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2. Bevezetés  

 
 

A Megyei Könyvtár menedzsmentjének ebben az évben is főfeladata az intézmény 

működésének fenntarthatósága volt. 

Mindent ennek a szemléletnek a jegyében, s ennek alárendelve kellett végezni úgy, hogy 

a szolgáltatásokban fennakadás ne legyen, és a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő 

közönség ne észleljen minőségi csökkenést.  

Az egész év a fenntartó-váltásokkal volt megterhelve, ami az intézmény és a dolgozók 

egzisztenciális és szakmai bizonytalanságát jelentette, valamint rengeteg adminisztrációs 

terhet. Az év elején új pályázatot írt ki az új fenntartó az intézmény vezetésére. Az 

eredmény nem született meg március 31-ig, így a vezető nem kapta meg az áprilisi bérét 

időben. A magánbanktól a kincstári körbe kerülés is számos problémát jelentett, csakúgy, 

mint a névváltozás. 

Költségvetési tárgyalás helyett egy direktíva jött a MÁK-tól, amelyben az intézmény 

bevételei tízszeresen felül voltak tervezve, miközben dologi kiadásoknak nem volt 

előirányzata. A gazdálkodási helyzetet nehezítette, hogy a gazdasági csoportvezető 

átkerült a fenntartó állományába könyvelési feladatokra és csupán egy fő ügyintéző 

maradt az intézményben (aki egyébként a rá nehezedő feladatok miatt októberben más 

munkahelyre távozott.)  

Az év első fele a stabilitás kialakításával telt (több munkatárs nyugdíj előtti felmentését 

kezdte meg) és az újabb fenntartóváltás előkészítésével. Ez a tevékenység az ősz 

folyamán is folytatódott nagy adminisztrációs munkát jelentve és a szakmai feladatoktól 

elvonva az energiákat. 

 

 
2.1. Az év meghatározó jelentőségű történései 

 

Intézményen túlmutató jelentőségű, hogy 2012. június 15-én megnyílt az országban első 

„Zöld olvasóterem”, amely az EMMI érdekeltségnövelő támogatása, a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázata és Tatabánya Polgármesterének segítségével készülhetett el.  A 

nyári hónapokban több mint ezer látogatója volt az öko-terasznak. 

 

2010. július 5-től – 2011. december 31-ig teljes körű állományellenőrzés zajlott a József 

Attila Megyei Könyvtárban. Ennek utómunkálataira (hiánylista többszörös ellenőrzése), 

valamint a jegyzőkönyv elkészítésére 2012 januárjában került sor. A leltár során 

kimutatható hiány a megengedett egynegyede volt csak. 

A fenntartó 2012. február 20-án elfogadta a jegyzőkönyvet és „megengedhető hiány” 

címen engedélyezte a hiány törlését, amely összeg kivezetése a leltárkönyvekből március 

folyamán megtörtént. 

 

Örömteli esemény: 

2012 júniusában kollégánk, Takács Anna, a József Attila Megyei Könyvtár 

tájékoztató könyvtárosa vehette át a könyvtárunk által alapított Megyei Könyvtárért-

díjat. A könyvtáros szakma elismeréseként 2012. augusztus 20-a alkalmából 

megrendezett országos ünnepségen több évtizedes munkája elismeréseként Takács Anna 

a Szinnyei József-díjat is elnyerte, melyet Balog Zoltán minisztertől és L. Simon László 

kultúráért felelős államtitkártól vehetett át.  
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2012-ben ünnepelte Tatabánya várossá válásának 65. évfordulóját, a József Attila 

Megyei Könyvtár pedig 60. születésnapját. Ebből az alkalomból könyvtárunkban az őszi 

Könyvtári Hét keretében, október 7-én az Orfeusz Társulat Tatabánya (OTT) előadóestjét 

tekinthették meg az érdeklődők. Október 13-án pedig Csics Gyula, a Bagoly és 

bányászkalapács című előadását hallgathatta meg a közönség. 

 

Probléma: 

A tervezett ODR támogatás nem érkezett meg a második félévben, ez költségvetési 

problémákat okozott, a dokumentumok beszerzésének fejlesztése leállt, és további nem 

várt forráselvonást eredményezett (a II. félév postaköltségét saját előirányzatból kellett 

fedezni).  

  

 

3. Szervezeti kérdések  

 
3.1. Szervezeti, személyi változások, problémák 

 

Gazdasági csoport: 

2012. március 15-től a csoport vezetője Hermann-né Nagy Zsuzsanna a fenntartó 

MIK állományába került áthelyezéssel.  

Szeptember 30-ával más munkahelyre ment Lengyelné Nagy Gabriella 

titkárságvezető, pótlását belső munkaerő átcsoportosítással oldottuk meg Fábián Ildikó 

személyében, aki az informatikai csoportban helyettesítőként dolgozott addig.  

Október 1-től csoportvezetőként Szilfai Istvánnét alkalmaztuk napi 6 órában. 

Várhidi Ferencné ruhatáros nyugdíjba vonulása után, erre a feladatra október 01-től 

Halász Adélt alkalmaztuk napi 6 órában. 

Október 7-től a Szentiványi Szilveszterné pénzügyi ügyintéző más munkahelyre 

ment, pótlását belső átszervezéssel oldottuk meg, Ghinea Renáta személyében, aki a 

Tájékoztató és Bibliográfiai csoportban dolgozott addig. 

 

 Tájékoztató és Bibliográfiai csoport: 

2012. április 10-től megkezdte nyugdíjazása előtti szabadságát, majd 2012. 

november 13-tól nyugdíjba vonult Búzer Károlyné, csoportvezető. Ezzel egyidejűleg 

2012. április 15-től a könyvtár vezetése megbízott csoportvezetőnek, december 1-től 

pedig csoportvezetőnek nevezte ki Feketsné Kisvarga Anitát. 

2012. április 2-től megkezdte nyugdíjazása előtti szabadságát, majd 2012. 

szeptember 10-től nyugdíjba vonult Pappné Németh Erika. 

2012 júliusában határozott idejű munkaszerződésének lejártával búcsúznunk kellett 

Márku Mónikától, a helyismereti részleg munkatársától. 

2012 májusától tájékoztató ügyeleti beosztásba került a hétköznapokon Schlosser 

Katalin. 

2012. január 9-től a hétköznapi, majd 2012. szeptember 1-től a hétvégi ügyeleti 

beosztásból is kikerült Dr. Horváth Géza.  

2012. október 1-től a raktárosi részlegből a gazdasági irodához került Ghinea 

Renáta, aki a továbbiakban is vállalta a hétvégékre jutó raktárosi ügyeleti munkáinak 

elvégzését. 

2012. június 25-től megkezdte nyugdíjazása előtti szabadságát, majd 2012. 

november 5-től nyugdíj mellett a Gyermekkönyvtárban folytatta munkáját Acsády 

Árpádné. 

2012. szeptember 1-től 2012. október 31-ig a Gyermekkönyvtárban helyettesített 

Magaláné Kovács Andrea, de hétvégi raktárosi ügyeleti munkáját továbbra is ellátta. 
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2012. szeptember 5-től ruhatárosi majd raktárosi munkakörbe nyugdíjazása után 

visszatért Galbács Györgyi, aki alkalmilag segítette a raktárosi részleg munkáját. 

2012. október 1-től GYES miatti távollét után visszatért a helyismereti részleg 

munkatársaként, és a hétköznapi tájékoztató ügyeleti beosztásba is bekerült Sámuelné 

Ábrahám Mónika. Ezzel egyidejűleg 2012. október 15-én Bognár Tímeának lejárt a 

határozott idejű szerződése. 

2012. november 5-től határozott idejű szerződéssel a Tájékoztató csoport tagja lett, 

és tájékoztató ügyeleti beosztásba is bekerült Pálmai Éva. 

 

 

3.2. Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások  
 

A fenntartóváltást követően új alapító okirat készült 2012. június 21-ei keltezéssel 

dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter aláírásával, valamint a 

januári fenntartó váltást előkészítendő 2012. december 20-án Schmidt Csaba Tatabánya 

Megyei Jogú Város Polgármesterének aláírásával. 

 

 

4. Üzemszerű működés bemutatása 
 

4.1. Gyűjteményszervezés – apasztás, gondozás 

 

2012 áprilisától megalakult a gyarapítási bizottság, melynek tagja a Tájékoztató és 

Bibliográfiai csoport és a Feldolgozó és Nyilvántartó csoport 2-2 munkatársa. A bizottság 

munkája során kidolgozta a gyarapítási javaslatok egységes formai megjelenését, 

felülvizsgálta a szaktájékoztatók javaslatait, elkészítette a rendelési listát, fogadta és a 

rendelési listába beépítette az olvasószolgálati ügyeletben felmerülő olvasói igényeket. A 

gyarapítási bizottság által megtett javaslatok – igazgatói – jóváhagyása után a 

megrendelés összes adminisztrációját a Nyilvántartó és Feldolgozó csoportból 2 fő látja 

el. (1 fő az időszaki kiadványok, 1 fő az összes többi dokumentumtípust intézi, de 

mindegyiknek van egy helyettese.)  

 

Gyarapítás: 

A gyarapítás üzemszerű bemutatása: 

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport munkatársai az Egyetemes Tizedes 

Osztályozás főosztályai szerint gondozzák a könyvtári állományt: 

- 1 fő a 0-ás és a 3-as főosztály gondozója. 

- 1 fő a 3-as főcsoport pedagógiai állományrészét, a 150-es, a 650-től 699-ig terjedő 

állományrészt valamint 8-as főosztály állományát. 

- 1 fő a 2-es főcsoport, és 2012 áprilisától az 5-ös főcsoport valamint a szépirodalmi 

állományrész gondozója. Munkatársunk ezen túlmenően az „öko” kiemelt 

állományrészbe történő dokumentumgyarapításról is gondoskodik. 

- 1 fő az 1-es (kivéve a 150), a 6-os főcsoportot 649-ig, illetve a 7-es főosztályt gondozza. 

Hozzá tartozik a 8-as főosztály idegen nyelvű állományrésze, illetve a British Council 

állomány.  

- 1 fő a 930-tól a 990-ig terjedő osztályok és a helyismereti állományrész felelőse. 

- 1 fő a helyismereti gyűjtemény és a 908, 910, 920 szak gyarapítását végzi. 

 

Gyarapítás a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től 

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport 2012-ben is elsősorban a Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft-től (KELLO) rendelte meg a dokumentumok jelentős részét, mivel 
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szerződésünk szerint közel 30%-os kedvezménnyel gyarapíthattunk. Előnyös volt a 

KELLO-tól történő könyvbeszerzés abból a szempontból is, hogy a könyvtári 

felhasználásnak megfelelően felszerelve (cutterrel ellátva) kaphattuk meg a könyveket. 

 

Gyarapítás a Nemzeti Kulturális Alap Márai-programja keretében 

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport 2012-ben áttekintette és kidolgozta 

javaslatait a Márai-listával kapcsolatos állománygyarapításról is.  

 

Gyarapítás könyvesbolti ajánlatokból 

Az év során a Tájékoztató és Bibliográfiai csoport az Alexandra Könyvesbolt 

akciós ajánlatait is áttekintette, és behasonlítás után javaslatot tett a gyarapításra.  

 

Gyarapítás a British Council-lal való együttműködés révén 

A 2011/2012. évi British Council GatewayUK állomány gyarapítására szánt 

összegből 95000,- Ft-ot fordított könyvtárunk angol nyelvű gyűjteményünk növelésére. 

 

Gyarapítás szervezetek ajándékaiból 

Kilenc alkalommal, mintegy 2960 cím áttekintésével megtörtént a szépirodalmi 

ajándékkönyvek kiválogatása, gyarapítási javaslata, illetve az Edutus Főiskolától kapott 

ajándék dokumentumok áttekintése. 

 

Gyarapítás magánemberek ajándékaiból 

Az olvasóktól kapott ajándékkönyveket 2 alkalommal dolgozta fel a Tájékoztató 

csoport. 

 

Köteles példányok 

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport helyismereti részlege a kötelespéldányként 

érkező dokumentumok áttekintését követően döntött azok állományba-vételéről, 

értesítette az OSZK illetékes osztályát. 

 

Nemzetiségi gyarapítás 

2012. május 31-i határidővel megtörtént a Megyei Könyvtár és 16 települési 

könyvtár számára a nemzetiségi állomány gyarapítása, az Országos Idegennyelvű 

Könyvtár által a nemzetiségi állománnyal rendelkező könyvtárak számára megajánlott 

forrásból. 2012 szeptemberében a pótrendelés is határidőn belül, 2012. szeptember 30-ig 

lebonyolódott. Nettó 200.000 Ft állt rendelkezésünkre német és szlovák nyelvű 

dokumentumok gyarapítására, és nettó 20.000 Ft romani/beás nyelvű vagy romákkal 

kapcsolatos dokumentumok beszerzésére. 
Német nyelvű dokumentumból az OIK által megajánlott listáról 4 db dokumentumot 

rendeltünk 12 könyvtár számára. Így összesen 4*12 db német nyelvű dokumentumot 

rendeltünk nettó 107.415 Ft-ért. Szlovák nyelvű dokumentumból az OIK által megajánlott 

listáról 5 db dokumentumot rendeltünk 6 könyvtár számára. Így összesen 5*6 db 

dokumentumot rendeltünk nettó 66.246 Ft-ért. Cigány irodalmat csak a Megyei Könyvtár 

számára rendeltünk az OIK listáról 6 db-ot nettó 13.805 Ft-ért. Ezeket a dokumentumokat 

még nem kaptuk meg, ezért nem kerültek még feldolgozásra, csak a pótrendelésünkből 

vásárolt 19 db dokumentum, mely közül német nyelvű dokumentumok száma: 17 db, 

beszerzési értékük nettó 22. 059 Ft. Cigány irodalomból pótrendelésként 2 db dokumentumot 

szereztünk be, melyek beszerzési értéke nettó 3619 Ft volt.  

 

Apasztás: 

A szabadpolcos szépirodalmi állományrészt kétheti rendszerességgel tekintette át a 

Tájékoztató és Bibliográfiai csoport, és a raktári szépirodalmi állományt A-tól K-ig az 
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első félévben, L-M-ig a 2. félévben selejtezte. Megtörtént a 370-es és a 930-as, ill. a 

helyismereti szabadpolc gondozása, selejtezése illetve kötészetre javaslása. Selejtezésre 

kerültek a dokumentumok a 100-140, 160-180, 600-649, 700-793 szakokban, és a 300K-

ban is. 

Az előző években elkezdett állomány ellenőrzésének lezárása megtörtént. 

A 2010. július 5-től - 2011. december 31-ig tartó állományellenőrzésünk lezárására 

2012 januárjában került sor. 

Januárban még egyszer – utoljára – ellenőriztük az állományellenőrzés során 

keletkezett hiánylistát, és csak január 30-án zártuk le, majd készítettük el a 

jegyzőkönyvet, és január 31-én továbbítottuk a fenntartó felé. (Hiány: 3526 db 

3.986.026,- Ft) (A hiánylista keresésében aktívan a Nyilvántartó és Feldolgozó csoport 

tagjai, illetve a raktáros kollégák segítettek.) 

A fenntartó 2012. február 20-án elfogadta a jegyzőkönyvet és engedélyezte a hiány 

törlését. A hiány kivezetése a leltárkönyvekből március folyamán megtörtént. 

Az időszaki kiadványok honosítását 2011. szeptember 5-étől 2012. május 30-ig 

végeztük. Közben folyamatos volt a folyóiratok selejtezése.  

2012-ben tervszerű apasztás címén 57 féle időszaki kiadványt, 1710 kötetben 

töröltünk. A selejtezett folyóiratainkat elsőként (a 2011. év végén törölt folyóiratainkkal 

együtt) felajánlottuk a Könyvtári Intézet Fölös példány központján keresztül a 

könyvtáraknak.(85 félét,1304 évfolyamot ajánlottunk fel, ebből 30 félét, 254 évfolyamot 

kértek el a könyvtárak. 

A fölös példány felajánlásból megmaradt példányokat meghirdettük olvasóink, 

látogatóink között is.  

Június 18-án beszállítottuk a Március 15-i helyiségből az ott raktározott időszaki 

kiadványokat. Ezek egy részét feldolgoztuk, a többi selejtezésre került. 

 

Gyarapítás a Nyilvántartó Csoport adatai alapján 

 

 
2012. tény 

gyarapításra tervezett összeg (Ft) 8.724.123,- 
ebből folyóirat (Ft) 2.160.707,- 

ebből elektronikus dokumentum (Ft) 32.188,- 
tervezett gyarapodás (db és méter) 4330 db 87 pfm 

ebből kötelespéldány (db) 96 db 
ebből nemzetiségi dokumentum (db) 19 db 

 

Állományba vétel 

A Nyilvántartó és Feldolgozó csoport feladata az összes dokumentumtípus (vétel, 

ajándék, kötelespéldány) útján érkezett dokumentumok állományba vétele is. Mint 

látható, sajnálatos módon a csökkenő beszerzési keret csökkenő dokumentum-beszerzést 

tesz lehetővé. 

 

JAMK gyarapodás 
2011. év 2012. év 

Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

Könyv 5173 13.336.418,- 3950 10.412.048,- 

    Könyv összes 5173 13.336.418,- 3950 10.412.048,- 

CD 219 169.143,- 89 87.833,- 

CD-ROM 25 7.000,- 47 42.478,- 

DVD 240 481.215,- 84 245.533,- 

DVD-ROM 5 3.800,- 3 1.300,- 
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Hangkazetta   4 1.800,- 

Videó 1 1.500,- - - 

      Hangzó, program 

összes 

490 662.658,- 227 378.944,- 

Kézirat 2 3.500,- 31 55.650,- 

Mikrodokumentum   - - 

Folyóirat 76 574.861,- 122 762.502,- 

Egyéb   - - 

     Egyéb összes 78 578.361,- 153 818.152,- 

ÖSSZES GYARAPODÁS  5741 14.577.437,- 4330 11.609.144,- 

 

Apasztás – gondozás 

Könyvtárunkban folyamatos az állomány karbantartása, a szaktájékoztatók 

javaslatai alapján történik a dokumentumok kivonása. Valamint velük egyeztetve történik 

az elhasználódás során köttetésre vagy selejtezésre javasolt dokumentumok kezelése is. 

Az apasztással, köttetéssel járó adminisztrációs feladatokat 1 fő látja el. 

 

Könyvek köttetése, javíttatása 

 
Folyóiratok 

(db) 

Átkötött 

Könyvek 

(db) 

Összes 

kötés 

(db) 

Könyvek 

ragasztása 

(db) 

Gerinc 

javítása (db) 

Összes 

munkálat (db) 

K-EMÖ 

nyomda 

154 36 190 234 10 434 

 

2012. év első félévében az időszaki állományunkban nagyarányú selejtezést 

hajtottunk végre. Elsősorban azon címektől váltunk meg, amelyek keresettsége az utóbbi 

években nem volt számottevő, illetve egyáltalán nem volt rá igény. 

 

JAMK törlés 
2011. év 2012. év 

Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

Könyv 3892 381.714,- 2119 586.612,- 

Hang és kép hord. összes 17 61.029,- 254 56.986,- 

Folyóiratok 931 1.450.057,- 2224 6.353.664,- 

ÖSSZES TÖRLÉS 4840 1.892.800,- 4597 6.997.262,- 

 

Selejtezés után folyóiratainkat felajánlottuk a Könyvtári Intézet Fölöspéldány 

Központján keresztül az ország könyvtárainak, majd – ami nem kelt el – meghirdettük 

olvasóink, látogatóink között is. 

 

A leselejtezett dokumentumainkból (könyv, folyóirat) évente 2 alkalommal 

hirdetünk egész napos könyv- és folyóiratvásárt. 2012. évben is sikerült az árusítást 

megszervezni, lebonyolítani, mely szintén a csoport feladatai közé tartozott. 

2012. május 15-étől – olvasóink igényére – sikerült megoldanunk, hogy a 

selejtezett dokumentumainkat – a kölcsönzői térben – folyamatosan is árusítani tudjuk.  

 

Feldolgozás, állományfeltárás 

A Nyilvántartó és Feldolgozó csoport munkakörébe tartozik a dokumentumok 

feldolgozása is, a tavalyi évben a dokumentumok feltárásával 4 fő foglalkozott. 

A József Attila Megyei Könyvtár a TextLib integrált könyvtári rendszert 

használja, az állományba kerülő dokumentumok feldolgozása ebben az adatbázisban 
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történik. A csoport feladata, hogy a megvásárolt, vagy egyéb úton bekerült 

dokumentumok mind formai, mind tartalmi szempontból visszakereshetőek legyenek. 

Mivel a beszerzésre fordítható keretünk nagy részét a KELLO-nál költjük el, ezért 

többnyire az ő rekordjainak betöltésével dolgozzuk fel a dokumentumokat, ekkor már 

csak kisebb javításokat végzünk a leírásokban. 

Az egyéb úton beszerzett címek leírása esetén távoli keresést használva nagyobb 

adatbázisokból dolgozunk, vagy – amennyiben nem találjuk – saját leírást készítünk. 

 

  

4.2. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

 

Csoportos könyvtárlátogatások a Tájékoztató és Bibliográfiai csoport 

szervezésében (tendencia bemutatásával) 

 

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport 2012-ben 3 alkalommal szervezett 

rendhagyó irodalomórát az Árpád Gimnázium tanulóinak, 36, 29 illetve 33 fő 

részvételével. 

Csoportunk helyismereti/helytörténeti órákat 2 alkalommal szervezett: 2012. november 6-

án 13 fő, december 4-én 25 fő vett részt ezeken. 

Az általános iskolákban évente megrendezésre kerülő angol nyelvi vetélkedő 

győztes csapata, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola csoportja (8 fő + 1 fő tanárnő) 

számára megvalósult a British Council GatewayUK állomány megismertetése, végül a 

British Council jóvoltából megvásárolt jutalomkönyvek átadása (2012. május 22.). 

Az őszi Könyvtári Héten (2012. október 1. és 5-e között rendhagyó 

könyvtárlátogatást szerveztünk az olvasóknak. Résztvevők száma: 39 fő. 

 

2011. évi tény 

(programok): 

2011. évi 

tény 

(programok 

száma): 

2011. évi 

tény 

(résztvevők 

száma): 

2012. évi 

tény 

(programok 

száma): 

2012. évi 

tény 

(résztvevők 

száma): 

2012. évi 

változás a 

program 

számában 

előző 

évhez 

képest: 

Rendhagyó 

irodalomóra 

középiskolásoknak  

4 125 3 98 -25% 

Helytörténeti 

/helyismereti órák 

általános iskolások 

és középiskolások 

számára 

20 253 2 38 -90 % 

British Council 

állomány 

bemutatása nyelvi 

vetélkedő győztes 

iskolásainak 

1 13 1 9 0 % 

Rendhagyó 

könyvtárlátogatás 

az őszi Országos 

Könyvtári Héten 

0 0 8 39 +800 % 
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Csoportos könyvtárlátogatások a Gyermekkönyvtári részlegben 

 

Gyermekkönyvtárunk igen jó kapcsolatot ápol a környező óvodákkal – városi 

szinten -, és az általános iskolákkal – mind városi, mind megyei szinten.  

 9 általános iskola 46 alkalommal 

 4 megyebeli általános iskola 4 alkalommal 

 2 sajátos nevelési igényű fiatalok ellátásával foglalkozó intézmény 6 alkalommal 

 6 óvoda 11 alkalommal vett részt csoportos foglalkozáson, összesen 1485 fővel. 

Foglalkozásaink részben könyvtárbemutató, könyvtárhasználati -, részben 

tematikus foglalkozások. Utóbbi területén együttműködünk a pedagógusokkal, 

egyeztetjük a témát, és az igényekhez igazítjuk a látogatási órát. 

A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0014-es kódszámú európai Uniós pályázatunk 

alkalmával több zenei-, és irodalmi rendezvényre, kézműves foglalkozásra került sor 

2011-ben, s ezek alkalmával vendégeink közé hívhattunk számos óvodás csoportot és 

általános iskolai osztályt. Ezen rendezvények hozadékaként több újabb intézményt 

köszönthettünk könyvtári foglalkozásaink látogatói között a 2012. évben.  

 

Az olvasószolgálat 2012. évi statisztikája 

Referensz kérdések száma főcsoportonként (db): 

 

0 1 2 3 37 5 6 7 8 9 szépirodalom helyismeret 

185 959 209 1592 646 345 1335 618 869 1323 3199 268 

 

További adatok (db): 

- számítógép-használatok száma az olvasószolgálatban: 1991; 

- telefonos szakirodalmi tájékoztatás: 301; 

- telefonos szépirodalmi tájékoztatás: 66; 

- telefonos tájékoztatás a kölcsönző pultnál: 437; 

- előjegyzések száma: 612; 

- könyvtárközi kérések száma: 186; 

- adatbázisok használata (2012 augusztusától mérjük): 39. 

 

Raktári kérések (db): 

- kurrens periodika: 1285; 

- retrospektív periodika: 1400; 

- szakkönyv: 10772; 

- szépirodalmi könyv: 3625. 

 

A Tájékoztató csoport elektronikus postafiókjának forgalma (db): 

- érkezett levelek száma: 143; 

- küldött levelek száma: 137. 

 

Raktárosi részleg - A részleg 2012. évi teljesítménye számokban: 

 

Fénymásolás 

Ügyeleti idő alatti fénymásolás: 7 499 db. 

Ügyeleten kívüli fénymásolás: 

 - törzslap: 2000 db; 

 - kezes papír: 500 db; 

 - kérőlap: 14 200 db; 
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 - olvasói tájékoztató:1600 db; 

 - belső anyag másolása: 206 db. 

Meghívók és egyéb nyomtatványok kézi vágóval való vágása. 

 

Jelzetelés 

 - új könyvek: 2 114 db 

 - régi könyvek: 1 477 db 

- kistérség: 344 db 

- DVD: 56 db 

- CD: 51 db 

- Videó: 978 db 

- folyóirat: 35 db 

- ajándékkönyv: 1 221 db 

 

Spirálozás: 183 db 

 

Napi rendszeres tevékenységek: 

- napilapok kihelyezése; 

- visszahozott dokumentumok besorolása; 

- szabadpolcos és raktári könyvek rendbetartása; 

- ügyeleti feladatok ellátása; 

- teremrendezés rendezvények előtt. 

 

 

Kölcsönzéssel kapcsolatos változások 

 

2012. január 3-tól a felszólító levelek – azon olvasóink esetében, akik adtak meg 

e-mail elérhetőséget –, interneten keresztül kerültek kiküldésre. A lejáratot követő 4. 

napon történik az e-mail küldése, illetve a második felszólítás kiküldése előtt 1 nappal 

ismét küld a rendszer automatikusan egy e-mailt a lejárt határidőről. A kezdeti 

nehézségek után ez a szolgáltatásunk az év második negyedévétől vált gördülékennyé. 

2012. március 23-tól az előjegyzések értesítésénél is áttértünk az elektronikus útra, 

kis technikai fennakadás után ez a szolgáltatásunk is zökkenőmentessé vált. (Ez időtől 

fogva papíralapú értesítést senkinek sem küldtünk, aki nem rendelkezik e-mail 

elérhetőséggel, azt telefonon értesítjük.) 

 

 

Akciók az olvasói létszám növelésére  

Beiratkozási kedvezmények 

 

2012. év második hónapjától potenciális olvasószám illetve bevételnövelés 

céljából minden hónapban akciót szerveztünk, egyes rétegek megszólításával. Az akció 

keretében éves tagságot kínáltunk fél áron. 

Ennek megszervezése, plakát készítése, propagálása a Nyilvántartó és Feldolgozó 

csoport feladata volt. A médián kívül (amit a Tájékoztató és Bibliográfiai csoport 

intézett), e-mail címekre is küldtünk leveleket, amit az Informatikai és Fejlesztő csoport 

segítségével oldottunk meg. 

- 2012. február 14. Valentin nap – 14 fő vette igénybe. 

- 2012. március 8. Nőnap – 53 fő iratkozott be. 

Ezekre a napokra új – az adott napnak megfelelő – olvasójegyeket is készítettünk 

(igénybe véve az informatikus kollégákat is). 
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- 2012. április 14. Könyvtárosok Világnapja – 105 fő váltott tagságot. 

- 2012. május 20. Gyermeknap – 28 fő élt a lehetőséggel. 

- 2012. június 2. Pedagógus nap – csak 12 fővel nőtt tagságunk. Ez utóbbi 

akciónk sikerének érdekében még a Tatabányán és környékén lévő iskolák (megyében 

lévő középiskolák) e-mail címére külön levelet is küldtünk. 

- 2012. szeptember 29. Megbocsátás napja – ezen a napon elengedtük a késedelmi 

tartozásokat olvasóinknak. Az akciónk keretében kigyűjtöttük a késedelmes olvasóinkat, 

akiknek volt e-mail címük (82 olvasónak írtunk), nekik külön küldtünk felhívó leveleket. 

Illetve telefonon is „megkerestük” őket. Az akciós nap keretében 269.990,- Ft késedelmi 

tartozást engedtünk el 43 fő esetében. 

- 2012. október 2-7-ig tartottuk könyvtárunk 60 éves évfordulóját, ebből 

kifolyólag hirdettük meg a „60 év 60%” akciónkat, melynek során kedvezményt 

biztosítottunk mindenkinek, akik ezen a héten váltottak tagságot. (A kedvezmény 

negyed- és féléves beiratkozás esetén is érvényes volt.) 379 olvasó élt ezzel a 

lehetőséggel. 

- 2012. november 17. Nemzetközi diáknap alkalmából 50 % kedvezménnyel 

lehetett éves tagságot váltani. Sajnos ez az akciónk nem igazán járt sikerrel, csak 13 fő 

vette igénybe. 

2012. november végétől hirdetett „Ajándékozzon karácsonyra szeretteinek 

olvasójegyet” akciónkban 7 főnek váltottak ajándék olvasójegyet. 

Az „Akciók” keretében összesen 611 olvasó iratkozott be vagy újította meg tagságát, és 

43 fő élt a „Megbocsátás napjá”-ra hirdetett lehetőséggel.  

 

Akciók a bevétel növelésére 

Könyvvásár 

 

Ebben az évben két alkalommal hirdettünk egész napos könyvvásárt.  

- 2012. április 16-án 159.000,- Ft értékben vásároltak a hozzánk betérők. 

A hétfői árusítást követően még a ruhatár előtt válogatva kínáltunk a selejtezett 

könyvekből, folyóiratokból április 24-ig, ebből még 16.950,- Ft-ot sikerült 

bevételeznünk. 

Április folyamán rendelhettünk könyvespolcot a ruhatár és a kölcsönző pult közötti 

szabadon lévő falhoz, ami 2012. május 14-re készült el. 2012. május 15-től pedig 

folyamatosan árusítjuk a törölt könyveinket, selejtezett – tékázott, vagy 2011-es évi – 

folyóiratainkat.  

Az árusítás nyitvatartási időben „3 fizet 5-öt vihet” akció keretében történik. A könyveket 

150,- Ft/db, a folyóiratokat a megállapodott árak értelmében 50-500,- Ft közötti árakon 

kínáljuk. 

- 2012. december 3-i könyvvásáron 47.575,- Ft értékben keltek el az árusításra szánt 

dokumentumok. 

 

 

4.3. Könyvtári szolgáltatások  
 

  Felnőtt részlet Gyermek részleg 

Hétköznap 
Hétfő zárva zárva 

Keddtől péntekig 9.00-19.00 9.00-18.00 

Hétvége 
Szombat 9.00-17.00 9.00-17.00 

Vasárnap zárva zárva 

 

Nyári időszakban szombatonként zárva tartunk. 
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Infrastruktúra (információs infrastruktúra, egyéb IKT), eszközök:  
  

34 db könyvtárosi számítógépes munkaállomás + 10 db olvasói számítógép, 15 db 

laptop, regisztrált olvasóinknak ingyenesen elérhető WiFi. 

 

Innovatív megoldások: 

 

Innovatív megoldásként elsőként említendő a 2012 júniusában megnyitott Öko-

terasz számláló és nyilvántartó rendszere, a Porta-program, mellyel a teraszon ülő 

olvasók számát és a náluk lévő dokumentumokat tudjuk ellenőrizni.  

A 2012. év másik sikeresen kivitelezett szolgáltatása az online elérhető KeMLIB, 

Komárom-Esztergom Megye könyvtárosainak szakmai lapja, amely havonta jelenik meg, 

s honlapunkról érhető el színes vagy fekete-fehér PDF letöltésével.  

A József Attila Könyvtár számos rendezvényt szervez és ad ezeknek otthont. Az 

Informatikai és Fejlesztő csoport feladata ilyen alkalmakkor a fotózás, a képi 

dokumentáció. Ezekből a fényképekből a csoport adatbázist épít, melynek használatához 

egy web-galéria alkalmazást üzemelt be. 

Az intézményben felmerülő, informatikai jellegű problémákról 2012 februárja óta a 

MANTISZ-ban, egy online hibabejelentő felületen tájékoztatják a kollégák az 

Informatikai és Fejlesztési csoportot.  

A rendszergazda feladata a munkaállomások karbantartása, így az intézményen 

belüli számítógépek állapotáról folyamatosan információval kell rendelkeznie. 

Munkájának megsegítésére a munkaállomásokon online auditot végzett, mellyel 

elkészítette a hardver és szoftver eszközök nyilvántartását. 

Könyvtárunkban kísérletezünk az e-learning bevezetésével: számítógépes és 

internetes tanfolyamainkat középhaladó és haladó szinten, illetve a TextLib integrált 

könyvtári rendszerünkkel kapcsolatos tanfolyamokat szeretnénk virtuális környezetbe is 

átvezetni. Ehhez telepíteni kellett egy LMS (learning management system) 

keretrendszert, a Moodle-t, amiben a kurzusokat lebonyolíthatjuk. 

A könyvtár integrált könyvtári rendszere, a TextLib ciklikus frissítést és 

karbantartást igényel, a hibajavítások (pl. e-mail és sms értesítésekkel kapcsolatos 

módosítások kivitelezése) és fejlesztések telepítése, az adatbázissal kapcsolatos 

statisztikák lekeresése, különböző lekérdezéses, adatmódosítást igénylő műveletek 

végzése az adatbázisban folyamatosan történik. A program fejlesztőivel szoros a 

munkakapcsolat, több esetben tesztelést végeztünk a számukra. 

Mindezek mellett számos kisebb online újítás, szolgáltatás, számítógépes program is 

megemlíthető 2012-ből: jelentkezési lapok konferenciákra, szkennelés-rendelés űrlapja, 

katalógusbeli keresésesek auto complete funkciója és mezőnkénti statisztikai kimutatása 

stb. 

2012 második félévének nagy feladata volt a megyei és városi könyvtárak összevonására 

való felkészülés. Ebben az Informatikai és Fejlesztő csoportra nagy rész hárult, hiszen át 

kellett gondolnia, fel kellett térképeznie, és meg kellett terveznie a TextLib adatbázisok 

összevonását és összevont működését, valamint egyéb informatikai és online 

szolgáltatások egyesítését, némelyiknek a tagkönyvtárakban való bevezetését. 
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5. Hozzáférés  

 
5.1. Könyvtárhasználat bemutatása  

 

A József Attila Megyei Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény, 

ennek megfelelően szolgáltatásaival minden érdeklődőnek a rendelkezésére áll, úgy 

ahogy ezt a könyvtárak működését szabályozó jogszabályok előírják. 

A Nyilvántartó és Feldolgozó csoport feladatai között nem csak a beszerzett 

dokumentumok nyilvántartása, formai és tartalmi feltárása, feldolgozása szerepel, hanem 

a kölcsönzői szolgálat ellátása is. A csoportból - a forgalomtól függően - naponta 4 vagy 

3 vagy 2 fő látja el és biztosítja a folyamatos kölcsönzést. A könyvtár belső területén 

elsőként a kölcsönző könyvtáros fogadja az olvasót, és szolgál felvilágosítással, 

eligazítással. A beiratkozás, illetve a kölcsönzés, visszavétel is ezen a ponton történik, a 

könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak szerint. 

 

Aktív használók összetétele: 

 

Érvényes 

tagsággal 

rendelkezők 

Regisztrált  

felnőtt olvasó 

Regisztrált 

gyermek olvasó 

Összes aktív 

használó 

2011. 

év 

2012. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 
2011. 

év 

2012. 

év 

6733 6541 681 659 758 854 8172 8055 
 

 

Kölcsönzött dokumentumok 

 

14 éven aluli 14 éven felüli 

Kölcsönzők (fő) 
általuk kölcsönzött 

példány 
Kölcsönzők (fő) 

általuk kölcsönzött 

példány 

2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 

9.041 9.983 32.520 37.312 37.123 36.231 138.199 135.494 

Az általuk kölcsönzött állományegységek száma: 

2011. év 2012. év 

170.719 172.806 

 

 

A csoport foglalkozik az olvasói felszólító levelek, előjegyzési értesítések küldésével, az 

e-mail útján történő megkeresések kezelésével, a nyilvános internet használat 

regisztrálásával is: 

 

 

I. felszólítás 

(fő) 

II. felszólítás 

fő) 

III. felszólítás 

(fő) 

Fizetési 

megha-

gyás (fő) 

Letiltó 

végzés (fő) 

Lakcím 

kérése (fő) 

2011. 

év 

2012. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2886 2556* 492 485 98 40 -   - 9 4 

                * 2012. július 7-től tudunk számadatot az e-mail útján kiküldött felszólításokról 
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E-mail 

hosszabbítás (fő) 

Előjegyzés értesítés 

(fő) 

Internet használat 

(fő) 

Telefonos 

információ kérés 

(fő) 

2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 

675 642 1257 1522 3821 4324 512 530 

 

A József Attila Megyei Könyvtárban - nyitvatartási időben és helyben - 38.880 

dokumentumot vettek kézbe látogatóink az év során. 

 

Kistelepülések gyarapodása saját forrásból (JAMK segítséggel történt az állományba 

vétel) 

 

Községek 
Saját forrásból 

Összesen 
Beszerzés (db) Ajándék (db) 

Gyermely 2 349 351 

Héreg 16 1 17 

Környe 33 89 122 

Szárliget 0 0 0 

Szomor 0 0 0 

Tarján 80 168 248 

Várgesztes 0 0 0 

Vértessomló 0 0 0 

Vértesszőlős 0 0 0 

Összes (db) 131 607 738 

Összes (érték) 301.380,- Ft 853.861,- Ft 1.155.241,-Ft 

 

Könyvtárközi dokumentumszolgáltatás 

  

2012-ben összesen 2 678 db könyvtárközi kölcsönzést bonyolított le könyvtárunk. 

Ebből a Megyei Könyvtár által nyújtott dokumentumok száma: 2 433 db, az olvasóink 

által igényelt, tehát a Megyei Könyvtár által kért dokumentumok száma: 245 db. Ebből 

megyén belüli dokumentumáramlás: a Megyei könyvtár által nyújtott összes 

dokumentumból (2 433 db) Komárom-Esztergom megyén belül küldött dokumentumok 

száma: 1 950 db, országos, megyehatáron kívüli könyvtárakba küldött dokumentumok 

száma: 483 db. A Megyei Könyvtár által kért dokumentumok (245 db) közül mind 

megyei olvasók igényét elégítette ki. 

Ebben az évben új kihívást jelentett a megújult ODR-felület alkalmazásának 

megismerése, melyet belső informatikai továbbképzés keretében könyvtárközi 

kölcsönzésért felelő munkatársunk be is mutatott a kollégáknak. 2012-ben elkészítettük a 

könyvtárközi kölcsönzés belső szabályzatát is.  

Sikeresen pályáztunk a 2012. évi Országos Dokumentum-ellátási Rendszerhez 

kapcsolódott könyvtárak számára konferencia megrendezésére az NKA-hoz. A 2012. évi 

konferencia címe: A könyvtárközi dokumentum-ellátás jelene és jövője volt. 

 

 

5.2. Elektronikus könyvtár - digitalizálás 
 

Könyvtárunk használói online úton elérhetik könyvtárunk katalógusát, illetve 

kölcsönzési rendszerünkben megoldott az online hosszabbítás, illetve előjegyzés 

lehetősége is a nap 24 órájában. 
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A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport postafiókjának forgalma (e-referensz 

kérdések száma) 

 

E-referensz kérdések száma 

(bejövő) 

2011. tény: 94 db 2012. tény: 143 

E-referensz kérdések száma 

(kimenő) 

2011. tény: 85 db 2012. tény: 137 

 

Elektronikus könyvtár-digitalizálás 

 

A 2007 novemberétől indult digitalizálási programunk folyamatosan bővülő 

eredménye az intézményünk honlapjáról elérhető elektronikus könyvtár 

(http://www.jamk.hu/ek/index.php). Ide azokat a digitalizált kiadványokat, kéziratokat 

tesszük fel, melyek Komárom-Esztergom megyei vonatkozásúak, valamint könyvtárunk 

kiadói tevékenysége nyomán születtek. Eddig 21 szerző műveit tudtuk a nagyközönség 

számára is elérhetővé tenni. Az e-könyvtárban fellelhető dokumentumok tematikusan 

böngészhetők, cím, szerző/közreműködő és címke alapján kereshetők. Közvetlenül elérni 

csak a szerzői jogvédelem alá nem tartozó tartalmat lehet.  

Az elektronikus könyvtár mellett bővítjük az e-hírlaptárat is, melyben havi 

rendszerességgel tesszük közzé a megyében megjelenő (a közzétételt engedélyező) 

folyóiratokat.  

 

Adatok az e-hírlaptár építéséről 

 
2011 2012

1
 

 

 

– elmaradt – lapszám/ 771 p.) 

 

 

4 p.) 

 

 

 

(2 lapszám/23 p.) 

 

– elmaradt – lapszám/945 p.) 

 

ás (1 lapszám/14 p.) 

 

 

 

 A Mi Tatabányánk (7 lapszám) 

 

 

 

 

 

 

 

m) 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen: 67 lapszám 

                                                 
1
 Az adatok a 2012. január-júniusi időszakot ölelik fel. 

http://www.jamk.hu/ek/index.php
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(13 lapszám/ 294 p.) 

Összesen: 128 lapszám/3060 p. 

 

A megyei könyvtár sajtómegjelenéseit is rendszeresen figyeljük és rögzítjük, így 

összesen 43 db könyvtárunkkal kapcsolatos cikket digitalizáltunk és/vagy (eleve digitális, 

internetes cikkek esetén) mentettünk el adatbázisunkba, ami a honlapunkon a 

„Könyvtárunk a sajtóban” menüpont alatt található. Ez a szám 2011-ben 72 db volt, ami 

főként 2011-ben megvalósuló TÁMOP-3.2.4/08/1 pályázatunknak, és az ezzel 

kapcsolatos rendezvényeinkről szóló cikkeknek köszönhető. 

Ezen kívül a Komárom-Esztergom megye könyvtárairól a nyomtatott és a digitális 

sajtóban megjelent hírek, tudósítások, cikkek digitalizálását, rendszerezését is 

folyamatosan végezzük. 

2011 márciusától került bevezetésre ez a térítéses szolgáltatás, melyet 2011-ben 34, 

2012-ben 38 alkalommal vettek igénybe olyanok is, akik közül egyre több a visszatérő 

megrendelő. 

 

Honlap 

 

Az Informatikai és Fejlesztési csoport feladata a könyvtár teljes (felnőtt és 

gyermek) honlapjának tartalmi gondozása. A csoport folyamatosan frissíti továbbá a 

weboldal aktuális híreit, heti rendszerességgel tölti fel új könyvajánlókkal (alkalmanként 

8-12 ajánló) az „Újdonságok” rovatot. A TÁMOP-3.2.4/08/1 pályázatban a könyvtár 

elvállalta, hogy honlapján folyamatosan jelentet meg kulturális tartalmakat. Ezek 

megírására egy munkacsoport alakult, s az általuk elkészített munkákat elérhetővé 

tesszük a könyvtár weboldalán. A 2012-es évben összesen 50 db új tartalommal bővült a 

„Kulturális ajánló” rovat. Ez a szám a pályázat aktív évében, 2011-ben 66 db volt.  

A József Attila Könyvtár helyet ad különböző kiállításoknak, melyeket a 

Könyvtár/Képtár galériánkban helyezünk el. Az aktuális kiállításainkról szóló 

ismertetőket havi rendszerességgel teszi közzé az Informatikai csoport ugyanilyen nevű 

webes galériánkban. 

A könyvtár honlapja a felnőtteknek szóló oldalakon túl a gyermekeknek 

(kicsiknek és nagyoknak) is szolgál érdekességekkel. A gyermekkönyvtár weboldalain 

tesszük közzé folyamatosan a „Mese, mese, mátka” és az „Olvasd velünk” c. 

olvasópályázattal kapcsolatban a meséket, a feladatlapokat és a pontszám-összesítőket. 

A TÁMOP-3.2.4/08/1 pályázatban vállaltuk új honlapunk közérdekű 

információinak több nyelven való megjelentetését, amihez fordítóinktól megkaptuk az 

angol, francia, német és szlovák anyagokat, s ezeket a változatokat tettük közzé a 

weblapon. 

 

Hírlevél 

 

Könyvtárunk folyamatosan tájékoztatja olvasóit és az érdeklődőket könyves 

újdonságairól, a hírekről, az „Olvasásra születni” projekt programjairól, Öko-estjeinkről 

és más ökológiai témájú írásokról, az Új Forrás irodalmi, művészeti és társadalmi 

folyóirattal kapcsolatos rendezvényeiről, új lapszámokról, hírekről. Ezekhez fűződően 

elektronikus hírleveleket is szolgáltatunk: „Hírek, újdonságok”, „Olvasásra születni”, 

„Öko-hírlevél”, „Új Forrás”, „Könyvújdonságok” címmel. 
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2011 2012 
o Hírek, újdonságok 1 alkalommal 

o „Olvasásra születni” 10 alkalommal 

o „Öko” 17 alkalommal 

o Új Forrás 4 alkalommal 

o Újdonságok 18 alkalommal  
o Egyéb 4 alkalommal 

 
Mindösszesen: 57 alkalommal 

Hírek, újdonságok 7 alkalommal 

„Olvasásra születni” 0 alkalommal 

(pályázat vége miatt) 

„Öko” 12 alkalommal 

Új Forrás 0 alkalommal (együttműködés 

vége) 

Újdonságok 48 alkalommal 

Egyéb 8 alkalommal 

 

Mindösszesen: 75 alkalommal 

 
Közösségi oldalak 

 

Könyvtárunk igyekszik kihasználni az elektronikus kapcsolattartási lehetőségek 

minden formáját, így nemcsak elektronikus levelekben, hanem a közösségi oldalakon  

(Facebook, Iwiw, Twitter) is tájékoztatjuk közönségünket újdonságainkról, 

rendezvényeinkről. Az Iwiw közösségi oldalon a könyvtár saját klubbot működtet. 2012 

decemberében 1659 klubtagunk volt, 2011-ben ez a szám még 1726-ot mutatott. A 

csökkenés oka az Iwiw közösségi portál népszerűségének csökkenésében keresendő. A 

Facebookon 2011-ben 1461, 2012 decemberében 2808 ismerősünk volt. 

 

Adatbázisok 

 

Könyvtárunk a TÁMOP-3.2.4/08/1 pályázatnak köszönhetően előállt egy olyan 

adatbázissal, amely a Komárom-Esztergom megyei könyvtárakban és 

partnerintézményekben fellelhető folyóiratokat, azok lelőhelyét és egyéb adatait 

tartalmazza kurrensen és retrospektíven feldolgozva. Ezzel kapcsolatos teendőink közé 

tartozott a rendszerek tesztelése, hatékony feltöltésének kitapasztalása a folyóirat-

feldolgozó kollégákkal, kapcsolatfelvétel és - tartás a megyebeli könyvtárak 

folyóiratokért felelős kollégáival, az adatbázis feltöltési és használati útmutatójának 

kidolgozása és továbbítása a fent említett kollégáknak, az egyes funkcióhoz kapcsolódó 

észrevételei továbbítása a fejlesztőhöz. Az adatbázis folyamatos feltöltés alatt áll, 

javítása, tesztelése, a felmerülő problémák megoldása továbbra is folyamatosan, feltöltés 

közben zajlik. Az adatbázis feltöltéséhez szükséges szabályzatot, feltöltési útmutatót a 

Feldolgozó és Nyilvántartó csoport készítette el, amit a megye könyvtárai is megkaptak. 

Elsőként a kurrens folyóiratokat vitték fel a kollégák, majd könyvtárunk folytatta az 

adatbázis építését a retrospektív állománnyal. Ennek feltöltési munkálatai áthúzódnak a 

2013-as esztendőre. A folyóiratok tárgyszavazását a Tájékoztató és Bibliográfiai csoport 

munkatársai végezték el. 

Mindemellett folyamatosan fejlesztjük és töltjük - a szintúgy TÁMOP-3.2.4/08/1 

pályázatnak köszönhető - megyebeli események és emlékhelyek adatbázisunkat is. 

A megyei könyvtár sajtómegjelenéseit is rendszeresen figyeljük és rögzítjük, így 

összesen 43 db könyvtárunkkal kapcsolatos cikket digitalizáltunk és/vagy (eleve digitális, 

internetes cikkek esetén) mentettünk el adatbázisunkba, ami a honlapunkon a 

„Könyvtárunk a sajtóban” menüpont alatt található. Ez a szám 2011-ben 72 db volt, ami 

főként 2011-ben megvalósuló TÁMOP-3.2.4/08/1 pályázatunknak, és az ezzel 

kapcsolatos rendezvényeinkről szóló cikkeknek köszönhető. 
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Ezen kívül a Komárom-Esztergom megye könyvtárairól a nyomtatott és a digitális 

sajtóban megjelent hírek, tudósítások, cikkek digitalizálását, adatbázisban történő 

rendszerezését is folyamatosan végezzük.  

 

 

6. Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok  

 
Hazai pályázatok 

 

- Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatán könyvtárunk 150.000,- Ft-ot nyert, ily 

módon támogatva határon túli magyar testvérintézményünket, a csíkszeredai Kájoni 

János Megyei Könyvtárat. Az összegből 76 db dokumentumot sikerült vásárolnunk, 

150.683,- Ft értékben. 

Ennek adminisztratív lebonyolításában, átadási-átvételi bizonylatának elkészítésében 

csoportunkból 2 fő vett részt. 

- Márai-program II. pályázaton 2.300.000,- Ft-ot nyert könyvtárunk.  

2012. július 17-én elküldtük igényünket, a behasonlítást, a javaslatokat a Tájékoztató és 

Bibliográfiai csoportból 1 fő végezte, a rendelést, a visszaigazolások küldését, valamint a 

feldolgozást, állományba vételt a csoport tagjai végezték. 

A novemberben kiszállított Márai-program II. pályázaton érkezett dokumentumok 

feldolgozása, állományba vétele időben megtörtént, a leltárigazolások a megadott 

határidőn belül elküldésre kerültek. 

- TÁMOP pályázatok keretében rendeltünk oktatási segédanyagokat a 

gyermekkönyvtár által szervezett foglalkozásokhoz (83 db 404.511,- Ft) 

 
Európai Uniós Pályázatok 

 

TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0014-es kódszámú pályázat zömmel lezajlott 2011-ben, 

néhány rendezvény tolódott csak át 2012-re. 

Kábítószerek korosztályos veszélyei Klobusitzky György mestertanárral, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem munkatársával. (120 perces előadás a különböző korosztályokra 

épülve színesen, látványosan kidolgozva.) – 2 alkalommal, összesen 179 fővel. 

Mesekuckó foglalkozás Horváth Viktória kézműves foglalkozása óvodás 

korosztálynak – 1 alkalommal, 27 fővel. 

Ringató foglalkozás babáknak és mamáknak az Olvasásra születni! programsorozat 

részeként – 5 alkalommal, összesen 261 fővel. 

Új, nyertes, gyermekkönyvtári szempontból releváns pályázataink: 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1 Megyei könyvtár az értő olvasásért 

A pályázati időtartama: 2012. szeptember 01. – 2013. december 31. A projekt 

megvalósítása érdekében 16 intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást. A 

képzések általában 2 hetes gyakorisággal, illetve tömbösített formában, havonta 1 

alkalommal kerülnek megrendezésre. A képzési ütemtervek alapján a legelső foglalkozás 

2012. szeptember 19-én zajlott, a legutolsó dátuma 2013. június 13. Az alábbi adatok a 

2012. évben lezajlott foglalkozások mutatói. 

 Böngésszünk együtt! Szövegértés-fejlesztés óvodás korúakkal azon 5. életévüket 

betöltött nagycsoportos óvodások részére, akik 2013 szeptemberétől kezdik az 1. 

osztályt. A képzés 15 alkalomból áll, egyenként 30 percben, 8 fős csoportokban – 

összesen 40 alkalommal, 320 fővel 

 A Böngésszünk együtt! című projetet szükségletfelmérésként egy beszédértés 

vizsgálat előzte meg, melyet F. Mikonya Hajnalka folytatott le. A bevont 
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intézmények: Micimakó Óvoda, Lila Óvoda, Mésztelepi Óvoda, Rét utcai Óvoda. 

A vizsgált gyermekek száma: 164 fő. 

  Olvasó leszek! – szövegértés-fejlesztési trénig - 11 intézmény 8-8 tanulóját érinti, 

15 alkalommal, egyenként 45 percben. A 11 csoportból 2 középiskolai, 1 s. n. i.-s 

fiatalokból álló, további 8 csoport hagyományos általános iskolás gyerekekből, 

fiatalokból tevődik össze – összesen 69 alkalommal, 497 fővel 

 Játsszunk együtt! Játékkal az értő olvasásért - A 10 alkalmas képzés egyenként 

1,5 órás, 4 csoporttal működik - összesen 10 alkalommal, 80 fővel 

TÁMOP - 3.2.13-12/1 A megyei könyvtár és az oktatási – nevelési intézmények 

együttműködése a tudásfejlesztés érdekében 

A pályázat időtartama: 2012. október 1. – 2014. február 28. A gyermekkönyvtár 2 

vetélkedővel, 2 témanappal, 5 témahéttel, és 1 tehetséggondozó heti szakkörrel érdekelt a 

projekt megvalósításában; 18 intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást. 

2012-ben a következő programsorozatok indultak el: 

 

 Mese, mese mátka (1-2. osztály). Az egy iskolaévet magában foglaló 

programsorozat 5 fordulóból áll. Ennek kapcsán 5 népmesét választunk ki, 

majd dolgozunk fel, kérdőívek formájában. Futamideje: a 2012-2013-as 

tanév. A feladatlapok beküldése folyamatos. 

 Olvasd velünk…! (3-4. osztály, felső tagozat). A program szintén 1 

iskolaévet foglal magában, melynek során 10 regényt olvasnak el a pályázók, 

majd válaszolnak a feladatlapok kérdéseire. Futamideje: a 2012-2013-as 

tanév. A feladatlapok beküldése folyamatos. 

 Ráhangoló I. – Csalamádé – ismerkedés a hangszerekkel. A 4 alkalmas 

előadássorozat célja a szimfonikus zenekarban használt hangszerek 

megismertetése, illetve a klasszikus zenei élmények befogadására való 

képesség megalapozása.  A koncerteket kézműves foglalkozás egészít ki.  1. 

előadás: 2012. november 19. összesen 93 fő 

 Angol kisokos című tehetséggondozó szakkörünk célja, hogy beszédközpontú 

nyelvóráink nagyban megkönnyítsék a diákok nyelvvizsgára való 

felkészülését. Célcsoportja azok a hátrányos helyzetű középiskolások, akik jó 

eredményeket értek el angol nyelvből, ám a különórákat nem engedhetik meg 

maguknak a szüleik. Résztvevők: az Árpád Gimnázium és a Kossuth Lajos 

Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 10-10 diákja. A 36 órás képzés heti 

1 alkalommal, 90 percben, 2 csoporttal valósul meg. 2012. szeptember 26. – 

2012. december 31.-ig összesen 21 alkalommal, 210 fő. 

 

 

7. Közművelődési, PR és menedzsment tevékenység 

 
7.1. Rendezvények  

 

Gyermekkönyvtári rendezvényeink igazodnak a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár céljaihoz, a partner intézmények, illetve a lakosság igényeihez, a 

hagyományokhoz, a fontosabb ünnepekhez, jeles napokhoz, valamint korábbi nyertes, 

már lezajlott pályázataink eredményeinek fenntarthatóságához. Gyermekkönyvtár lévén, 

célcsoportunk a 0-18 éves korosztály, ezek minden részcsoportját érintően igyekszünk 

programot biztosítani, a könyvtár iránti érdeklődést fenntartani. E szellemiség jegyében: 



 22 

Lebonyolítottuk az országos Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei, írásbeli 

döntőjét – 6 fő, középiskolás résztvevőkkel. 

Megszerveztük, és lebonyolítottuk a Madarak és Fák Napja megyei területi 

döntőjét, illetve természetvédelmi vetélkedőt rendeztünk – 20 fő, általános-, és 

középiskolás résztvevőkkel.  

A Víz világnapja alkalmából az ÉDV Zrt munkatársai (Kammerer Edina és Kreitner 

Krisztina PR referensek) előadást tartottak az érdeklődő kisiskolásoknak – 111 fő, 

kisiskolás résztvevőkkel. 

Anyák napi kézműves foglalkozást tartottunk kis- és felnőtt olvasóink részére – 17 

fő, családi program. (Az alacsony részvételt a nem túl szerencsés időpont okozta nagy 

valószínűséggel, hiszen a 2011-es évben több nagy sikerű „családi szöszmötölőt” 

tartottunk) 

Gyermeknapi rendezvényünk dr. Rónáné dr. Falus Julianna 
gyermekpszichológus fotókiállításának megnyitójával vette kezdetét, majd a Katáng 

együttes és a Ziránó bábszínház szórakoztatta a nagyérdemű közönséget. A hangulat 

fokozásáról arcfestőnk, Nagyné Boldog Katalin, valamint lufi hajtogatónk, Magyar 

Ildikó gondoskodott – közel 250 fő, családi program. 

Megrendeztük a Nagy könyvfaló mozgalom olvasópályázataink eredményhirdetését, 

melyen vendégelőadónk volt Finy Petra – 110 fő, alsó tagozatos általános iskolás 

résztvevőkkel. 

(A két pályázatra hozzávetőlegesen 750 feladatlap érkezett, melyet év közben 

folyamatosan javítottunk.)  

Író- olvasó találkozó keretén belül Nyulász Pétert láttuk vendégül – 99 fő, alsó 

tagozatos résztvevőkkel. 

Két alkalommal biztosítottunk helyet az Árpád Gimnázium könyvtári órájának, 

hiszen könyvtárunk jellegéből következően jobban felszerelt, mint egy iskolai könyvtár – 

47 fő, középiskolás korosztály. 

 

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport által szervezett rendezvények létszámadatokkal 

 

Irodalmi estek, közönségtalálkozók: 

 

Január 23. Kultsár Alapítvány „Lengyel Tiszti Tábor-Ipolyhídvég 1939-1944” c. kötet 

bemutatója (20 fő) 

Március 5. Schaffer Erzsébet: A csoda bennünk van író-olvasó találkozó (120 fő) 

Március 26. Csók Márta: Családmozaik c. könyvének bemutatója (Dallos György) (15 

fő) 

Április 2. ÚJ Forrás est. Fiatal irodalom és a múlt. Vendégek: az UFO szerkesztői és a 

SeTAMÁS zenakar. Beszélgetés Spiró György íróval legújabb könyve kapcsán (30 fő) 

Április 16. Versek négy tételben. Tóth Zsóka költészet napi előadása 52 fő 

Május 7. Új Forrás est. "Levelek Pilinszkynek" című kötetének bemutatója. Vendégek: 

Tóta Péter Benedek, Bende József, Hafner Zoltán, Hobo, Jász Attila (30 fő) 

Május 14. Kodály nyomában. Jáki Sándor Teodóz OSB szerzetes előadása (60 fő) 

Június 4. Új Forrás est. Könyvbemutatók. Vendégek: Danyi Zoltán, Jász Attila, Szénási 

Zoltán, Zudor János, Rencsik Imre, Oliver Bader (30 fő) 

Június 6. Közönségtalálkozó Varró Dániellel (Tatabánya 61 fő, Tarján 131 fő) 

Október 1. „Utazások lélektől lélekig”- Találkozás Schäffer Erzsébet írónővel (140 fő) 

Október 7. „65 éves Tatabánya városa és 60 éves a József Attila Megyei Könyvtár” című 

rendezvénysorozatunk keretében: „És a dalok és versek várossá nőttek fel a szívünkben” 

Orfeusz Társulat Tatabánya (OTT) Közreműködők: Hódossy Ildikó, László Tibor, Pápai 

Ferenc, Poroszlay Sándor, Tóth Zsóka (30 fő) 
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Október 13. „65 éves Tatabánya városa és 60 éves a József Attila Megyei Könyvtár” 

című rendezvénysorozatunk keretében: Bagoly és bányászkalapács Csics Gyula előadása 

(8 fő) 

Október 29. Új Forrás októberi számának bemutatója. Közreműködő: Ferenczi György 

(Rackajam) Jász Attila rendezvény (39 fő) 

November 10. „Jó estét, Bereményi Géza vagyok” Bereményi Géza előadása (64 fő) 

November 26. Új Forrás novemberi számának bemutatója. Közreműködő: Krulik Zoltán 

(Lemezbemutató) Jász Attila rendezvény (27 fő) 

December 10. Új Forrás decemberi számának bemutatója. Közreműködő: Mispál Attila 

filmrendező. Jász Attila rendezvény (30 fő) 

 

„ÖKO-estek a megyei könyvtárban” 

 

Január 30. Enrico-Marosfalvi Imre zenei médium előadóestje (50 fő) 

Február 20. Szívvel-lélekkel Dr. Papp Lajos orvos-professzor előadása (220 fő) 

Március 12. Pataki Antal: Gondoskodó Magyarország (36 fő) 

Március 31. Bencsik János: A szeretetben nincsen válság (71 fő) 

Április 23. Az élet művészete Müller Péter előadása (101 fő) 

Május 21. Dr. Egely György: Apokalipszis: 2012-ben (59 fő) 

Június 18. Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében (17 fő) 

Szeptember 24. Levente Péter Az ökohagyma: Az ökológia - ökonómia – ökumené 

hármas egysége (52 fő) 

Október 8. Kolossváry Gábor Van vizünk, és lesz vizünk!? (18 fő) 

December 15. Bencsik János Mi történik most a Földdel és mi történhet az 

Emberiséggel? (39 fő) 

 

Őszi Könyvtári Hét – JAMK (Kivéve Orfeusz és Kolossváry –előadás) 

 

Könyves vasárnap: 626 fő 

Könyvtártörténeti TOTO: 39 fő 

Szakmai nap: 120 fő 

ODR konferencia: 120 fő 

 

Több tatabányai általános- és középiskola, közel kétszáz diákja vett részt január 23-án és 

30-án a Rendőrtiszti Főiskola – ettől az évtől Nemzeti Közszolgálati Egyetem – 

adjunktusa, Klobusitzky György drogokról és diszkó-balesetekről szóló előadásán, 

prevencióján a Megyei Könyvtárban. 

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport által 2012-ben szervezett rendezvényeken 

résztvevők száma összesen: 2389 fő 

 

Könyv-Kép-Tár 

 

Január 31. Berecz Krisztina képei. 

Február 15. Pardaviné Horváth Zsuzsa képei. 

Március 19. Sulyok Teréz festményei. 

Április 19. Sulyok Teréz festményei. 

Május 20. Falus Júlia Gyermeknapi fotói. 

Június 20. Szabóné Mákos Margit selyemfestményei. 

Augusztus 14. 60 éves a JAMK – kiállítás. 

November 15. Rochlitz György festményei. 

December 11. Török Viktória festményei. 
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7.2. Kiadványok, szakmai publikációk (beleértve a webes kiadványokat is) 

 

A könyvtár munkatársai által 2012-ben publikált cikkek 

 

1. KemLIB  

 

2012. évi 1. szám 

Feketsné Kisvarga Anita: Az emberiség 13 titka 

Kissné Anda Klára: Tájékoztatás a Magyar Könyvtárosok Egyesületéről és tagsági 

kérdésekről  

Márku Mónika: Az MKE PR Munkabizottságának megalakulásáról és első üléséről  

 

2012. évi 2. szám 

Feketsné Kisvarga Anita: Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár új vezetője: 

Takács Tímea 

Feketsné Kisvarga Anita: A Tatai Kistérségi Társulás könyvtárai a statisztika tükrében 

Horváth Géza: Oktatástörténeti munkák a JAMK helyismereti gyűjteményében 

Kissné Anda Klára: Miért ajánljuk fel adónk 1%-át az MKE-nek? 

Világi Orsolya: Drogprevenció a Megyei Könyvtárban 

 

2012. évi 3. szám 

Feketsné Kisvarga Anita: Sikeres pályázati projektet zárt a József Attila Megyei Könyvtár 

Feketsné Kisvarga Anita: Marosfalvi Imre Enrico volt a József Attila Megyei Könyvtár 

vendége 

Kissné Anda Klára: Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 2011. évi 

beszámolója  

Kissné Anda Klára: Áttekintés az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 2011. 

évi eseményeiről  

Kissné Anda Klára: Meghívó az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 

taggyűlésére 

Világi Orsolya: Szívvel, lélekkel avagy Harmóniában a természettel s önmagunkkal 

   

2012. évi 4. szám 

Acsády Árpádné: A Madarak és Fák Napja Országos versenyének területi döntője 

Erősné Suller Ildikó: Éltető elemünk, a víz 

Feketsné Kisvarga Anita: „A csoda bennünk van” – Schäffer Erzsébet volt a József Attila 

Megyei Könyvtár vendége 

Feketsné Kisvarga Anita: Az uniós pályázatok készítésének módszertana 

Feketsné Kisvarga Anita: A szeretetben nincs válság – Gondolatok és lehetőségeink egy 

élhető és együttműködő világ reményében  

Feketsné Kisvarga Anita: Családmozaik 

Feketsné Kisvarga Anita: Új rovattal bővül a KeMLIB 

Kissné Anda Klára: Beszámoló az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 

taggyűléséről 

Kissné Anda Klára: XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

Kissné Anda Klára: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének programja a XIX. Budapesti 

Nemzetközi Könyvfesztiválon 

Márku Mónika: Az MKE PR Munkabizottság eddigi munkájáról 

Nász János: Gondoskodó Magyarország – gondoskodó Európa 

Pap Zsuzsanna: Aranyat ért a First song together 

Pap Zsuzsanna: Értsük meg a diszlexiás nyelvtanulókat! 
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Szilassi Andrea: Webszerkesztő workshop : Új igények és kihívások az élethosszig tartó 

tanulás könyvtári támogatásában 

Takács Anna: Nyomozás a könyvtárban 

Világi Orsolya: Üzenet a kis paleontológustól 

Vitéz Veronika: Így ünnepeltünk mi: Internet Fiesta a József Attila Megyei Könyvtárban  

 

2012. évi 5. szám 

Feketsné Kisvarga Anita: Költészet napja négy tételben 

Feketsné Kisvarga Anita: Müller Péter és az élet művészete a József Attila Megyei 

Könyvtárban 

Horváth Géza: Összefoglaló a 2012-ben végzett szakfelügyeleti utóvizsgálatokról: 

Komárom-Esztergom megye 

Kissné Anda Klára: Tudósítás az MKE áprilisi tanácsüléséről  

 

 2012. évi 6. szám 

Erősné Sulléer Ildikó: Gyereknap 2012 

Feketsné Kisvarga Anita: Hurrá, kirándulunk 

Kissné Anda Klára: Civil szövetség lesz az MKE: beszámoló a 2012. évi 

küldöttközgyűlésről  

Kissné Anda Klára: Webszerkesztő workshop programelőzetes  

Schlosser Katalin: A népdalgyűjtő szerzetes 

Világi Orsolya: Öko-est: Apokalipszis: már 2012?! 

Világi Orsolya: Amiben Rowling profi és Shakespeare amatőr, avagy Miért nem 

élvezhetők a kórházi sorozatok egy toxikológus társaságában? 

Vitéz Veronika: Országos TextLib rendszergazdai képzés a József Attila Megyei 

Könyvtárban 

 

 2012. évi 7. szám 

Feketsné Kisvarga Anita: Történeti ökológiai utazás az Által-ér völgyében 

Feketsné Kisvarga Anita: Évtizedeken át a Megyei Könyvtárért 

Kissné Anda Klára: Felhasználóképzés, e-könyvtár, hatékonyság és az archiválás új arcai  

Kissné Anda Klára: Amit érdemes tudni…  

Márku Mónika: Beszámoló az MKE PR Munkabizottságának 2012. első félévi 

tanácsüléséről  

Petényi Erzsébet: Ünnepi könyvhét a József Attila Megyei Könyvtárban 

Petényi Erzsébet: Egy napom Varró Dániellel 

Világi Orsolya: "Új Forrás"-est – Könyvbemutatók 

Világi Orsolya: Olvasópályázatok – eredményhirdetés 

Világi Orsolya: Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel 

Világi Orsolya: Útinapló-Erdély-2012. április 18-22. - 3., befejező rész  

 

2012. évi 8. szám 

Erősné Suller Ildikó: A Gyermekkönyvtári Szekció és a Könyvtáros-tanárok Egyesülete… 

Horváth Géza: A lokális tudás moderátorai 

Kissné Anda Klára: Stabilitás – Innováció – Inspiráció: Vándorgyűlés 44. alaklommal 

Kissné Anda Klára: Ízelítő a győri vándorgyűlés szekcióprogramjaiból  

Kissné Anda Klára - Pap Zsuzsanna: Az MKE Jogi Szekciója…  

Kissné Anda Klára: A Tudományos Szakkönyvtári Szekció ...  

Kissné Anda Klára: Szinnyei József-díj  

Pap Zsuzsanna: Ízelítő a győri vándorgyűlés szekcióprogramjairól 
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Világi Orsolya: Fejlesztési irányok a tanfolyami képzésben a tapasztalatok alapján: 

József Attila Megyei Könyvtár 

Vitéz Veronika: Ezeregy (vagy inkább kilenc) éjszaka meséje 

 

2012. évi 9. szám 

Kissné Anda Klára: Szinnyei József-díj 

Kissné Anda Klára: Könyvtári kitüntetések 

Kissné Anda Klára: Programelőzetes 

Kissné Anda Klára: Színházbérlet egyesületi tagoknak 

Kissné Anda Klára: Ismét Verzó 

 

2012. évi 10. szám 

Nász János: Az ökohagyma – Levente Péter előadása a József Attila Megyei Könyvtárban 

Kissné Anda Klára: Civil napi kavalkád 

Kissné Anda Klára: Szakmai nap Almásfüzitőn 

Szilassi Andrea: Webszerkesztő Workshop 

 

 

2012. évi 11. szám 

Feketsné Kisvarga Anita: XLI. Könyvtári Hét Komárom-Esztergom megyében 

Feketsné Kisvarga Anita: Van vizünk és lesz vizünk? 

Horváth Géza: 65 éves városunk 

Pap Zsuzsanna: XII. ODR konferencia 

  

2012. évi 12. szám 

Erősné Suller Ildikó: A József Attila Megyei Könyvtár pályázatainak gyermekkönyvtári 

programjairól 

Horváth Géza: Helyismereti órák a tatabányaiság, a tatabányai identitás erősítéséért 

Kissné Anda Klára: Megjelent a Verzó 3. száma ...  

Kissné Anda Klára: EDC-hírek  

 

 

2. Könyvtári Levelező/Lap 

 

Könyvtári Levelező/Lap 24. évfolyam 3. szám 

Voit Pál - Feketsné Kisvarga Anita: Sikeres projektet zárt a Komárom-Esztergom Megyei 

József Attila Könyvtár 

 

 

Könyvtári Levelező/Lap 24. évfolyam 7. szám 

Világi Orsolya: Fejlesztési irányok a tanfolyami képzésben a tapasztalatok alapján 

 

Könyvtári Levelező/Lap 25. évfolyam 1. szám 

Pap Zsuzsanna: A könyvtárközi dokumentumellátás jelene és jövője 

 

 

3. Komárom-Esztergom Megyei József Attila Könyvtár Évkönyve 

 

Szerkesztette: Horváth Géza és Takács Anna 

Műszaki szerkesztő: Világi Orsolya 

Szerzők: 
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Horváth Géza: 65 év dióhéjban (Tatabánya-várostörténeti kronológia) 

Feketsné Kisvarga Anita: A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásban működő 

könyvtárellátási rendszer elmúlt öt éve (2007-2011) 

L. Dürgő Brigitta: A József Attila Megyei Könyvtár belső kommunikációjának vizsgálata 

2. 

Pap Zsuzsanna: Országos ODR konferenciák a József Attila Megyei Könyvtár 

szervezésében 

Takács Anna: A megyei könyvtár utóbbi évtizedének tükre 

Világi Orsolya: Egy projekt megvalósítása a megyei könyvtárban: TÁMOP „Tudásdepó-

Expressz” 

Vitéz Veronika: Elektronikus tananyagfejlesztés és használat a könyvtárban: Kísérleti 

oktatás a József Attila Megyei Könyvtárban 

 

Adattár: 

Komárom-Esztergom megye könyvtárainak kiadványai 2010-2011 - Összeállította: 

Horváth Géza 

Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek 

repertórium 2010-2011 - Összeállította: Márku Mónika 

Komárom-Esztergom megye könyvtárainak, könyvtárosainak név- és címjegyzéke – 

Összeállította: Schlosser Katalin 

 

 

7.3. PR tevékenység (pl.: a könyvtárról szóló sajtómegjelenések is)  

 

Könyvtárunkról a helyi sajtóban megjelent cikkek száma 2012-ben havi bontásban: 

 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 

- január: 2 db 

- február: 4 db 

- március: 8 db 

- április: 6 db 

- május: 5 db 

- június: 6 db 

- július: 1 db 

- augusztus: 0 db 

- szeptember: 2 db 

- október: 5 db 

- november: 5 db 

- december: 2 db 

-  

A Mi Tatabányánk 

- április: 1 db 

- november: 1 db 

- december: 2 db 

 

Városunk Tatabánya 

- március: 1 db 

 

Helyi Téma 

-  június: 1 db 
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7.4. Menedzsment tevékenység 
 

Menedzsment feladata a külső és belső kommunikáció integrálása. A külső információk 

szűrése, értékelése, feladattá alakítása, szakterületi elosztása, belső kommunikációs 

csatornákon (vezetői értekezlet, dolgozói értekezlet, személyes tanácsadás) kiosztás és az 

elvégzett feladatok, eredmények ellenőrzése, értékelése (kontrolling) és külső 

kommunikálása. 

Az érvényes jogszabályok és rendelkezések alapján a könyvtár működésének 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Könyvtárfejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása. 

A könyvtár belső szabályzatainak kidolgozása, szükség szerint módosítása. 

A könyvtár működésével kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése. 

A szakmai pályázatok figyelemmel kísérése a könyvtári források növelése 

érdekében. 

A könyvtár állományfejlesztési és szerzeményezési koncepciójának irányítása, 

végrehajtása. 

A könyvtári munkafolyamatok végrehajtásának ellenőrzése. 

Gazdálkodás és elszámolás a könyvtár éves költségvetésével. 

Munkáltatói jogok gyakorlása. 

A könyvtári dolgozók szakmai, nyelvi képzésének, továbbképzésének irányítása. 

Intézményi- és szakmai kapcsolatok fejlesztése. 

A könyvtár munka-, baleset,- tűz- és vagyonvédelmére vonatkozó szabályok 

betartatása. 

A könyvtár képviseletének ellátása. 

 

 

8. Megyei könyvtári feladatellátás 

 

8.1. Kötelespéldány 
 

A 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak 

szolgáltatásáról és hasznosításáról” című rendelet lehetővé teszi, hogy könyvtárunk – 

mint megyei könyvtár – is kapjon a megyei nyomdákban készült dokumentumokból egy-

egy példányt. 

Ily módon 2012-ben 7 nyomda által 96 db könyvet tudtunk állományba venni 

kötelespéldányként. 

 

 

8.2. Statisztikai feladatok 
 

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport munkatársa a megyei feldolgozó központ 

részéről előkészítette és lebonyolította a könyvtárak 2011. évi tevékenységéről szóló 

statisztikai jelentések begyűjtését, ellenőrzését 2012. április 30-ig. (A teljes statisztikai 

adatszolgáltatás 2012. június 11-én zárult le.) Összesen 88 könyvtár statisztikai adatlapját 

tekintettük át, ellenőriztük és – ha szükségét láttuk – javítottuk a helyi könyvtáros 

kollégák segítségével. Bontásban: 

- Dorogi ellátóközpont és kistérségi szolgáltatóhelyei: 11 db 

- Esztergomi ellátóközpont és kistérségi szolgáltatóhelyei: 6 db 

- Kisbéri ellátóközpont és kistérségi szolgáltatóhelyei: 17 db 

- Tatai ellátóközpont és kistérségi szolgáltatóhelyei: 9 db 

- Tatabányai ellátóközpont (JAMK) és kistérségi szolgáltatóhelyei: 10 db 
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Önálló közművelődési könyvtárak: 23 db 

Szakkönyvtárak: 12 db 

 

2012-ben a Tájékoztató és Bibliográfiai csoport munkatársa az érdekeltségnövelő 

támogatás igényléséhez kapcsolódó adatszolgáltatás felelőseként elvégezte az 

adatgyűjtést, és a Könyvtári Intézet felé továbbította a támogatásra jogosult könyvtárakról 

az összegyűjtött adatokat. 

 

 

8.3.  ODR szolgáltatások 
 

Részt veszünk az ODR Könyvtárak szolgáltatásaiban. Fogadunk és adunk 

kéréseket. 

 

 

8.4. Területi ellátó munka – kistelepülési ellátás (2012-ben még 

mozgókönyvtári) 
 

2012. év nyarán csoportunk bonyolította le a Tarjáni Általános Művelődési 

Központ Általános Iskola Könyvtárának teljes körű állományellenőrzését, mely 

alapvetően munkaterven kívül végzett feladat is volt egyben. 

A csoportból egy fő készítette el az ütemtervet, a tényleges munkálatokban – a 

tarjáni kolléganő mellett – a JAMK-ból összesen 8 fő vett részt (6 fő nyilvántartó és 

feldolgozó,1 fő a tájékoztató, 1 fő az informatikai csoport munkatársaként). Segítettünk a 

hiánylista keresésében, a könyvtár raktári rendjének helyreállításában (3 fő), illetve 

határidőre elkészítettük a jegyzőkönyvet is. 

Az év során több alkalommal segítettük megyénk könyvtárosait szakmai 

tanácsadással, (Dorog, Tata) többször telefonon, két alkalommal pedig a helyszínen 

(Dorog, Szomor) is megosztottuk tapasztalatainkat.  

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport munkatársai a Tatabányai Többcélú 

Kistérségi Társulás keretében működő mozgókönyvtári ellátás feladatellátói. Munkánk 

során előkészítettük a Társulással kötendő szerződés tervezetét a 2012. évben ellátandó 

feladatok és várható költségek tekintetében, és elkészítettük a Megyei Könyvtár 2011. évi 

mozgókönyvtári ellátásáról a tartalmi és az állománygyarapítással összefüggő pénzügyi 

beszámolót. 

Összefoglalót készítettünk a kistérségi könyvtári ellátórendszer elmúlt öt évéről, mely a 

Megyei Könyvtár évkönyvében is megjelent A Tatabányai Többcélú Kistérségi 

Társulásban működő könyvtárellátási rendszer elmúlt öt éve (2007-2011) címmel 

(szerző: Feketsné Kisvarga Anita) 

2012 februárjában a KeMLIB Kistérség című rovatában cikket közöltünk a 2011 

szeptemberében megkezdett sorozatban, mely a megyei kistérségi társulások keretében 

működő könyvtári ellátásokról számolt be a 2010. évi statisztikai adatok tükrében 

(szerző: Feketsné Kisvarga Anita). 

Vonalkódok megrendelésével biztosítottuk a kistérségi könyvtárak számára gyarapított 

állomány feldolgozását és a szárligeti Klubkönyvtár honosításra váró dokumentumainak 

feldolgozásához szükséges feltételeket. 

2013. január 15-i határidővel elkészítettük a kistérségi könyvtárak 2012. évi módszertani 

gondozásának beszámolóját, és a Gazdasági csoport munkatársaival együttműködve a 

pénzügyi beszámolót. 
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Állománygondozással összefüggő szolgáltatásaink 

 

2012-ben nettó 1,7 millió forint értékben gyarapítottuk a Tatabányai Kistérség 9 

mozgókönyvtárának állományát. A Feldolgozó és Nyilvántartó csoport munkatársai 

végezték el a leltárba vétellel és a tartalmi/formai feldolgozással kapcsolatos 

munkálatokat. 

 2012. július 30. és augusztus 6. között a Megyei Könyvtár megtervezte, ütemezte és 

lebonyolította a Tarjáni Általános Művelődési Központ Könyvtárában az 

állományrevíziót, mely során 9.130 db dokumentumot ellenőrzött könyvtárunk 8 

munkatársa és a tarjáni könyvtáros. A leltározás jellege szerint: időszaki, módja szerint: 

fordulónapi és mértékét tekintve: teljes körű volt. Leltározás közben derült ki, hogy 

további dokumentumokat kell még honosítanunk, illetve 4 munkatársunk segített a 

dokumentumok könyvtári raktározási rend szerinti elhelyezésének kialakításában is. A 

honosítási munkálatokban további 2 kollégánk vett részt.  

 Az állományrevízió befejezése után megállapításra került a teljes állomány pontos 

értéke, és a hiány mértéke. 

  

 Könyvtári programok szervezésével összefüggő szolgáltatásaink 

 A József Attila Megyei Könyvtár 2012-ben is sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális 

Alapnál az őszi Országos Könyvtári Napok keretében megrendezésre kerülő programjai 

támogatására. Hagyományainkhoz híven az elnyert pályázati összegből a Tatabányai 

Kistérség könyvtárait is támogattuk, melynek alkalmával könyvtáranként nettó 40.000-

45.000 Ft-ot ajánlottunk fel. Összesen 5 könyvtár élt a lehetőséggel. A kistérségi 

programok összesen nettó 204. 250 Ft felhasználásával valósultak meg.  

 

Résztvevő könyvtárak: 

 

1. Gyermelyi ÁMK Könyvtára 

2. Héregi Iskolai és Községi Könyvtár 

3. Tarjáni ÁMK Könyvtára 

4. Várgesztes Községi Könyvtár 

5. Vértesszőlős Községi Könyvtár 

 

Megvalósult programok adatai 

 

Helyszín Dátum Program címe 

Gyermelyi ÁMK 

Könyvtára 

2012. 10. 

04. 

Drámajáték gyerekeknek Demeter Lázár Katalinnal 

Gyermelyi ÁMK 

Könyvtára 

2012. 10. 

04. 

Drámajáték felnőtteknek Demeter Lázár Katalinnal 

Gyermelyi ÁMK 

Könyvtára 

2012. 10. 

07. 

A rovásírás története 

Héreg Iskolai és 

Községi Könyvtár 

2012. 10. 

02. 

Ringató foglalkozás Solti Emesével 

Héreg Iskolai és 

Községi Könyvtár 

2012. 10. 

02. 

Zenés műsor közös daltanulással a tarjáni Zengőkék 

fellépésével 

Héreg Iskolai és 

Községi Könyvtár 

2012. 10. 

03. 

Chopin és Liszt élete és munkássága 
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Tarjáni ÁMK 

Könyvtára 

2012. 10. 

03. 

Mozgalmas időskor – Jóga minden korosztálynak 

Tarjáni ÁMK 

Könyvtára 

2012. 10. 

04. 

Nagyival színházba megyünk 

Várgesztes, 

Községi Könyvtár 

2012. 10. 

02. 

Települési műemléki értékek 

Vértesszőlős, 

Községi Könyvtár 

2012. 10. 

01. 

Ringató foglalkozás Solti Emesével 

ÖSSZESEN 10 alkalom 10 program 

 

Szolgáltatások, fejlesztések a Tatabányai Kistérségben 

 

 2012-ben a József Attila Megyei Könyvtár munkatársai folytatták a 2011-ben 

megkezdett honosítási (retrospektív állomány-feldolgozási) munkálataikat a szárligeti 

Klubkönyvtárban. A teljes állomány-feldolgozás még nem fejeződött be, mert 

szükségünk lenne a helyi könyvtáros részéről azon dokumentumok leválogatására, 

melyeket az állományba be szeretne emeltetni. 

 2012 folyamán örvendetes változásként a szomori Községi Könyvtárban is kiépült az 

internet-elérési lehetőség, ezért 2012. december 12-én a Megyei Könyvtár Informatikai-, 

Feldolgozó és nyilvántartó valamint Tájékoztató csoportja részéről a kollégák (4 fő) 

helyszíni beállításokat végeztek, illetve megtörtént a helyi könyvtáros bevezetése a 

TextLib-rendszer alapfokú alkalmazásába.  

 Szintén változást hozott az év a vértessomlói Községi Könyvtár tekintetében, mivel a 

könyvtár áthelyezésre került az általános iskolába, egy sokkal korszerűbb, jobban 

megközelíthető helyszínre. Az iskola igazgatója 2012 novemberében jelezte a számunkra, 

hogy a kistérségi normatíva terhére a könyvtár szeretné beszerezni a TextLib kistérségi 

modult. Könyvtárunk megrendelte az InfoKer Szoftver Bt-től az egy-felhasználós 

kistérségi munkaállomás-programot, és a Modulin Kft-től az 1 db Motorola Symbol 

LS2208 típusú kézi vonalkód-olvasót, illetve a 200 db műanyag vonalkódos címkét az 

olvasói vonalkódokhoz. A megrendelést a cég 2012. december 14-én teljesítette, és a 

vonalkód-olvasó, valamint a vonalkódok kiszállításra kerültek a vértessomlói könyvtárba. 

 A 2013-as év folyamán munkatársaink feltelepítik a TextLib kistérségi modult, illetve 

meg fogják tanítani alkalmazását a helyi kollégának. 

 

 

8.5. Könyvtári együttműködés szervezése 
 

A József Attila Megyei Könyvtár tevékenysége során szolgáltatásaival szorosan 

együttműködik a város és megye könyvtáraival, más közgyűjteményeivel, közművelődési 

intézményeivel, iskolákkal. 

Alapfeladataiból adódóan is szolgáltatja a számára elérhető információkat, illetve a 

tevékenysége során létrehozott adatbázisokból ad tájokoztatást hagyományos és 

elektronikus úton. 

2012-ben a Kormányhivatalhoz, illetve a MIK-hez való tartozás miatt 

érdekeltségnövelő támogatásban nem részesültünk. 

 

 

8.6. Kisebbségi könyvtári ellátás 

 

2012. május 31-i határidővel megtörtént a Megyei Könyvtár és 16 települési 

könyvtár számára a nemzetiségi állomány gyarapítása, az Országos Idegennyelvű 
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Könyvtár által a nemzetiségi állománnyal rendelkező könyvtárak számára megajánlott 

forrásból. 2012 szeptemberében a pótrendelés is határidőn belül, 2012. szeptember 30-ig 

lebonyolódott. Nettó 200.000 Ft állt rendelkezésünkre német és szlovák nyelvű 

dokumentumok gyarapítására, és nettó 20.000 Ft romani/beás nyelvű vagy romákkal 

kapcsolatos dokumentumok beszerzésére. 
Német nyelvű dokumentumból az OIK által megajánlott listáról 4 db dokumentumot 

rendeltünk 12 könyvtár számára. Így összesen 4*12 db német nyelvű dokumentumot 

rendeltünk nettó 107.415 Ft-ért. Szlovák nyelvű dokumentumból az OIK által megajánlott 

listáról 5 db dokumentumot rendeltünk 6 könyvtár számára. Így összesen 5*6 db 

dokumentumot rendeltünk nettó 66.246 Ft-ért. Cigány irodalmat csak a Megyei Könyvtár 

számára rendeltünk az OIK listáról 6 db-ot nettó 13.805 Ft-ért. Ezeket a dokumentumokat 

még nem kaptuk meg, ezért nem kerültek még feldolgozásra, csak a pótrendelésünkből 

vásárolt 19 db dokumentum, mely közül német nyelvű dokumentumok száma: 17 db, 

beszerzési értékük nettó 22. 059 Ft. Cigány irodalomból pótrendelésként 2 db dokumentumot 

szereztünk be, melyek beszerzési értéke nettó 3619 Ft volt.  

 

 

 

8.7. Statisztikai adatszolgáltatás: beküldött (kitöltött) statisztikai adatlapok 

száma, saját statisztikai feldolgozást végeznek-e? 

A József Attila Megyei Könyvtár státuszából adódóan készíti és gyűjti is a megye 

településeinek statisztikáját és továbbítja. 

 

 

8.8. Szolgáltatások, fejlesztések 
 

Képzések, amiket az informatikai csoport tartott: 

- A Komárom-Esztergom Megyei József Attila Könyvtárban régóta a TextLib 

integrált könyvtári rendszerrel dolgozunk. Az évek során a rendszer fejlesztőivel jó 

kapcsolat alakult ki, s mi vagyunk az egyik legnagyobb TextLibet használó könyvtár, így 

mi adtunk helyet két országos szintű, 4-4 napot felölelő TL rendszergazdai kurzusnak 

(2012. április 2-től május 7-ig ill. június 18., 25.  és július 2., 9-én). 

- Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával – immár 13. alkalommal szervezte meg internetezéssel kapcsolatos 

rendezvényét, az Internet Fiestát 2012. március 23-30. között, melyhez a József Attila 

Megyei Könyvtár is örömmel csatlakozott. Két előadást és egy tanfolyamot szerveztünk 

az adott hétre a témákkal kapcsolatban. Március 26-án „(Állás)vadászatra fel!” címmel, 

melyben napjaink legismertebb állásportáljait, fejvadászcégeit, netes munkakeresési 

tippeket, önéletrajz,- és motivációs levélírási praktikákat mutattunk be álláskeresőkből 

álló közönségünknek. Március 27-én, 28-án és 29-én tartottuk az „Aki keres, talál” 

fantázianevű tanfolyamot, főként a nyugdíjas korosztály számára. Itt különböző 

elektronikus adatbázisokkal, keresőkkel és információkeresési fortélyokkal 

ismerkedhettek meg a hallgatók. Március 30-án bemutattuk a mindennapi ügyintézést 

megkönnyítő elektronikus szolgáltatásokat és ehhez kapcsolódó portálokat, „Sorban állás 

nélkül…” című előadásunkban. Az rendezvény összes résztvevője: 24 fő volt (Az 

oktatótermünk méretei miatt egyszerre maximum 8 főt tudunk kényelmesen fogadni). 

- Intézményünk nagy hangsúlyt fektet olvasóink és látogatóink számítógép és 

internet felhasználói ismereteinek bővítésére, az információs társadalom ezen területein 

lemaradó polgárainak továbbképzésére. Ezen oknál fogva tartjuk kezdő, középhaladó és 

haladó szinten tanfolyamainkat. 2012-ben összesen 9 db tanfolyam volt, s összesen 64 fő 

vett részt ezeken az oktatásokon. Könyvtárunk szeretné elérni, hogy ezt a 

szolgáltatásunkat ne csak helyben, hanem már online is igénybe vehessék a nem teljesen 
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kezdő szinten álló számítógép és internet felhasználók, így rendszergazdai telepítés után 

kialakított egy Moodle oktatási környezetet, melyben ezek a kurzusok megvalósulhatnak, 

a hozzájuk kidolgozott, e-tananyaggá szerkesztett leckék segítségével. 

- Könyvtárunk egyik új szolgáltatása, hogy további lehetőséget teremt a 

négyszemközti, fél-egyórás konzultációra az oktatóval. 2012-ben 34 példa is volt, amikor 

visszatértek hozzánk kurzusaink résztvevői közül. 

- Mindemellett a kollégáinkat is folyamatosan képezzük, tájékoztatjuk őket a 

különböző informatikai fejlesztésekről és azok használatáról. 2012-ben két ilyen 

továbbképzést tartottunk a kollégáknak 2012. február 28-án és 2012. december 10-én. 

 

 

9. Munkaterven kívüli feladatok teljesítése  
 

A Tájékoztató és Bibliográfiai csoport munkatársa elvégezte a megye 23 

könyvtárának szakfelügyeleti utóvizsgálatát, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. 

Megtervezte és végrehajtotta a 2012. évi második félévi szakfelügyeleti alapvizsgálatot 

10 megyei könyvtár esetében.  

2012 nyarán a Nyilvántartó és Feldolgozó csoport felkérést kapott a Tarjáni Általános 

Művelődési Központ Általános Iskola Könyvtárának teljes körű állományellenőrzésének 

lebonyolítására. Az ütemterv, a leltár lebonyolítása és a jegyzőkönyv elkészítése is a 

csoport munkaterven kívüli feladata volt. 

2012 februárjától potenciális olvasói létszám illetve - bevételnövelés céljából havonta 

egy-egy napon könyvtárunk akciót szervezett, amikor is látogatóinknak éves beiratkozást 

kínáltunk fél áron. 

A Gyermekkönyvtárban a tervezett programokon túl megemlékeztünk a Víz 

világnapjáról, valamint a Madarak és fák napjáról. 

Terven felül sikerült az ún. Öko-teraszt kialakítani az EMMI, az NKA és Tatabánya 

Polgármesterének támogatásával. 

Elindult egy közös projekt kidolgozása a Vértes Agorája Nonprofit Kft-vel. 

 

 

10.  2012-ben elvégzett minőségfejlesztési tevékenységek 
 

A József Attila Megyei Könyvtár 2012-ben pályázatot nyújtott be a Minősített 

Könyvtár cím elnyerésére. 

Ehhez az előző években elkészítette saját Minőségirányítási szabályzatát, melynek 

során az alapdokumentumokon kívül az ajánlott szabályzatokat is kidolgozta, illetve 

aktualizálta. 

A Nyilvántartó csoportból 2 fő, a Tájékoztató és Bibliográfiai csoportból pedig 3 fő 

vett részt minőségbiztosítással kapcsolatos belső továbbképzésen az év első felében, és 

ezek a munkatársak kaptak felkérést – a Minősített Könyvtár c. pályázat elindulásához 

szükséges – önértékelési csoport létrehozására is. Az önértékelési csoportokban a 

Nyilvántartó és Feldolgozó csoportból a kritériumfelelősökön kívül még 2 fő vett részt, 

közülük 1 fő 3 önértékelési csoport munkájában is segédkezett. A Tájékoztató és 

Bibliográfiai csoportból 5 fő 1 db önértékelési csoport tagja volt, 1 fő 2 db, 1 fő pedig 3 

db önértékelési csoport tagja volt. 

2012 tavasz folyamán kollégáink elkészítették a Nyilvántartó és Feldolgozó csoport 

belső munkafolyamatainak részletes leírásait. Így megtalálható az összes 

dokumentumtípus formai és tartalmi leírása, az állományba vétel, az állományból való 

kivonás, a kölcsönzés és a kölcsönzéssel kapcsolatos teendők, valamint a rendelés 
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szabályzata is. 2012-ben a Tájékoztató és Bibliográfiai csoport készítette el a 

Könyvtárközi szabályzatot és a Repertorizálás belső szabályzatát. 

 

 

11. A könyvtári kollégák továbbképzése 
 

A József Attila Megyei Könyvtárban 1 fő felsőfokú tanulmányokat folytat. 

 

A könyvtárból 4 fő állandó résztvevője volt –többször előadással is- a tatabányai 

városi könyvtárban tartott (2012. február 27., június 12., szeptember 18.) webszerkesztő 

workshopoknak. 

MKE megyei szervezetének ügyintézését a Nyilvántartó és Feldolgozó csoport egyik 

tagja látja el munkaidőben, aki részt vett a MKE ülésein is (április 12., május 9., október 

4. OSZK). Az Országos Könyvtárügyi Konferencián (2012. november 22-23.) 2 fő vett 

részt a könyvtárból. 

A Nyilvántartó és Feldolgozó csoport 2012. december 10-re konzultációs lehetőséget 

szervezett a tájékoztató kollégáknak az Opten Kft. területi képviselőjével az OptiJus jogi 

adatbázis megismertetése céljából. 

       Az MKR Gyermekkönyvtári szekció és a Könyvtáros Tanárok Egyesülete közös 

konferenciáján 2012. április 12-án 2 fő vett részt a Gyermekkönyvtárból. 

       Az Európai Uniós Pályázatok című konferencián 2012. március 19-én 1 fő képviselte 

könyvtárunkat. 

 2012. június 28-30-ig egy kolléganő a Moodle Moot e-learninggel kapcsolatos 

konferencián vehetett részt. 

       A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 44. Vándorgyűlésén, Győrött 2012. július 

12-14-én összesen 8 fő vett részt. 

 2012. szeptember 20-án egy kolléganő a KSH Könyvtára által szervezett OCLC 

előadásokat hallgathatta meg. 

 

 

12. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
 

12.1. Létszám és bérgazdálkodás 

 

 

  

  

  

2012. tény 

 

 

Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

38 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 2 

Könyvtáros 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 23 
átszámítva teljes munkaidőre 22 

Egyéb  
összesen 5 

 átszámítva teljes munkaidőre 5 

Mindösszesen 
összesen  28 

 átszámítva teljes munkaidőre 

(4+6) 

27 
az Egyébből 

felsőfokú 

végzettségű 

összesen 3 

 átszámítva teljes munkaidőre 3 
Egyéb alkalmazott 8 

átszámítva teljes munkaidőre 6,5 

 

 

A József Attila Megyei Könyvtár 2012. január 1-jén 39 fővel kezdte meg a 

munkát, amelyből 2 főt 6 órás, 3 főt 4 órás és 34 főt 8 órás munkakörben foglalkoztatott. 
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A 2012. év folyamán nyugdíjba vonult 3 fő teljes munkaidős (2 fő könyvtáros és 1 

fő könyvtáros asszisztens), valamint 1 fő 6 órás részmunkaidős (ruhatáros) dolgozó, 

azonban csak 3 fő álláshelyét tudtunk év végéig betölteni új munkavállalókkal. 

Az év folyamán több munkakör ellátásában is történtek személyi változások 

(raktáros, gazdasági ügyintéző, titkárságvezető, ruhatáros), de igyekeztünk a kilépő 

dolgozók helyettesítését belső átcsoportosítással megoldani. 

 

12.2. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 

 

 

 

BEVÉTEL 

 

Összességében a bevételek teljesítése: 76,0 % 

A tervezéskor a bevételek irreálisan kerültek megállapításra, ezért csak ilyen 

alacsony a működési bevétel teljesítése (23,0 %). Ugyanez vonatkozik a könyvtári 

szolgáltatásokhoz köthető bevételekre is.(14,0 %) 

A bevételi összeg 53,0%-át a szolgáltatások térítési díjai tették ki. 47,0 % 

származott az alkalmazottak, látogatók által térített összegekből. Ebből a késedelmi díj 

bevétele: 1.750 e Ft. 

A szolgáltatások térítési díjából a beiratkozási díjból, az internet használatból, 

nyomtatásból, fénymásolásból, internet tanfolyam szervezéséből volt bevételünk. Növelte 

a bevételt a kiselejtezett könyvek és folyóiratok értékesítése.  

A bevétel növelése érdekében pályázati forrásokból részesültünk támogatásban: 

EU-s támogatások: 

 

TÁMOP 3.2.4/a-11/1  Előleg   4.481.736 Ft 

Megyei Könyvtár az értő olvasásért 

TÁMOP 3.2.13.-12/1  Előleg   5.534.553 Ft 

Tanórán kívüli nevelési feladatok segítése 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2012. 

mód.ei. 

2012. 

teljesítés 

 Teljesítés  

% 

 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 61.101 13.751   23,0 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási díjhoz 

köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 53.062      7.269   14,0 

ebből a késedelmi díjbevétel (forint)       1.750   

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 137.095  137.095  100,0 

         – ebből fenntartói támogatás     

– ebből központi költségvetési támogatás 114.694  114.694  100.0 

– ebből pályázati támogatás 14.143  14.143  100.0 

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás 10.342  10.342  100,0 

Egyéb bevétel összesen      

Bevétel összesen  198.196  150.846  76,0 

Kiadás 

Személyi juttatás 107.325  79.803  74,0 

Munkaadókat terhelő összes járulék 28.892  21.300  74.0 

Dologi kiadás 61.395  42.844  70,0 

Egyéb kiadás 584  691  118,0 

Függő kiadás  6.005   

Beruházás  203    

 KIADÁS ÖSSZESEN 198.196 150.846  76.0 
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KIADÁS 

 

Összességében a kiadások teljesülése 76,0%. 

 Ezen belül a személyi juttatásoknál 74,0 % a teljesítés 

Megnevezés   E Ft   E Ft  Telj. 

Személyi juttatás  mód. előír.            teljesítés  % 

fő- és részfoglalk.  81.640                  73.633  90.19  

megbízási díj   25.685              6.170  13.87  

Összesen:            107.325           79.803  74.00  

 

A túlzott tervezés látható a megbízási díjak vonatkozásában is. Kis százalékot 

jelent a pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díj kifizetéseinek áthúzódása a 2013. évre. 

A közüzemi költségeknek közel 100,0 %-os a teljesítése: villamosenergia 

szolgáltatás teljesítése 95,56 % távhő- és melegvíz-szolgáltatás teljesítése 98,15 %, víz- 

és csatorna díjainak kiadásainak teljesítése 126,82 %,  

A posta költség teljesítése: 96,81 %. 

Beruházás: 1 db fényképezőgép beszerzésére került sor (TÁMOP pályázatunkból) 203 

ezer forint értékben, melynek előirányzatát a zárási munkálatok során rendezni kell.   

2012. december 21-én a meglévő számláink megszüntetésre kerültek, a szervezeti 

átalakulás miatt, és ezért az EU-s alszámláinkon, előirányzat keretszámlánkon levő 

összegek (6.005 e Ft) átutalásra kerültek a fejezet kezelésű számlára és ennek a kiadása 

jelenik meg a „Függő kiadások” soron. 

 

A KIM 10032000-01220029-50000005 fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási 

keretszámlájára történt utalás adatai 

Kincstári számla neve 

Kincstári számla 

száma 

Átutalás 

dátuma Átutalás összege 

Előirányzat-felhasználási 

keretszámla 

10036004-00319023-

00000000 2012.12.21                1 150 085     

    2012.12.21                     61 170     

    2012.12.29                        9 706     

EU-s célelszámolási 

forintszámla 

10036004-00319023-

30005101 2012.12.21                1 089 616     

EU-s célelszámolási 

forintszámla 

10036004-00319023-

30005204 2012.12.21                4 268 703     

EU-s célelszámolási 

forintszámla 

10036004-00319023-

30005008 2012.12.21                              -       

Összesen:                   6.579.280 

 

Ugyancsak ezen a soron jelenik meg a munkavállalók tartozása, valamint az 

elszámolásra kiadott előleg is.  
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12.3. Dologi kiadások 

 

Dologi kiadások: E Ft-ban 

 

Megnevezés  Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % 

Irodaszer  1.085 841 77,54 

könyvbeszerzés  12.866 5.615 44,00 

Folyóiratbeszerzés  2.333 1.606 68,85 

Egyéb inf. hordozó beszerz.  876 432 49,31 

Hajtó-és kenőanyag besz.  217 165 79,12 

Kis ért. tárgyi eszk.szellemi  1.131 50 4,44 

Munkaruha, védőruha  780 588 75,3 

Karbantartási anyag  1.168 934 79.95 

Összesen:  20.456 10.232 50,02 
 

    

Az irodaszer beszerzése előtt három árajánlatot kértünk és a legkedvezőbb 

kiválasztásával történt a beszerzés. A takarékos gazdálkodásra törekedtünk 

valamennyi dologi kiadásunk felhasználásával kapcsolatosan. 

Az elmúlt évben könyv- folyóirat és egyéb információ-hordozók beszerzésére 

(bevétel hiányában) 7.653 E Ft-ot fordítottunk. 

Rendelkezünk egy OPEL Astra kombi típusú autóval, mellyel a megyei, kistérségi 

feladatokat, beszerzési tevékenységet, szakmai konferenciákon való részvételt, stb. 

oldottunk meg. Ennek az autónak az üzemeltetési költsége jelenik meg a dologi 

kiadásokban. 

Dolgozóink munkaruha, védőruha juttatásban részesültek 25.400 Ft/fő mértékig. 

A karbantartást a Megyei Intézményfenntartó Központ szakemberei végezték, a 

munkálatok anyagköltségei terhelték az intézményünket.(79,95 %)  

Az ingatlan vonatkozásában a minimális és sürgős meghibásodásokon kívül másra 

nem futotta, pedig az ingatlanra már nagyon ráférne egy komolyabb, teljes körű 

karbantartás, felújítás.  

A telefonköltségek teljesítésének alakulása: 75.96 %. Kódszámok segítségével külön 

történik a hivatali és magáncélú hívások kezelése.  

A magáncélú telefonok költségét a dolgozók minden hónapban megtérítik.  

Az internet szolgáltatást a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

biztosítja, tagintézményi hozzájárulás fizetésének fejében.(teljesítése: 92,08 %).                      
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EU-s pályázatok 2012 
   

1. számú melléklet 

 

Támogatás 

kedvezményezettje  
Projekt kódja 

Projekt rövid 

tartalma 

Projekt 

státusza* 

Támogatás 

mértéke 

(Ft) 

Önerő 

teljes 

összege 

KEMÖ József Attila Megyei 

Könyvtára 
TIOP-1.2.3-09/1 

infrastruktúra-

fejlesztés 

befejezett, 

fennt.i. 
12.000.000* 0 

KEMÖ József Attila Megyei 

Könyvtára 

TÁMOP-3.2.4-

08/1 

szolg.fejl., 

olv.népsz., 

befejezett, 

fennt.i. 
58.000.000* 0 

További 

kedvezményezettek: 
        

Esztergomi Hittudományi 

Főiskola 
        

Főszékesegyházi Könyvtár         

KEMÖ Múzeumainak 

Igazgatósága 
        

KEM-i József Attila 

Könyvtár 

TÁMOP-3.2.4/A-

11/1 

Megyei 

könyvtár az 

értő olvasásért 

folyamatban 

lévő 
17.926.945* 0 

KEM-i József Attila 

Könyvtár 

TÁMOP-3.2.13-

12/1 

Tanórán kívüli 

nevelési 

feladatok 

segítése 

folyamatban 

lévő 
22.138.212* 0 

KEM-i József Attila 

Könyvtár (régiós pály.) 

TÁMOP-3.2.4.B-

11/1 

Oktatás, 

képzés 

támogatása 

folyamatban 

lévő 
3.000.000* 0 

(Főpályázó: Megyei 

Könyvtár, Székesfehérvár) 
        

Partnereink a megyében:         

Tatabányai Városi Könyvtár, 

Tatabánya 
        

Helischer József Városi 

Könyvtár, Esztergom 
        

      

*A projekt 5 éves fenntartási időszakára vonatkozó szakmai vállalásaink pénzügyi forrást nem 

igényelnek, önkéntesek és saját humánerőforrás bevonásával teljesítjük pályázati 

kötelezettségünket. 
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HAZAI 

PÁLYÁZATOK 

2012 

   

2. számú melléklet 

        

Sor-

szám 

Támogatás 

kedvezményezettje  

Támogatás 

azonosító 

száma 

Támogató 

szervezet 

megnevezése 

Pályázat 

rövid 

tartalma 

Pályázat 

státusza 

Önerő 

teljes 

összege 

Támogat

ás 

mértéke 

(Ft) 

1 
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
3504/01363 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

12. Országos 

ODR 

konferencia 

Befejezett 0 338.000 

2 
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
3559/00013 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

Ismerd meg 

hazádat! 

(ped.program) 

Folyamatban 

lévő 
0 113.200 

  
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
2105/1463 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

Kerti bútorok 

beszerzése 
Befejezett 53.908 485.172 

3 
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
3508/00981 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

XLI. Könyvtári 

hét 

megrendezése 

Folyamatban 

lévő 
0 1.000.000 

  Partnereink:         
  

  Kistérségi könyvtárak         
  

  Városi könyvtárak         
  

  
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
2139/0180 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

Felkész. a 

Minősített 

Könyvtár címre 

Befejezett 0 480.500 

4 
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
  EMMI 

Minősített 

Könyvtár cím 
Befejezett 0 0 

  
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
2129/0220 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

Egyedi 

dokumentumok 

restaurálása 

Befejezett 289.000 674.100 

5 
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
3511/3664 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

Egyedi 

dokumentumok 

restaurálása 

Folyamatban 

lévő 
0 194.310 

6 
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
3543/109 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

Muzeális gyűjt. 

állományvédel

me 

Folyamatban 

lévő 
0 486.000 

7 
KEM-i József Attila 

Könyvtár 
6908/9479 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

Olvasásnépszer

űsítés (Márai 

prog.) 

Befejezett 0 590.795 

  Partnereink:         
  

  Kistérségi könyvtárak         
  

  Városi könyvtárak         
  

8 
Kájoni János Megyei 

Könyvtár  
  

Kölcsey Ferenc 

Alapítvány 

Állománygyara

pítás 
Befejezett 0 150.000 

  Csíkszereda             
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Tevékenységünk öt év összehasonlításában 
 

3. számú melléklet 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Személyes látogatások       

14 év felett 99.671 94.026 101.803 100.715 97.673 95.950 

14 év alatt 9.598 10.501 15.860 17.480 19.021 20.938 

Összesen: 109.269 104.527 117.663 118.195 116.694 116.888 

       

Elektronikus látogatások 65.140 70.353 67.853 57.768 333.469* 740.330 

Weblap látogatás     250.377 368.953 

Katalógushasználat 31.270 28.683 32.171 17.356 83.092 371.377 

ebből a végzett műveletek       

    keresés 122.535 157.568 171.676 238.823 341.105 299.346 
    böngészés 20.957 19.155 19.303 17.630 17.350 1 8 .5 06  

    hunmarc letöltés 10.661 5.888 8.990 13.304 34.198 1 2 .9 61  

    olvasói állapot 4.455 4.727 8.022 11.180 17.386 2 1 .4 91  

On-line hosszabbítás - - - 2.143 12.730 1 8 .3 13  

On-line előjegyzés - - -   159      602 760  

Összes látogatás 

(személyes+elektronikus): 

 

174.409 

 

174.880 

 

185.516 175.963 450.163 857.218 

Telefonos kérés 1.047 727 970 869 512 804 

Referensz kérdések  7663 8169 10677 13219 13.347 11.548 

       

A rendezvények látogatói       

14 év alatt 917 1420  1206 1.741 5.087 4.611 

14 év felett 812 860  803 1.330 2.793 1790 

Összesen: 1.729 2.280 2009 3.071 7.880 6.401 

       

Beiratkozott olvasók       

14 év alatt 1.147 1.169 1.291 1.440 1.530 1.621 

14 év felett 5.673 5.404 5314 5.300 5.203 4.921 

Összesen: 6.820 6.573 6605 6.740 6.733 6.542 

       

Regisztrált, nem beirtk.  olv.       

14 év alatt 19 20 53 287 758 854 

14 év felett 889 817 687 732 681 659 

Összesen: 908 837 740 1.019 1.439 1513 

       

Kölcsönzések száma       

14 év alatt 6.060 6.546 8.579 9.018 9.041 9.983 

14 év felett 32.816 33.701 38.268 38.494 37.123 36.231 

Összesen: 38.876 40.247 46.847 47.512 46.164 46.214 

       

Kölcsönzött dokumentumok       

14 év alatt 23.786 24.738 29.710 32.657 32.520 37.312 

14 év felett 122.721 127.732 144.762 143.147 138.199 135.494 

Helyben k. dok. (raktári k.)       

14 év alatt 946 985 698 854 809 920 

14 év felett 23.013 21.645 22.241 12.042 17.771 18.923 

Összesen: 170.466 175.100 197.411 188.700 189.290 192.649 

 

*Az ugrásszerű növekedés oka: 2010. október 15-től áttértünk az új, CMS-alapú weblapra 
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KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 

2012 

2012. január 05. A palacsintás király – Váci Mihály Ált. Isk. 3. o. 27 fő 

2012. január 09. Utazás meseországba – Herman Ottó Ált. Isk.  30 fő 

2012. január 16. Háziállatok – Vidámságok háza 18 fő 

2012. január 16. A palacsintás király – Herman Ottó Ált. Isk. 25 fő 

2012. január 19. Háziállatok – Arany János Óvoda 26 fő 

2012. január 25. Könyvtárbemutató foglalkozás – Váci Mihály Ált. Isk.  31 fő 

2012. január 31. Értünk van a parádé – Dózsakerti Óvoda 21 fő 

2012. február 01. A szarvas kisasszony – Herman Ottó Ált. Isk. 26 fő 

2012. február 02. Értünk van a parádé – Dózsakerti Óvoda 22 fő 

2012. február 03. Farsangi készülődés – Arany János Óvoda 24 fő 

2012. február 06. Hagyományőrző foglalkozás, Farsang – Herman Ottó Ált. Isk. 28 fő 

2012. február 08. Farsang – Szent József Napköziotthon 12 fő 

2012. február 09. Farsang – Szent Margit Általános Iskola 2. o. 22 fő 

2012. február 10. Könyvtárbemutató foglalkozás – Móra Ferenc Ált. Isk. 12 fő 

2012. február 13. Hagyományőrző foglalkozás, Farsang – Herman Ottó Ált. Isk. 4. o. 26 fő 

2012. február 15. Természetvédelmi vetélkedő – Természetvédelmi vetélkedő 20 fő 

2012. február 16. Farsang – Szent Margit Ált. Isk. 3. o. 21 fő 

2012. február 20. Farsang – Gyermekkert Óvoda Zümi csoport 22 fő 

2012. február 20. A szarvas királykisasszony – Herman Ottó Ált. Isk. 24 fő 

2012. február 22. Papírszínház: A békakirály – Szent József Napközi Otthon 12 fő 

2012. február 27. Az égig érő fű (regény feldolgozás) – Herman Ottó Ált. Isk. 4. o. 22 fő 

2012. február 29. Oroszlán a könyvtárban – Kecskédi Ált. Isk. 21 fő 

2012. március 05. A tavasz hírnökei – Herman Ottó Ált. Isk. 2. o. 24 fő 

2012. március 12. A tavasz hírnökei – Herman Ottó Ált. Isk. 4. o. 22 fő 

2012. március 13. A telhetetlen méhecske – Szent József Napközi Otthon 12 fő 

2012. március 14. Március 15. – Arany János Óvoda Tulipán csoport 24 fő 

2012. március 30. Papírszínház: Jancsi és Juliska – Kömlődi Gyermekotthon 12 fő 

2012. április 02. Húsvéti népszokások – Herman Ottó Ált. Isk. 2. o. 26 fő 

2012. április 12. A kisfiú meg az oroszlánok – Váci Mihály Ált. Isk. 3. o. 27 fő 

2012. április 16. Barangolás Magyarországon – Herman Ottó Ált. Isk. 4. o. 19 fő 

2012. április 17. Oroszlán a könyvtárban – Sárberki Ált. Isk. 1. o. 29 fő 

2012. április 18. Papírszínház: A méhkirálynő – Szent József Napközi Otthon 12 fő 

2012. április 20. A Békakirály – Arany János Óvoda 23 fő 

2012. április 23. A Föld napja – Herman Ottó Ált. Isk. 2. o. 25 fő 

2012. május 10. Oroszlán a könyvtárban – Sárberki Ált. Isk. 1. o. 28 fő 

2012. május 14. Pünkösdi népszokások – Herman Ottó Ált. Isk. 24 fő 

2012. május 16. Pünkösdi népszokások – Szent József Napközi Otthon 12 fő 

2012. május 21. Pünkösdi népszokások – Herman Ottó Ált. Isk. 2. o.  22 fő 

2012. május 22. Könyvtárbemutató – Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. 8 fő 

2012. május 23. Könyvtárbemutató – Dózsa György Ált. Isk. 27 fő 

2012. május 30. Oroszlán a könyvtár – Sárberki Ált. Isk. 1. o. 24 fő 

2012. május 31. Papírszínház: A békakirály – Szivárvány Óvoda Napsugár Csoport 23 fő 

2012. június 13. Szeretünk olvasni! – Dózsa György Ált. Isk. 3. o. 28 fő 

2012. június 13. A palacsintás király – Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 18 fő 

2012. szeptember 13. Könyvtárbemutató foglalkozás - Hagyományőrző Óvoda  10 fő 

2012. szeptember 17. Könyvtárhasználati foglalkozás – Herman Ottó Ált. Isk.  24 fő 

2012. szeptember 21. A Palacsintás király – Kölcsey Ferec Ált. Isk. 4. o. 20 fő 
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2012. szeptember 24. Könyvtárhasználati foglalkozás – Herman Ottó Ált. Isk. 27 fő 

2012. szeptember 26. Könyvtárhasználati foglalkozás – Herman Ottó Ált. Is. 15 fő 

2012. október 05. Könyvtárbemutató foglalkozás – Váci Mihály Ált. Isk.  19 fő 

2012. október 10. Könyvtárhasználati foglalkozás – Herman Ottó Ált. Isk.  15 fő 

2012. október 12. Könyvtárbemutató foglalkozás – Éltes Mátyás Ált. Isk.  8 fő 

2012. október 15. Ősz a képzőművészetekben – Herman Ottó Ált. Isk.  25 fő 

2012. október 19. Oroszlán a könyvtárban – Herman Ottó Ált. Isk.  19 fő 

2012. október 24. Könyvtárhasználati foglalkozás –. Herman Ottó Ált. Isk. 17 fő 

2012. október 24. Könyvtárbemutató foglalkozás - Dózsa György Ált. Isk.  29 fő 

2012. november 12. Bálint Ágnes meséi - Herman Ottó Ált. Isk.  24 fő 

2012. november 14. A könyv részei, adatai - Herman Ottó Ált. Isk.  17 fő 

2012. november 14. Könyvtárbemutató foglalkozás – Vértesszőlősi Ált. Isk.  20 fő 

2012. november 19. Utazás Meseországba - Herman Ottó Ált. Isk.  23 fő 

2012. november 23. Olvasni jó! - Váci Mihály Ált. Isk.  28 fő 

2012. november 26. Járművek – Vidámságok háza  19 fő 

2012. november 26. Oroszlán a könyvtárban – Herman Ottó Ált. Isk., 2. o.  25 fő 

2012. november 28. Könyvtárhasználati foglalkozás –. Herman Ottó Ált. Isk. 16 fő 

2012. november 30. A Palacsintás király - Váci Mihály Ált. Isk.  22 fő 

2012. december 10. Karácsonyi foglalkozás - Herman Ottó Ált. Isk.  23 fő 

2012. december 12. Luca napi népszokások - Herman Ottó Ált. Isk., 3. o.  12 fő 

2012. december 14. A Palacsintás király – Romhányi György Ált. Isk. Szár  28 fő 

2012. december 18. Karácsonyi népszokások - Herman Ottó Ált. Isk.  23 fő 

2012. december 20. Karácsony - Váci Mihály Ált. Isk.  24 fő 

          Össz: 1485 fő 

Egyéb programok: 

2012. február 28. Folyóiratok – az Árpád Gimnázium kihelyezett órája 35 fő 

2012. március 12. Bod Péter könyvtárhasználati verseny területi döntő   6 fő 

2012. március 19. Az Árpád Gimnázium kihelyezett órája 12 fő 

2012. március 23. Madarak és fák napja 2012. Területi döntő 20 fő 

2012. március 26. Éltető elemünk a víz – Herman, Móra, Szt. Margit, Váci Ált. Isk.     111 fő 

2012. április 21. Anyák napi kézműves foglalkozás 17 fő 

2012. június 04. Az Olvass velünk! és a Mese, mese, mátka című olvasópályázatok 

eredményhirdetése, vendég: Finy Petra                 110 fő 

2012. június 11. Nyulász Péter író-olvasó találkozó 99 fő 

           Össz: 410 fő 

Kiemelt rendezvényünk:  

2012. május 20. Gyermeknapi rendezvény      közel 250 fő 

Gyermekarcok, gyermeksorsok – dr Rónáné dr Falus Julianna gyermekpszichológus 

fotókiállításának megnyitója 

Katáng játszóház – a Katáng együttes zenés műsora 

Pulcinella - a Zirano Bábszínház műsora 

Arcfestés, lufihajtogatás 

Pályázati lehetőségeink által megvalósított programok 

TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0014:  

2012. január 23. Kábítószerek korosztályos veszélyei – Klobusitzky György előadása   99 fő 

2012. január 24. Mesekuckó foglalkozás – Horváth Viktória vezetésével 27 fő 
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2012. január 30. Ringató foglalkozás – Solti Emesével 53 fő 

2012. január 30. Kábítószerek korosztályos veszélyei – Klobusitzky György előadása   80 fő 

2012. február 20. Ringató foglalkozás – Solti Emesével 54 fő 

2012. március 26. Ringató foglalkozás – Solti Emesével 50 fő 

2012. április 23. Ringató foglalkozás – Solti Emesével 48 fő 

2012. május 21. Ringató foglalkozás – Solti Emesével 56 fő 

           Össz: 467 fő 

TÁMOP 3.2.4.A-11/1: 

 Böngésszünk együtt! Szövegértés-fejlesztés óvodás korúakkal  

Célcsoport: az 5. életévüket betöltött nagycsoportos óvodások 

Résztvevők: Micimakó Óvoda, Lila Óvoda, Mésztelepi Óvoda, Rét utcai Óvoda 

Időpont: 2012. októberétől 2012. decemberéig   

Össz:  20 alkalommal, 320 fő 

  Olvasó leszek! – szövegértés-fejlesztési trénig  

Célcsoport: BTM-es és SNI-s gyerekek, fiatalok. 

Résztvevők:  Tatabányai Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola, Szent 

József Napköziotthon, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Fellner Jakab 

Szakközépiskola és Szakiskola, József Attila Általános Iskola, Herman Ottó Általános 

Iskola, Óvárosi Általános Iskola, Óvárosi Középiskola és szakiskola 

Székhelyintézmény Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola 

és Szakiskola, Sárberki Általános Iskola, Éltes Mátyás Általános Iskola,  

Időpont: 2012. szeptember 19.-től 2012. december 31.  

Össz.: 69 alkalommal, 497 fő 

 Játsszunk együtt! Játékkal az értő olvasásért  

Célcsoport: az általános iskolák alsó tagozatos diákjai 

Résztvevők: Móra Ferenc Általános Iskola, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, 

Herman Ottó Általános Iskola, Sárberki Általános Iskola 

Időpont: 2011. november 19. –től december 31.-ig  

Össz: 10 alkalommal, 280 fő 

TÁMOP 3.2.13-12/1: 

 Angol kisokos tehetséggondozó szakkör angol nyelv 

Célcsoport: azok a hátrányos helyzetű középiskolások, akik jó eredményeket értek el 

angol nyelvből, ám a különórákat nem engedhetik meg maguknak a szüleik. 

Résztvevők: az Árpád Gimnázium és a Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán 

Szakközépiskola 10-10 diákja 

2012. szeptember 26. – 2012. december 31.-ig  

Össz: 21 alkalommal, 210 fő 

 Ráhangoló I. – Csalamádé: 

Célcsoport: óvodások, s.n.i.-s gyerekek 
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Résztvevők:  Benedek Elek Óvoda, Arany János Óvoda, Szivárvány Óvoda, 

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Diákotthon és Gyermekotthon Hegyháti Alajos tagintézménye, Kömlőd 

Időpont :  2012. november 19.  össz: 93 fő 

 

Rendezvényeink látogatottsága összesen a gyermekkönyvtárban : 4012 fő. 

 

 


