

 

3.1. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 3 600000  

ebből olvasói    

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 

megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

1 200000 felhő szolgáltatás 

IKR fejlesztés 1 1000000 adatbázis egyesítés 

egyéb:……projektor 1 100000 gyermekkönyvtár 

Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)  1900000  

 

ITK fejlesztés 
Az elmúlt két évben megsokszorozódott a tárolt digitális nyersanyag aránya. Az elektronikus 

irattári anyag, valamint az intézmény tevékenységét dokumentáló aprónyomtatvány- és 

fényképtár; valamint a dolgozók munkaanyagának tárolására tárhely biztosítását javasoljuk.  

Az elektronikusan keletkezett intézményi dokumentáció egységes archiválási szempontjainak 

kialakítása, valamint a digitális és online tartalomszolgáltatások hatékonyságának növelése 

érdekében szorgalmazzuk egy Digitalizálási munkacsoport felállítását. 
Nagyon várjuk az Európai Uniós pályázatokat a számítógépparkunk megújítására. 

 

3.2 Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

 

Holdkő Alapítvány 

vissza nem térítendő 

pénzbeli és eszköz 

támogatás 

 

300 000,- 

 

Még nincs 

döntés 

 

Czakóné 

Gacov Katalin 

 

2016. április, 

május 

 

2016. 

december 

ODR 2015/2016 1 200 000 1 200 000 Máté Ágnes 2015.05.01. 2016.04.30. 

NKA 3808/02895   500 000   400 000 Vinczéné 

Nagy Mária 

2015.11.19. 2016.05.19. 

NKA 3532/00354 6 000 000 6 000 000 Takáts Béla 2015. 11.01. 2016.05.31. 

NKA 3604/04818   200 000   200 000 Vinczéné 

Nagy Mária 

2016.06.27. 2016.07.01. 

 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

GCI-C-2013/2017-HU-07 6 000 000 6 000 000 Dankóné 

Szabó Edit 

2016.01.01. 2016.12.31. 

  

 

 

 



3.4. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

  

 

Felnőttolvasó-szolgálat 

 

A Felnőttolvasó-szolgálat kiemelt feladata 2016-ban is, hogy minél szélesebb rétegek számára 

hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait, 

közvetítse a város, a megye értékeit feldolgozó helyismereti anyagok tartalmát, s 

olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon környezetében. Ezeknek a 

célkitűzéseknek igyekszünk eleget tenni az alapszolgáltatások biztosítása mellett. 

A legfontosabbnak tartjuk, hogy könyvtárhasználóinkat szakszerű, előzékeny és empatikus 

szolgálat fogadja. A minden nap ismétlődő, de mindig új kihívásokat tartogató, mindig más és 

más olvasónál alkalmazott munkafolyamatainkat a felvilágosító, ajánló, tanácsadó 

tevékenységen át a tájékoztató munkáig végezzük.  

Szervezeti egységünk napi feladatai 

 tájékoztatás 

 tájékoztató kiadványok és szakbibliográfiák összeállítása 

 adatbázisok építése 

 témafigyelés - igény szerint 

 telefonos gyorstájékoztatás 

 segítségnyújtás a számítógép-használatban: különböző számítógéppel kapcsolatos problémák 

megoldása. 

 folyóiratok rendelése, érkeztetése, nyilvántartása 

 sajtófigyelés a helyismereti adatbázis építéséhez  

 a szakmai feladatoknál és a szervezeti egységekben adódó nyilvántartási és adminisztratív 

teendők ellátása 

 különböző statisztikák elkészítése 

 könyvtárközi kölcsönzés 

 a régi belső raktári könyvek rekatalogizálása, honosítása 

 az állomány gondozása, a gyűjtemény alakítása, aktualizálása 

 az új könyvek rendelése, ajánlások készítése, tárgyszavazása 

 authority rekordok javítása, kezelése 

 fénymásolás, scannelés 

 a kölcsönzői terek rendjének biztosítása, a visszahozott dokumentumok elpakolása 

 az olvasótermi könyvek, folyóiratok rendjének biztosítása 

 a raktári könyvek rendjének biztosítása 

 könyvkiállítások készítése az aktuális évfordulókhoz 

 rendezvényszervezés, rendezvények archiválása, meghívók, plakátok tervezése, 

sokszorosítása 

 közönségszervezés 

 klubok szervezése, gondozása 

 termek és az elektronikus eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása 

 Az olvasótermi dokumentumok rövid határidős kölcsönzésének adminisztrációja. 

 

Tájékoztatási szolgáltatásaink: 

- faktográfiai és bibliográfiai adatok keresése, 

- online referensz munka 

- alkalmakhoz kapcsolódó ajánló jegyzékek készítése 

- könyvkiállítások: rendszeresen helyezünk ki válogatásokat az „ajánló” állványokra, jeles 

napokra, évfordulókra. 



 

Tájékoztatási tevékenységünk során a szervezett oktatásban, felnőttképzésben, átképzésben 

résztvevőkkel találkozunk, de növekszik a mindennapi életben való eligazodáshoz segítséget 

kérők száma is. 

Az igények többsége személyes találkozás alkalmával fogalmazódik meg, de emelkedik a 

telefonon, e-mail-ben feltett kérdések száma. 

Tájékoztató tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek szintje határozza 

meg. Bár az olvasók ismerik az internetet, nem tudják hatékonyan információ keresésére 

használni. 

A szakdolgozat készítőknek kutatásmódszertani segítséget nyújtunk. 

Folytatódik a helyismereti cikkek feldolgozása, digitalizálása, a kurrens és a retrospektív 

cikkek feltárása. 

 

Hátrányos helyzetűek könyvtári ellátása 

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. 

 

Könyvtári órák, csoportos látogatások: 
Kattanj a könyvtárra és a Tiszta forrásból projektek keretében rendhagyó helyismereti foglalkozások 

iskolai csoportok részére. 

 

A középiskolákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, különösen a 9. osztályos tanulókat 

várjuk szervezett könyvtárhasználati foglalkozásra. 

Egyes középiskolák pedagógusai együttműködve a könyvtárral minden év elején elhozzák a 

9-es évfolyamokat. A könyvtárhasználati órák keretében végigvezetjük a diákokat a 

könyvtáron, megismerkednek a könyvtárral, épületének történetével, szolgáltatásainkkal.  A 

látogatások alkalmával a diákokat beíratjuk a könyvtárba, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy 

könyvtárhasználókká váljanak. 

 

Különgyűjtemények kezelése 

 

EUROPE DIRECT 

A Europe Direct Szolnok tevékenységéről az Európai Bizottság Magyarországi 

Képviseletével aláírt szerződésben előírtak szerint külön cselekvési terv készül a GCI-C-

2013/2017-HU-07-IV sz. (Europe Direct Tájékoztató Központok 2013-2017) egyedi 

megállapodás értelmében. 

 

FINNUGOR GYŰJTEMÉNY 

A Finnugor Gyűjtemény állományát kiemelt figyelemmel gondozzuk, folyamatosan 

követjük az újdonságokat s ezt írásban jelezzük a feldolgozó osztálynak. A dokumentáció-

gyűjtemény anyagát is folyamatosan bővítjük. 

 

HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY 

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény egyik alapfeladata a 

helyismereti információk gyűjtése és szolgáltatása. A Verseghy Ferenc Könyvtár 

helyismereti különgyűjteménye 1954-ben jött létre. A gyűjtemény napjainkban kutatók 

számára is jól használható helytörténeti szakkönyvtárnak tekinthető. Az unikális megyei 

tartalom miatt hiánypótló szolgáltatásnak tekinthető, amely kiegészíti a társintézmények 

(múzeum, levéltár) adattárait. 

 



Nyomdai köteles dokumentumok statisztikájának vezetése, helyismereti jellegű kéziratok, 

aprónyomtatványok rendszerezése állandó feladat. 

A Helyismereti gyűjtemény új könyveinek analitikus feldolgozása folyamatos. 

2010 őszén Helyismereti blog rovat szerkesztésébe kezdtünk a könyvtár honlapján 

(http://www.vfmk.hu/blog/531). Rendszeresen készítünk évfordulókról, jeles napokhoz 

kapcsolódó helyi szokásokról összefoglalókat és könyvajánlókat, valamint a 

különgyűjtemény érdekes és kiemelkedő dokumentumairól ismertetőket. 

A Helyismereti Objektumtár és Wiki folyamatosan épül. 

 

2016-ban a jeles évfordulók kapcsán, jó alkalom kínálkozik a Helyismereti 

Gyűjteményünkben lévő kincsek bemutatására. A jeles évfordulók 140 éve lett 

megyeszékhely Szolnok,120 éves a villanyvilágítás a városunkban, 120 éves a megyei 

kórház,65 éve viseli ezt a nevét a Szigligeti Szinház. Az érintett intézményeket 

felkeressük, együttműködési megállapodás keretében felajánljuk az évfordulóhoz 

kapcsolódó kutatómunkát. 

További évfordulók: 25 éve először lett bajnok az Olajbányász férfi kosárlabdacsapat, 

akkori vezetőedző: Rezák László, Edző: Szalay Ferenc 1956 Melbourne-olimpia, olimpiai 

bajnok lett: Boros Ottó, Kanizsa Tivadar. 

 

Állandó klubjaink 

 

Csillagászati előadások 

Életre kelt történelem 

Empátia Szalon 

Érdekes Szolnok 

Ezóna Klub 

Kreatív délutánok a könyvtárban 

 Kultúrabarátok Nyugdíjas Klub  

Nemzedékek emlékezete 

Olvasókör 

Olvasókuckó  

Szolnoki Kalendárium 

Természetbarát Klub 

 

Az előadásokhoz minden esetben könyvajánlót készítünk. 

A klubok működésért felelősek: az olvasószolgálat kijelölt munkatársai 

 

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. 

 

Ifjúsági klubok: 

Empátia Kör fiataloknak 

Karrier Stúdió 

Ifjúsági Irodalmi  

Sikeres fiatalok Szolnokon  

 

 

 

 

 



Gyermekolvasó szolgálat 

 

A Gyermekkönyvtár szolgáltatásai a gyermekolvasók és a velük együtt érkező kísérők 

könyvtári igényeinek színvonalas kielégítésére irányulnak. A könyvtárosok az 

alapszolgáltatások mellett olvasás- és könyvtár-pedagógiai munkát végeznek a foglalkozások 

során. Célunk, hogy a gyermekekkel megszerettessük az olvasást, a könyvtár használatát. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a város és térség pedagógiai intézményeivel, 

foglalkozásainkkal igazodunk a pedagógusok igényeihez. Továbbra is figyelmet fordítunk a 

pedagógusok és a szülők szakmai kéréseinek teljesítésére. 

A különböző korosztályoknak megfelelő könyvtári programokat igyekszünk nyújtani. 

Célcsoport Rendezvények Célok/Bemutatás Gyakoriság/idő 

0-16 éves 

korosztály 

Könyvkiállítás, 

könyvajánló 

Olvasásnépszerűsítés, könyvtár állományának 

bemutatása jeles alkalmaknak megfelelően. 

folyamatosan 

0-3 éves 

korosztály 

Ciróka-Móka Verses-zenés-mozgásos mondókázó foglalkozás  hetente 

Ringató Népzenész-zenetanár által tartott foglalkozás. 

Együttműködő partner: Fehér-Hodos Szilvia 

Babahordozós 

Klub 

Beszélgetős klubfoglalkozás a Tiszakötők Szolnoki 

Babahordozós Klub tagjaival 

havonta 

3-10 éves 

korosztály 

Meseposztó 

foglalkozások 

Mesefoglalkozás csoportoknak: síkbáb technikával 

előadott mesék és a mesék feldolgozása 

igény szerint 

Bábfoglalkozások Mesefoglalkozás csoportoknak: bábelőadás és a mesék 

feldolgozása. 

igény szerint 

3-14 éves 

korosztály 

Tematikus 

foglalkozások  

Ismeretterjesztő és zenei foglalkozások, koncertek 

csoportoknak, osztályoknak. Rendhagyó könyvtári 

órák a kért témában: vetítettképes és posztó technika, 

csoportfoglalkozás, interaktív foglalkozások. 

igény szerint 

6-10 éves 

korosztály 

Tábor, napközis 

jelleggel 

A könyvtári tábor célja, hogy a kisiskolás korosztály 

számára olyan könyvtári élményeket nyújtson, hogy 

szívesen és hasznosan töltse el szabadidejét a nyári 

szünetben is a könyvtárban. 

évente 

6-16 éves 

korosztály 

IFI-ART 

kiállítások 

Általános és középiskolák művészeti alkotásainak 

bemutatkozása, fotó, festmény, gyermekrajz, 

kisplasztika stb. 

havonta 

- Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola január 

- SzMSzC Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája február 

- Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

március 

- SzMSzC Baross Gábor Szakképző Iskolája április 

- <szervezés alatt: általános iskola> május 

- SzMSzC Jendrassik György Gépipari 

Szakközépiskolája 

június 

- SzMSzC Építészeti és Faipari Szakképző Iskolája szeptember 

- <szervezés alatt: általános iskola> október 

- <szervezés alatt: középiskola> november 

- <szervezés alatt: általános iskola> december 

Pályázatok, 

vetélkedők  

A könyvtár lehetőségeihez mérten különböző 

pályázatokkal ösztönzi a diákokat az olvasásra.  

évente 2-3 

- 7mérföldes mesevetélkedő a HVK-val közösen  2016. június 



- Bakancslista: olvasópályázat, olvasási kihívás 

gyermekeknek 

Együttműködő partner: HVK 

2016. március-

december 

- Tiszai mesevirágok: meseíró pályázat 

Együttműködő partner: SzolnokTV 

2016. március-

május 

- Hollandia: rajzpályázat 

Együttműködő partner: ED 

2016. február-

május 

- Zöld világom 2.0: környezetvédelmi vetélkedő 

Együttműködő partner: ED 

2016. február-

április 

Író-olvasó 

találkozók 

Helyi és országos hírű szerzők bemutatása, a népszerű 

szerzőkkel, ismert emberekkel való találkozás, 

olvasásra ösztönöz. 

alkalomszerűen 

Könyvtárhasznála

ti órák 

A foglalkozások célja önálló könyvtárhasználatra 

nevelés, eligazodás a könyvtári terekben. 

igény szerint 

családok 

(3-10 éves 

korosztály)  

Családi koncertek A családi koncerteken ismert és népszerű 

gyermekdalok, megzenésített versek, népdalok és 

könnyűzenei számok hangzanak el könnyed 

hangulatban. 

Együttműködő partner: Fényvirág együttes 

havonta, 

a hónap 2. 

szombatján 

Bábelőadás A gyermekkönyvtárosok által előadott bábelőadás 

klasszikus és modern mesék feldolgozása. 

kéthavonta, 

a hónap utolsó 

szombatján 

Kézműves 

foglalkozás  

Jeles napokhoz kapcsolódva (farsang, húsvét, anyák 

napja, Mikulás, advent, karácsony) családi 

foglalkozások. 

kéthavonta, 

a hónap utolsó 

szombatján 

Egyéb 

rendezvények 

Ismeretterjesztő előadások a gyermekekkel kapcsolatos 

témában, családi könyvtárlátogatást célzó, 

élményfokozó rendezvények könyves vasárnap vagy 

más jeles alkalomból. 

alkalomszerűen 

felnőtt és 

nyugdíjas 

korosztály 

BibliotéKAR A Verseghy Könyvtár Kórusa próbái és fellépései 

 

hetente próba, 

fellépés 

alkalomszerűen 

Német klub Német nyelvű beszélgetős klubfoglalkozás havonta 

A jól működő kapcsolatok, együttműködési formák mellett az eddiginél nagyobb teret 

kívánunk biztosítani az ifi korosztály (10-16 év) igényeinek. A rendhagyó könyvtári órákat a 

felső tagozatos diákoknak is kiajánljuk. 

Különös figyelemben részesülnek a gyermekekkel együtt hozzánk látogató felnőttek, 

részükre családi rendezvényeket szervezünk, ahol a család együtt töltheti tartalmasan, 

hasznosan az idejét. 

Napi, heti és havi rendszerességgel ismétlődő feladataink az alábbiak. A felelősök 

kiemelése nélküli feladat a gyermekkönyvtárosok mindegyikének feladata. 

 Tájékoztatás, az olvasók kiszolgálása, olvasmányajánlás, előjegyzések felvétele.  

 Statisztikai adatok gyűjtése. 

 Folyóiratok érkeztetése a gyermekkönyvtárba. 

 Dokumentumrendelés a Szerzeményező munkabizottságban való részvétellel, igények 

gyűjtése. 

A raktári rend fenntartása a szabadpolcos kölcsönzői térben, olvasóteremben és a 

raktárban. A gyermekkönyvtárban a szakrend mellett tematikus és korosztályos tagolás is 

segíti az eligazodást. 

 Színcsíkozás az állománycsoportoknak megfelelően. 

 A megrongálódott dokumentumok javítása vagy 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. Különböző játékos és látványos módszerekkel igyekszünk 

megismertetni gyermekkönyvtárunkat, megszerettetni az olvasást és a könyvet. A 

foglalkozásokra bejelentkezni előzetes időpont egyeztetéssel lehet telefonon, 

személyesen. 

 A könyvtári hírlevél gyermekkönyvtári programjainak összeállítása. Plakátok készítése a 

programjainkhoz. 

Változatos családi hétvégék rendezése, manuális foglalkozások, zenei és bábelőadások. 

Ezek témái igazodnak az aktuális időszakhoz, ünnepkörhöz. 

 Bábelőadások létrehozása a szövegkönyv megírásától a díszletek és jelmezek elkészítésén 

át a zenék szerkesztéséig és színvonalas előadásáig. 

 Rendezvények szervezése a fenti táblázat szerint. 

 

A Kölcsönző csoport szolgáltatásai, feladatai 

 mint a könyvtár első szolgáltatási pontja a látogatók informálása a könyvtári 

szolgáltatásokról, eligazítása a könyvtári terekben. 

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

 az olvasók beiratkozása, a látogatók regisztrálása. 

 előjegyzések lebonyolítása, az olvasók értesítése. 

 a késedelmes olvasók számára felszólítók kiküldése. 

 a térítésköteles szolgáltatások díjainak beszedése. 

 a kölcsönzőpult és a bejárat tereinek dekorálása alkalmaknak megfelelően 

 a VHS kazetták selejtezésre való előkészítése, a hangoskönyv kazetták raktári rendjének 

fenntartása. 

 
Távolról is elérhető szolgáltatások 

A könyvtári honlap Gyermekkönyvtári részét folyamatosan tesszük színesebbé, 

informatívabbá. 

A Gyermekkönyvtár a Facebook közösségi oldalon is aktívan jelen van. Eseményeinket, 

sikereinket fényképes beszámolókkal kommunikáljuk. 
2015 októberétől működik az intézmény Instagram profilja, melyhez 2016-ban csatlakozunk 

fotóinkkal. 
A könyvtár Fotótárába a fényképes dokumentációt feltöltjük, metaadatoljuk. 

 

Új kezdeményezések 

Olvasási verseny gyermekeknek 

A 2015-ben lezajlott Nagy Olvasási Kihívás tapasztalatait levonva a gyermekkorosztálynak új 

típusú olvasási versenyt indítunk az intézmény összes gyermekrészlegében. 

Tiszai mesevirágok – meseíró verseny 

A meseíró verseny témája Jász-Nagykun-Szolnok megye természeti kincsei és kulturális 

értékei keletkezéstörténete. Célcsoport: általános iskolák. Együttműködő partner a Szolnok 

Városi Televízió. A beérkező pályázatokból, minőségük függvényében, kiadványt is 

tervezünk. 

. 



Rendezvényeink, programjaink 

Az év során meghatározó ünnepeket programokkal kívánjuk emlékezetessé tenni: 

 A magyar kultúra napját interaktív könyvtári órával: Kölcsey és kora címmel, 

 A nemzetközi könyvajándék napot könyv-csereberével, 

 A föld napját, a gyermeknapot a meghirdetett vetélkedők döntőjével, 

eredményhirdetésével, 

 A költészet napját író-olvasó találkozóval: Berg Judit,  

 A zenei világnapot kiállításmegnyitóval: A világ zenéje – gyermekrajz kiállítás 

(együttműködő partner az OIK), 

 A népmese napját bemutatóval, 

 Október 23-a ünnepét versennyel: Vers- és prózamondó verseny 1956-ról, 

 Mikulás napját Joulupukki, a finn Mikulás látogatásával (együttműködő 

partner a Finnugor Népek Baráti Köre), 

 Nemzeti ünnepeinket, jeles napjainkat megemlékezéssel, családi programokkal. 

A Gyermekkönyvtár tereiben képzőművészeti kiállításoknak adunk helyt. Az IFI-ART 

kiállítások sora mellett alkalomszerűen más, a korosztály érdeklődésének megfelelő időszaki 

kiállítást is megrendezünk. Origami kiállítás, gyermekrajz kiállítás (A világ zenéje). 

 

Kiállítások 

Iskola Hónap 

- Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola január 

- SzMSzC Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája február 

- Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola,  

        Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

március 

- SzMSzC Baross Gábor Szakképző Iskolája április 

- <szervezés alatt: általános iskola> május 

- SzMSzC Jendrassik György Gépipari Szakközépiskolája június 

- Origami kiállítás július 

- SzMSzC Építészeti és Faipari Szakképző Iskolája szeptember 

- <szervezés alatt: általános iskola>, A világ zenéje – gyermekrajz 

kiállítás 

október 

- <szervezés alatt: középiskola> november 

 

A Kölcsönző csoport nagy szerepet vállal a könyvtár olvasási pályázatának, a Nagy 

olvasási kihívás – Szolnok olvas 2016 címmel meghirdetett akciónak a lebonyolításában. A 

könyvek és az olvasók regisztrálása, a statisztikai adatok gyűjtése külön feladatot ró a csoport 

tagjaira. 

A késedelmes olvasókat különféle felhívásokkal kívánjuk aktívabb 

könyvtárhasználatra biztatni. Ennek érdekében januárban Kezdje tiszta lappal az új évet! 

jelszóval hirdettünk akciót. A késedelmi díj mérséklése más alkalmakkor is kedvelt akció a 

könyvtárlátogatók számára. (Bálint/Valentin nap) 

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatában a kölcsönzési és beiratkozási 

akciók lebonyolításával vesszük ki részünket. 

 

 



Tervezett rendezvénynaptár 2016 

 

Időpont, 

tervezett 

Rendezvény Rövid leírás 

január- május Hétmérföldes 

mesevetélkedő 

Többfordulós országos mesevetélkedő 

kisiskolások részvételével. 

Együttműködő partnerek: Százszorszép 

Gyermekház, Szeged Horváth Tibor; JNSZ 

megye általános iskolái 

január 16. Fényvirág koncert  

január 22. A magyar kultúra napja Kölcsey és kora interaktív könyvtári óra 7. 

osztályosoknak 

január 30. Családi kézműves 

foglalkozás 

Téma: farsang 

február 13. Nemzetközi 

könyvajándék nap 

Könyv-csere-bere 

február 27. Családi bábelőadás Édes anyókám, házasodhatnám! – tréfás 

népmesék 

március 11. Családi kézműves 

délután 

Téma: március 15. nemzeti ünnep 

március 17-24. Internet Fiesta Az Internet használatát népszerűsítő világméretű 

programsorozat. 

Előadás a tudatos internethasználatról 

Internetes játék 

Olvasási verseny indítása 

március 19. Fényvirág koncert  

március 25. Családi kézműves 

délután 

Téma: húsvét 

április 2. Családi kézműves 

foglalkozás 

Téma: Bolondozzunk, tréfálkozzunk együtt! 

április 11. Költészet napja Író-olvasó találkozó Berg Judittal 

április 16. Fényvirág koncert  

április 22. Föld napja „Zöld világom” környezetvédelmi vetélkedő 

döntője általános iskolásoknak. 

Együttműködő partner: Europe Direct Szolnok 

május 7. Európa nap Családi bábelőadás 

Hollandia rajzpályázat eredményhirdetése 

Együttműködő partner: Europe Direct Szolnok 

május 9-13.  Születés hete Előadások a születésről, családdá válásról. 

Együttműködő partner: Tiszakötők Szolnoki 

Babahordozós Klub 

május 28. Gyermeknap Családi kézműves foglalkozás 

Meseíró pályázat eredményhirdetése. 

Együttműködő partner: SzolnokTV 

június 2-6.  Ünnepi Könyvhét és 

Gyermekkönyvnapok 

Író- olvasó találkozók, könyvbemutatók, 

könyvvásár. 

június 20-24. Könyvtári tábor Alsó tagozatos kisdiákok részvételével 

június 25. Múzeumok éjszakája Családi bábelőadás 

szeptember 

10. 

Fényvirág koncert  

szeptember 

24. 

Családi kézműves 

foglalkozás 

Téma: ősz 



szeptember 

30. 

Népmese napja Bemutató, mesemondóval. 

Együttműködő partnerek: általános iskolák 

október 1. A zene világnapja A világ zenéje gyermekrajz-kiállítás megnyitója 

Együttműködő partner: OIK 

október 3-9.  Országos Könyvtári 

Napok és Könyves 

Vasárnap 

A könyvtárak állományát, rendezvényeit, 

lehetőségeit népszerűsítő programsorozat. Színes 

családi programok, olvasásnépszerűsítő 

események az ország minden könyvtárában. 

Együttműködő partner: IKSZ, NKA 

október 7. Olvasás éjszakája Könyvtári éjszaka, olvasólánc. Egyéb 

olvasásnépszerűsítő programok 

október 8. Fényvirág koncert  

november 5. Családi bábelőadás  

november 12. Fényvirág koncert  

november 26. Családi kézműves 

folglalkozás 

Téma: advent 

december 6. Joulupukki a 

könyvtárban 

A finn mikulás látogatása a könyvtárba. 

Együttműködő partner: Finnugor Népek Baráti 

Köre 

december 10. Fényvirág koncert  

december Olvasópályázat 

eredményhirdetés 

 

 

Hild Viktor Könyvtár  

Gyermekkönyvtár  

Elsődleges feladatunk a gyermekek könyvtárba, és olvasásra való szoktatása. 

A könyvtár ismertségének, elfogadásának egyik eszköze változatlanul a különböző 

rendezvények biztosítása, önállóan, vagy a közművelődési részleg együttműködésével.  

Baba-mama klub: A nagy népszerűségre való tekintettel folytatódik és igyekszünk 

változatossá tenni a kicsik számára. Egyik héten az éneké, a másik héten a báboké és a 

mondókázásé a főszerep. Az összeállítás mindig az aktualitás jegyében történik. (pl. évszakok 

– téli versek stb; farsang – mókázó, vidám versikék; állatok világnapja – állathangok, állati 

mondókák-bábok használata stb.) Farsang és Mikulás alkalmából külön program szervezése a 

babáknak és mamáknak.  

Fontos az óvodások könyvtárba való szoktatása. Ennek érdekében az óvodai projektekhez 

kapcsolódó foglalkozásokat tartunk, igény szerint. Minden könyvtár által nyújtott lehetőséget 

felhasználunk a foglalkozások megtartásához: projektor, bábok, élő mese, zenei cd, író-olvasó 

találkozó, dramatizálás stb. 

A lakótelepi óvodáscsoportok rendszeresen jönnek foglalkozásra, illetve könyveket 

kölcsönözni. A legtöbb óvodás be is iratkozik könyvtárunkba. 

 

A Gyermekkönyvtárban folyamatosan, igény szerint tartunk könyvtárismertetőt, és 

könyvtárhasználati órákat. Az iskolai csoportoknak a könyvtárat és a szolgáltatásokat 



bemutató foglalkozásokat tartunk, vagy tanórához kapcsolódó kiegészítő ismereteket 

nyújtunk, amelyben az internet ismeretanyagát, és könyvtári dokumentumokat használunk fel.  

Felkínáljuk a napközis csoportok számára, hogy a szabadidős tevékenységük keretében 

rendszeresen látogathatják a könyvtárat. A látogatások alkalmával mindig valamilyen 

eseményhez kapcsolódó foglalkozások megtartását, esetleg kézműves foglalkozást ajánlunk a 

pedagógusoknak. Ösztönözzük a tanulókat a beiratkozásra.  

Fontos az „élő” mese” a gyermekek számára, ehhez kapcsolódó mesefeldolgozásokat, 

mesedramatizálást ajánlunk fel.  

 

Vetélkedők: A tananyaghoz kapcsolódó, vagy egyéb játékos vetélkedőkről tájékoztatjuk a 

pedagógusokat. Bármilyen vetélkedőt elkészítünk, lebonyolítunk, igény szerint. 

„7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” Országos Mesevetélkedő 2015/2016  

A Gyermekkönyvtár koordinálja a hónapokon keresztül tartó országos mesevetélkedő megyei 

szintű lebonyolítását és ellátja az adminisztrációs feladatokat. A megyei döntőre áprilisban 

kerül sor, melyet a gyermekkönyvtárosok vezetnek le.  

„Könyves Bakancslista” címmel olvasópályázatot hirdetünk alsó és felső tagozatos tanulók 

számára.  A gyermekkönyvtárosok által ajánlott könyvlistáról 10 könyvet kell elolvasniuk a 

pályázaton részt vevőknek. A verseny az Internet Fiesta keretén belül indul, és decemberben 

fejeződik be. 

Középiskolások számára előadások megszervezése, lebonyolítása, mely igény szerint történik. 

(pl. a másság elfogadása, drogmegelőző előadás, internet veszélyei, stb.) 

Kiállítások: születési évfordulósok, nálunk járt írók, ifjúsági könyvdíjasok munkáiból 

folyamatos könyvkiállítás. 

Egyéb kiállítások: olvasói munkákból (pl. lego, horgolt állatok stb.) – folyamatos lehetőségek 

kihasználása. Ünnepkörökhöz kapcsolódó kiállítások. A játszóházakban készült tárgyak 

kiállítása stb. 

Befogadó otthonból érkező hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítjuk a kézműves 

foglalkozásokon való részvételt, a gyermekkönyvtár helyben használatát, és a nevelők 

felelőségével a könyvek kölcsönzését. 

Gyermekkönyvtár rendezvényei 

Ismétlődő  Babázó foglalkozás – minden szerdán 9.30 

Január  Szerencsevarázsoló játszóház – január 15. 

 „Nálunk jártak…” c. kiállítás a könyvtárunkban járt írók műveiből  

 Megemlékezés a Kultúra Napjáról –  

Szavalóverseny általános iskola tanulók részére  

Február  Babázó farsang – február 03. 

 Maskara – kézműves foglalkozás február 05. 

 Valentin-napi kézműves foglalkozás – február 12. 

  Lego klub – február 20. 

 



Március  Babaruha-börze  - március 12. 

 Lego klub – március 12. 

 Mesevetélkedő 4. forduló – március 17. 

 Internet Fiesta – a programokban való aktív részvétel 

 Tavaszi szünet a könyvtárban március 23- 

Április  Költészet Napja alkalmából foglalkozás, műsor összeállítása általános 

iskolás tanulóknak 

 Szolnok vetélkedő – a város általános iskolái részére április 06. 

 Mesevetélkedő – megyei döntő április14.  

 Lego klub 

  „Zümi” kézműves játszóház – közös szervezés a 

művelődésszervezőkkel 

Május  Májusfa állítás óvodások közreműködésével, közös rendezés a 

művelődésszervezőkkel  

 Magyar Sport Napja – író-olvasó találkozó egy ismert sportolóval, 

közös rendezés a művelődésszervezőkkel  

 Lego klub 

 Családi játszóház a Pünkösd jegyében  

 Gyermeknap  

Június  Ünnepi könyvhét – Programok gyerekeknek, felnőtteknek, író-olvasó 

találkozók, szünidei programok, foglalkozások a gyerekeknek -   június 

eleje 

 Lego klub 

 Nyári vakáció –Közösen a népművelő kollégákkal 

 Szentivánéji tűzgyújtás – közös szervezés a népművelőkkel – június 23. 

Augusztus  Nyári vakációs programok Közösen a közművelő részleggel 

Szeptember  Analfabetizmus napja – szeptember 8. 

 „Hulló falevelek” – őszi játszóház 

 Babaruha-börze 

 Lego klub 

 Népmese napja – meseolvasó verseny – szeptember 30. 

Október  Őszi könyvtári napok – Könyves vasárnap 

  „7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” Országos Mesevetélkedő 

2016/2017 indítása 

 Lego klub 

 „Leveles” kézműves foglalkozás  

 Őszi szünet – programok szervezése 

 „Tök jó” – töklámpáskészítő verseny 

November  Márton napi játszóház  

 Babaruha-börze 

 Lego klub 



December  Babázó foglalkozáson a Mikulás 

 Mikulás napi kézműves játszóház 

 Mikulás délután a könyvtárban – december 03. 

 Luca napi játszóház – december 09. 

 Lego klub 

 Családi hétvége – december 17. 

 Téli szünet – programok szervezése 

Felnőtt olvasó-szolgálat 

Feladata a különböző rétegek számára hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást és 

kulturált időtöltést segítő könyvtári szolgáltatásokat, olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel 

közösségi térként szolgáljon a városrészben.  

- A 2003 óta működő eMagyarország Pont tevékenységi körébe tartozik továbbra is az 

Erzsébet programban való részvétel, valamint a NeFMi által kiadott különböző energetika 

pályázatokban (magánszemély, nagycsaládos, nyugdíjas) való segítségnyújtás.   

- Megyei eMagyarország Pont feladatait (NeFMi) ellátni. 

 

- Próbáljuk olvasóink figyelmét könyvkiállításokkal felhívni egy-egy témára vagy 

szerzőre. Ezeket a könyveket olvasóink nagy érdeklődéssel forgatják, és szívesen kölcsönzik.  

 

Könyvkiállítások, programok: 

 

- a 2016. évi Irodalmi évfordulók 

- Nagy Olvasási Kihívás 

- az Őszi Könyvtári Napok 

- Nobel-díjas szerzők 

- Helyi szerzők új megjelenései 

- Nemzeti Kulturális Alap könyvtártámogatási programja 

- Márai program kötetei 

- „Öregbetűs” könyvek 

- 2016-ban is csatlakozunk az országos könyvtári akciókhoz 

- Író-olvasó találkozók szervezése, lebonyolítása 
 

Kölcsönzési adminisztráció 

- Teljekörű kölcsönzési adminisztráció bonyolítása a Textlib integrált könyvtári  

            rendszerben. 

- A késedelmes olvasók rendszeres figyelmezteése emailben és postai levélben. 

- Rendszeres kapcsolattartás az olvasókkal. 

- Olvasótoborzó akciók szervezése. 
 

Informatikai feladatok 



A könyvtárban és fiókkönyvtárainkban található számítógép-park rendben tartása, telepítése, 

esetleges hibák javítása. 

Honlapunk friss információkkal való ellátása.  

Internet Fiesta és az Internet Akadémia rendezvények koordinálása.  

Olvasók és dolgozók segítése informatikai problémák megoldásában. 

 

Hild Viktor Könyvtár Közművelődési részleg  

 

Január 01-22   Makai Kamilla: Egy kezdő kezdete paravánkiállítás 

Január 04-február 03. Cseh Bagoly János festménykiállítása 

Január 14-február 06. LEGO kiállítás a Lego Klubban készült alkotásokból 

Január 15.    Szerencsevarázsoló  - újévköszöntő kézműves játszóház 

Január 19.   Kultúra napi műsor az Aranysor Íróklubbal 

Január 19.   Csacsogó babahordozó klub alakuló foglalkozása  

    Bán Zsófia okleveles baba és gyermekhordozási tanácsadóval 

Január 25.   „Petőfi és kora” rajzpályázat kiírása általános iskolásoknak  

Január 25-február 29. „Rockörök” paravánkiállítás Jakubik Anna alkotásaiból  

 

Február 05-07.  Kultúrházak éjjel nappal rendezvénysorozat 

Február 05.   Maskara - Farsangi kézműves játszóház 

Február 06  Orientális táncművészet régen és ma - kiállítás 

Február 06.  10 éves a Zaniah Dance Stúdió Hastáncbemutató, darbukán kísér Sasa”.           

Február 06.      18 éves az Aranysor íróklub – ünnepi műsor, múltidéző tere-fere 

Február 06.  Keleti varázs – az orientális táncművészet kellékei Egyiptomból 

Február 2,4,9,11    Babamasszázs ingyenes tanfolyam Csatóné Zsadányi Bernadett  

    nemzetközi okleveles csecsemőmasszázs oktatóval 

Február 12.   Szívemcsücske  - Bálint napi kézműves játszóház  

Február 13.   Gyerekzsúr az ifi-ponton 

Február 16.    Csacsogó Babahordozó klub  

    téma: Az anyatejes és a tápszeres táplálás  

    meghívott vendég: Illyés Annamária IBCLC szaktanácsadó, védőnő 

Február 16.    E-pont program az Ifi-Ponton Szerepjátékok középiskolásokkal 

Február 19.        Kézműves kiállítás és vásár a Zöld Ház aulájában 

 

Március 01.   „Petőfi és kora” paravánkiállítás a rajzpályázatra érkezett alkotásokból 

Március 08-31.  Húsvéti quilling kiállítás Mihály-Retter Bernadett alkotásaiból 

Március 08.       Tiszta Szívvel Szolnokért ingyenes betegségmegelőző lakossági   

    szűrőprogram  

Március 09.   „Fénybe zárt emlékek”  Tóth László fényképei                                   

                                   Cserenkó Gábor kortárs író beszédes soraival  

Március 11.   Koszorúzási ünnepség a kopjafánái 

Március 12.      Gyerekzsúr az ifi-ponton 

Március 16.   „Petőfi és kora” rajzpályázat  eredményhirdetése,  

    a díjakat átadja a zsűri elnöke: Kaposváriné Mihályi Mária 

Március 18.     Kézműves kiállítás és vásár  

Március 21.     Szülői kommunikációs tréning – Életesély Mentálhigiénés Alapítvány -  

    Dr.Mészárosné Parádi Tünde 

Március 22.           Csacsogó Babahordozó klub - téma: Mosható pelenkák 

                 meghívott vendég: Sólyom-Varga Ágnes 

Március 24.      Tavaszi szünet,Húsvéti vetélkedő gyerekeknek 

Március 25.      Nyuszifül – Kézműves játszóház a Húsvét jegyében 



Március 29.      Tavaszi szünet, „Az én húsvétom” – rajzverseny  

Március   1848-49 projekt – vetélkedő a Széchenyi Piros Iskolával közösen 

 

Áprilisban 2. hét Star Wars makettkiállítás az Ifi-Ponton 

Április 06.   Szokolainé Szemenyei Edith népművészeti alkotásai a Hild Galériában 

Április 06.  Fafaragások és miniatűrök Szokolai Jánosné Szemenyei Edith alkotásai 

    a Hármas vitrinben 

Április 22.    Kézműves kiállítás és vásár a Hild Viktor Könyvtár előtti téren 

Április 29.      Zümi – Mézes kézműves játszóház 

Április 29.    Rendezvények  a Magyar Méz Napja alkalmából 

Április   Csacsogó Babahordozó Klub időpont 

 

Május 02.         Májusfa díszítés a Széchenyi városrész óvodásaival és kisiskolásaival 

Május 02- június 03.  A Méz ereje - paravánkiállítás 

Május 18-Június 01.  Honvédelem napi kiállítás a Honvéd Kulturális Egyesület  

    alkotóinak festményeiből 

Május 09-június 11.  Válogatás a Borka alkotóház kézműves remekeiből a 3-as vitrinben 

Május 20.   Kézműves kiállítás és vásár a Hild Viktor Könyvtár előtti téren  

Május 25.                   Gyerkőc – gyermeknapi kézműves játszóház 

Május 27.                   Gyermeknapi kavalkád a Hild Viktor Könyvtár előtti téren 

Május   Csacsogó Babahordozó Klub 

 

Június 13-aug. 31.   Turmix -  kézműves játszóházakban készült alkotások 

Június 17.       Kézműves kiállítás és vásár a Hild Viktor Könyvtár előtti téren    

Június 20.       Nyári szüneti programok az Ifi-ponton        

Június 24.  Szent Iván éji programsorozat 

Június 28.                Olimpiai nap – sportvetélkedők 

Június          Csacsogó Babahordozó Klub 

 

Augusztus 01-31.   Nyári szünidei programok az Ifi-ponton 

Augusztus 19.       Kézműves kiállítás és vásár a Hild Viktor Könyvtár előtti téren    

 

Szeptember 01. Nyári alkotótáborban készült művek bemutatása a 3-as vitrinben  

Szeptember 16.   Kézműves kiállítás és vásár a Hild Viktor Könyvtár előtti téren    

Szeptember 05-30.  „ Így telt a nyarunk” paraván kiállítás  

Szeptember 07.- Foltvarrók kiállítása a Hild Galériában 

Szeptember 30.   Őszanyóka – szüreti kézműves játszóház 

 

Október 03.  Szappancsodák a természet kincseiből kiállítás a 3-as vitrinben 

Október 07.  Szüreti Mulatság a Hild Viktor Könyvtár előtti téren 

Október 10.  Paravánkiállítás  

Október 20.     Honvéd Kulturális egyesület kiállítása a Hild Galériában 

Október 21.   Kézműves kiállítás és vásár a Zöld Ház aulájában 

Október 28.    Tök-jó! – Halloween napi kézműves játszóház 

Október 31.    Őszi szüneti programok az Ifi-ponton 

 

November   Textilszobrász kiállítás 

November 03-30. „Vidám Ősz” kézműves alkotások a 3-as vitrinben  

November 07.  Paravánkiállítás 

November 11.       Márton napi hagyományőrző kézműves játszóház 

November 18.    Kézműves kiállítás és vásár a Zöld Ház aulájában 

                                 



December 01.    Adventi Vitrinkiállítás 

December 09.    Bronzszombat – adventi programok, kézműves kiállítás és vásár  

December 16.   Ezüstszombat – adventi programok, kézműves kiállítás és vásár 

December 16.   Mikuzsák - kézműves játszóház az advent jegyében 

December 23.   Aranyszombat – adventi programok, kézműves kiállítás és vásár 

December      Téli szüneti programok az Ifi-ponton 
 

Az intézményben több kisebb-nagyobb létszámmal működő civil szervezet, művelődési 

közösség működik rendszeresen: 

 

Szakszervezeti Nyugdíjas Klub 

Barátság Nyugdíjas Klub 

Pedagógus Nyugdíjas Klub 

Széchenyi Nyugdíjas Klub 

Aranysor Íróklub 

Green House Stúdió (amatőr színjátszó kör) 

Tiszavirág Daloskör 

„Kamilla”  Foltvarró Kör kezdő és haladó csoport  

„Szivárványhíd  Ezoterikus Klub” 

 „Platán lélektér” személyiségfejlesztő önismereti csoport 

 

A lakosság számára rendszeresen működő tánc- és sportfoglalkozásokat is biztosítotunk 

minden korosztály számára több foglalkozási formán keresztül: 

 

3-1-2 Meridián torna  

Gerinctorna 

ETKA-Jóga 

Babamasszázs 

Hastánc 

Dalma Dance 

Mamin baba (hordozós latin fitness) 

Capoeira aerobic 

 
 

Szandaszőlősi Fiókkönyvtár  
 

általános szolgáltatásai 2016-ban: 

 

 Könyvek, folyóiratok és DVD, CD kölcsönzése; kikölcsönzött dokumentumok 

esetében előjegyzési lehetőség. Előjegyzett dokumentumok beérkezéséről értesítés. 

 Olvasók tájékoztatása szóban, telefonon, e-mailben. 

 A dokumentumok helyben használatában segítségnyújtás. 

 Könyvtárismertető, illetve adott témakörhöz kapcsolódó csoportos foglalkozások 

(előzetes bejelentkezés alapján) óvodás és általános iskolás csoportok részére. 

 Számítógép-Internet használat (térítéshez kötött szolgáltatás), igény szerint a 

könyvtáros segítséget nyújt a használatban. 

 

 



A fenti tevékenységeken túl folyamatos feladatok: 

 

 Az olvasói térben raktári rend biztosítása. 

 Közreműködés az állománygyarapításban: javaslattétel beszerzendő dokumentumokra. 

A feldolgozott dokumentumok bevitele Textlib Integrált Könyvtári Rendszerbe. 

 A fiókkönyvtár adminisztrációs feladatainak ellátása. 

 A könyvtári dokumentumok állagának figyelemmel kísérése, szükség esetén javítások. 

 

Rendszeresen könyvkiállításokat, paraván-kiállítást, vitrinkiállítást szervezünk nemzeti 

ünnepekhez, ünnepkörökhöz, jeles napokhoz, évfordulókhoz, országos programokhoz 

kapcsolódóan. 

Az olvasás, a könyvtárhasználat népszerűsítése érdekében 2016-ban több alkalommal 

tervezzük (Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Őszi Könyvtári Napok), hogy a fiókkönyvtár 

falain kívül mutatunk be ízelítőt a könyvtár állományából. „Könyves” akcióprogramokkal 

szintén a könyveket helyezzük előtérbe (pl. könyvdominó, könyves vakrandi, „szívküldi”, 

megbocsátás napja). 

 

2016-ban továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a 12 év feletti, ifjúsági korosztály irodalmának 

bővítésére, a könyvek olvasói térben történő elkülönítésére.  

Az általános iskolai korosztály körében népszerűek az író-olvasó találkozók. Szívesen 

hívnánk kortárs szerzőket. 

 

A fiókkönyvtár jó kapcsolatot ápol a településrész óvodáival és az általános iskolával. 

Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük az óvodás, illetve a kisiskolás korosztály behívását a 

könyvtárba. 2016-ban is könyvtárhasználati foglalkozásokkal, papírszínházi előadásokkal 

várjuk a csoportokat. A családok számára kézműves foglalkozásokat, mesedélutánokat 

szervezünk. 

 

2016-ban heti 1 alkalommal ingyenes Zsipp-zsupp Könyvtári Babázó foglalkozással várjuk 

néhány hónapostól 3 éves korig az édesanyákat és a babákat. A babázó foglalkozások után 

havonta 1 alkalommal szakember vendéget tervezünk hívni a kismamákat érdeklő témákban 

(pl. babamasszázs, elsősegély, háztartási tanácsok, munkaerőpiacra visszatérést). 

 

Az olvasók nagy megelégedésére az elmúlt években jelentősen gazdagodott a szép- és 

szakirodalmi állomány egyaránt. Ez az olvasói térben azt eredményezte, hogy a polcok 

túlzsúfolttá váltak. Emiatt a raktári polcokat teljesen feltöltöttük a kevésbé keresett kötetekkel. 

Minden raktározásra alkalmas helyet kihasználtunk. Továbbá 2015-ben megvalósítottuk a 

selejtezésre javasolt könyvek leválogatását (elavult szakirodalom, sérült, nem javítható 

kötetek). 2016-ban szükségessé válik a leválogatott könyvek selejtezése. 

 

2016. évre tervezett programok: 

 

 A Szandaszőlősi Fiókkönyvtár csatlakozik a „Szolnok olvas 2016” kezdeményezéshez 

 Bekapcsolódunk az országos szervezésű programokba: 

 2016. március Internet Fiesta 

 2016. június Ünnepi Könyvhét 

 2016. október Országos Könyvtári Napok 



 Minden hónapban vitrinkiállítás keretében megemlékezés neves szerzőkről, 

képzőművészekről (lehetőség szerint Szandaszőlős városrészhez kapcsolódóan), 

illetve nemzeti ünnepekről, jeles napokról 

 Szerdánként Zsipp-zsupp Könyvtári Babázó foglalkozások 

 2 hetente pénteken kézműves foglalkozások és mesedélutánok 

 Író-olvasó találkozók megrendezése 

 

A Szandaszőlősi Művelődési Ház 

Céljaink: 

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.  

Célunk, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amit szívesen 

látogat, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet a hasonló érdeklődési körű társaival, 

ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához. 

Alapelveink: 

- a közművelődéshez való jog gyakorlása, mindenki számára nyitott intézmény 

működtetése 

- a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése 

- közösségi művelődési formák biztosítása 

- színvonalas szórakozási lehetőségek biztosítása 

- szakmai együttműködések, partnerség 

 

Meghatározott feladataink: 

- A helyi szükségleteket figyelembe véve törekednünk kell a kultúra fejlesztéséről.  

- Elsősorban feladatunk, hogy a művelődési ház az egyének és az önként szerveződött 

közösségek aktív, alkotó tevékenységének színhelye maradjon. 

- Lehetővé kell tennünk, hogy a művelődési ház az igényekre épülő rendszeres 

kulturális programkínálat színtere legyen, s a reprezentatív kultúra alkotóival és 

alkotásaival való közvetlen találkozás helyszíneként működjön. 

- A különböző társadalmi rétegek, csoportok, közösségek szellemi, humán 

potenciájának fejlesztése, erősítése is feladatunk.  

- Kiemelt feladatunk 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 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. 

- 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.  



 

Rendezvények szervezés  

Cél: A sokszínű, gazdag programkínálat megtartása és fokozása a lakóterületen élők számára, 

bizonyos rendezvények esetén kiterjesztve nagyobb hatókörre is. 

 

Ismeretterjesztés 

Cél: Olyan ismeretterjesztő programok kínálása a lakosság számára, melyek az új és a 

meglévő ismeretek bővítésére irányulnak minden korosztály számára. 

Kiállítás rendezése 

Cél: A művelődési ház esztétikus, több funkciós aulájának hangsúlyozottabb kihasználása a 

helyi alkotók munkáinak bemutatása céljából, valamint a közönség és a művészet indirekt 

találkozásának elősegítése. 

Művelődő közösségek tevékenysége 

Cél: A művelődési ház saját szakmai és infrastrukturális potenciáljával a művelődő 

közösségek létrejöttének, működésének segítése, a közösségek közönség előtti bemutatkozási 

lehetőségeinek megteremtése. 

 

2016. évi rendezvénytervünk 

 

Időpont Program megnevezése Partnerszervezet 

2016. január 7.-14. „2015-ös évünk képekben”-kiállítás  

2016. január 15.-31. Magyar kultúra napi magyar népi viselet kiállítás  

2016. január 23.  Nőklub pótszilveszter 

 

2016. január 26. Hangverseny  

2016. január 30.  Maskarádé  

2016. január 30. Gazdakör közgyűlés Bereczki Máté Gazdakör 

2016. február 1. Farsangi maszk kiállítás  

2016. február 3. 

Afro-amerikai spirituálék Nicole Taylor 

előadásában-amerikai nagykövetség műsora 

 

2016. február 4. Népdal éneklő verseny  

 2016. február 9. 

Rendhagyó énekóra a Tarsoly zenekarral-AMI 

táncház és zenés foglalkozás 

Szandaszőlősi Általános 

Iskola 

 2016. február 12. iskolai farsang 

Szandaszőlősi Általános 

Iskola 

2016. február  15-

28. Tamás Máté fotókiállítás 

 

2016. február 20. Aranycsillag farsang  

2016. február 27. Borverseny Bereczki Máté Gazdakör 

2016. február 29-

március 10. kiállítás 

 

2016. március 5.  Társastánc vizsgabál  

2016. március 11. március 15-i műsor 

Szandaszőlősi Általános 

Iskola 

2016. március 11-

15. kiállítás a Széchenyi emlékévhez kötődően 

 

2016. március 12. Tavaszköszöntő bál-Nőklub Szandaszőlősi Nőklub 

2016. március 16-

28. húsvéti kiállítás 

 

2016. március 18. meseelőadás  



2016. március 19. Rejtvényfejtő bajnokság 

 

2016. március 19. Húsvéti játszóház 

 

2016. március 29-

április 10. kiállítás 

 

2016. április 02.  Korosztár  

Szandaszőlősért 

Egyesület 

2016. április 11-22. Demény István fotókiállítása 

 

2016. április 16.  Szépség- és egészség börze 

 

2016. április 20.  Hangverseny  

2016. április 23. Bölcsis bál  

2016. április 25-

május 6. városi rajzpályázat kiállítás 

 

2016. április 29. Tehetséggála  

2016. május 9-22.  quilling kiállítás  

2016. május  14. Béke Klub anyák napja Béke Klub 

2016. május 21. Sportnap 

 

2016. május 27. dance fitness gála  

2016. május 27. meseelőadás  

2016. június 2-3. év végi néptáncbemutató 

Szandaszőlősi Általános 

Iskola 

2016. június 3. táncház 

Szandaszőlősi Általános 

Iskola 

2016. június 10.  8 órás vetélkedő 

Szandaszőlősi Általános 

Iskola 

2016. június 20. Béke klub spotnap Béke Klub 

2016. június 25. Szandai nyár  

2016. július 08. Lábtenisz bajnokság  

2016. július 15.  lampionos esték - mediterrán est  

2016. július 22.  Cinemagóra - éjszakai filmvetítés 

 

2016. július 23. Hagyományok udvara 

 

2016. július 25-

aug.7. zárva 

 

2016. augusztus 8-

12. fecske tábor 

Szandaszőlősi Általános 

Iskola 

2016. augusztus 11.  mesehősök napja 
 

2016. augusztus 12. családi kalandtúra  

2016. augusztus 27.  IX. Halételfőző verseny 

Szandaszőlősért 

Egyesület 

2016. szeptember 

16. Mustivál 

Bereczki Máté Gazdakör 

Szandaszőlősért 

Egyesület 

2016. szeptember 

17.  Együtt Szandáért Egészségnap 

 



2016.  szeptember  Őszi vigasság 

Szandaszőlősi Általános 

Iskola 

2016. szeptember  Nőklub szüreti bál Szandaszőlősi Nőklub 

2016. október 8. Idősek világnapja Béke Klub 

2016. október 22. Őszi almaságok  

2016. október. 24-

28. Őszi szüneti programok 

 

2016. november 12.  Márton-napi játszóház 
 

2016. november 17. meseelőadás  

2016. november 26.  Egyházi koszorúkészítés  

2016. november 27.  Adventi játszóház 
 

2016. november 27.  gyertyagyújtás és ünnepi műsor 

Szandaszőlősért 

Egyesület 

2016. december 04. kakaóparti, Mikulás délután  

2016. december 04. gyertyagyújtás és ünnepi műsor 

Szandaszőlősért 

Egyesület 

2016. december 11. gyertyagyújtás és ünnepi műsor 

Szandaszőlősért 

Egyesület 

2016. december 18. adományosztás 

Szandaszőlősért 

Egyesület 

2016. december 18. gyertyagyújtás és ünnepi műsor 

Szandaszőlősért 

Egyesület 

2016. december 19. Béke klub karácsonyi összejövetel Béke Klub 

2016. december 21-

22. szünidei foglalkoztató 

 

2016. december 31.  szilveszteri bál 

 

 

Az intézményben több kisebb-nagyobb létszámmal működő civil szervezet, művelődési 

közösség működik 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 biztosítotunk 

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 

 
 

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2016-ban, a megyei 

könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

Az intézményben az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek és osztályvezetők segítik. Ők 

alkotják az intézményi menedzsmentet. A belső kommunikáció és a jó munkaszervezés 

érdekében rendszeresen tartunk vezetői megbeszéléseket, összmunkatársi értekezleteket. 

 

A megye könyvtárosai számára évente 3-4 alkalommal szervezünk továbbképzést. 

Kiemelt téma az aktuális szakmai kérdések mellett a konfliktuskezelés. Úgy érezzük, hogy 

egyre több az olyan olvasó, aki egyéni bánásmódot igényel. 

 

Az intézmény vezetése támogatja a dolgozók jelenlétét és munkavégzését a szakmai és civil 

szervezetekben (pl. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Szolnoki Értéktár Bizottság, Kulturális 

Kollégium, stb.). 

 

A szakmai szervezetek által rendezett konferenciákon, előadásokon, szakmai fórumokon részt 

vesznek a munkatársak. Igyekszünk kihasználni a díjtalan képzéseket, szakmai 

megbeszéléseket. 

 

Kommunikációs tevékenység 

 
Egyre nehezebb eljuttatni a könyvtár üzenetét a felhasználókhoz, a város lakosságához. A 

hatékony marketingkommunikációnak keresztül kell törnie, be kell hatolnia a többi piaci üzenet 

közé, és olyan promóciós stratégiát kell kialakítania, amely eljut a célcsoporthoz. 

 

 Stratégiánk célja olyan olvasói rétegek megszólítása, akik eddig nem vették igénybe a 

szolgáltatásainkat. Őket úgy tervezzük elérni, hogy a falakon kívülre helyezzük a szolgáltatásokat, 

a városi nagy rendezvényeken mutatjuk meg értékeinket, adunk lehetőséget beiratkozásra, 

kölcsönzésre, információkeresésre. (Fesztiválkönyvtár) 

 

Sajtókapcsolatok 

 

Személyes kapcsolatunk jó a helyi médiával, rendszeresen küldünk sajtóanyagot 

rendezvényeinkről, amire reagálnak, fotó, cikk, telefonos interjú, vagy tévéfelvétel az eredménye.  

Havi egy, rendszeres sajtótájékoztatót tervezünk, amin beszámolunk eredményeinkről. felhívjuk a 

figyelmet programjainkra, szolgáltatásainkra. 



 

A programok, rendezvények számos internetes pr felületen megjelennek, illetve saját 

honlapjainkon (szolnokikonyvtar.hu, vfmk.hu, hildvk.hu, szandamuvhaz.vfmk.hu) keresztül, 

közösségi oldalakon is tájékoztatjuk a lakosságot a rendezvényekről készült 

hirdetőanyagokkal. 

Az intézmény minden saját szervezésű programjáról, rendezvényéről ad ki nyomtatott 

plakátot, szóróanyagot, meghívót, melyeket a város közintézményeiben, illetve a város 

művelődési központjaiban, információs centrumaiban helyez el, illetve a városvezetés 

számára is nyilvánossá tesz.  

Az e-mail tájékoztatás is része, az intézmény pr tevékenységének, amely egy kommunikációs 

adatbázison keresztül jut el a civil szféra felé. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idei rendezvényeinkről is készül fotódokumentáció, melyet 

számítógépen, illetve cd lemezeken archiválunk. Honlapunkon, facebook oldalunkon pedig 

nyilvánossá is tesszük őket. 

 

A Szandaszőlősi Művelődési Ház részlegünk programjai hirdetéséhez hagyományosan 

programfüzetet ad ki, alkalmanként 1000 példányban, általában évszakokhoz kötődően, 

melyben az érdeklődők valamennyi programunkról tájékozódhatnak. 

Átgondolásra érdemes, hogy az intézmény egészére vonatkozóan készítsünk ilyen tájékoztató 

kiadványt. 

 

A Széchenyi városrészen havonta ötezer példányban megjelenő Panel c. lapban a Hild Viktor 

Könyvtárnak önálló rovata van. 

 

Országos rendezvények szervezésekor köztéri reklámanyagokkal is megjelenünk a városban. 

A városi nagyrendezvényeken és fesztiválokon könyvtárunk önálló standdal jelenik meg. 
 

 

Tervezett sajtómegjelenések száma 

 
Verseghy Ferenc Könyvtár 2015. tény 2016. terv 

Nyomtatott sajtó 314 320 

E-sajtó 66 80 

TV 27 30 

Rádió 110 110 

Fizetett hirdetés 13 15 

Periodika (Kaptár) 4 4 

Kiadvány 1 1 

Hírlevél 11 11 

Kommunikációs költségek (Ft) 603415 1 000 000 

 

 

 

 



4. Minőségirányítási tevékenység 

 

Az intézmény vezetése elkötelezett a minőségirányítási folyamat továbbvitelében. Az 

intézményi SWOT és PGTT aktualizálása után a stratégiai terv kidolgozása a következő 

feladat. 
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. 
 
Amennyiben megkapjuk a vizsgálat eredményét, értékelni fogjuk a kapott adatokat, és azok 

alapján elvégezzük a szükséges lépéseket. 

 
Ezen kívül tervezünk saját használói, illetve munkatársi elégedettség-mérést is. 
A használói elégedettségmérésünk része lesz annak feltérképezése, hogy milyen szolgáltatások 

bevezetésével tudjuk növelni a könyvtárhasználat aktivitását. 
 
A felmérések eredményei alapján újra el kell végeznünk a mikro-és makrokörnyezeti elemzéseket, 

hiszen a 2015-ben bekövetkezett szervezeti változások miatt újra kell gondolni az intézményi 

stratégiát. 
 

2016-ban is tervezzük, hogy rendszeresen elemezzük rendezvényeink látogatottsági adatait, 

igény- és elégedettségméreseket végzünk programjainkról. Ezek eredményei iránymutatóak a 

munkával kapcsolatos menedzsment folyamatokhoz. 

Az intézmény munkatársai körében is tervezünk mérést, önértékelést, vezetői értékelést. Ezek 

feldolgozása tartalmazza az előremutató célokat, elérni, megvalósítani kívánt eredményeket, 

változásokat követelő pontokat, melyek a humán erőforrás minőségi munkájához járul hozzá. 

Helyi, tagintézményi szinten, hetente egy alkalommal (kedd 10.00-11.00 óra között) 

munkatársi megbeszélést is tartunk valamennyi kolléga részvételével. Ezek a megbeszélések 

az információátadás, az értékelés és a problémamegoldó folyamatok szintere is egyben.  
 

 

5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése 
 

 

Szolgáltatás 2016-ös fejlesztése 

(I/N) 

Részletek 

Honlap I Folyamatosan újragondoljuk honlapunk 

tartalmát. A használói visszajelzések és a 

munkatársak véleményei alapján kisebb, 

hatékonyságot növelő fejlesztést hajtunk végre. 

OPAC I Az intézmény által használt IKR fejlesztői új 

OPAC felület átadását ígérték már az elmúlt 

évben is. A fejlesztés folyamatát továbbra is 

figyelemmel kísérjük, átadás után az új felületet 

beüzemeljük. 

Adatbázisok N E területeken eddigi gyakorlatunknak 

megfelelően járunk el. Az aktuális trendeknek 

megfelelően állítjuk elő a tartalmakat. 
Referensz szolgáltatás N 

Közösségi oldalak  N 

Hírlevél N Elektronikus hírlevelünket – eddigi 

gyakorlatunknak megfelelően – évente 11 

alkalommal adjuk közre. 

RSS N E területen eddigi gyakorlatunknak megfelelően 

járunk el. 

 



Digitalizálás I A helyismereti állomány digitalizálásának 

eddigi gyakorlata mellett lebonyolítjuk az Új 

Néplap 160.000 oldalának digitalizálására 

megnyert pályázatot. Az év során fő 

törekvésünk, hogy nagytömegű digitalizált 

állományaink számára megfelelő tárhelyet 

biztosítsunk, elsősorban felhőszolgáltatás 

igénybe vételével. 

 
Az elektronikus könyvtár és a helyismereti wiki internetes portál helyismereti tartalmakkal való 

folyamatos bővítése. 

 

Kulturális közmunkaprogram: 3 digitalizáló közfoglalkoztatott 

- helyi folyóiratok digitalizálása 

- cikk kivágatok digitalizálása 

- aprónyomtatványok 

- MANDA adatbázisba való adatfeltöltés. 

 

Együttműködés a Széchenyi István Gimnáziummal a Gimirka című iskolaújság 

digitalizálásában IKSZ keretében, és az újság szolgáltatása a Digitális Hírlaptárban. 

 

Együttműködés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesülettel a Jászkunság 

című folyóirat digitalizálásában a MaNDA közmunkaprogram keretében, és a periodika 

szolgáltatása a Digitális Hírlaptárban. 

 

6. Innovatív megoldások, újítások  
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

 

Fesztiválkönyvtár 

 

 

 

 

 

Értesítés lejáró 

kölcsönzésről 

 

 

E-book/tablet használat 

 

Az eddig csak szolgáltatásnépszerűsítő céllal jelentünk meg a városi 

nagyrendezvényeken. Mobil eszközök lehetőséget biztosítanak az 

elektronikus szolgáltatások ismertetésére, látványos bemutatók 

készítésére, a külső helyszínen történő beiratkozásra, kölcsönzésre. 

Mindig az adott rendezvény tematikájához illeszkedő könyvek, 

folyóiratok kiszállítása. 

 

Az olvasóknak a kölcsönzési határidő lejárta előtt néhány nappal a 

rendszer automatikus értesítést küld.  

 

 

Lehetőség e-book/tablet használatra a kézikönyvtárban, online magazin 

előfizetéssel.  

Az olvasók kényelmesen, az újságolvasó fotelekben tudják elolvasni a 

napi sajtót, vagy a könyvtári adatbázisokból letölthető elektronikus 

dokumentumokat. 

Ezáltal több olvasó olvashatja egyszerre ugyanazt a folyóiratot. 

 

 

7. Megyei könyvtár területi feladatellátása 

7.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

 

A vonatkozó jogszabály (Az 1997. évi CXL. törvényt módosító 2015. évi CCVII. törvény) 

2016. január 1-jétől hatályos. E szerint a kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása vagy nem a 

jogszabálynak megfelelő teljesítése esetén a kötelespéldányra jogosult beszerezheti a 

kiadványt, vagy a kiadványról archiválás céljából, a szerzői jogról szóló törvény szabályainak 



megfelelően másolatot készíthet. A kötelespéldányra jogosult a kötelespéldány pótlásával 

kapcsolatosan felmerült költségeit a kötelespéldány-szolgáltatás kötelezettjére terhelheti. 

Törekszünk a kapcsolatfelvételre a helyi kiadványok megjelentetőivel, nyomdákkal. 
 

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. Ezt a 

területet rendkívül fontosnak tartjuk és lehetőségeinkhez mérten továbbra is erősítjük. 

Tervezzük, hogy a legnagyobb nyomdákat végiglátogatjuk a megyében. Érdekelté tesszük 

őket a beszolgáltatásban, tisztázzuk a megjelenő dokumentumok bekerülésének módját. 

Bízunk benne, hogy év végi adataink jelzik e munka eredményét. 

 

7.2 ODR tevékenység 

 

Dokumentumgyarapodás az ODR pályázatokkal. 

A 2015/2016 pályázat 1.200e forintos keretéből 2015-ben még 458e Ft van dokumentumra. A 

postaköltségre átcsoportosítunk 120e Ft-ot, így 338e Ft-ot költhetünk még dokumentumokra. A 

2016/2017-es pályázat beadása folyamatban van. 

A pályázat és intézményünk lehetőségeihez mérten tovább erősítjük a könyvtárközi kölcsönzés 

szolgáltatását. A dokumentumok beszerzésének mérlegelésekor kiemelt szempont, hogy azok 

szolgáltatása az ODR rendszerben részünkről mennyire elvárt. Így eredményesebben tölthetjük be 

szerepünket a rendszerben. 

 

A könyvtárközi kölcsönzés szakmai feladatainak ellátása a 2016-os évben is folyamatos.  

Törekszünk az ODR népszerűsítése a KSZR könyvtáraiban. Szorgalmazzuk az ODR 

tagnyilvántartásban nem szereplő könyvtárak nyilvántartásba vételét.  

2016-ban kiemelt feladatunknak tekintjük a vidéki könyvtárosokat megtanítani az ODR 

rutinszerű használatára, hogy az ODR felületről indítsák kéréseiket.  

 

7.3 Területi ellátó munka 
 

Aktuális pályázatok figyelése, igazgatói megbízás esetén annak írása, bonyolítása. A 

könyvtárakat átfogóan érintő projektekről tájékoztatást adunk, pályázati tanácsokkal látjuk el 

az érdeklődőket és segítséget nyújtunk a lebonyolításban. (Érdekeltségnövelő, Minősített 

Könyvtár Cím, -Díj, NKA, EU-s, stb.) 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradójának - Kaptár - szerkesztése. 

A segédkönyvtáros képzés folyamatának nyomon követése, a képzőhelyek 

műhelymunkájában való részvétel. 

Szakmai napok, továbbképzések, könyves ünnepek szervezése, bonyolítása a Verseghy 

Ferenc Könyvtárban, valamint a települési könyvtárakban. 

Országos és megyei hatókörű könyvtári rendezvények hírelése, bekapcsolódás, a programok 

közzététele és ajánlása interneten. 

A hatékony kommunikáció érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak 

levelezőlistájának folyamatos moderálása. Elektronikus és e-mailen történő kapcsolattartás. 

A honlapon, - közös tárhelyen - dokumentumtár biztosítása, letölthető formában is. 

A könyvtárakra vonatkozó jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése, információ 

közvetítő tevékenységünkkel segítjük a megye területén dolgozó könyvtárosok munkáját. 

Szakmai, módszertani munkánk hatékonyabbá tételének elősegítése érdekében községi és 

városi könyvtárak látogatása, lokális tanácsadás. Szakmai döntés-előkészítő tevékenységet 

végzünk és internetes referensz szolgáltatást működtetünk. Személyes megkeresés esetén 

fogadjuk a könyvtárosokat, a fenntartó képviselőit. 

Az EMMI megbízásával könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat végzése. 



Ellátórendszerünkkel kapcsolatos teendők elvégzése: beszámolók elkészítése a 2015. évről az 

önkormányzatok felé. Az ellátó rendszer tevékenységének megismertetése, kiszélesítése a 

megye könyvtárai körében. Az ellátórendszer állományának folyamatos gondozása, 

gyarapítása. 
 

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 
 

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

fokozott figyelmet: 

 A KSZR szolgáltatások bevezetése két új településen (Abádszalók, Tiszaderzs). 

Közülük Abádszalók az első város a megyében, amelynek vezetése kezdeményezte az 

együttműködési megállapodás megkötését. 

 Felhasználói tanfolyamok szervezése a szolgáltató helyeken; 

 Az NKA kiírására legalább két pályázat benyújtása (Hunyadfalva, Tiszaderzs) a 

szolgáltató helyek bútorzatának megújítására; 

 Az állománytisztítás munkafolyamatának lezárása; 

 A szolgáltató helyek állományának számítógépes feldolgozásának folytatása és 

szorgalmazása minden olyan helyen, ahol szakképzett könyvtáros dolgozik; az egyéb 

helyeken a megyei könyvtár munkatársaival kell a feladatot folyamatosan ellátni; 

 Projektor és/vagy televíziós készülék vásárlása az ezzel nem rendelkező szolgáltató 

helyeknek. 

 

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás  

 

2016-ban is számítunk az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi dokumentumellátási 

programjára. Kiemelt figyelmet fordítunk a megyében élő cigányság dokumentumellátására, 

segítésére. A teljesség igényével szerezzük be a cigányságról szóló és a  cigány nyelven 

megjelenő kiadványokat. 
  

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás  

 

Szakmai napok és egyéni konzultációk keretében a kulturális statisztika könyvtári program 

ismertetése, felhasználói képzés szervezése, bonyolítása. 

A Verseghy Ferenc Könyvtár könyvtári statisztikai jelentésének előkészítése, rögzítése. 

A statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett Jász-Nagykun-Szolnok megyebeli könyvtárak 

elektronikus jelentőlapjának ellenőrzése, továbbítása interneten az EMMI Statisztikai 

Osztályára. 

 

7.7 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok 

 

Szakmai konzultációk szervezése, bonyolítása a megyebeli települések könyvtárainak 

bevonásával. Igény szerint szakértői tevékenység biztosítása egyes könyvtárak 

minőségbiztosításához. 

 

7.8 A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép készítése 

az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében. 
 

A települési könyvtárak helyismereti gyűjteményei elektronikus hozzáférhetőségének 

megtervezése érdekében két fő cél megvalósításában  fejtünk ki tevékenységet: 

1. A digitalizált dokumentumokat önállóan szolgáltatni képes (megfelelő szerverrel és 

tárterülettel rendelkező intézmények) helyismereti anyagát bekapcsoljuk a pillanatnyilag a 



megyei könyvtár, a Damjanich János Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára digitalizált anyagai elérhetőségeit összefoglaló, 

intézményünk által működtetett http://szolnoktar.hu helyismereti portálon. 

2. A digitalizált anyagok biztonságos tárolásának, számítógépes hálózaton történő 

szolgáltatásának gondjaival küzdő intézmények számára felhőszolgáltatás keretében 

megfelelő tárterületet biztosítunk e problémák elhárítására. Saját kapacitásaink szűkössége 

miatt ehhez megfelelő partnert keresünk az év során. 

 

A célok megvalósítása érdekében az év során konzultációt folytatunk a megyei helyismereti 

gyűjteményekben dolgozó munkatársakkal az egységes feldolgozás, azonos minőség és 

megfelelő szolgáltatási forma kidolgozása érdekében. 

Az együttműködés során – a digitalizálási munka közös szervezése mellett – nagy 

hangsúlyt fektetünk az elektronikusan készülő helyismereti dokumentumok 

(mindenekelőtt a kurrens települési lapok) gyűjtése és jogszerű szolgáltatása érdekében 

elektronikus hírlaptárunkon keresztül. 

 

Megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy a megyei könyvtár által üzemeltetett Helyismereti Wiki  

(http://www.zounuk.hu/hu/wiki) szócikkeit az erre felkészült megyében dolgozó kollégák is 

szerkeszthessék, bővíthessék. 

A megye intézményei körében felmérjük az általunk digitalizált (pl. kurrens sajtófigyelés, 

NKA pályázat keretében megvalósuló Új Néplap adatbázis) használatával, 

továbbszolgáltatásával kapcsolatos problémákat, ezeket megfelelően kezeljük. 

A rendelkezésünkre álló technikai eszközökkel segítjük a kistelepülések bekapcsolódását 

a helyi értékek, dokumentumok digitalizálásába. 
 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1. Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása:  

 

A gazdasági- és a gyermekházi feladatok elvonása miatt szűkül a költségvetésünk. 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2015. 

 

2016. 

 

eltérés %-

ban 2015-

hoz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 30 268  17 192 -43% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)  11799  10000  -15% 

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1433 1300 -9% 

-ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)  1355 1300 -4% 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 302328  272627 -10% 

         – ebből fenntartói támogatás 114674 104299 -9% 

– ebből központi költségvetési támogatás 129100  129100 0% 

– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) 

támogatás 

 

37165 

 

39228 

 

+6% 

– ebből pályázati támogatás 10669    

– a Pályázati támogatásból EU-

támogatás 
2425  

  

Egyéb bevétel összesen  10720    

Bevétel összesen  343316  289816 -16% 

Kiadás 

Személyi juttatás 145749  139210 -4% 

Munkaadókat terhelő összes járulék  40889 39639 -3% 

Dologi kiadás     144636  110970 -23% 

Egyéb kiadás  0   

Kiadás összesen  332474  289819 -13% 



 

8.2. Létszám és bérgazdálkodás 

 

2015. évben bekövetkezett szervezeti átalakulás, a gazdasági részleg és a Napsugár 

Gyermekház  kiszervezése összesen 11 fővel csökkentette az állományi létszámunkat.  

Ennek költségvetési kihatásai látszanak a fenti táblázatban. 

 

9. Partnerség és önkéntesség 

 

A Könyvtár 2016-ban két nagy célcsoporttal tervez szorosabb együttműködést: 

 

Fogyatékkal élők 

A már meglévő partneri kapcsolatainkat felhasználva a városban fogyatékkal élők számára 

nyújtott célzott szolgáltatásokat szeretnénk bővíteni. 

Első lépésként igényeiket felmérjük, és az igényfelmérés eredményét felhasználva bővítjük, 

fejlesztjük szolgáltatásainkat. 

Tervezett fejlesztések: 

Mozgásukban akadályozottak számára könyv/folyóirat házhozszállítás. 

Indok: jelenleg is van erre esetenként igény, szervezett keretek között, széles körű 

tájékoztatással több idős, vagy fogyatékkal élő lakos életminőségét javítanánk. 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek, felnőttek 

Együttműködve a városi/térségi civil szervezetekkel, tanodákkal, intézményekkel. Fő cél 

csökkenteni a funkcionális és digitális analfabetizmust, célzott csoportfoglalkozások 

keretében. 

Igényfelmérés után közösen részletes projekt kidolgozása a következő kiemelt területekre: 

olvasásnépszerűsítő programok  

digitális kompetencia fejlesztés 

szövegértés fejlesztés 

 

A Gyermekkönyvtár munkatársai jó kapcsolatot ápolnak az oktatási intézmények 

pedagógusaival, akik szívesen hozzák el csoportjaikat a rendezvényeinkre, foglalkozásainkra. 

A már meglévő kapcsolatot, együttműködést kívánjuk formalizálni azáltal, hogy a Szolnok 

Városi Óvodák vezetésével kötünk együttműködési megállapodást. 

A társintézményekkel közösen szervezett programok száma garantálja a partneri viszonyt 

ezekkel az intézményekkel is. A Europe Direct irodával közösen lebonyolított pályázatok 

több éve mindig színvonalasak és népszerűek. 

A középiskolai közösségi szolgálatos diákok szervezésével nem, de fogadásukkal minden 

esetben foglalkozunk, részükre tartalmas és hasznos önkéntes munkát tudunk biztosítani. 

A KSZR és egyéb megyei települési könyvtárak részére kiajánljuk foglalkozásainkat. 

Meseposztó és Ciróka Móka foglalkozásaink hordozhatóak, egy fő gyermekkönyvtáros meg 

tudja tartani. Bábelőadásaink tájoltatása azonban a könyvtári szolgáltatás csorbulása nélkül 

nem lehetséges, mert a társulatban 4-5 fő szerepel előadásonként. 



Mutatók 2016. évi 

terv 

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 2 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők tervezett számának  200 

A köznevelési intézményekkel kötött megállapodások tervezett száma 13 

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

partnerek száma/év 
5 

 

10. Mutatók 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
 

Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, tervezett változások, figyelembe véve a 

költségvetési törvényben előírt követelményt) 

 

 

Mutatók 

 

2015. tény 

 

2016. terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra) 
41 41 100,00% 

Hétvégi nyitva tartás (óra) 4 4 100,00% 

Munkaidőn túli nyitva tartás (óra) 13 13 100,00% 

Nyári zárva tartási idő (munkanap) 15 15 100,00% 

 

 

 

Mutatók 

 

2015. tény 

 

2016. terv 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 

(KSZR nélkül)  

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 

(fő) 
17 938 18 000 100,35% 

Érvényes regisztrációk száma (14 éven aluliak/14 

éven felüliek/összesen) 
 4225/13713/ 

17938 
4240/13760/ 

18000  
100,35%/ 100,35

% /100,35% 

Regisztrált használók megoszlása a nemek 

alapján 
 nő: 11958 

férfi: 5980 
 nő: 12000 

férfi: 6000 
 nő: 100.35% 

férfi: 100,33% 

Regisztráltak száma foglalkozás alapján 

(általános iskolai tanuló/középiskolás 

tanuló/felsőfokú oktatás hallgatója/aktív 

dolgozó/nyugdíjas/egyéb eltartott/nem válaszolt) 

n.a.      

A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás 

a honlapra) 
193 

374 
200 000 

103,43

% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány 

nyelven érhető el 
1 1   

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
20 20   

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 
272 280 

102,94

% 

A könyvtár által az Országos 

Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott 

dokumentumok száma 

2 198 2 200 
100,09

% 



Számítógép használat (14 éven alul/14 éven 

felül/összesen)  
 5954/9132/ 

15086 
6000/10000/ 

16000  
  

A könyvtárban használható adatbázisok száma 2 2   

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 
5 5 

100,00

% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók száma (fő) 
1 350 1 400 

103,70

% 

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 
199 

151 
200 000 

100,43

% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma 

5 928 6 000  

A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként                            

                                        
241 

305 
242 000   

Kölcsönzött dokumentumok száma (14 éven 

alul/14 éven felül/összesen) 
44949/196356/ 

241305  
 40578/196922/ 

242000 
  

Kölcsönzési állomány népszerűsége a személyes 

használók körében 
n. a.     

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 26 

604 
25 000   

A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 

szakmai (megyei, illetve országos szintű) 

tanácsadások száma 

642 650   

Gyermekek könyvtárhasználata 

(könyvtárlátogatók/könyvtári 

tagság/kölcsönzés/kölcsönzött dokumentum) 

38057/4225/7655

/44949  
39000/4240/  

7700/40578 
  

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 
8 8   

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 

szolgáltatások száma 
1 1   

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzések száma  

304 310  

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken résztvevők 

száma 

8 513 8 600   

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések száma  

31 25   

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

606 500   

A könyvtár által szervezett akkreditált képzések, 

továbbképzések száma 
0 0   

A könyvtár által szervezett akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma 
0 0   

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  
80 80   

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 

 

5 110 2 400   



A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok száma 

21 15   

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programokon résztvevők száma 

713 450   

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok száma 
3 2   

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

198 100   

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, programok 

száma 

8 8   

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

363 320   

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

száma, 

2 645 2 700   

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 

szervezett programok, képzések száma, 
99 100   

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak száma 
0 0   

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 11 11   

A könyvtár megjelenésének száma a médiában 557 500   

A használói elégedettség-mérések száma, a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 
2 2   

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 
1 376 1 000   

A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre 

készülő települési könyvtárak száma 
1 1   

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma 
194 200   

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

13 13   

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 
3 3   

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 

határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma 
5 6   

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága 

(könyvtárosok száma/megye lakosságának 

száma) 

0,0001

026 
0,0001026   

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító 

számítógéppel való ellátottsága (számítógépek 

száma/a megyeszékhely lakosságának száma) 

0,0007831 0,0007831   

A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 
1 178 1 200   



A megyei könyvtár által a kistelepülési 

önkormányzattal kötött megállapodások 

számának aránya (a megyében lévő 

kistelepülések száma/megállapodást kötött 

települések száma) 

71,92

% 
75,43%   

A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti 

érdeklődés (a beszerzett dokumentumok 

kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, adott 

dokumentum kikölcsönzésének száma) 

42,72

% 
43,00%   

 

Beszerzett források 

 

Mutatók 

2015. évi tény 2016. évi terv 
Változás 2015-2016 

(%) 

Költségvetés 
19 264 000 HUF 15 000 000 HUF 77,87% 

Érdekeltségnövelő 

támogatás 
224 000 HUF 200 000 HUF 89%  

ODR támogatás 

dokumentumok 

beszerzésére 

1 424 000 HUF 1 000 000 HUF 70,22% 

Egyéb  
200 000 HUF 100 000 HUF  50%  

Források összesen 21 112 000 HUF 16 200 000 HUF 76,73% 

Ajándék, kötelespéldány 

értéke 
3 462 000 HUF 1 000 000 HUF 28,89% 

Összesen 24 574 000 HUF 17 200 000 HUF 69,99% 

 

 

Gyűjteményfejlesztés   
 

 

Mutatók 

 

2015. tény 

 

2016. terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Gyarapításra tervezett összeg (Ft) 20 912 000   0,00% 

ebből folyóirat (Ft) 2 532 000 3 000 000 118,48% 

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(Ft) 
117 008 200 000 170,93% 

A könyvtári állomány éves gyarapodása  

dokumentumtípusonként (db és méter) 
14046/252 13000/240 93% / 95%  

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 

száma dokumentumtípusonként 
23 604 4 000 16,95% 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett dokumentumok száma 

(db) 

53 200 377,36% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
3 883 3 500 90,14% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 
697 800 114,78% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
24 50 208%  

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
252 260 103,17% 



A megyei könyvtár esetében a tárgyévben 

beszerzett egy lakosra jutó könyvtári 

dokumentumok száma (dokumentumok 

száma/megye lakossága) 

0,0369731 0,0369731 100,00% 

 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 

 

2015. tény 

 

2016. 

terv 

 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

  

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
506 829 510 000 100,63% 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött 

tételek száma 169 560 173 000 102,03% 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok 

száma 0 0   

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 
0,4 0,4 100,00% 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 5 5 100,00% 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma 

a gyűjtemény egészének %-ában) 90% 92% 102,22% 



 

Tudományos kutatás 

 

Mutatók 2015. tény 2016. terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

  

Kutatómunka éves 

időalapja (munkaóra/év)

   

0 0   

Tudományos kutatások 

száma 
2 1 50,00% 

A könyvtár összes 

publikációinak száma és 

ebből a könyvtár 

szakemberei által készített, 

nyomatott vagy 

elektronikus formában 

megjelent publikációk 

száma 

28 25 89,29% 

Idegen nyelvű publikációk 

száma 
0 0  

Nemzetiségi nyelvű 

kiadványok, publikációk 

száma 

0 0  

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 
3 1 300,00% 

A könyvtár szakemberei 

által tartott előadások 

száma 

34 30 88,24% 

A könyvtár szakemberei 

által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

22 5  23,00% 

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  
4 4 100,00% 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

840 200 23,81% 

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való 

részvételének száma 

116 80 68,97% 

A képzésben, 

továbbképzésen részt vett 

dolgozók száma 

5 2 40,00% 

 

 



Rendezvény, kiállítás  

 

A tervezett ráfordítás rovathoz nincsenek ilyen szempont szerint gyűjtött pénzügyi adataink, 

ezért a változás %-os arányát tüntetjük fel. 

 

 

Mutatók 2015. tény 2016. terv Tervezett ráfordítás (Ft) 

  

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett helyi, 

megyei és országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvények száma 

összesen  

1 270 1 200 94,49% 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett helyi, 

megyei és országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

124 534 120 000 96,36% 

Tárgyévben szervezett 

konferenciák száma  
4 4 100,00% 

Tárgyévben szervezett 

konferenciákon  

résztvevők száma 

840 200 23,81% 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások száma  
289 280 96,89% 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 

92 332 90 000 97,47% 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  

213 220 103,29% 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők 

száma 

7 186 7 200 100,19% 

A megyei könyvtár 

esetében az általa ellátott 

kistelepüléseken szervezett 

rendezvények száma  

1 107 1 150 103,88% 

A megyei könyvtár 

esetében az általa ellátott 

kistelepüléseken szervezett 

rendezvényeken  

résztvevők száma 

30 469 31 000 101,74% 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 6 181 6 000 97,07% 

 




