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TARTALMI SZEMPONTOK 

A MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
 
A BESZÁMOLÓ JAVASOLT FELÉPÍTÉSE:  
 

Tartalomjegyzék 
1. Bevezetés  

1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások 
 
 
Az éves beszámoló elkészítésénél a minisztérium megállapításainak teljesítéséből indultunk 
ki. Szüksége van egy intézménynek arra, hogy támogatásban és iránymutatásban részesüljön, 
hogy a munkáját megítéljék, segítsék, esetleg dicsérjék. Ezt a fajta támogatást könyvtárunk a 
minisztériumtól kapta meg 2014-ben a 2013. évi beszámoló értékelésével. A Kulturális 
Államtitkárságnak, a Közgyűjteményi Főosztályának rálátása van az összes megyei könyvtár 
munkájára és össze tudja ezeket vetni a stratégiai elképzeléseinek a megvalósulásával 
országos szinten. 
 
Nemzetiségi ellátás 
 
A 2014. évi ez irányú tevékenységünk előzményeként 2013-ban felmérést végeztünk a 
nemzetiségi települések körében. Komárom-Esztergom megyének 76 települése van, s ezek 
több mint egyharmada nemzetiségi település: 15 német és 9 szlovák község. 
A KSH adatai szerint megyénkben 20.631 fő nemzetiségi él, közülük 10.930 fő német és 
3.537 fő szlovák nyelvű. 
A felmérés alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

• A nemzetiségi oktatás helyzete – nagyon jó. 
• A közösségi színterek, a hagyományápoló kulturális programok a nemzetiségi 

identitástudatot erősítik. 
• A nemzetiségi gyökerű könyvtárhasználók aránya a regisztrált olvasók arányával a 

lakossági megoszlást követi, de a nemzetiségi nyelven olvasók száma településenként 
átlagosan 14 fő a 3890 regisztrált olvasóból. 

• A könyvtárak általában nem gyűjtenek adatokat a nemzetiségi állománnyal és az 
állományt használókkal kapcsolatban. 

• Kevés, sok helyen hiányzik a nemzetiségi állomány gyarapításához a keret.  
• Kicsi a kereslet a nemzetiségi dokumentumok iránt. 

 
Ennek a felmérésnek a továbbfejlesztése történt meg 2014-ben, amikor a nemzetiségi 
települések körében azt firtattuk, hogy a KSZR ellátás keretében – saját 
állományfejlesztési döntésük alapján, milyen fejlesztés, változás történt? 
A kérdőív tartalma: 

- Település neve: 
- Helyi kisebbségi önkormányzat: szlovák/német 
- 2013-ban és 2014-ben beszerzett nemzetiségi dokumentumok száma:  
- 2013-ban és 2014-ben beszerzett nemzetiségi dokumentumok értéke: 
- A könyvtárba járó nemzetiségi folyóiratok száma: 
- Amennyiben nem történt nemzetiségi dokumentum beszerzés, ennek oka (a megfelelő 

– több is - aláhúzandó): 
 nem jelentkezett rá igény 
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 nem voltak beszerezhetőek az igényelt dokumentumok 
 a nemzetiségi oktatás nem igényli 
 a könyvtáros nem ismeri a választékot 
 a könyvtáros a választékot ismeri, de nem tartja megfelelőnek 
 ajándék útján gyarapodik a nemzetiségi állomány 
 egyéb:  

 
A felmérés eredménye: 

- Igen, történt gyarapítás 6 településen, ebből ajándék 5 db, vétel 2 db 11.000 Ft 
értékben és ajándék 1 db. 

- Nem történt gyarapítás 8 településen. 
Miért nem? 

- 8 esetben: nem jelentkezett rá igény, 
- 2 esetben: a nemzetiségi oktatás nem igényli. 

Következtetés: nem élnek a települések a KSZR adta egyedálló, történelmi lehetőséggel a 
nemzetiségi állomány bővítésével kapcsolatban! 
 
Feladat 2015-ben:  

1. Egy szinttel feljebb delegálni a helyi döntést. Fel kell venni a személyes kapcsolatot a 
nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel. Megállapodást kötni, és felkérni őket, hogy - 
amennyiben fontosnak tartják az olvasói forgalom növekedését – megfelelő belső 
kommunikációt fejtsenek ki az eredmények érdekében. Ehhez a megyei könyvtár 
partner a dokumentum szolgáltatás terén. (Megyei ellátási és módszertani osztály) 

2. Feltárni a megyében élő nemzetiségekre vonatkozó dokumentumokat. (Helyismereti 
részleg) 

3. A megyéhez köthető nemzetiségi sajtóanyagok gyűjtése, elektronikus közzététele. 
(Tájékoztatási és bibliográfiai osztály) 

4. Előzetes értesítések szerint 2015-ben jelentős – több ezer kötetes – német nyelvű, friss 
dokumentum érkezik a megyébe ajándék formájában Németországból, amelynek 
feldolgozása és szétosztása pozitív változást jelent majd ezen a területen. 

 
 
Állományvédelem – köttetés 
 
A köttetési tervet elkészítettük, de szabad forrás nem volt a megvalósításra.  
 

Köttetési tervezet 
2014. év 

  
Időszaki kiadványok 

Fajta Méret (cm) Köttetésre 
váró darab 

szám 

Darab  
(átlag) ár (Ft) 

Ár (Ft) 

Napilapok 42-47 111 2.600 288.600 
Könyvként 
kezelt 
folyóiratok 

22-35 30 2.600 69.000 

Kötve őrzött 
folyóiratok 

25-30 80 2.300 184.000 

Összes - 221 - 541.600 
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Könyvek 
 Méret (cm) Köttetésre 

váró darab 
szám 

Darab 
(átlag) ár (Ft) 

Ár (Ft) 

Jelenleg 
átkötésre 

váró 

változó 94 2.000 188.000 

Előzetes 
tervezet 

változó 400 2.000 800.000 

Összes - 494 - 988.000 
 
 
Állományfejlesztés – feldolgozás 
 
A 2014-ben beszerzett dokumentumok IKR-be történő feldolgozása napra készen megtörtént. 
A vétel útján beszerzett könyvek esetében csúszást az NKA-tól kapott ajándékkönyvek 
bevételezése okozott, mert ezeket a visszaigazolási határidő miatt előre kellett venni. 
 
Szolgáltatások – nyitva tartás 
 
Megállapítottuk előzetes nyomon követéssel, statisztikai elemzéssel, hogy a fiókkönyvtárak 
nyitva tartása nem indokolt szombati napokon, mert rendkívül alacsony (1-2 fő vagy 0) a 
látogatások száma. Ennek kompenzálására folyamatosan hirdettük a helyszíneken, hogy a Fő 
téren nyitva van a könyvtár 9-17 óráig szombati napokon. 
 
Elektronikus könyvtár - digitalizálás 
 
Elkészült az intézményi digitalizációs terv, amelynek nyomán tovább folytatódott – immár 
ennek megfelelően – az elektronikus könyvtár tartalmi fejlesztése. Döntés született a könyvtár 
birtokában lévő eddig feldolgozatlan aprónyomtatvány-gyűjtemény tematikus rendezéséről, 
amely az alapját képezheti az elektronikus könyvtár új arcának, amely az ELDORADO 
programban is hasznosulni tud. 
 
Informatikai humánstruktúra 
 
A könyvtár informatikai feladatainak összefogója, hardverhez és szoftverhez köthető 
feladatok felelőse a rendszergazda, aki az igazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik. 
Munkáját egy rendszertechnikus segíti. A rendszer tartalommal történő megtöltésének két 
felelőse van, s mindkettő könyvtáros-informatikus végzettségű. A Tájékoztatási és 
bibliográfiai osztályon dolgozó munkatárs feladata a könyvtár tevékenységének informatikai 
megjelenítése (honlap, KemLib, eTanácsadás), a helyi használó-képzés koordinálása. A 
Megyei ellátási és módszertani osztályon dolgozó kolléga végzi az egész megyére kiterjedően 
az informatikai tartalmakkal kapcsolatos feladatokat. A feladatok végzése, a fejlesztések 
menedzselése jó munkaszervezéssel megoldottak önálló osztály működtetése nélkül – amelyre 
egyébként sem helyiség, sem megfelelően bérezhető osztályvezető nem állna rendelkezésre. 
 
Beiskolázás - továbbképzés 
 
Elkészült az egyes szervezeti egységek továbbképzési tervei alapján az intézményi terv 2015-
től 2020-ig terjedően (2. számú melléklet).  
 
 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 

5

Stratégiai dokumentumok 
 

1. Elkészült az intézmény SWOT-analízise. (7. számú melléklet) 
2. Aktualizáltuk az intézményi stratégiát. Stratégiai cselekvési terv a 3. számú 

mellékletben. 
3. Az év során elkészült az összevont intézmény SZMSZ-e és aktualizált 

könyvtárhasználati szabályzata. 
4. Felkészültünk a nyilvános könyvtárak szakértői vizsgálatának keretében történő 

ellenőrzésre november-december hónapokban.  
 
Imázs erősítő eredmények 
 

1. A wikipédiában szócikket készítettünk a könyvtárról történeti leírással, fontosabb 
adatokkal. (Kevés megyei könyvtár van benne!) 

2. Növekedett a közösségi szolgálatban részt vett diákok és középiskolák száma. Ez 
terven felüli elfoglaltságot jelentett munkatársainknak. 

3. Androidos fejlesztés kiterjesztése a kistelepülésekre, amelynek alkalmazásával a 
települési könyvtárak állománya is elérhető az ott lakók számára okostelefonról. 
 

eMagyarországpont szolgáltatás fejlesztésében nagy változás történt. 2013. január 1. előtt a 
korábbi városi könyvtár és a 4 fiókkönyvtár mindegyike eMagyarország pontként működött és 
a fiókkönyvtárosok közül 4 fő e-tanácsadó volt. 2014 júliusától a megyei könyvtár 
koordinálásával indult a könyvtár a NFM – NIIFI – eMagyarország Centrum MeMoP-2014. 
jelű pályázatán és nyerte meg Komárom-Esztergom megyében egyedüliként. Ezzel a központi 
könyvtár lett a megye minta eMagyarország pontja. Nettó egy millió forintot nyert 
informatikai fejlesztésekre, amely segíti és támogatja az e-tanácsadói tevékenységet és 
előadásokat, lehetővé teszik az okostelefonos és tabletes applikációk használatának 
demonstrálását.  Az elnyert összeg négy előadást is lehetővé tett, melynek során a digitális 
írástudást népszerűsítettük a digitális világban kezdők, haladók, diákok és álláskeresők 
számára. Ezen kívül 10 db, megyén belüli eMagyarország pont meglátogatására került sor 
adatgyűjtés, ellenőrzés céljából. 
A pályázat lezárása után a központi könyvtárban, a megnyert eszközökből 3 olvasói és egy 
mentori számítógép továbbra is az e-tanácsadást szolgálja. Igénybe vehető többek között 
elektronikus ügyintézésre, az Erzsébet-program pályázati ügyintézésére, a háztartási nagygép-
csere programokhoz, a magyarorszag.hu oldalán elérhető szolgáltatásokhoz. A további 
informatikai eszközök a települési könyvtárak digitális írástudás fejlesztésében, valamint a 
könyvtár használóképzésein, NetNagyi klubjának programjain segítik az előadói munkát. 
 
Előrelépés az infrastruktúra fejlesztésében 
 
A könyvtár Fő téri épületének állapota indokolja egy teljesen új épület építését, ahogy azt a 
Kulturális Államtitkárság értékelése is megállapította. Tatabánya Önkormányzatának 
2020-ig szóló terveibe belekerült egy integrált tudásközpont létrehozása, megépítése, 
amely az EDUTUS Főiskola Könyvtárának is helyt adna. A tervkészítés az Önkormányzatnál 
elindult 2014 őszén. Az ITP-be való beemeléssel pályázati segítséget is igénybe lehetne venni 
a központi könyvtár megújításához.  
 
 

1.2. A 2014. évi főbb munkatervi pontok teljesülése 
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2. Szervezeti kérdések  
2.1. Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra 

 
A 2013-as évben fenntartó által engedélyezett 39,25 fős létszámkeret 2014-ben sem változott, 
azonban a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 pályázatnak köszönhetően 2 fő megváltozott 
munkaképességű személy alkalmazása vált lehetővé intézményünk számára fizikai 
munkakörben. Továbbá - a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével - 3 fő kulturális 
közfoglalkoztatott is segítette a fiókok és a gazdasági részleg munkáját. 
 
1 fő nyilvántartó kollégánk kérte nyugdíjazását 2014. november 1-jétől, helyét egy korábban 
kulturális közfoglalkoztatottként már könyvtárunkban dolgozó személy vette át, aki a köztes 
időben önkéntesként segítette az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály munkáját. 
 
1 fő raktáros kollégánk adta be közös megegyezéssel a felmondását 2014. október 5-én, 
helyette informatikus asszisztensként foglalkoztatjuk a korábban szintén kulturális 
közfoglalkoztatottként nálunk dolgozó kollégát. Ezzel jelentősen megerősödött az 
informatikai ellátás könyvtárunkban.  
 
A GYED-en lévő nyilvántartó kollégánkat egy kommunikációs főiskolát végzett fiatal 
munkavállaló alkalmazásával pótoljuk PR és rendezvényszervező munkakörben. Ez 
mindenképpen jelentős pozitív változás a humánerőforrás gazdálkodásban azzal, hogy 
megfelelő ember került a megfelelő helyre – ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az állás 
meghirdetésére diplomás könyvtáros nem jelentkezett a munkakör betöltésére. Ez az elmúlt 5 
évet nézve jelentős változást jelent.  
 
Az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály létszámában változás nem történt, melynek 
feladatait továbbra is 8 fő látta el: 

1. az összes dokumentumtípus  
- nyilvántartása (rendelés, érkeztetés, állományba vételhez történő előkészítés, 

számlák leadása, reklamáció, partner intézményekkel való kapcsolattartás, 
ajándékok fogadása, stb.) 

- feldolgozása (formai és tartalmi feltárással), 
- állományba vétele, illetve 
- az állomány apasztása és a könyvek selejtezés utáni árusításra bocsátása 

(évente 2 alkalommal könyvvásár szervezése), 
- az átkötésre szoruló dokumentumok összegyűjtése, és köttetésre adása (ez 

2014. évben anyagi forrás hiányában elmaradt), 
- ajándékkönyvek fogadása; 

2. a kölcsönzői szolgálat (nyitvatartási időben történő) folyamatos biztosítása, és az ezzel 
járó adminisztrációs feladatok elvégzése (késedelmes olvasók megkeresése, 
előjegyzések kezelése, e-mail-en történő olvasói kapcsolattartás, olvasói adatok 
nyilvántartása, stb.); 

3. olvasóink, látogatóink internet- és számítógép-használatának adminisztrációja, 
alkalmankénti (tudásunk szerinti) számítógép-használatban való segítségnyújtás 
ügyeleti kölcsönzői szolgálatunk során; 

4. statisztikák készítése negyedévente fenntartónak: 
- könyvtári állománnyal (gyarapodás, apasztás) összefüggő adatok szolgáltatása, 
- forgalommal (használói) összefüggő adatok szolgáltatása; 

5. fiókkönyvtáraink, esetenként megyében működő könyvtárak szakmai 
tanácsadásnyújtása, szolgáltatáshoz szükséges nyomtatványok biztosítása 
(olvasójegyek, látogatójegyek készítése, stb.); 
könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása, fiókközi kölcsönzés adminisztrációja; 
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7. szolgáltatásunk folyamatos működéséhez szükséges nyomtatványok (olvasójegyek, 
adatlapok, stb.) beszerzése, esetenként előállítása (olvasójegyek tervezése, 
szerkesztése, stb.). 

 
2014. évben a fiókkönyvtárakban dolgozó kollégáink szakmai munkáját fokozott figyelemmel 
kísértük, koordináltuk, és segítettük. Hetente személyesen is találkoztunk, s nemcsak a vezetői 
megbeszélésen elhangzott információkhoz jutottak így hozzá, hanem szakmai 
megbeszéléseken, továbbképzésben is részt vettek. 
 
2014 januárjában a Megyei ellátási és módszertani osztály vezetője lemondott 
megbízatásáról, így helyére az egyik szaktájékoztató kollégát nevezte ki a könyvtár vezetője, 
míg a korábbi osztályvezető visszakerült a Tájékoztatási és bibliográfiai osztályhoz. 

 
2014 júniusában a Tájékoztatási és bibliográfiai osztály egy tagja „A Megyei Könyvtárért 
díj”-ban részesült a Könyvtár öko-arculatának kialakításában és fenntartásában kifejtett 
kezdeményező és fejlesztő szerepéért. 
2014 decemberében ugyanezen osztály vezetője jelezte lemondási szándékát az igazgató felé, 
aki azt 2015. január végi határidővel elfogadta. 

 
A könyvtár 2014. évben érvényes szervezeti ábrája az 4. számú mellékletben tekinthető meg. 
  

 
2.2. Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások  

 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár új Szervezeti és Működési Szabályzatát 2014. 
június 30-ával fogadta el az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága. 
 
2014 januárjától bevezetésre került az átdolgozott, aktualizált Kollektív Szerződés, valamint 
2014. július 1-jétől használatba került a könyvtár új Iratkezelési Szabályzata is. 
 
A GAMESZ-szal megállapodás történt az együttműködés feltételeiről. 
 

 
3.  A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása  

 
2013. év elején kezdődött el a két (megyei és városi) könyvtár szakmai összevonása, melynek 
során a szakmai irányító feladatokat a központi (korábbi megyei) könyvtár látta el, míg a 
városi hálózatban lévő könyvtárak – Bánhidai, Felsőgallai, Kertvárosi, Népház úti, Újvárosi 
könyvtára – fiókkönyvtárakként üzemeltek tovább. Mindkét könyvtár a TextLib integrált 
rendszert használta, de az adatbázisok egyesítése egy nehéz és hosszú folyamat volt, amelybe 
az integrált rendszer fejlesztőjét is be kellett vonni. Így az adatbázisok egyesítése, az egységes 
kölcsönzési rendszer működése az év végére vált rutinszerűvé. 

 
 

3.1. Gyűjteményszervezés – állományépítés  
 

Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály 
 
Könyvtárunk Gyűjtőköri szabályzatában megfogalmazottak szerint a gyűjteményszervezés 
főbb irányai: 

- A könyvtár gyűjti az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó műveket — esetenként 
kutatási, többségében tájékoztatási igény kielégítéséig — és az ismeretterjesztő 
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irodalmat, valamint az olvasói igényekhez alkalmazkodva a főiskolai és egyetemi 
tankönyveket, elsősorban – de nem kizárólagosan – nyomtatott formában. 

- Erős válogatással beszerzi azokat a műveket is, amelyek a tudományos 
ismeretterjesztés szintjét nem érik el, de jelentős iránta az olvasói igény. A 
példányszám megállapításának a potenciális használói kör igényeit és az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer tagságából ránk háruló feladatokat vesszük figyelembe. 

- Beszerezzük az értékes magyar és világirodalmi szépirodalmat. A klasszikusokat 
olyan példányszámban, ami tekintettel van a meglévő állományra, annak állapotára; a 
kortárs műveket válogatva, a várható olvasói érdeklődésnek megfelelően. 

- Idegen nyelvű szépirodalomból elsősorban a megyében élő kisebbségek anyanyelvén 
és világnyelveken vásárolunk, erős válogatással. 

- Megvásároljuk a magyar és az egyetemes filmművészet alkotásait, válogatással a 
kortársakat. 

- A helytörténeti kutatás támogatása érdekében a helyismereti irodalmat valamennyi 
könyvtári dokumentumtípusra vonatkozóan - függetlenül megjelenési idejétől - a 
teljesség igényével gyűjtjük. 

- A magyar hírlapokat és folyóiratokat olyan válogatással szerezzük be, hogy az képes 
legyen a használók ismeretszerzési és szórakozási igényeinek kielégítésére, valamint a 
világnyelveken megjelenő periodikumoknak olyan minimális választékát biztosítjuk, 
amely segíti a használók információszerzését. 

 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 2014. évben (is) folyamatosan, és a gyűjtőköri 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően, tervszerűen gyarapította állományát. 
A központi könyvtár gyarapodási javaslatát a tájékoztató osztályon dolgozók, míg a 
fiókkönyvtárak részére az ott szolgálatot teljesítő kollégák tették meg, természetesen a 
használói igények alapján.  
Az állományfejlesztési és olvasószolgálati osztályon az előző évben 2 munkatárs kapcsolódott 
a könyvtár gyarapítási tevékenységéhez. Egyik kolléga az időszaki kiadványok rendelésének 
nyilvántartását, majd feldolgozását végezte, míg a másik kollégánk az összes (időszaki 
kiadványokon kívüli) dokumentumtípusok rendelését intézte. Ők gyűjtötték be a 
fiókkönyvtárban dolgozó kollégák kívánságait is, akik használóik kérését figyelembe véve 
tettek javaslatokat a beszerzésre. 
Kis mennyiségű kötelespéldány gyarapodásunk mellett igen jelentős volt még az olvasóinktól, 
látogatóinktól, magánszemélyektől kapott ajándékkönyvek száma is, az év során összesen 
8041 darabot válogattunk át a tájékoztató osztály munkatársával. (2013. évben 4596 db 
könyvet kapott könyvtárunk ajándékba.) 

 
 

 
2014. terv 2014. tény változás %-ban 

előző évhez 
(2013.) képest 

gyarapítási összeg (Ft)   12.500.000,- 12.565.642,- 75% 
ebből könyv (Ft) 7.500.000,- 8.516.891,- 73% 
ebből folyóirat (Ft) 4.000.000,- 3.471.858,- 96% 
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) 1.000.000,- 576.893,- 43% 

 
gyarapodás (db) 5.000 10.895 262% 
ebből kötelespéldány (db) * 99 125% 
ebből nemzetiségi dokumentum (db) * 87** 2.175% 
megyei könyvtár által digitalizált 
dokumentumok száma (– könyvtári egység) 

   

* nem volt tervezett szám 
** a nemzetiségi dokumentumok 2013. év második felében megérkeztek, csak állományba vételük áthúzódott 
2014. évre. 
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2014. évben állományba vett dokumentumaink gyarapodási mértéke jóval meghaladja az 
előző évit, mely magyarázható azzal, hogy a Textlib könyvtári szoftverek összevonása miatti 
tesztelési munkálatok sürgőssége, a feldolgozói létszámunk csökkenése is befolyásoló 
tényezőként hatott az állományba vételi munkánkra, így számszerű adatainkra. Nem jutott idő 
a 2013-as év utolsó két hónapjában rendelt és megérkezett dokumentumok többségének 
állományba vételére, és december folyamán csoportunk még a Megyei ellátási és módszertani 
osztály feldolgozói, állományba vételi munkáiban is segítséget nyújtott. Vagyis a 2013. év 
végén érkezett dokumentumszállítmányok többsége 2014. évben került állományba, és nem 
szabad megfeledkezni arról a több millió forint értékben érkezett dokumentumszállítmányról 
sem, amely a Nemzeti Kulturális Alap különböző programjai keretében (Márai IV. 700.000,- 
Ft, Könyvtámogatási 6.486.883,-) gazdagította könyvtárunk állományát.  

 
 

Gyarapítás 
 

1. A JAMK szerződésben áll a közbeszerzési eljárás nyertesével a Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft.-vel, ezért az állománygyarapítás elsődlegesen az Új Könyvek 
állománygyarapítási tanácsadó füzet alapján történik. A kiadvány kéthetente érkező 
számait a tájékoztató könyvtárosok átnézik, összevetik a könyvtár állományával, majd 
a recenzió áttanulmányozása után javaslatot tesznek a dokumentum beszerezésére. 

2. Folyamatosan rögzítjük és – amennyiben gyűjtőkörünkbe tartozónak tartjuk – 
beszerezzük azokat a dokumentumokat is, melyekre az olvasók tesznek javaslatot akár 
személyesen, akár levélben, akár az Olvasók könyvében. 

3. Rendszeresen zajlik a kötelespéldányként könyvtárunkba érkező dokumentumok 
áttekintése. 

4. Folyamatos az ajándékként kapott könyvek átválogatása és döntés az állományba 
vétel vagy egyéb felhasználás (pl. adományozás vagy eladás) szükségességéről. Az 
átnézés és válogatás munkáját szaktájékoztató végzi.  

 22 esetben 8.041 db könyv átnézése javaslatok alapján: 
- 250 db a saját állományunkba, 
- 150 db a hálózatunkhoz, 
- 300 db a helyismereti állományrészünkbe, 
- 150 db a gyermekrészlegünkbe, 
- a többi példány eladásra került. 

5. Az NKA Könyvtámogatási programjának I. és II. pályázatára is állományunk 
figyelembe vételével benyújtottuk könyvigényünket. 

 I. program: 126 db (Az igényeinket figyelmen kívül hagyva jóval több féle könyvet 
 és az igényeltnél lényegesen több példányban kaptuk meg a dokumentumokat.) 
 II. program: 58 db (Megvalósulás 2015-ben) 

6. Márai IV. program: a javaslattételt, az összesítést és a rendelésre leadást is az 
tájékoztató osztály munkatársai végezték. 

 Összesen: 334 db dokumentum 699.804 Ft értékben – ebből fiókok: 123 db szak- és 
 139 szépirodalom (összesen: 262 db), JAMK: 37 db szak- és 35 db szépirodalom 
 (összesen: 72 db) 

7. Hangoskönyv rendelés a Titis Hangosregény Kiadótól: 87 db 
8. Ünnepi könyvheti rendelés a Kello listája alapján: 74 db 
9. Ulpius Ház személyes vásárlás akciós kínálatból: 30 db 
10. ODR utánrendelés a 2013-as Új Könyvek füzetei alapján: 361 db 
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Gyarapodás módja szerint - 
JAMK összes könyvtára 

2013. év* 2014. év 
Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

VÉTEL útján 3.221 6.430.337 6.174 13.047.933 
MÁS módon 929 1.656.945 4.721 11.397.925 

GYARAPODÁS ÖSSZES 4.150 8.087.282 10.895 24.445.858 
*2013. évtől a dokumentumokat áfa nélkül, és a kedvezménnyel csökkentett értéken vesszük állományba 
 
 

Gyarapodás 
dokumentumtípusok szerint - 

JAMK összes könyvtára 

2013. év* 2014. év 
Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

Könyv 3.827 7.493.901 10.219 22.630.147 
Könyvként kezelt folyóirat 31 180.313 0 0 
Hangzó – kép – 
program 

CD 145 75.287 232 271.101 

  CD-ROM 39 7.296 15 18.215 
  DVD 85 311.682 414 1.475.515 
  DVD-ROM 8 4.143 12 41.500 
  Dia 1 1.000 0  0  
Egyéb Kézirat 14 13.660 3 9.380 
Összes gyarapodás 4.150 8.087.282 10.895 24.445.858 

*2013. évtől a dokumentumokat áfa nélkül, és a kedvezménnyel csökkentett értéken vesszük állományba 
 
 
Fiókkönyvtárak 
 
A fiókkönyvtárak gyarapodása az adatbázis összetöltése után ugrásszerűen megnőtt, mivel a 
2013. évben beszerzett dokumentumok többsége csak ez év elején került állományba. 
 

Dokumentumtípusok szerinti gyarapodás 
- Fiókkönyvtárak  

2014. év 
Darab Érték (Fő) 

Könyv   3.348 7.229.701 
Hangzó – kép - program CD 75 95.127 
  CD-ROM 0 0 

  DVD 76 266.037 
  DVD-ROM 5 27.000 
Egyéb   0 0 
Összes gyarapodás   3.504 7.617.865 

 
 
British Council 
 
A British Council GatewayUK állományába a 2013/2014-es évi támogatási keretösszegből - 
100.000 Ft értékben – 48 könyvet, 23 audiovizuális dokumentumot és 8 programot 
vásároltunk.  
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Apasztás 
 
Könyvtárunkban a tervszerű állományapasztás folyamatos, a gyarapítással azonos szerkezeti 
struktúrában működik, tehát az Egyetemes Tizedes Osztályozás főosztályai szerint beosztott 
munkatársak gyarapítói, apasztói, gondozói az állományrésznek. 2014-ben az egyre nagyobb 
gondot okozó helyhiány miatt fontos volt egyes állományrészek soron kívüli apasztása.  
 
2014. évben is folytattuk - a már megszokott módon és a jogszabályoknak megfelelően – az  
állományból való apasztást, melynek válogató munkáját a Tájékoztatási és bibliográfiai 
osztály munkatársai végezték, viszont a selejtezéssel járó adminisztrációt (adatbázisba történő 
felvitel, jegyzékkészítés, engedélyeztetés, stb.) 1 fő nyilvántartó kolléga végezte. 
Tavalyi évben kicsit kevesebb dokumentum törlésére került sor, mint az előző évben, ennek 
oka, hogy kolléganőnk nyugállományba vonult, s e munkavégzést helyettesítésekkel oldottuk 
meg. 

 
 

Összes törlés 
2013. év 2014. év 

Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 
Könyv 7.429 1.608.514 6.494 1.184.464 
Hang és kép hord. 
összes 47 97.415 33 140.422 
Folyóiratok 47 229.040 33 165.080 
ÖSSZES TÖRLÉS 7.523 1.934.969 6.560 1.489.966 

 
 

A fiókkönyvtárakban történő selejtezésre az ott szolgálatot teljesítő munkatársunk tehet 
javaslatot - a tervszerű állományapasztás, illetve a természetes elhasználódás címén kivonásra 
kerülő dokumentumokat az adatbázis megfelelő menüpontjában regisztrálja, és a 
dokumentumokat, a szabályzati előírásnak megfelelően kezeli. 
A törölt dokumentumok – adatbázisban történő - negyedévenkénti zárása a központi 
könyvtárban történik, valamint az ezzel kapcsolatos fenntartói engedélyeztetés, statisztika 
készítése is az osztályon dolgozó kolléga feladatkörébe tartozó tevékenység. 
 
Évtizedek óta látogatóink körében nagy népszerűségnek örvend és várva várt eseménynek 
számít, az osztály szervezésében meghirdetett könyvvásár, amit évente két alkalommal 
tartunk, és lebonyolításában az egész kollektíva részt vállal. A kiárusításon nem csak az 
általunk (központi-, és fiókkönyvtárakban) törölt könyveket, időszaki kiadványokat árusítjuk 
ki, de az ajándékképpen felkínált könyvek, folyóiratok is eladásra kerülnek. 2014. évben 
tavaszi és őszi időpontokban szerveztünk kiárusítást, melynek bevétele meghaladta a 330 ezer 
forintot. (2013. évben meghaladta a 400 ezer forintot.) Látogatóink igényére került pár évvel 
ezelőtt kialakításra egy különálló polc központi könyvtárunk bejáratánál, ahol a nyitvatartási 
napokon – erős válogatással –, de rendszeresen kínálunk eladásra könyveket, időszaki 
kiadványokat. A kínálatot naponta töltjük, hetente váltogatjuk a folyamatosan érkező 
ajándékkönyvekkel, selejtezett címekkel, mivel az érdeklődők keresik, és szívesen 
böngésznek, vásárolnak az itt található művekből. 
A könyvvásárról megmaradt könyveket válogatva csomagoljuk. Egy részét, újból árusítjuk, 
vagy szociális intézmények, határon túli könyvtárak részére adományozzuk. Aminek az 
állapota ezt nem teszi lehetővé vagy már többször került kiárusításra, újrahasznosításra kerül. 
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Gondozás, ellenőrzés – védelem  
 
Állományunk épségét minden eszközzel próbáljuk védeni, anyagi lehetőségünkhöz képest az 
elhasználódott, de előjegyzett, keresett példányokat köttetni, az apróbb hibákat, szakadásokat - 
amennyiben megoldható - magunk javítani (gerinc ragasztása, stb.). 
Sajnos a 2014-es esztendőben sem volt biztosított az anyagi forrás arra, hogy az évek óta 
elhasználódott, és még olvasóink által igényelt címeket, valamint a megőrzésre szánt 
folyóiratokat, napilapokat átköttessük. Az időszaki kiadványok egy részét tékába helyezve 
tároljuk, míg a kötetlen napilapok tárolása egyre nehézkesebbé, és kezelhetetlenebbé válik. 
2014 nyár elején aktualizáltuk köttetési tervünket, intézményünk be is építette a 
költségvetésünk módosításába, de sajnos így sem sikerült anyagi forrást találni e tevékenység 
elvégzéséhez.  
Bízunk benne, hogy a 2015-ös költségvetésben a fenntartó biztosítja az anyagi fedezetet e 
dokumentumok tartós megőrzéséhez. A nem nyomtatott formátumú dokumentum-
állományunkból a lemezen található hordozókat visszavétel alkalmával speciális, e célra 
készített tisztító berendezéssel igyekszünk óvni, és védeni. Szabadpolcos övezetünkben, 
raktárainkban az épület állaga miatt nem tudjuk biztosítani a megfelelő hőmérsékletet és 
páratartalmat. 

 
 

- Feldolgozás, állományfeltárás 
 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a Textlib integrált könyvtári rendszert használja, 
az állományba kerülő dokumentumok feldolgozása ebben az adatbázisban történik. Az 
Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály feladata, hogy a megvásárolt, vagy egyéb úton 
bekerült dokumentumok mind formai, mind tartalmi szempontból – szabványi előírásnak 
megfelelően – visszakereshetőek legyenek katalógusunkban. 
Az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztályon belül 3 fő végez feldolgozói munkát, 
ebből 1 fő – emellett – a könyvtárközi kölcsönzés feladatait is ellátja. Munkatársaink a 
feldolgozás során a Könyvtárellátó által rendelt és letöltött rekordokat ellenőrzik, illetve az ott 
nem található dokumentumok leírásait készítik el, vagyis lehetővé teszik az adatbázisban – a 
lehető legpontosabb szempontok szerinti - visszakeresést. 
 
 

  

Összes 
feldolgozói 
munka az 

adatbázisban 
(db) 

Rögzített 
rekordok 
száma az 

adatbázisban 

Könyv közös 53   53   
Könyv kötet 1.044   1.044   
Disszertáció 14   14   
Program részegység 8   8   
Térkép 28   28   
Helyismereti tezaurusz 48    - 
Analitika 1.138   1.138   
Deszkriptorok 1.207    - 
Sorozat 29    - 
Audiovizuális közös 52   52   
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Audiovizuális részegység 427   427   
Audiovizuális részdokum. 318    - 
Időszaki bevitel 25   25   
Könyv példány (KSZR) 275    - 
AV és egyéb példány (KSZR) 4    - 
Bizonylat 137    - 
Bizonylat sora 1.389    - 
Bevitel összes 6.196   2.789   
Módosítás (db)     
Könyv közös 111   111   
Könyv kötet 8.612   8.612  
Könyv kötet idegen nyelvű 12.000   12.000   
Program részegység 24   24   
Térkép 25   25   
Disszertáció 1   1   
Sorozat 10    - 
Deszkriptor 1.079    - 
Helyismereti cikkek 4.746    - 
Audiovizuális közös 205   205   
Audiovizuális részegység 2.266   2.266   
Időszaki módosítás 701    - 
Időszaki gyűjtés (téka) 91    - 
Időszaki gyűjtés példány(téka) 92    - 
Módosítás összes 29.963   23.244   
Összes feldolgozói munka 36.159   26.033   

 
A tavalyi év első felében a központi könyvtárba kerültek a volt városi hálózat leltárkönyvei is, 
és megkezdődött a példányok értékfelvitele – önkéntes diákok segítségével. 
 
Helyismereti repertorizálás 
 
A Tájékoztatási és bibliográfiai osztály munkatársai összesen 5 napilapot és 82 folyóiratot 
repertorizálnak napi, illetve havi rendszerességgel (a helyismereti részleg munkatársai is 
végzik ezt a munkát). Munkájuk során nemcsak felkutatják a helyi vonatkozású cikkeket, 
hanem rögzítik is azokat a TextLib katalógusban. Könyvtárunk célja ezzel a munkával a 
Komárom-Esztergom megyére vonatkozó folyóirat- és napilapcikkek könyvtári adatbázisban 
történő feldolgozása a megőrzés és a visszakereshetőség céljából. 
2014. évben a repertorizálás során feldolgozott cikkek száma összesen 1.149 db, az 
elektronikus katalógusban rögzített és módosított rekordok száma összesen 9.622 db volt. 
 
Irodalmi analitika 
 
Könyvtárunk hagyományainak megfelelően gyűjti az irodalmi elemzéseket: vers-, dráma-, 
novellaelemzéseket. Az elemzéseken kívül az elemzés elméletével foglalkozó tanulmányok is 
feltárásra kerülnek, melyek a Textlib katalógusban megtalálhatók. 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 

14

Az irodalmi elemzések analitikus feltárását szaktájékoztató végzi. (A könyvek analitikus 
feltárásában segítettek az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály munkatársai, ezért 
lett magasabb a módosított rekordok száma.) 
 

Analitika 2012. 2013. 2014. 
Irodalmi  172 db bevitel 256 db bevitel, 

69 db módosítás 
66 db bevitel, 
872 db módosítás 

 
2014-ben több alkalommal is a polcok bővítésére került sor a krimi és a romantikus irodalom 
jelentős helyhiánya miatt. A könyvek belső borítóján KRI és ROM jelöléssel különböztetjük 
meg az állományrészek dokumentumait. Ezen kívül a Textlib katalógusban is rögzítettük a 
jelöléseket, raktáros kollégáink a polcra visszakerülő könyveket is ellenőrizték, és pótolták a 
jelölést mind a könyvekben, mind a katalógusban. 
 
Az angol nyelvű szépirodalmi művekből is nagyobb kínálatot alakítottunk ki az olvasótérben 
a szépirodalmi polc végén úgy, hogy a British Council szépirodalmi könyveit áthelyeztük a 
nyelvészeti rész polcaira. 
 
 

- A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (%) 
 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága – a központi és a fiókkönyvtárakat együttesen 
véve figyelembe – 99 %-osnak mondható. 
A központi könyvtárban 100 %-os az állomány elektronikus feldolgozottsága, míg a 
fiókkönyvtárak (volt városi könyvtár) esetében ez nem mondható el, mivel a nem 
hagyományos formátumú dokumentumok feldolgozottságában vannak hiányosságok. E 
dokumentumtípusok Textlib rendszerben történő megjelenítése, a két adatbázis összevonása 
után, a tavalyi évben kezdődött el, s várhatóan 2015. év végén már elmondható lesz, hogy a 
könyvtár több mint 400 ezres állománya 100 %-os teljes lefedettségben lesz megtalálható 
könyvtári adatbázisunkban.  
 

 
3.2. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár nyitott a csoportosan jelentkező vagy egyéni 
igényekre, ha könyvtárbemutatást kérnek. 
2014-ben a szokásos bemutató foglalkozások mellett nagy sikert arattak az interaktív 
bemutatóink, amikor a nyilvánosság elől elzárt könyvtári területeket, a munkaszobákat, 
raktárakat, és az ott folyó munkát is bemutattuk az érdeklődőknek. 
A közfoglalkoztatási programban részt vevők számára könyvtárbemutatót tartottunk, 
felhívtuk a figyelmüket a könyvtárban rejlő lehetőségekre az információszerzéshez. 
A középiskolák részéről több alkalommal is igény jelentkezett „A könyvtár, mint munkahely” 
bemutatására, amely az osztályfőnöki órák keretében bonyolódott. 
 
Az általános- és középiskolai osztályokon, óvodás csoportokon, sérült fiatalokat nevelő 
intézményeken kívül a helyi családsegítő központ is több alkalommal látogatott el hozzánk 
egy-egy baba-mama csoporttal. Nagy örömünkre a helyi szervezésű nyári táborok kedvelt 
célpontjaivá is váltunk. Gyermekkönyvtárunk könyvtárbemutató-, könyvtárhasználati- és 
tematikus foglalkozásai mellett a Papírszínházi „előadások” is népszerűek voltak (a 
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Papírszínház-sorozatból 1-1 mű bemutatása után egy, a meséhez kapcsolódó alkotás 
elkészítése).  
Tapasztalataink szerint a foglalkozásainkat rendszeresen látogató osztályok 75 %-a 
beiratkozik könyvtárunkba. 
A tárgyév során 15 intézményből, 61 alkalommal 1364 fő vett részt gyermekkönyvtárunk 
foglalkozásain. 
 

Csoportos látogatások a Fő téri felnőtt könyvtárban: 

 

Dátum Megnevezés Létszám (fő) 
2014.02.26. Könyvtárismertetés 

közfoglalkoztatottaknak 
42 

2014.04.07. Cool-túra - középiskolák vetélkedője 110 
2014.05.09. Könyvtárismereti óra 13 (14 év alattiak) 
2014.05.10. Könyvtárismereti óra 10 (14 év alattiak) 
2014.05.16. Könyvtárbemutató 11 
2014.05.16. Könyvtárbemutató 10 
2014.05.23. Könyvtárlátogatás 16 
2014.05.23. Könyvtárlátogatás 13 
2014.06.06. Tatabányai könyvünnep 224 
2014.10.19. Könyves vasárnap 449 
2014.10.19. Könyvtári monopoly 23 
 Összes látogató: 921 

 
 

A tájékoztató szolgálat ügyeleti idejében megválaszolt referensz kérdések ETO és téma 
szerinti megoszlása, az ellátott tevékenységek és a használt eszközök/dokumentumok 

száma havi bontásban féléves összesítéssel 
 
 

 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. I.félév Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. II.félév össz. 

0 13 9 16 11 13 20 82 18 7 26 21 20 18 110 192 

1 85 69 83 83 66 62 448 57 54 92 91 96 60 450 898 

2 15 31 18 18 23 18 123 14 16 16 18 20 16 100 223 

3 82 150 131 149 108 91 711 79 86 155 178 147 141 786 1497 

37 55 48 64 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 167 

5 31 41 22 23 27 26 170 17 22 45 32 30 31 177 347 

6 105 104 102 112 80 64 567 106 73 115 116 123 103 636 1203 

7 61 66 55 57 30 35 304 48 33 53 57 54 46 291 595 

8 68 56 53 83 57 43 360 50 39 68 58 63 67 345 705 

9 77 116 88 88 115 71 555 87 75 75 113 85 86 521 1076 

össz. szak 592 690 632 624 519 430 3487 476 405 645 684 638 568 3416 6903 

Szép 212 273 241 200 266 226 1418 279 259 285 280 279 234 1616 3034 

Helyism 30 26 18 35 22 7 138 16 15 21 22 30 10 114 252 

Szám.gép 115 102 95 71 65 68 516 67 40 86 89 72 85 439 955 

Tel.szak 31 26 32 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 89 

Tel.szép 8 2 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 

Tel. pult 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Tel. 0 0 0 16 27 18 61 23 13 23 31 22 24 136 197 

Per.Kurr 74 83 60 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 217 

Per. Ret 78 214 188 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 480 

Helybkölcs.period. 0 0 0 0 0 0 0 117 67 115 244 103 102 748 748 

Könyv Szak 939 857 750 0 0 0 2546 0 0 0 0 0 0 0 2546 

Könyv Szép 333 320 282 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 935 

Helybkölcs. könyv 0 0 0 0 0 0 0 533 327 660 640 436 515 3111 3111 

Összes helyben 
kölcs. dok. 
(periodika+könyv) 1424 1474 1280 691 588 567 6024 650 394 775 884 539 617 3859 9883 

raktárból hozott 784 661 617 813 767 515 4157 709 498 693 835 902 641 4278 8435 

helyb.k.össz. 2208 2135 1897 1504 1355 1082 10181 1359 892 1468 1719 1441 1258 8137 18318 

Előjegyz 65 34 31 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 130 

Kvközi 8 15 6 13 6 8 56 6 3 3 14 5 9 40 96 

Adatbázis 12 9 8 8 4 3 44 2 1 4 7 5 1 20 64 

WIFI 55 35 64 85 41 59 339 38 33 41 67 107 83 369 708 

Táj.e-mail 26 19 21 19 22 31 138 44 1 19 9 9 9 91 229 

érk. 13 7 7 8 7 16 58 19 1 8 4 4 5 41 99 

küld. 13 12 14 11 15 15 80 25 0 11 5 5 4 50 130 
 

Referensz kérdések (összehasonlítva az előző évekkel): 
 

évek: 
2012 2013 2014 szakok: 

0 191 184 192 
1 880 733 898 
2 215 198 223 
3 1.624 1.231 1.497 

37 657 527 167 
5 348 338 347 
6 1.366 1.149 1.203 
7 632 589 595 
8 897 748 705 
9 1.358 1.156 1.076 

Szépirodalom            3.293 2.695 3.034 
Helyismeret 278 584 252 

Összes: 11.739 10.132 10.189 
    

 
 

3.3. Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra 
 
Sem az infrastruktúrában, sem a személyi állomány terén nem történt fejlesztés. A kulturális 
közfoglalkoztatottak közül 2 fő a fiókkönyvtárakban enyhítette a létszámhiányt, egy fő pedig 
a gazdasági feladatokban nyújtott segítséget. Sajnos a rehabilitációs munkatársak 
tapasztalataink szerint nem alkalmasak a munkaerőpiaci foglalkoztatásra – két személlyel is 
kudarcba fulladt a próbálkozásunk, mindkettőtől egészségi állapotuk miatt meg kellett válni. 
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Az épületekben – elsősorban saját bevételeink terhére lehetett elvégezni a javításokat a 
folyamatos működés és állagmegóvás érdekében. Ebben közrejátszott az az elhúzódó döntési 
folyamat is, amely a Fő téri épület állami tulajdonban maradását fixálta 2014-ben. Várjuk a 
2015-ös jogszabályváltozás eredményét.  

 
 

- Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, tendenciák) 
 

A központi könyvtár (Tatabánya, Fő tér 2.) nyitva tartása 
 

  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 

Központi könyvtárunk a két nyári hónapban (július-augusztus) - szombatonként zárva tart. 
 
Két alkalommal nyitott ki a Fő téren található könyvtárunk vasárnap: 

- 2014. május 18-án, amikor a Gyermeknapot tartottunk, amelyen a változatos 
programok mellett a gyermekkel érkező szülőknek/nagyszülőknek fél áron 
biztosítottunk könyvtári tagságot. 

- Az Őszi Könyvtári Hét keretében 2014. október 19-én a Könyves Vasárnapon 
szintén fél áras beiratkozási akciót kínáltunk és „Megbocsátás napját” is tartottunk. 

Ezen felül 2 vasárnap biztosítottunk a 2014. évi választásokhoz szavazóhelyiséget. 
 

Fiókkönyvtárak nyitva tartása 
 
    Népház Újváros Bánhida Felsőgalla Kertváros 

Hétköznap 

Hétfő 13.00 -18.00 13.00-18.00  13.00-18.00 zárva 13.00-18.00 
Kedd 10.00 -18.00 10.00-18.00 zárva 08.00-16.00 10.00-18.00 
Szerda 08.00-16.00 08.00-16.00 10.00-18.00 13.00-17.00 zárva 
Csütörtök 10.00-18.00 10.00-18.00 09.00-17.00 zárva 8.00-16.00 
Péntek 10.00-16.00 08.00-16.00 zárva 08.00-16.00 zárva 

Hétvégi Szombat zárva zárva zárva zárva zárva 
Vasárnap zárva zárva zárva zárva zárva 

 
Népház úti fiókkönyvtárunk 2014-ben 5 alkalommal volt nyitva vasárnap a Jászai Játszó 
ideje alatt. 

 
 

- Infrastruktúra, eszközök 
 

A könyvtár Fő téri központjában a MeMoP pályázatnak köszönhetően 3 db új asztali gép 
monitorral, 1 db előadói laptop és 1 db tablet, okostelefonos applikáció bemutatására alkalmas 
eszközök állnak olvasóink rendelkezésére, amelyeken az online hivatali ügyintézéshez 
szükséges oldalak mindenki számára ingyenesen elérhetőek. 
 
A fiókkönyvtárak informatikai eszközei (pl. számítógépek, nyomtató) elavultak, állandó 
javításra, karbantartásra szorulnak. Nem csak az olvasói számítógépek, nyomtatók, 
fénymásolók, hanem az a géppark is, amelyen napi munkájukat végzik a kollégák. 
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A kistelepülések könyvtárainak korszerűsítését a KSZR támogatásból végeztük – lásd a 6.4-es 
pont beszerzések táblázatát. 
 

 
- Innovatív megoldások  
 
KISTELEPÜLÉSI ANDROID 
 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2012-ben benyújtotta TÁMOP-3.2.4. A-11/1-
2012-0053 „Megyei Könyvtár az értő olvasásért” című pályázatát. Ebben vállalta honlapjának 
és katalógusának mobil eszközökre történő optimalizációját. A projekt eredménye egy 
Android operációs rendszer alapú katalógusalkalmazás, a JAMK ADI, mely a Google Play 
webáruházból ingyenesen letölthető. Elérhetővé teszi a könyvtári adatbázist az Android 
készüléket használó könyvtári látogatók számára. A program a könyvtári katalógus keresésén 
kívül a könyvtár vendégeinek számos további kényelmi funkciót is biztosít (pl: értesítések, 
foglalások, olvasói állapot lekérdezések stb.). 
Az elmúlt két évben a JAMK számos vidéki könyvtárral alakított ki munka és informatikai 
kapcsolatot – így számos megyei település könyvtári adata elérhetővé vált a JAMK 
katalógusában. Igényként merült fel a mobilkliens kiegészítése oly módon, hogy a kibővített 
adatok kereshetőek / szűrhetőek legyenek egy adott tagkönyvtárra vonatkozóan is. A bővítés 
lényege, hogy a kistelepülésen beiratkozott olvasó is kereshet településének 
katalógusában, ellenőrizheti olvasói állapotát, hosszabbíthatja kölcsönzéseinek 
határidőit, előjegyzést vehet fel vagy mondhat le. A kibővített alkalmazást 2014. október 
13–án mutattuk be először az őszi könyvtári heti programok keretében. 
 

 
- Honlap hány nyelven érhető el – tartalomfrissítések gyakorisága 

 
Honlapunk, a www.jamk.hu 5 nyelven érhető el (magyar, angol, német, szlovák és francia), a 
tartalomfrissítések átlagosan hetente kétszer történnek, összesen 104 alkalommal az évben. 
 
Öko-hírlevelünk havi rendszerességgel jelenik meg: 
 
2014. január: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201401  
2014. február: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201402 
2014. március: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201403 
2014. április: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201404 
2014. május: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201405 
2014. június: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201406 
2014. július-augusztus: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201407-08 
2014. szeptember: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201409 
2014. október: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201410 
2014. november: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201411 
2014. december: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201412 
 
Olvasóink ezen kívül még az alábbi hírlevelekre iratkozhatnak fel: 

- Meghívó rendezvényeinkre 
- Újdonságaink 
- „Olvasásra születni” / Hordozóklub 
- KemLIB folyóirat. 

 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
http://www.jamk.hu/
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201401
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201402
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201403
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201404
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201405
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201406
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201407-08
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201409
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201410
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201411
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201412


 
 

19

 Weblap-látogatás (fő) Oldalletöltés 
www.jamk.hu 368.809 17.355.331 
opac.jamk.hu 143.303 2.081.425 
kemkszr.hu 10.237 147.620 
katt.jamk.hu 41.812 420.514 

Összesen: 564.161  

 
On-line katalógushasználat: 
 
Keresés: 237196 
Böngészés: 19136 
HunMarc letöltés: 17377 
Olvasói állapot: 30267 
Hosszabbítás: 23198 
Előjegyzés: 734 

 
 

- Fogyatékossággal élők könyvtárhasználata 
 

Honlapunk a gyengénlátók számára is használható, a funkciógomb megnyomását követően 
nagybetűs, akadálymentesített oldalakon érhetőek el az információk rendezvényeinkről, 
valamint megtalálhatóak a könyvtár aktuális könyvajánlói, saját adatbázisai és katalógusa is. 
Gyűjteményünk AV-dokumentumai közül hangoskönyveink (kazetták és CD-lemezek) széles 
választékát kínáljuk olvasóinknak. 
Az NKA által meghirdetett és 2014. évben megnyert pályázati támogatásokkal 2015. évben 
fogyatékos és egészséges gyerekek közös táborozását tudjuk megvalósítani, valamint szintén 
közösen vehetnek részt egy 3 részből álló programsorozaton (mesemondás, zenehallgatás és 
rajzolás) is. 
 

 
- Közhasznú információs szolgáltatások 

 
Könyvtárunk ökotudatos szemléletének egyik bizonyítéka az öko gyűjteményünk, így 2014. 
áprilistól a referensz kérdések között is nyomon követjük azokat a kérdéseket, amelyek ezen a 
szakterületen merültek fel. 

Az öko szemlélettel kapcsolatos referens kérdések alakulása 2014. áprilistól: 
 
Hónap ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 
Db 19 16 13 20 13 20 22 12 8 
 
 
Zöld olvasóterem 
 
Olvasóink számára május elejétől október elejéig - biztosítjuk a Zöld olvasóteremben 
árnyas fák alatt az olvasást. A kellemes környezetben, helyben használatra kölcsönözhetik a 
könyveket, folyóiratokat, és akár egy kávé elfogyasztása mellett olvashatnak vagy 
beszélgethetnek. 
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A Zöld olvasóterem kölcsönzési statisztikája: 

Kölcsönzések: május június július augusztus szeptember október Összes: 
olvasók (fő) 18 14 25 19 1 2 79 
könyvek (db) 38 17 15 16 0 1 157 
folyóiratok (db) 28 32 57 38 1 0 156 
egyéb dok. (db) 1 11 4 7 0 1 24 
Összes dok.: 67 60 76 61 1 2 267 
 

A Zöld olvasóterem látogatói statisztikája: 

Létszám: május június július augusztus szeptember október Összes: 
délelőtt: 74 70 62 19 18 13 256 
délután: 74 106 84 20 33 17 334 
Összes: 148 176 146 39 51 30 590 
 

E-tanácsadás 
E-tanácsadás az év során 177 alkalommal fordult elő a következő témákban:  

 Erzsébet pályáztatás, email fiók készítése, elbírálás figyelése, üdülés lefoglalása. 
 Tudásod a jövőd projekt idegennyelvi és számítástechnikai képzéseire való 

jelentkeztetés, tájékoztatás a képzési kínálatról. 
 Az XP terméktámogatásának megszüntetésével, és új operációs rendszer telepítésével 

kapcsolatos problémák. 
 Tulajdoni lap elérése online a magyarorszag.hu portálon keresztül. 
 Lakóház tervrajzának és építési engedélyének utólagos beszerzése. 
 Hogyan lehet ellenőrizni a közösségi portálokon jelentkező személyek valódiságát? 

Egyéb közösségi portálokhoz kapcsolódó kérdések. 
 Különféle szoftver- és böngészőhasználattal kapcsolatos problémák helyreállítása. 
 Online hirdetésekkel kapcsolatos személyes problémák. 
 Böngészőbővítmények frissítéséből és az aktiválás hiányából fakadó gondok kezelése. 
 Háztartási nagygép-csere program ügyében tájékoztatás, ezzel összefüggésben email 

fiók regisztrálása. A szükséges dokumentum mellékletek beszkennelése, pályáztatás. 
 Vállalkozás megszüntetésének ügyfélkapus befejezése. 
 Adatmódosító lap továbbítása ügyfélkapun keresztül látogatói igényre. 
 Elektronikus levelezéssel kapcsolatos gondok. 
 Technikai problémák wifi használatánál. 
 Biztonságos internetezés érdekében alkalmazható tartalomszűrés lehetőségei. 

 

A raktárosok ügyeleti időn kívül és ügyeleti időben végzett egyéb feladatai számokban: 

Tevékenység: I. félév/db II. félév/db Összes db 
Fénymásolás    
ügyeleti idő alatti fénymásolás 2.593 4.288 6.881 
ügyeleten kívüli fénymásolás 350 295 645 
Nyomtatványok 
kérőlap 5.400 5.800 11.200 
olvasói tájékoztató 466 290 756 
kezes papír 200 400 600 
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törzslap 1.200 1.600 2.800 
Jelzetelés, spirálozás 
új könyv jelzetelése - JAMK 1.223 521 1.744 
új könyv jelzetelése - Fiókok 599 40 639 
régi könyv jelzetelése 279 75 354 
DVD jelzetelése - JAMK 232 46 278 
DVD jelzetelése - Fiókok 14 13 27 
CD jelzetelés - JAMK 37 4 41 
CD jelzetelés - Fiókok 16 0 16 
spirálozás 0 0 0 
Szkennelés 104 28 132 
Vágás kézi vágóval 9.658 7.185 16.843 
 
A raktárból felhozott 4.835 példányból 699 db volt gyermekkönyvtári dokumentum. 

 
 

3.4. Könyvtárhasználat bemutatása  
 

Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) 2013. 2014. 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest  

Beiratkozott olvasók száma (fő)  9.467  8.121  86% 
             helybenhasználat (db) 129.968 124.839 96% 
             távhasználat (db) 140.000 143.303 102% 
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)  228.060 229.346  101% 
Helyben használt dokumentumok (db)  58.721 61.573 105% 
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 
dok.(db)  2.624 2.722 104% 
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 
(db)  231 549 238% 
Irodalomszolgáltatás (db) 4* 238 595% 
Helytörténeti gyűjtemény használata (fő) 584 252** 43% 
Zenei gyűjtemény használata (fő) 0 0 - 
E-dokumentumok kölcsönzése (db) - - - 

* - Az irodalomkutatás itt megadott értékei az ügyelet során mért referenszkérdések és ellátott tevékenységek 
eredménye. 2013-ban az irodalomkutatásra vonatkozó mérést nem végeztünk az ügyelet során. A 4 db a 
Libinfotól érkezett kérdésekre történő kutatást, valamint 1 db olvasói, térítés ellenében igényelt szolgáltatásként 
történő irodalomkutatás jelent. Az irodalomkutatásra vonatkozó igényeket 2014-ben kezdtük külön is mérni. Az 
előzőek (Libinfo, szolgáltatás) így kiegészültek azoknak a referenszkérdéseknek a számával, amelyek 
megválaszolásához 10 vagy annál több tételt meghaladó irodalmat/dokumentumot kerestünk/szolgáltattunk az 
ügyelet során. 
** A helytörténeti gyűjteményből történő szolgáltatás csökkenésének okai: 
1. a helyismereti gyűjtemény állományának csökkentése a szabad polcon 
2. a helyismereti könyvtárosok házon kívüli feladatai (külső raktárban az aprónyomtatványok válogatása, a 
megnövekedett helytörténeti előadások és programok száma - gimnáziumokban, holokauszttal, I. világháborús 
emlékhelyekkel kapcsolatban) nem tették lehetővé az egyidejűleg jelentkező, helytörténeti kutatásra vonatkozó 
olvasói referenszkérdések ügyesebb megválaszolását. Az ügyeletes tájékoztatók specifikációja és gyakorlata e 
téren nem volt elegendő és kielégítő. 
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A két könyvtár egyesítése során 2013. évben az adatbázisok – bár mindkét könyvtár a Textlib 
integrált könyvtári szoftvert használta – csak az év végén kerültek összevonásra, ezért a 
könyvtári szolgáltatások statisztikai jelentései az előző évben még két adatbázisból történtek. 
Ezzel magyarázható többnyire a 14 %-os olvasói beiratkozás csökkenése, hisz azon 
olvasóink, látogatóink, akik a városban több telephelyünket vették igénybe, minden 
helyszínen rögzítve lettek. Valamint a közös olvasójegy használatával az olvasóknak egyszer 
kellett beiratkozniuk, s ezzel bármely könyvtárunkat használhatták, kölcsönözhettek 
 
A helyben használt dokumentumok számának 4 %-os emelkedéséhez nagyban hozzájárult a 
Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjai során könyvtárunkba került, nagy 
mennyiségű dokumentumállományból készített könyvkiállítások válogatása. A központi 
könyvtárban több, kiemelt helyen, és a fiókkönyvtárakban is felirattal ellátva állítottuk ki 
ezeket a könyveket. Az olvasók szívesen vették kezükbe e nívós kivitelű dokumentumokat, 
böngészgették és kölcsönöztek is a válogatásokból. 
 

  Beiratkozott olvasók Regisztrált látogatók Összesen 
    FELNŐTT GYEREK FELNŐTT GYEREK 

2013 6.039 2.413 873 142 9.467 
2014 5.101 2.089 839 92 8.121 

A gyermekkönyvtár statisztikájának csökkenését egyrészt a két, nagy költségvetésű Uniós 
(TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0053 - Szövegértés fejlesztés, TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0195 - 
Tanórán kívüli programok) pályázat lezárulta okozta. 

A 2014-es év NKA által támogatott projektjei kisebb horderejűek voltak, kevesebb 
"hozadékkal". Természetesen törekszünk arra, hogy a különböző programok kapcsán nálunk 
megfordulókat "benn tartsuk", könyvtárunkban, annak ellenére, hogy több közoktatási 
intézményben a tanulókat délután 16:00 óráig az intézményekben tartják, s ez a 
könyvtárlátogatás gyakorisága ellen hat. 

2014. évben megnőtt a ténylegesen kikölcsönzött dokumentumok száma, annak ellenére, hogy 
kevesebben iratkoztak be könyvtárainkba. Valószínűleg ez annak tudható be, hogy 2014. 
március 1-jétől - jelenleg rendszeresen járó olvasóink örömére - felemeltük a kölcsönözhető 
darabszámok mennyiségét 10 darabra, valamint folyamatosan szorgalmazzuk az online 
kölcsönzési szolgáltatásaink igénybevételét. 
 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár forgalmi statisztikája 2014. 
14 éven aluli 14 éven felüli 

kölcsönzők (fő) általuk kölcsönzött 
példány 

kölcsönzők (fő) általuk kölcsönzött 
példány 

Központi Fiókok Központi Fiókok Központi Fiókok Központi Fiókok 

8.636 2.317 35.619 8.954 32.846 8.945 129.919 36.536 
    

A kölcsönzők száma összesen (fő): 
52.744 

Az általuk kölcsönzött állományegységek száma (példány): 
211.028 

 
Ebben az évben két alkalommal „bocsátottunk meg” olvasóinknak, február folyamán és a 
könyves vasárnapon. Kolléganőnk összesen 407 régebb óta tartozó – „kölcsönzését elfelejtett” 
- olvasót keresett meg elektronikus úton, ebből sajnos csak 32 olvasó rendezte tartozását, 
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pedig a többség elismerte, hogy valóban nem juttatta vissza a könyvtárunkból kölcsönzött 
dokumentumait. 
Sajnos évek óta halmozódnak azon olvasóink, akik nem juttatják/juttatták vissza a lejárt 
határidejű kölcsönzött könyveinket, akiket jogi úton nem tudunk „felszólítani”, mivel anyagi 
forrás nem áll rendelkezésünkre a közjegyzői megkeresésekhez. Szorgalmaztuk – az OIK által 
ajánlott, könyvtári tartozások visszakövetelésében már otthonosan mozgó –, behajtó céggel 
való kapcsolatfelvételt, de sajnos ilyen irányú engedély kérelmünket a fenntartó elutasította. 
Jelenleg azon olvasóinkat tudjuk időről-időre kölcsönzött dokumentumaik rendezésére 
„megkérni”, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, mivel a postai megkeresés szintén 
anyagi forrás függvénye. Egy munkatársunk munkaköri feladatai között szerepel a rendszeres 
felszólítások írása, a dokumentumok – elektronikus úton való megkeresésekkel történő – 
visszakérése. 
 
Részt vettünk a 2014-es Könyvajándék Napon, amikor is új beiratkozott olvasóinkat 
megajándékoztuk Levelek Pilinszkynek c. kötettel. (Ezen a napon – a meghirdetés ellenére – 
csak 6 fő váltott tagságot.) 
 
2014. évben már az egységes, összevont adatbázisban dolgoztunk, s január 1-jétől az 
olvasójegyek formájában is egységességre törekedtünk. Ökológiai szemléletünket tükrözi, 
hogy az olvasójegyeink is újrahasznosított papírból készülnek, s ettől az évtől a 
fiókkönyvtárakban is ezeket az olvasójegyeket biztosítottuk az újonnan beiratkozottaknak. 
Kötészeti műhelyünk hiányában, s e célra külön anyagi forrás biztosítása nélkül kellett 
megoldanunk a könyvtárhasználathoz szükséges – többlet – nyomtatványok előállítását. Az év 
első felében a tájékoztató osztályon dolgozó raktáros kolléganőnk, (aki régen a megyei 
könyvtár működő nyomdájában és kötészeti műhelyében dolgozott) segítségével készültek e 
nyomtatványaink. Az év vége felé viszont megnövekedett raktárosi feladatai nem tették 
lehetővé, hogy elkészítse a szolgáltatáshoz szükséges nyomtatványainkat, ezért osztályunkon 
egy fő munkakörébe tartozó tevékenység lett az olvasójegyek, látogatójegyek, adatlapok 
biztosítása, esetenkénti elkészítése, mind a 6 könyvtárunk részére. A tavalyi év második 
felében 4880 darab olvasójegyet, 2415 látogatójegyet és az ezekhez szükséges adatlapokat 
(2650 db) készített el munkatársunk. 
 
Az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály a használókkal kapcsolatos adminisztratív 
tevékenységei között szerepel a felszólítások kiküldése, előjegyzések kezelése, e-mailen 
történő hosszabbításkérések teljesítése, megválaszolása is. 

 
A fiókkönyvtárakra vonatkozó alábbi látható tevékenységek közül a központi könyvtárban 
történik minden fiókkönyvtárba beiratkozott olvasó felszólítása.  

 
  Központi könyvtár (fő) Fiókkönyvtárak (fő) 2013. évi 

összesen 
2014. évi 
összesen   2013 2014 2013 2014 

I. felszólítás 4.774   7.187   714   503   5.488   7.690   
II. felszólítás 501   334   158   64   659   398   
E-mail hosszabbítás 647   543   145   111   792   654   
Előjegyzés értesítés  1.402   1.025   37   49   1.439   1.074   
Internethasználat 3.859   3.622   2.576   2.203   6.435   5.825   
Telefonos általános 
információkérés 481   448   908   1.618   1.389   2.066   
ÖSSZESEN: 11.664   13.159   4.538   4.548   16.202   17.707   
 
A fizetős számítógépet használók száma csökkenő tendenciát mutat. Ez többnyire azzal 
magyarázható, hogy fizetőssé vált a fiókkönyvtárakban is - a központi díjszabáshoz igazítva - 
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az internethasználat (addig félóra ingyenes volt), valamint, ami már a központi könyvtárban is 
tapasztalható volt, hogy egyre több családban kerül bevezetésre az internet, s emiatt 
elmaradnak a régebben rendszeresen internetet használó olvasóink, látogatóink, illetve egyre 
többen érkeznek saját géppel, melynek használata minden könyvtárunkban díjmentes. 

 
 

3.5. Elektronikus könyvtár – digitalizálás – e-infrastruktúra 
 
Honlapunkon egyaránt megtalálható a József Attila Megyei és Városi Könyvtár  
E-könyvtára (http://www.jamk.hu/ek/index.php) és  
E-hírlaptára (http://www.jamk.hu/ek/folyoirat/folyoirat1.html). 
Kiemelt helyen szerepel Lánczos Zoltán hagyatéka, mely közel 40 db kéziratot tartalmaz: 
http://www.jamk.hu/?q=hu/ek/lanczos_zoltan  
 
2014. évben nemcsak a könyvtárunkkal (30 db/hó) és a megyei könyvtári élettel 
kapcsolatos események híradását digitalizáltuk, hanem könyvtárközi kéréseknek (10 db 
havonta) is eleget tettünk. A Limes folyóirat 2011. évi 1-3 számát és az Agorával 
kapcsolatos cikkeket is feldolgoztuk 2012-ig visszamenőleg (átlagosan 40 db/hó).  
 
Elkészült 2014-re a digitalizálási terv (5. számú melléklet). 

 
4. Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok  
 

HAZAI PÁLYÁZATOK 
 

A 2013 októberében beadott, és 2013 decemberében elbírált pályázataink részben 2013 
őszén, részben 2014 elején indultak: 
 

- NKA 3808/01890 Olvasd velünk…! olvasópályázat 3-4 osztályosok számára.  
A pályázók feladata a programban szereplő 7 mű elolvasása, majd egy 5 kérdésből 
álló feladatlap kitöltése. A beadott feladatlapokat kolléganőnk folyamatosan javította, 
a pontszámösszesítő rendszeresen frissítve felkerült a honlapunkra.  

 A megvalósítás időtartama: 2013. október 21- 2014. június 2.  
  A támogatás összege: 180 000 Ft. 
  A pályázaton résztvevők: 11 általános iskolából 65 fő (összesen 260 db leadott 
  és javított feladatlap.) 

Eredményhirdetés: 2014. június 2. 
  Vendég: Balázs Ágnes 
  Résztvevők száma: 72 fő 
 

- NKA 3808/01935 Olvasni nem ciki! író-olvasó találkozó sorozat felső tagozatosok 
számára. 
  A megvalósítás időtartama: 2013. január 13 - 2014. október 13.  
  A támogatás összege: 200 000 Ft. 

 Időpont Vendég Résztvevők száma 
 2014. január 13. Molnár Csaba 78 fő 
 2014. március 10. Sohonyai Edit 41 fő 
 2014. május 12. Böszörményi Gyula 76 fő 
 2014. október 13.  Mátyás Szabolcs 74 fő 
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- NKA 3808/01891 Mesesarok kézműves foglalkozással egybekötött meseolvasás 
Tatabánya népszerű személyiségeivel – programsorozat családok számára.  
  A megvalósítás időtartama: 2014. január 1 - 2014. május 23.  
 A támogatás összege: 100 000 Ft. 
 Időpont Vendég Résztvevők száma 
2014. január 24. Dr. Voit Pál 52 fő 
2014. február 21. Beleznai Csaba 35 fő 
2014. március 21. Adorjánné Almási Katalin 19 fő 
2014. április 25. H. Csapucha Klára 69 fő 
2014. május 23. Szegvári Ildikó 22 fő 
 

- NKA 3511/03786 az M732 jelzetű, Matkó: hazugságainak megtorlása (1650.) 
kötet helyreállítása 
 A megvalósítás időtartama: 2013. november 1 - 2014. szeptember 30.  
 A támogatás összege: 198 000 Ft. 
 
 

2014 tavaszán beadott és megnyert NKA-s pályázataink: 
 

- NKA 3508/01170 a 43. Könyvtári Hét Komárom-Esztergom Megyében és a 14. 
Országos ODR konferencia megrendezése 
 A megvalósítás időtartama: 2014. október 6 - 2014. október 19.  
  A támogatás összege: 1 500 000 Ft. 
  Összes résztvevő a megyében lévő könyvtárak rendezvényein 6.436 fő, és 
  ebből a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban: 

- Könyvtári Hét nyitónapján 80 fő 
- Könyves Vasárnapon 449 fő 
- ORD konferencián 107 fő. 

 
- NKA 3808/02062 „Hej Dunáról fúj a szél…” - ÖKO-TÁBOR megrendezése 

hátrányos helyzetű gyerekek részére 
 A megvalósítás időtartama: 2014. augusztus 12 - 16.  
 A támogatás összege: 500 000 Ft. 

  Táborozók száma: 13 fő (+ 1 fő táborvezető és 2 fő felügyelő) 
  Helyszín: Komárom-Koppánymonostor, Fenyves Tábor 
 

- NKA 3808/02024 Mert olvasni jó! író-olvasó találkozók szervezése általános iskolás 
gyerekek részére 
 A megvalósítás időtartama: 2014. szeptember 1 – 2015. március 31.  
 A támogatás összege: 200 000 Ft. 
 Időpont Vendég Résztvevők száma 
 2014. szeptember 24. Sohonyai Edit (2 előadás)  75 fő 
 2014. november 6. Lázár Zsófia  51 fő 

 A rendezvénysorozat 2015. évben folytatódik, az Újvárosi Fiókkönyvtárba Berg 
 Judit fog ellátogatni az olvasókhoz 2015 tavaszán. 

 
- NKA 3808/02127 Az I. világháború száz év távlatából helytörténeti barangolás, 

előadássorozat és kiállítás a centenáriumhoz kapcsolódóan 
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 A megvalósítás időtartama: 2014. szeptember 15 – 2014. december 1.  
 A támogatás összege: 200 000 Ft. 
 Időpont Előadó Résztvevők száma 
 2014. szeptember 29. Kiss Vendel 48 fő 
 2014. október 20. Dr. Pollmann Ferenc 66 fő 
 2014. november 17. Kiss Vendel 48 fő 
 2014. december 1. Dr. Romsics Ignác 76 fő 
  + kiállítás-megnyitó 20 fő 

 
2014 őszén beadott és megnyert NKA-s pályázataink: 
 

- NKA 3808/02311 Mese, mese, mátka meseolvasó pályázat 1-2.osztályos 
tanulóknak.  
A 2014-15-ös tanév folyamán zajló, 5 fordulóból álló meseolvasási verseny, majd 
eredményhirdetés Kovács Marianna mesemondó közreműködésével.  

 A megvalósítás időtartama: 2014. október 01 – 2015. június 15. 
 A támogatás összege: 185 000 Ft. 
 

- NKA 3808/02312 Mesesarok II. kézműves foglalkozással egybekötött meseolvasás 
Tatabánya népszerű személyiségeivel – programsorozat családok számára. 
 A megvalósítás időtartama: 2014. november 27 – 2015. március 20. 
 A támogatás összege: 149 975 Ft. 
 Időpont Vendég Résztvevők 
 2014. november 27. Hodossy Ildikó 19 fő 
 2014. december 20. A. Pál Gabriella 27 fő 

 A rendezvénysorozat 2015. évben folytatódik, vendégeink lesznek: Weisz Péter, 
 Tóth Zsóka és Varga Gáborné Tarjáni Magdolna. 
 

- NKA 3808/02316 Mondom, hallom, rajzolom! programsorozat az esélyegyenlőség 
jegyében.  
3 alappillére: versmondó verseny, koncert és rajzverseny. 

 A megvalósítás időtartama: 2015. március 2 – 2015. május 17. 
 A támogatás összege: 200 000 Ft. 
 

- NKA 3808/02315 Ismerjük meg együtt! Ismeretterjesztő tábor az esélyegyenlőség 
jegyében. 
 A megvalósítás időtartama: 2015. július 27 – 31. 
 A támogatás összege: 800 000 Ft. 
 Helyszín: Környebánya, Erdei Iskola 
 

- NKA 3808/02343 Öko-esték rendezvénysorozat folytatása 
 A megvalósítás időtartama: 2014. december – 2015. május 
 A támogatás összege: 200 000 Ft. 

 Időpont Vendég Résztvevők 
 2014. december 13. Bencsik János 16 fő 
A rendezvénysorozat 2015. évben folytatódik. 
 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 

27

- NKA 3808/02318 OTTHONUNK A FÖLD, ÉDES HAZÁNK 
MAGYARORSZÁG - Öko-tábor 2015. évi megrendezése 
 A megvalósítás időtartama: 2015. június 29 – 2015. július 5. 
 A támogatás összege: 800 000 Ft. 
 Tervezett létszám: 20 fő és 3 fő könyvtáros (táborvezető és felügyelők) 

  Helyszín: Komárom-Koppánymonostor, Fenyves Tábor 
 

Helyben, Tatabánya Város által kiírt nyertes pályázataink: 
 

- 1246/2014 TMJVÖ Környezeti nevelési pályázat 2014. Barangoló: Tatabánya 
térben és időben – városunk értékei környezettudatos szemmel.  
 A megvalósítás időtartama: 2014. július 14-16.  
 A támogatás összege: 60 000 Ft. 
 Résztvevők száma: 23 fő 
 

- 183/2014 TMJVÖ Tolnay, Bánffy bérletek 2014. színházbérlet támogatás 
 A megvalósítás időtartama: 2014. november 16 – 2015. május 31.  
 A támogatás összege: 55 440 Ft. 
 Résztvevők száma: 7 fő 

 
- 2330/2014 TMJVÖ Önerő 2014. 2014. évben megvalósított rendezvények saját 

forrásból finanszírozott kiadásainak támogatása 
 A megvalósítás időtartama: 2014. január 1 – 2014. december 31.  
 A támogatás összege: 125 000 Ft. 

 
 

A Miniszterelnökség által kiírt „Civil Alap 2014 – pályázati program” keretében elnyert 
támogatás: 

- Holokauszt 2014: Társadalmi emlékezést, emlékeztetést segítő programok 
középiskolásoknak a magyar holokauszt és azon belül a helyi zsidóság történelmével 
kapcsolatos témakörében, valamint szakmai kiadvány megjelentetése: ajánló 
bibliográfia készítése különös tekintettel a zsidóság Komárom-Esztergom megyei 
történetére és a holokauszt megyei vonatkozásaira. 
 A megvalósítás időtartama: 2014. január 14 – 2014. december 31.  
 A támogatás összege: 500 000 Ft. 
 Résztvevők száma: 87 fő 
 Előadók: Turczi István, dr. Simonik Péter, Macher Péter, Gyüszi László 

 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet által kiírt nyertes pályázat: 

- SZ/2014/0000474 NIIFI Megyei eMagyarország Pont cím elnyerése: 4 alkalommal 
felhasználóképzés megvalósítása, 10 helyszíni látogatás lebonyolítása, megfelelő 
infrastruktúra beszerzése, valamint a Megyei eMagyarország Pont üzemeltetése és a 
felhasználók kiszolgálása. 
 A megvalósítás időtartama: 2014. december hónaptól folyamatosan 
 A támogatás összege: 1 000 000 Ft. 
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A tárgyévben beadott, de sikertelen pályázataink: 
 

- NKA 3808/02026 Verselgető olvasótábor - egyhetes napközis tábor 
drámapedagógus vezetésével 
 Igényelt támogatás: 443 870 Ft 

- NKA 3808/02314 Gyermeknap – tematikus program népművészet témakörben 
 Igényelt támogatás: 420 000 Ft 

- NKA 3808/02313 Olvasni nem ciki! – író-olvasó találkozó sorozat felső 
tagozatosoknak. 
 Igényelt támogatás: 255 000 Ft 

- NKA 3412/08829 Képző-, Fotó és Iparművészeti Kiállítások KEM-ben 2. - 
bibliográfia megjelentetése (papír alapon) 
 Igényelt támogatás: 2 312 300 Ft 

- NKA 3442/00056 Képző-, Fotó és Iparművészeti Kiállítások KEM-ben 2. - 
bibliográfia megjelentetése (elektronikusan) 
 Igényelt támogatás: 1 617 300 Ft 

- NKA 3808/02061 ÖKO-ESTÉK rendezvénysorozat folytatása 
 Igényelt támogatás: 1 062 000 Ft 

- NKA 3808/02317 Infokommunikációs tábor 2015. évi megrendezése 
 Igényelt támogatás: 1 327 205 Ft 

- TMJVÖ „Környezeti Nevelési Pályázat 2014” ÖKO-ESTÉK rendezvénysorozat 2 
előadásának megrendezése 
 Igényelt támogatás: 160 000 Ft 

 
 

UNIÓS FORRÁSÚ PÁLYÁZATOK 
 

2014. február 28-án zárult a TÁMOP – 3.2.13-12/1 – 2012-0195  „A megyei könyvtár és az 
oktatási – nevelési intézmények együttműködése a tudásfejlesztés érdekében” c. projekt a 
Ráhangoló II – Mesélő hangszerek c. programsorozat utolsó előadásával. A 4. előadáson 
2014. január 27-én összesen 102 fő vett részt. 
Ugyanezen pályázat keretén belül 2014 februárjában 5 alkalommal tartott drogprevenciós 
előadást Klobusitzky György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. 
 
2014.02.03.  95 fő 
2014.02.10.  95 fő 
2014.12.11.  95 fő 
2014.02.17.  95 fő  
2014.02.24.  95 fő  Összesen: 475 fő. 
 
Továbbá rendhagyó irodalomórájának utolsó előadását is megtartotta Jász Attila költő 
2014. január 27-én, melyen 50 fő vett részt. 
 
A TÁMOP-3.2.4B-11/1 „Tudásdepó Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése 
az oktatás és képzés támogatásának érdekében” című regionális pályázat „Könyvpara” és 
„Könyves kincskereső” című online vetélkedőkben a kolléganőink által összeállított 
feladatlapok javítását, valamint a megyei csapatok munkájának koordinálását végeztük, és 2 
fő részt vett a verseny döntőjén, 2014. március 17-én Székesfehérváron. 
Ugyancsak e pályázati forrásból került megrendezésre ÖKO-ESTÉK előadássorozatunk 2013. 
január és 2014. február között, melynek utolsó két rendezvénye 2014-ben került 
megszervezésre: 
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- 2014. január 20. Via Margaritarum Zarándok Egyesület (26 fő) 
- 2014. február 24. Számadó Emese régész, muzeológus: „Természeti katasztrófák 

Komárom megyében, különös tekintettel a nagy komáromi földrengésre" (24 fő). 
 
„A bányászat kialakulása, fejlődése a különböző időszakokban” előadássorozat dr. Ravasz 
Éva közreműködésével 2014-ben 4 alkalommal került megrendezésre, 25-25 fő részvételével 
(összesen 100 fő). 
 
 
Eredmények rövid összefoglalója 
 
Noha nem minden pályázatunkat találták a támogatók megvalósításra érdemesnek, azért 
igyekeztünk a rendelkezésünkre álló eszközök és emberi erőforrások felhasználásával 
színvonalas és változatos programokat biztosítani a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. 
Szerencsére támogatással sikerült több hátrányos helyzetű gyermek nyári táborozását 
biztosítanunk, valamint megismertethettük a kicsiket az öko-tudatos szemlélettel, mely 
könyvtárunk egyik alapelve. 
Rendezhettünk mesedélutánokat és kézműves foglalkozásokat, valamint író-olvasó 
találkozóinkkal közelebb hozhattuk a szerzőket a diákokhoz. 
Szakmai konferenciáink szintén nagy sikert arattak, és a résztvevők száma alapján büszkék 
lehettünk Magyarország legkisebb megyéjére. 
 
 

5. Képzési, menedzsment, közművelődési és PR  
 

5.1 Képzés, továbbképzés 
5.1.1 Dolgozók képzése 

 
Iskolarendszerű képzések 
 
Folytatta tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán 1 fő. 
Sikeres államvizsgát tett 1 fő fiókkönyvtáros a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János 
Főiskolai Karán, andragógia szakon. 
2014 szeptemberétől 1 fő tájékoztató könyvtáros és 1 fő gyermekkönyvtáros vesz részt a 
Könyvtári Intézet által szervezett segédkönyvtárosi képzésen (utóbbi képzések finanszírozása 
a könyvtár bevételeinek átcsoportosításával volt megoldható). 

 
Szakmai konferenciákon, rendezvényeken való részvétel 
 
2014. február 10. Budapest, EMMI – 1. KSZR Műhelynap (3 fő) 
2014. április 10. Budapest, Hagyományok Háza – Mesekonferencia (2 fő) 
2014. április 16. Szentendre, Az Oláh Andor Biblioterápiás Társaság ünnepi alakuló ülése 
(1 fő) 
2014. május 26-27. Pécs, 2. KSZR Műhelynap (1 fő) 
2014. június 1-2. Csongrád, Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája (2 fő) 
2014. június 18. Szentendre, Az Oláh Andor Biblioterápiás Társaság első szakmai műhelye 
(1 fő) 
2014. július 17-19. Sopron, a MKE 46. Vándorgyűlése (12 fő) 
2014. szeptember 23. Bp. MOM, Klímabarát Települések Szövetsége konferencia (1 fő) 
2014. október 20. Kecskemét, Országos Könyvtári Hét zárókonferencia (3 fő) 
2014. október 26-27. Győr, 3. KSZR Műhelynap (2 fő) 
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2014. november 21. Tata, Zöld konferencia: Hogyan tovább 2015-től?- Zöld Komárom-
Esztergom megye – Almádi Zoltán: Tatai barlangok c. könyv bemutatója (1 fő) 
2014. november 22. Budapest, IKSZ Konferencia - Könyvtári Intézet: Az iskolai közösségi 
szolgálat fogadása a könyvtárakban (1 fő) 

 
A könyvtár valamennyi osztálya elkészítette 2014-2020. évi képzési tervét, mely alapján 
TANévente 1 fő tanulmányait kívánjuk majd finanszírozni az intézmény állami 
költségvetésének erre a célra elkülönített keretéből, amennyiben az éves költségvetésünk 
növekedése ezt lehetővé teszi. 

 
 

5.1.2 Használóképzés  
 
 

Használóképzés képzés száma 
2014-ban 

részt 
vettek 

száma (fő) 

előző /2013/ évhez képest a 
képzésben részt vevők 
számának eltérése % 

akkreditált továbbképzés 0 0 0 
digitális kompetenciafejlesztés 15 218 (139 fő) 63 %-os emelkedés 
olvasási kompetenciafejlesztés 0  0  
szövegértés fejlesztés 0  0  
egyéb: könyvtárhasználat 13 957 (781 fő) 81 %-os emelkedés 

 
A NetNagyi klub a Népház úti fiókkönyvtárban tartja rendszeresen foglalkozásait, 4 
alkalommal, 159 fő vett részt. A digitális kompetenciafejlesztést segítő internet-használói 
képzéseinket ezidáig a Fő téri oktatóteremben tartottuk meg (13 alkalom, 126 fő). 
 
A Bánhidai fiókkönyvtárban, a Népház úti fiókkönyvtárban és a Fő téri központban 2014 
júniusáig, a TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt 
zárásáig mentorként információs és informatikai segítséget nyújtott összesen 3 fő könyvtáros 
kolléga a program iránt érdeklődő látogatóknak. 
 
 

5.2. Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek 
5.2.1.Menedzsment tevékenység 

 
A 2013-as évben a fenntartó által engedélyezett 39,25 fős létszámkeret 2014-ben sem 
változott, azonban a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 pályázatnak köszönhetően 2 fő 
megváltozott munkaképességű személy alkalmazása vált lehetővé intézményünk számára 
fizikai állományban. 
 
1 fő nyilvántartó kollégánk kérte nyugdíjazását 2014. november 1-jétől, helyét egy korábban 
kulturális közfoglalkoztatottként már könyvtárunkban dolgozó személy vette át, aki a köztes 
időben önkéntesként segítette az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály munkáját. 
 
1 fő raktáros kollégánk adta be közös megegyezéssel a felmondását 2014. október 5-én, 
helyette informatikus asszisztensként foglalkoztatjuk a korábban szintén kulturális 
közfoglalkoztatottként nálunk dolgozó, majd a GYED-en lévő nyilvántartó kollégánkat 
helyettesítő munkavállalónkat immár határozatlan idejű szerződéssel 
 
 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 

31

Belső kommunikáció 
 
2014-ben is rendszeresen megtartottuk a heti igazgatói értekezleteket, amelyen minden 
szervezeti egység vezetője, a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács képviselője is részt 
vett. Az értekezleteken a folyamatban lévő ügyekről számolnak be és cserélnek információt a 
vezetők. Ezt minden héten vezetői értekezletek követik, amelyen ismertetik az igazgatói 
értekezlet döntéseit, információit minden dolgozóval.  
Az összdolgozói értekezleten az igazgató értékeli a már elvégzett munkát és ismerteti az 
intézmény előtt álló feladatok, tervek végrehajtásával kapcsolatos teendőket. Ezen az 
értekezleten került ismertetése a minisztérium véleménye is a 2013. évi beszámoló kapcsán. 
 
Teljesítmények elismerése 
 
Pénzbeli elismerésre nem volt lehetőség ebben az évben sem, mert a fenntartó elvonta a 
bérmaradványokat, bérmegtakarításokat. 

Két fő kapta meg a „A Megyei Könyvtárért” díjat, a könyvtárban adható legmagasabb 
kitüntetést:  

- 1 fő „Kiemelkedő gyermekkönyvtárosi, igazgatóhelyettesi munkájáért, a bibliográfia- és 
pályázatkészítés, valamint a minőségfejlesztés terén a könyvtár érdekében végzett több 
évtizedes elhivatott, kezdeményező és szervező tevékenységéért”, 

- 1 fő „A könyvtár társadalmi szerepének és elismertségének növeléséért, az új arculatát 
meghatározó öko-szemlélet sokrétű gyakorlati megvalósításáért végzett tevékenységéért”.  

Négy fő pedig Igazgatói Elismerő Oklevélben részesült, közülük: 
• 1 kolléganő nyugdíjba vonulása alkalmából, „Lelkiismeretes munkájáért, kiemelkedő 

szorgalmáért, az olvasószolgálatban végzett látogatóbarát tevékenységéért”, 
• 1 fő „Az olvasói utánpótlás neveléséért, az olvasásnépszerűsítésért, a könyvtár 

elismertségének növeléséért végzett tevékenységéért”, 
• 1 fő „A megye kistelepülési ellátásának  átszervezésében végzett kiemelkedő 

tevékenységéért”, 
• 1 fő „Magasfokú hivatástudattal és precizitással végzett, sok éves szakmai és 

társadalmi tevékenységéért”. 

 
5.2.2. Minőségirányítás – pld. használói elégedettségmérés stb. 
 

Minőségirányítás: A 2013-as év tapasztalatait összegyűjtendő elégedettségi kérdőívet állítottunk 
össze a kistelepülések könyvtárosai számára, mely lehetőséget adott a véleményük 
kinyilvánítására, ötleteik, kritikai javaslataik megosztására. Az elégedettségi kérdőív konklúzióit 
az osztály beépítette a mindennapos munkafolyamatokba. Olvasói elégedettséget is mértünk, 
ennek kiértékelése még folyamatban van. 
2015-re tervezzük a kistelepülések fenntartói között elégedettségi vizsgálat elvégzését. Aktuálissá 
válik a 2012-es igényfelmérés megismétlése is a beiratkozott olvasóink körében. 
 

 
5.3. Rendezvények  

 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtárban a Tájékoztató és bibliográfiai osztály által 
megrendezésre kerülő rendezvények a könyvtár négy kiemelt stratégiája közül az elsőt 
(környezettudatos megyei könyvtár kialakítása) és a harmadikat (könyvtárhasználói 
elégedettség mérhető javulása) szem előtt tartva valósulnak meg. Ennek szellemében 
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folytattuk az Öko esték sorozatot és olvasói kezdeményezésre elindítottuk „Olvasólámpa” 
néven az olvasóklubunkat. 
 
Öko-esték 

 2014.01.20. Via Margaritarum Zarándok Egyesület: A gyöngyök útja  26 fő 
 2014.02.24. Számadó Emese: Természeti katasztrófák Komárom megyében,  

   különös tekintettel a nagy komáromi földrengésre    24 fő 
 2014.03.24. Pataki Antal: Az egészség, a biztonság és a „jól lét” alapja  14 fő 
 2014.04.28. Komárom-Európa Futó Egyesület: 15 év két keréken   9 fő 
 2014.05.26. Tóth Andrea: A természet kincsei. Gyógyító növények, kerti  
   fűszerek mindennapjainkban       24 fő 
 2014.09.22. Tóth Zsóka: Együtt és egyedül a Caminon     43 fő 
 2014.10.27. Dr. Kocsis László: Egészségmenedzsment 1.    28 fő 
 2014.11.08. Dr. Kocsis László: Egészségmenedzsment 2.    37 fő 
 2014.11.15. Dr. Kocsis László: Egészségmenedzsment 3.    37 fő 
 2014.11.22. Dr. Kocsis László: Egészségmenedzsment 4.    33 fő 
 2014.11.24. Dr. Kocsis László: Egészségmenedzsment 5.    20 fő 
 2014.12.13. Bencsik János: Adventi beszélgetés      16 fő 
 

Olvasóklub 
 

 2014.02.10. Első találkozó       13 fő 
 2014.03.10. Téma: Női szerzők könyvei     14 fő 
 2014.04.07. Téma: Versek – Vendég: Hodossy Ildikó   14 fő 
 2014.05.05 Téma: Családregény      12 fő 
 2014.06.06. Téma: Történelmi regények – Vendég: Nemes János 12 fő 
 2014.09.08. Téma: Nyári olvasmányélmények    7 fő 
 2014.10.06. Téma: Romantikus regények     10 fő 
 2014.11.03. Téma: Fantasy és sci-fi     16 fő 
 2014.12.08. Téma: „Ezt olvasom most”     11 fő 

 

Egyéb rendezvényeink 
 
 2014.01.27. Rendhagyó irodalomóra - TÁMOP    36 fő  
 2014.04.07. „Cool-túra” - Iskolák vetélkedője    110 fő 
 2014.04.08. Kávészünet zenekar (Költészet napja)   41 fő 
 2014.05.12. Szentmihályi Szabó Péter (KÉSZ)    42 fő 
 2014.06.06. Tatabányai könyvünnep     224 fő 
 2014.09.29. Levente Péter és Döbrentey Ildikó (KÉSZ)  100 fő 
 2014.10.06. JAMK 2014-es évkönyv bemutatója    12 fő 
 2014.11.10. Jelenits István (KÉSZ)     85 fő 
 2014.11.24.  Műhelybeszélgetés: JAMK 2014-es évkönyv   26 fő 
 2014.11.29. Adventi koncert      16 fő 
 

Informatikai rendezvényeink 2014. évben: 
 
Időpont: Program megnevezése: Résztvevők 

száma (fő) 
2014. január 11. NetNagyi Klub 31 
2014. március 3. Regionális E-tanácsadó Workshop 22 
2014. március 22. és 24. Internet Fiesta 24 
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2014. június 23. A budapesti EzüstNet Egyesület és a 
tatabányai NetNagyi Klub közös klubnapja  

92 

2014. augusztus 23. NetNagyi Klub 17 
2014. október 18. Fókuszban az infókommunikáció 256 
2014. november 29. Infóvilág - Kezdőknek 15 
2014. december 1. Infóvilág – Diákoknak 32 
2014. december 6. Infóvilág – ePolgároknak 15 
2014. december 8. Infóvilág – Álláskeresőknek 15 
 
A könyvtári foglalkozásokon és a pályázati forrásból megvalósított rendezvényeinken kívül 
igyekszünk olyan alkalmakat teremteni a könyvtár falain belül, amelyek érdeklődésre 
tarthatnak számot, látogatót, potenciális beiratkozót vonzhatnak. Valós igényekre épült a 
”Hegymánia” és a „Szigetmánia” csere-bere klub, melynek során a klubnapjainkra 
ellátogatók időről-időre kiegészíthetik gyűjteményüket, a meglévő, fölös matricáik cseréjével. 
A nyári szünetben indítottuk „Szöszmötölős szerda”, és „Játszodás csütörtök” című 
foglalkozásainkat, amelyek minden szerdán és csütörtökön rendszeres elfoglaltságot 
biztosítottak látogatóinknak. Az egész nyáron át tartó kézműves foglalkozások során számos 
új technikával ismerkedhettek meg az alkotni vágyók a só-liszt gyurmától a dekupázsig. 
Játszodás napjainkon pedig a korábbi pályázati beszerzéseinkből származó, mintegy 50 
darabot számláló játékállományunk darabjaival játszhattak az érdeklődők. 
9 alkalommal adtunk otthont a Kanga Hordozó klub foglalkozásainak. Megrendeztük 
hagyományos Gyermeknapunkat is, ez alkalommal a Délibáb Színház képviseletében 
Mikolasek Zsófia mesejátéka, majd a Tarisznyások Zenekar talpalávalója szórakoztatta a 
nagyérdeműt; mindemellett óriás fajátékok (Virgonckodó Játszópark), arcfestés (Nagyné 
Boldog Katalin), illetve könyv-, és játékárusítás színesítette a délelőttöt.   
Hagyományainkhoz híven, a 2013-14-es tanévben is megrendeztük a „Mese, mese, mátka” 
című olvasópályázatot, és eredményt is hirdettünk egy kellemes délelőtt keretein belül. 
Mikolasek Zsófia „A szegény ember szőlője” című mesejátéka, számos érdekes könyv,  
valamint támogatóink apró ajándékai jelentették a jutalmat a kitartó munkáért. Az öt 
fordulóból álló meseolvasó pályázat mintegy 600 db beküldött feladatlapot számlált, 
honlapunkon a versenyzők folyamatosan nyomon követhették pontszámaik alakulását. 
 

A gyermekkönyvtár 2014. évi, pályázaton kívüli rendezvényei 
 

Rendezvény címe Időpont Előadó/k Együttműködő 
partner 

Alkalmak 
száma 

Résztvevők 
száma 

Kanga Hordozó 
klub 

2014.01.06- 
2014.12.01. 

 Beszedics-
Környei 
Andrea, 
Polgárdiné 
Pethő Szabina 

9 215 fő 

Olvasásra 
születni! Író-
olvasó találkozó 
sorozat 

2014.01.20. Telegdi 
Ágnes 

A Vértes 
Agorája 

1 50 fő 

Agora Nyílt Nap  2014.03.09.  A Vértes 
Agorája 

1 30 fő 

Olvasásra 
születni! Író-
olvasó találkozó 
sorozat 

2014.03.17. Anga Mária A Vértes 
Agorája 

1 50 fő 
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Hegymánia klub 2014.04.17-
2014.06.13. 

 saját 8 40 fő 

Olvasásra 
születni! Író-
olvasó találkozó 
sorozat 

2014.05.07. Paulovkin 
Boglárka 

A Vértes 
Agorája 

1 50 fő 

Gyereknap 2014.05.18. Mikolasek 
Zsófia, 
Virgonckodó 
Játszópark, 
Tarisznyások 
zenekar, 
Nagyné 
Boldog 
Katalin 

saját 1 146 fő 

Mese, mese, 
mátka c. 
olvasópályázat 
eredményhirdetése 

2014.06.02. Mikolasek 
Zsófia 

saját 1 108 fő 

Szöszmötölős 
szerda 

2014.06.18-
2014.08.27. 

 saját 10 187 fő 

Játszodás 
csütörtök 

2014.06.19- 
2014.08.28.  

 saját 11 155 fő 

Olvasásra 
születni! Író-
olvasó találkozó 
sorozat 

2014.09.10. Finy Petra A Vértes 
Agorája 

1 50 fő 

Író-olvasó 
találkozó 

2014.09.15. Zemlényi 
Zoltán 

A Vértes 
Agorája 

1 89 fő 

Harry Potteren túl: 
Író-olvasós 
találkozó sorozat 

2014.09.17. Jász Attila A Vértes 
Agorája 

1 30 fő 

Harry Potteren túl: 
Író-olvasós 
találkozó sorozat 

2014.10.17. Jász Attila A Vértes 
Agorája 

1 30 fő 

Harry Potteren túl: 
Író-olvasós 
találkozó sorozat 

2014.11.07. Lackfi János A Vértes 
Agorája 

1 32 fő 

Advent a Megyei 
Könyvtárral 2. 
rendezvénye 

2014.12.06. Színházikó 
Társulat 

Barankocics 
Alapítvány 

1 48 fő 

Advent a Megyei 
Könyvtárral 4. 
rendezvénye * 

2014.12.20. Pál Gabriella saját 1 27 fő 

Vidám szilveszteri 
parti gyerekeknek 

2014.12.30.  Széchenyi 
István 
Művelődési 
Ház 

1 40 fő 

* A NKA által finanszírozott Mesesarok c. rendezvénysorozat decemberi programja illeszkedett bele az Adventi 
rendezvénysorozatba.  
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Az Agorával közösen szervezett „Harry Potteren túl” című programsorozat 2015-ben Varró 
Dániel és Böszörményi Géza részvételével folytatódik. 
 
2014. szeptember 24. Népház úti és Kertvárosi fiókkönyvtár 
Író-olvasó találkozó Sohonyai Edit írónővel (résztvevők száma: 55 +20 fő).  
 
2014. november 6. Bánhidai fiókkönyvtár 
Író-olvasó találkozó Lázár Zsófiával: Az oldott hangulatú rendezvény lehetőséget teremtett 
az iskolások számára, hogy közelebbről megismerkedjenek az ismert írónővel, választ 
kapjanak könyveivel kapcsolatos kérdéseikre. A gyermekek elhozták dedikáltatni a mesék 
alapján készült rajzaikat. A rendezvényt követően többen is érdeklődtek az írónő könyvei 
iránt. 
Résztvevők száma: 51 fő (47 gyermek, 4 felnőtt) - 2 gyermek iratkozott be, 1 felnőtt olvasó 
hosszabbíttatta meg könyvtári tagságát. 
 
Mindezek mellett azt a kiemelt intézményi célt is követte osztályunk, mely a helyi alkotók, 
művészek megismertetésére irányult. A helyi amatőr képzőművészek számára nyújt 
bemutatkozási lehetőséget a Könyv-Kép-Tár galéria és a Népház úti fiókkönyvtár 
galériája. Az alkotók felkutatása, a kiállítás berendezése, a sajtónyilvánosság megoldása 
kulturális referensünk feladata. 
 
Kiállítások a Fő téri Kép/Könyv/Tár-ban 

2014.01.13-02.07.  Banka Péter kiállítása  1379 látogató 
2014.02.10-03.07.  Juhász Péter kiállítása  1299 látogató 
2014.03.10-04.04.  Kovács Krisztián kiállítása  1514 látogató 
2014.04.07-05.03  Bánkúti Georgina kiállítása  2112 látogató 
2014.05.05-06.07.  Altdorfer Csaba kiállítása  2064 látogató 
2014.06.10-07.05.  Sterna Ferenc kiállítása  1679 látogató 
2014.07.14-08.30.  Hervainé Orcsik Judit kiállítása 1387 látogató 
2014.09.01-09.26.  Balogh Márk kiállítása  1680 látogató 
2014.09.29-10.31.  Helyszínek és helyzetek pályázat 2121 látogató 
2014.11.03-11.29.  Benedek Eszter kiállítása  3718 látogató 
2014.12.01-2015.01.10. Újvári Judit kiállítása  1514 látogató 
 
Kiállítások a Népház úti fiókkönyvtárban (zárójelben a megnyitó dátuma) 
 
2014.01.13-02.07.  Stréli Róbertné Keresztély Piroska kiállítása 440 látogató 
2014.02.10-03.07.  Szulyovszki Sarolta kiállítása   443 látogató 
(2014.02.13.)          + 40 fő 
2014.03.10-04.13.  Magyar csipkekészítők kiállítása   612 látogató 
(2014.03.13.)          + 49 fő 
2014.04.14-05.18.  Berecz Krisztina és P. Horváth Zsuzsa kiállítása 546 látogató 
(2014.04.17.)          + 39 fő 
2014.05.19-09.14.  Altdorfer Csaba és Nagyné H. Eszter kiállítása  1.556 látogató 
(2014.05.22.)          + 25 fő 
2014.09.15-11.02.  Engel Judit kiállítása     766 látogató 
(2014.09.19.)          + 10 fő 
2014.11.03-11.23.  Juhász Péter kiállítása    289 látogató 
(2014.11.07.)          + 33 fő 
2014.11.24-2015.01.05. Kókay Szabolcs kiállítása    392 látogató 
(2014.11.28.)          + 13 fő 
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5.4. Kiadványok, szakmai publikációk (beleértve a webes kiadványokat is) 
 

A megyei könyvtár online szakmai lapja, a KeMLIB (http://kemlib.jamk.hu/), melybe az év 
során folyamatosan érkeznek a munkatársak cikkei a megyei könyvtár programjaihoz, fontos 
könyvtári eseményekhez kapcsolódóan, továbbá a szerkesztő rendszeresen kér anyagokat a 
megyében működő más könyvárakról is. 
 
A honlapunkon havonta jelenik meg az ÖKO-hírlevél 
(http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201502), valamint kollégáink rendszeresen elkészítik 
rövid terjedelemben, képekkel illusztrálva, figyelemfelkeltő céllal, a könyvtárhoz 
kapcsolódóan a Kulturális ajánlót (http://www.jamk.hu/?q=hu/taxonomy/term/18) is. 2014-
ben 34 db ajánló jelent meg a honlapon. 
 
2014 októberében megjelent a József Attila Megyei és Városi Könyvtár évkönyve 2014. 
című kiadványunk is, mely az elmúlt két év történéseit, valamint a Holokauszt emlékév 
apropóján összegyűjtött helyismereti tanulmányokat foglalja magába.  
 
 
Munkatársak publikációi: 
 
ERŐSNÉ SULLER ILDIKÓ 

 Gyermekkönyvtári rendezvények, táborok tapasztalatai 2012-2014 – Pályázati 
összefoglaló – In: A József Attila Megyei és Városi Könyvtár évkönyve, 2014. p. 68-
79. 

 Nívós múzeumpedagógia: Együtt az oktatási intézményekkel, önkormányzattal, 
szolgáltatókkal, civil szervezetekkel, múzeumokkal - In: A Tatabányai Múzeum 
Évkönyve, 2014. p. 217. (Társszerzők: Kováts Éva et al.) 

 Hordozás télen - A Kanga Hordozóklub januári találkozójáról – In: Kemlib, 2014. 1. 
p. 18.  

 „Olvasni nem ciki” és „Mesesarok” címmel új programokat indítottunk – In: Kemlib, 
2014. 1. p. 18-19.   

 Ezt kínáltuk márciusban - In: Kemlib, 2014. 3. p. 23. 
 Áprilisi híreink a JAMK gyermekrészlegének programjairól - In: Kemlib, 2014. 4. p. 

18. 
 Gyermeknap - In: Kemlib, 2014. 5-6. p. 20. 
 Olvasni nem ciki! – Böszörményi Gyulával - In: Kemlib, 2014. 5-6. p. 21. 
 Mese mese mátka kilencedszer - In: Kemlib, 2014. 7-8. p. 14. 
 Gyerekkönyvtári és közkönyvtári szekció - In: Kemlib, 2014. 7-8. p. 44-45. 

(Társszerző: Pál Nikolett Ágnes) 
 Barangoló – Tatabánya térben és időben - In: Kemlib, 2014. 9. p. 19. 
 ZZ Tour – Zemlényi Zoltán volt a vendégünk - In: Kemlib, 2014. 9. p. 20. 
 Törődést ajándékba - In: http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3631 
 Szöszmötölős szerda - In: http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3461  
 Kis ötletek, nagy sikerek: Praktika magazin az Ökosarokban - In: 

http://www.jamk.hu/?q=hu/taxonomy/term/18&page=1 
Előadások: 

 2014. március 24. JAMK - Internet Fiesta 
Scrapbook típusú üdvözlő lapok, emlékkönyvek készítése 

 2014. május 8. JAMK – határon túli kollégák látogatása 
Gyermekkönyvtári rendezvények – Power Point bemutató 
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FEKETSNÉ KISVARGA ANITA  

 Felkapcsoltuk az Olvasólámpát - In: Kemlib, IV. évf. 2. sz. p. 4-5. 
 Juhász Péter és Szulyovszky Sarolta képei a JAMK-ban – Egy műkedvelő érdeklődő 

benyomásai - In: Kemlib, IV. évf. 2. sz. p. 6-7. 
 Természeti katasztrófák a JAMK-ban - In: Kemlib, IV. évf. 2. sz. p. 8-9. 
 Olvasólámpa másodszor - In: Kemlib, IV. évf. 3. sz. p. 7. 
 Kovács Krisztián fotói Tatabányán - In: Kemlib, IV. évf. 3. sz. p. 10. 
 Kávészünet a József Attila Megyei Könyvtárban - In: Kemlib, IV. évf. 4. sz. p. 5-7. 
 15 év két keréken – Gibraltártól Gyimesbükkig, a Nordkapptól Szicíliáig (Nász 

Jánossal közös cikk) - In: Kemlib, IV. évf. 4. sz. p. 8-10. 
 Beszámoló a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájáról - In: Kemlib, IV. évf. 5-

6. sz. p. 4-5. 
 Kalauz a gyógynövények világában - In: Kemlib, IV. évf. 5-6. sz. p. 8. 
 Tovább erősödtek a testvérvárosi kapcsolatok - In: Kemlib, IV. évf. 5-6. sz. p. 41-43. 
 Társadalomtudományi szekció - In: Kemlib, IV. évf. 7-8. sz. p. 39-40. 
 A József Attila Megyei és Városi Könyvtár az AGORA első kulturális piacán - In: 

Kemlib, IV. évf. 9. sz. p. 4-5. 
 Lelki(derű) – gyakorlat a házasságról. Levente Péter és Döbrentey Ildikó a megyei 

könyvtárban - In: Kemlib, IV. évf. 10. sz. p. 15-16. 
 Egészségmenedzsment cikkek a Kemlib-ből 
 Természeti katasztrófák a JAMK-ban - In: ÖKO-hírlevél, 2014. II. évf. 4. sz. 
 A gyógynövények világa – Tóth Andrea kertészmérnök előadásáról - In: ÖKO-hírlevél, 

2014. II. évf. 6. sz. 
 15 év két keréken – Gibraltártól Gyimesbükkig, a Nordkapptól Szicíliáig - In: ÖKO-

hírlevél, 2014. II. évf. 7-8. sz. 
 Egészségmenedzsment 1-2 - In: ÖKO-hírlevél, 2014. II. évf. 12. sz. 
 Egészségmenedzsment 5 - In: ÖKO-hírlevél, 2014. II. évf. 12. sz. 
 Az átalakuló könyvtári ellátás Komárom-Esztergom megyei első éve - In: A József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár évkönyve 2014. 

Kulturális ajánlók: 

 JACK WATKINS: A világ legrosszabb találmányai - Nevetséges ötletek, haszontalan 
szerkentyűk (megjelent 2014.01.30.) 

 ROBERT VAN GULIK: A majom és a tigris (megjelent 2014.03.06.) 
 GALGÓCZI DÓRA: Fiatalságra ítélve (megjelent 2014.04.10.) 
 Kávészünet a József Attila Megyei Könyvtárban (megjelent 2014.05.08.) 
 URSEL BÜHRING: Testünk, lelkünk ápolása (megjelent 2014.06.03.) 
 BARBARA ANNIS – JOHN GRAY: Nemek intelligenciája (megjelent 2014.12.04.) 
 TARI ANNAMÁRIA: Z generáció (még nem jelent meg) 
 DOREEN VIRTUE: Szüntelen éhség (megjelent 2014.08.01.) 
 ALENA JEŽKOVÁ: Prágai legendák (megjelent 2014.11.10.) 
 Hajdan volt karácsony (megjelent 2014.12.15.) 

 
KISSNÉ ANDA KLÁRA 
 

 Műhelybeszélgetések 4. A könyvtár szociális funkciójáról. – In: Kemlib, 2014. 1. sz. 
25-26. oldal 

 A Tanács 2013. évi munkája. – In: Kemlib, 2014. 2. sz. 24. oldal  
 Szakmapolitikánk összegzése. – In: Kemlib, 2014. 2. sz. 25-26. oldal  
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 Végzés nélkül is dolgozott… Beszámoló az MKE 2013. évi munkájáról. – In: Kemlib, 
2014. 2. sz. 26-28. oldal 

 Beszámoló, értékelés és 2014. évi tervek a megyei szervezet taggyűlésén. -  In: Kemlib. 
2014. 3. sz. 33-34. oldal 

 Könyvfesztiválon a JAMKdroid. – -  In: Kemlib. 2014. 4. sz. 28-29. oldal 
 Küldöttgyűlésre készülve. - In: Kemlib. 2014. 4. sz. 30-32. oldal 
 Önértékelés a könyvtárakban. - In: Kemlib. 2014. 5-6. sz. 39-40. oldal 
 Vándorgyűlés Sopronban.  Könyvtár és intelligencia – In: Kemlib. 2014. 7-8. sz. 34-

35. oldal 
 Július 17., az érkezések és megnyitók napja. -  In: Kemlib. 2014. 7-8. sz. 35. oldal 
 Július 18. Kis plenáris ülés. -  In: Kemlib. 2014. 7-8. sz. 37-38. oldal 
 Záró plenáris ülés. - In: Kemlib. 2014. 7-8. sz. 45. oldal 
 Zárszó. - In: Kemlib. 2014. 7-8. sz. 46. oldal 
 Érdekességek a műemlékkönyvtár gyűjteményéből. - In: Kemlib. 2014. 7-8. sz. 49. 

oldal 
 Egyesületi körkép – Mi történt mostanában az egyesület berkeiben? - In: Kemlib. 

2014. 9. sz. 29-31. oldal 
 Tájékoztató a könyvtárosi életpálya-modellről. - In: Kemlib. 2014. 9. sz. 32-33. oldal 
 Röviden a pedagógus életpálya-modellről. - In: Kemlib. 2014. 9. sz. 33-34. oldal 
 Röviden a pedagógus életpálya-modellről. - In: Könyvtárvilág. 2014. 5. sz. 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/11/roviden-a-pedagogus-eletpalya-
modellrol/1874/ 

 Országos Könyvtári Napok 2014. Tatabánya – Beszámoló és vita a könyvtári 
életpálya-modell kidolgozásáról. - In: Könyvtárvilág. 2014. 5. sz. 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/11/roviden-a-pedagogus-eletpalya-
modellrol/1874/ 

 Helyzetkép a könyvtári életpálya-modellről. - In: Kemlib. 2014. 10. sz. 40-43. oldal 
 Tudósítás az MKE szeptemberi tanácsüléséről. - In: Kemlib. 2014. 10. sz. 43-45. oldal 
 Választás előtt az MKE. - In: Kemlib. 2014. 11-12. sz. 42-43. oldal 
 Választás a Komárom-Esztergom Megyei Szervezetben. - In: Kemlib. 2014. 11-12. sz. 

43-44. oldal 
 Ez + Az. - In: Kemlib. 2014. 11-12. sz. 44-46. oldal 

 

NAGY EDIT 

 Műszaki fotók és selyemfestmények - A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
januári kiállításai (p. 6)  
 http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_01/kemlib_2014_01.pdf 

 Könyvtárban a csipke, csipkében a könyvtár – A JAMK Népház Úti Fiókkönyvtárának 
tavaszi tárlata....(p. 10)  
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_03/kemlib_2014_03.pdf 

 Pasztellek, akrilok, grafikák - Áprilisi kiállítások a tatabányai József Attila Megyei és 
Városi Könyvtárban (p. 10-11) 
 http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_04/kemlib_2014_04.pdf 

 Májusi kiállításaink - Tatabánya épített örökségei és Mésztelep-Ároksor (p. 9)  
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_05/kemlib_2014_05.pdf 

 Nyári kiállításaink a Fő téri Könyv-Kép-Tár Galériában (p. 6) 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_07/kemlib_2014_07.pdf 

 Szeptemberi kiállításaink: fotók és akvarellek (p. 6-7) 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_09/kemlib_2014_09.pdf 
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 Októberi és novemberi kiállításaink (p. 13-14) 
http://www.jamk.hu/letoltesek/files/kemlib_2014_11-12.pdf 

 Költészet napja az olvasólámpa megvilágításában... (p. 4) 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_04/kemlib_2014_04.pdf 

 Fókuszban a családregények – Dióhéjban a JAMK olvasóklubjának májusi 
foglalkozásáról (p.7)  
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_05/kemlib_2014_05.pdf 

 Olvasóklub nyári olvasmányélményekkel (p. 6.) 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_09/kemlib_2014_09.pdf 

 Olvasóklub a romantika jegyében (p.13.) 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_10/kemlib_2014_10.pdf 

 Kiállítások a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban – tanulmány - In: József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár évkönyve (2014) 
 

NÁSZ JÁNOS 

 Felelősségvállalás a környezetünkért, felelősségünk a természeti világunkért (Dr. 
Száraz Péter előadásáról) – In: Öko-hírlevél – 2014. 1. sz. 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201401 

 Fenntarthatóság és sport, avagy környezettudatos sportmarkentingé a jövő? 
“Lehetőség és felelősség, hogy jobbá tegyük a világot” (Gyüszi Dávid előadásáról) – 
In: Öko-hírlevél – 2014. 1. sz. 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201401 

 „A tulajdonos az Isten, mi csak béreljük a földet” - Bencsik János országgyűlési 
képviselő 2013. december 14-i előadásáról – In: Öko-hírlevél – 2014. 2. sz. 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201402 

 Öko-estünk januári előadásáról - Zarándokolni jó! Úton a Gyöngyök Útján 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201403 – In: Öko-hírlevél, 2014. 3. sz. 

 (és FEKETSNÉ KISVARGA ANITA) Öko-estjeink kapcsán - Mikolasek Sándor 
előadásáról: Tizenöt év két keréken – Gibraltártól Gyimesbükkig, a Nordkapptól 
Szicíliáig- In: Öko-hírlevél – 2014. július-augusztus 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201407-08 

 Egyedül és Együtt a Caminon – In: Öko-hírlevél – 2014. szeptember 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201409 

 Pataki Antal agrármérnök előadása a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. – 
In: Öko-Hírlevél 2014. 5.sz. 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201405 

 Fenntarthatóság és ökológiai szemlélet, Öko-esték a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárban 2010–2013 – In: A József Attila Megyei és Városi Könyvtár évkönyve 
2014. 46.-61. p. 

 Öko-estünk kapcsán - Zarándokolni jó, avagy úton a Gyöngyök Útján – In: Kemlib, 
2014. 1. sz. 4-5. oldal 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_01/kemlib_2014_01.pdf 

 Öko-est Pataki Antal agrármérnökkel – Az egészség, a biztonság és a „jól lét”alapja az 
összhang – In: Kemlib, 2014. 3. sz. 8-9. oldal 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_03/kemlib_2014_03.pdf 

 (és FEKETSNÉ KISVARGA ANITA) 15 év két keréken – Gibraltártól Gyimesbükkig, a 
Nordkapptól Szicíliáig– In: Kemlib, 2014. 4. sz. 8-10. oldal 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_04/kemlib_2014_04.pdf 
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 Öko-tábor Koppánymonostoron 2014 augusztusában – In: Kemlib, 2014. 9. sz. 13-18. 
oldal  
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_09/kemlib_2014_09.pdf 

 Együtt és Egyedül a Caminon ─ Tóth Zsóka előadóművész élménybeszámolója – In: 
Kemlib, 2014. 10. sz. 14-15. oldal 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_10/kemlib_2014_10.pdf 

 A Klímabarát Települések Szövetsége országos szakmai konferenciájáról – In: Kemlib, 
2014. 10. sz. 28-31. oldal 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2014_10/kemlib_2014_10.pdf 

Kulturális ajánlók: 

 Életműsorozat a Weöres Sándor centenáriumra (megjelent 2014.01.02.) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3043 

 100 misztikus hely (megjelent 2014.01.09.) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3062 

 JORGE BUCAY: Elgondolkodtató történetek (megjelent 2014.05.26.) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3397 

 NAGY RÉKA: Ökoanyu. Környezettudatos és takarékos háztartási ötletek 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3730 

 Együtt és egyedül a Caminón 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3662 

 A fal leomlik és híddá alakul - Kapcsolataink az erőszakmentesség tükrében 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3478 

 Ötven állat, amely megváltoztatta a történelmet 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3459 

 Az életünk mekkora része az, amit életünknek nevezhetünk? 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3397 

 ZARÁNDOKOLNI JÓ, AVAGY ÚTON A GYÖNGYÖK ÚTJÁN 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3119 

 
PAP ZSUZSANNA 
 

 Új és tervezett elektronikus lehetőségek az ODR szolgáltatásban – In: Könyvtári 
levelező/lap, 26. évf. 2014. 11. sz. p. 16-20. 

 Új és tervezett fejlesztések az ODR szolgáltatásban – In: KemLib, 2014. október p.9-
10. 

 Könyvtárközi kölcsönzés az olvasók szemével:  könyvtárhasználói elégedettségmérés 
az ODR tagkönyvtáraiban: kiegészítve helyi vonatkozásokkal – In: József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár évkönyve. - 2014. (18. köt.), p. 24-37. 

 
PETÉNYI ERZSÉBET 

 Tatabányai könyvünnep a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban - In: Kemlib, 
2014. máj-jún. p. 6-7. 

 Olvasószolgálati szekció: Modernizált könyvtárak - In: Kemlib, 2014. júl-aug. p. 38-
39. 

 Találkozzunk a könyvtárban. Összefoglaló a JAMK könyvtári heti rendezvényeiről - 
In: Kemlib, 2014. okt. p. 5-8. 

 Zárókonferencia Kecskeméten - In: Kemlib, 2014. okt. p. 26-27. 
 Jelenits István Hrabalról - In: Kemlib, 2014. nov. p. 11-13. 
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http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3062
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 Olvasólámpa. Olvasóklub a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban - In: Kemlib, 
2014. nov. p. 14-15. 

 Jelenits István a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtárban - In: 
Könyvtári Levelezőlap, 26. évf. 12. sz. 2014. dec. p. 15-17. 

Kulturális ajánlók: 

 Téli sportok 
 Madárszemmel 
 Két keréken gurulni 
 Virágok világa 
 Logopédiai mesék 
 Borivóknak való 
 Kerti munkák ősszel 
 Halottak napja (nem jelent meg) 
 Karácsonyi cd-k (nem jelent meg) 

POHNER LÁSZLÓNÉ 

 E-tanácsadóként az Információs Társadalom Parlamentje rendezvényen. - In: 
Könyvtári levelező/lap, 2014. (26. évf.) 10. sz. 29-35. p. 

 Biztonságos internetezés a könyvtárakban és otthon – Jogszabályi kötelezettség és 
eszközök a végrehajtáshoz (Tatabánya). - In: Kemlib, 2014. (4. évf.) 9. sz. 23-24. p. 

 E-tanácsadóként az Információs Társadalom Parlamentje rendezvényen (Tatabánya). 
- In: Kemlib, 2014. (4. évf.) 7-8. sz. 23-29. p. 

 (ÉS SZILASSI ANDREA): NetNagyi Klub az online ügyintézés helyi sajátosságairól és a 
világháló árnyoldalairól (Tatabánya). - In: Kemlib, 2014. (4. évf.) 5-6. sz. 9-10. p. 

Előadás: 
- 2014. május 17. Tatabánya, Népház Úti Fiókkönyvtár  

NetNagyi Klub: Online-ügyintézés - tatabányai sajátosságok. Hasznos tudnivalók az 
országos és helyi portálokról.  

 
SZERENCSI EDINA 

 Olvasd velünk! Gyermek és ifjúsági irodalmi pályázat - In: Kemlib, 2014. 7-8. p. 14-
15. 
 

SZILASSI ANDREA 

 Családfakutatás számítógépes segítséggel - In: Könyvtári Levelező Lap, 2014. 
01-02. sz. 34-35. o. 

 Okostelefon applikációk egészségünk védelmében - In: Könyvtári Levelező Lap, 
2014. 03. sz. 25-27. o. és Kemlib, 2013. 12. sz. 36-37. o. 

 E-tanácsadó workshop és személyiségfejlesztő tréning a JAMK-ban - In: Kemlib, 
2014. 3. sz. 4-6. o. 

 Scrapbook és egyéb kreatív ajándékötletek, online vásárlási tudnivalók, 
valamint felhasználóképzés az Internet Fiesta hetében - In: Könyvtári Levelező 
Lap, 2014. 04. sz. 26-28. o. 

 Az XP és az Office 2003 közelgő alkonya - In: Könyvtári Levelező Lap, 2014. 
05. sz. 20-22. o. és Kemlib, 2014. 1. sz. 28-30. o. 

 NetNagyi Klub – Informatika határok nélkül - In: Könyvtári Levelező Lap, 
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2014. 05. sz. 23-24. o. és Kemlib, 2014. 1. sz. 7-8. o. 
 E-tanácsadóként a budapesti gyermeknapon. In: Könyvtári Levelező Lap, 2014. 

06. sz. 28-29. o. és Kemlib, 2014. 5-6. sz. 29-30. o. 
 (és POHNER LÁSZLÓNÉ) NetNagyi Klub az online ügyintézés helyi 

sajátosságairól és a világháló árnyoldalairól - In: Kemlib, 2014. 5-6. sz. 9-10. 
o. 

 Intézmények közötti kulturális együttműködés - In: Kemlib, 2014. 5-6. sz. 28. o. 
 Szépkorúak a világhálón – Országos szakmai tanácskozás Pécsett - In: Kemlib, 

2014. 5-6. sz. 30-32. o. 
 Híd a digitális szakadékon át – Felhasználóképzés egy városi könyvtárban (és 

azon túl) – In: József Attila Megyei és Városi Könyvtár évkönyve, 2014. 243 p. 
 Helyzetkép a Tudásod a jövőd projekt állásáról. - In: Könyvtári levelező/lap, 7. sz., 

12-14. p.  
 Közös klubnap a budapesti és a tatabányai netnagyiknak - In: Kemlib, 2014. (4. évf.), 

7-8. sz., 7-10. p.  
 Közös klubnap a budapesti és a tatabányai netnagyiknak. - In: Könyvtári levelező/lap, 

2014. (26. évf.), 10. sz., 22-25. p.  
 Fókuszban az infókommunikáció - Ismeretterjesztő előadások - In: Kemlib, 2014. (4. 

évf.), 10. sz., 10-13. p.  
 Fókuszban az infokommunikáció. Online közvetítés Tatabánya és Békéscsaba között – 

In: Könyvtári levelező/lap, 2014. (26. évf.) 12. sz. 28-30. old.  
 Forradalom a matematika-oktatásban egy okostelefon-applikációval - In: Kemlib, 

2014. (4. évf.), 10. sz., 47. p.  
 Tanácsadás a biztonságos internetezésért - In: Kemlib, 2014. (4. évf.), 9. sz., 21-23. p.  
 Tanácsadás a biztonságos internetezésért. – In: Könyvtári levelező/lap, 2014. (26. 

évf.) 12. sz. 31-32. old.  
 Versenyképesség és digitális elmaradottság. Gondolatok az Információs Társadalom 

Parlamentjének idei eseményei kapcsán - In: Kemlib, 2014. (4. évf.), 7-8. sz., 21-23. 
p. 

 Versenyképesség és digitális elmaradottság. Gondolatok az Információs Társadalom 
Parlamentjének idei eseménye kapcsán. - In: Könyvtári levelező/lap, 2014. (26. évf.), 
10. sz., 26-28. p.  

 NetNagyi klub az utazás jegyében - In: Kemlib, 2014. (4. évf.), 9. sz., 7-9. p.  
 Növényhatározó mobilon. Applikáció ajánlat természetkedvelőknek - In: Kemlib, 

2014. (4. évf.), 7-8. sz., 51. p. 
 Infóvilág előadássorozat. (Tatabánya).- In: Kemlib, 2014. (4. évf.), 11-12. sz., 

18-19. p. 

Előadások: 

 2014. január 11. Tatabánya, Népház Úti Fiókkönyvtár 
NetNagyi Klub: Az XP és az Office 2003 közelgő alkonya. Alternatív megoldások a 
váltásra. Okostelefon-alkalmazások egészségünk védelmében. 

 2014. március 20. Alsóörs, Regionális Szakmai Találkozó 
Felmérés a tanfolyami hallgatók visszajelzései alapján. 

 2014. március 22. Tatabánya, Népház Úti Fiókkönyvtár 
NetNagyi Klub az Internet Fiesta jegyében: Képeslap-montázsok, kollázsok, 
fotókockák, fotókönyvek egyszerűen, gyorsan, mégis látványosan. Scrapbook típusú 
üdvözlőlapok, emlékkönyvek készítése. 

 2014. március 24. Tatabánya, JAMK 
Scrapbook típusú üdvözlőlapok, emlékkönyvek készítése. 

 2014. május 17. Tatabánya, Népház Úti Fiókkönyvtár 
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NetNagyi Klub: A világháló árnyoldala: erőszakos reklámok, szélhámosságok, 
rosszindulatú küldemények. 

 2014. május 23. Tatabánya, JAMK 
Az okostelefonok extra funkciói. Hasznos mobiltelefon-alkalmazások 40 év 
felettieknek. 

 2014. május 29. Pécs, VOKE Vasutas Művelődési Ház 
A tatabányai NetNagyi Klub (Szépkorúak a világhálón – Országos szakmai 
tanácskozás) 

 2014. augusztus 23. Tatabánya, Népház Úti Fiókkönyvtár 
NetNagyi Klub: Film- és DVD-készítő szoftver alkalmazásának tudnivalói 40 
percben. 

 2014. szeptember 20. Tatabánya, A Vértes Agorája 
Kulturális Piac – Tanácsadás a biztonságos internetezéssel kapcsolatban: 3 
korcsoportnak szánt kérdőívek készültek, konzultáció a tesztek kitöltőivel és 
ajándékok a látogatók számára. 

 2014. október 18. Tatabánya, Népház Úti Fiókkönyvtár 
Fókuszban az infókommunikáció, E-polgárrá váltunk – Az internet élet- és 
gondolkodásformáló következményei címmel 30 perces előadás. 

 2014. november 29. Tatabánya, Népház Úti Fiókkönyvtár 
Infóvilág - Kezdőknek (MeMoP-2014.) - Előadás gyakorlati számítógép-használattal. 
Téma: Alapismeretek videó bemutatókkal és webkalauzzal. Digitális fényképezés. 

 2014. december 1. Tatabánya, JAMK 
Infóvilág – Diákoknak (MeMoP-2014.) - Előadás gyakorlati számítógép-használattal. 
Téma: Élet a virtuális világban. A közösségi tudás építő ereje. Tanácsok okostelefon-
használathoz, applikáció ajánlat.  

 2014. december 6. Tatabánya, Népház Úti Fiókkönyvtár 
Infóvilág – ePolgároknak (MeMoP-2014.) - Előadás gyakorlati eszközhasználattal. 
Téma: E-közszolgáltatások, biztonságos internetezés. Okostelefon- tablet, e-könyv 
olvasó használata. 

 2014. december 8. Tatabánya, JAMK  
Infóvilág – Álláskeresőknek (MeMoP-2014.) - Álláskeresési portálok és az 
önéletrajzírás hasznos tudnivalói Álláskereső Kisokos. Munkavállalás az EU területén 
– EURES adatbázis. 

 
TARJÁNNÉ TIHANYI TÍMEA 

 A Bánhidai Fiókkönyvtár gyermekrajz pályázata - In: Kemlib, 2014. 7-8. sz. 16-17. p. 
 Író-olvasó találkozó Lázár Zsófiával – In: Kemlib, 2014. 11. sz. 29. p. 

TÖRÖK CSABA 

 TextLib összevonás - ahogy én láttam - In: A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
évkönyve (2014) 

Előadások: 

 2014. április 24–27. Budapest, Millenáris - XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
Kezedben a könyvtárad 

 2014. július 17-19. Sopron - Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlése, 
Olvasószolgálati szekció 
Kezedben a könyvtárad: JAMKdroid program a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárban 
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VITÉZ VERONIKA 

 Kezedben a könyvtárad! A JAMKDroid-projekt. A József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár androidos applikációja okostelefonon és táblagépen - In: A József Attila 
megyei és Városi Könyvtár Évkönyve (2014) p. 38-45 

 A Szent György vonalak mentén - In: KemLib 4. évf. 4. sz. (2014. április) p. 32-33 
http://www.jamk.hu//letoltesek/files/kemlib_2014_04.pdf 

 KemLib KLIKK rovat szerkesztése folyamatosan 2014-ben is 

Kulturális ajánlók: 

 Fekete hattyú – DVD ajánló 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3752 

 Jogi pályát választottál? - Könyvajánlat 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3380 

 Közelebb egymáshoz. 11 tévhit párkapcsolatainkról - Könyvajánlat 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3139 

Előadások: 
 2014. március 24. Tatabánya, JAMK, Internet Fiesta 

Kulturális célú vásárlások a neten. Mit, hol, hogyan, biztonságosan 
 2014. április 25. Budapest, Könyvfesztivál 

JAMKDroid –projekt- Kezedben a könyvtárad 
 2014. június 23. Tatabánya, JAMK KSZR szakmai nap 

 Használóképzést és digitális kompetenicafejlesztést segítő programtípusok 
 2014. július 18. Sopron, 46. MKE Vándorgyűlés 

Kezedben a könyvtárad. A JAMKDroid-projekt 
 2014. október 6. Tatabánya, JAMK, Évkönyvbemutató 

Kezedben a könyvtárad. A JAMKDroid-projekt c. tanulmány bemutatása 
 2014. október 13. Tatabánya, JAMK, Könyvtári hét 

JAMKDroid-járvány Komárom-Esztergom megyében. Androidos alkalmazás 
kiterjesztése a kistelepülésekre 

 2014. október 18. Tatabánya, Népház Úti Fiókkönyvtár, Fókuszban az 
infókommunikáció 
A scinece fictionből a mindennapokba – nyelvtechnológiai alkalmazások 

ZANTLEITNERNÉ SZEBENYI ZSUZSANNA  

 A hordozás lelki és fizikai háttere - In: Kemlib, 2014. 2. p. 20. oldal 
 Tartalmas vakáció, avagy a könyvtárban nemcsak olvasni lehet - In: Kemlib, 2014. 7-

8. p. 16. 

 
5.5. PR tevékenység  

 
A PR tevékenységért a könyvtár kulturális szervezője a felelős, akinek feladatai többek 
között a következők: 

- kapcsolattartás a médiával: Mi Tatabányánk, 24 Óra, TKTV, Forrás Rádió – a 
könyvtár saját honlapján és közösségi oldalain kívül megjelenünk a minalunk.hu, 
a tatabánya.hu, a vertesinfo.hu és a figurabolt.hu oldalán, 

- a könyvtár rendezvényeiről plakátok, meghívók és szórólapok szerkesztése, valamint 
sokszorosítása,  

- az intézményünkbe érkező plakátok, felhívások kihelyezése a hirdető felületekre, 
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- anyaggyűjtés a rendezvényekről a kollégáktól és egyéb forrásokból, 
- az elkészült anyagok postázása, 
- figyelni és rögzíteni a média megjelenéseket. 
 

A rendezvényekről 45 db tájékoztató levél kerül kipostázásra, valamint 125 db email. Ezen 
felül emailben kapnak értesítőt az könyvtárral kapcsolatban álló intézmények is (a város 
általános és középiskolái, és ha a rendezvény olyan jellegű, akkor a város óvodái is). 
A címlisták aktualizálása évi két alkalommal, illetve folyamatosan történik, ha szükséges a 
változások rögzítése. 
A média (tévé, rádió, újság, internet) minden esetben kap emailben tájékoztatást a könyvtár 
programjairól. 
 
A wikipédiában szócikket készítettünk a könyvtárról történeti leírással, és a fontosabb adatok 
felsorolásával. Azért is tartjuk kiemelkedő jelentőségűnek ezt a szócikket, mert kevés megyei 
könyvtárról található ismertetés. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila_Megyei_K%C3%B6nyvt%C3%A1r  
 
 
Médiamegjelenések (részletezve lásd az 6. sz. mellékletben) 
 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a Tatabányai Városi Televízióban: 35 db 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a helyi újságokban:   70 db 
 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár rendezvényeinek megjelenése internetes 
felületeken: 
 
minalunk.hu oldalán        44 alkalommal 
tatabánya.hu oldalán        50 alkalommal 
vertesinfo.hu oldalán        24 alkalommal 
figurabolt.hu oldalán          9 alkalommal 
 
A könyvtárról a helyi sajtóban megjelent 65 cikket digitalizáltuk és ebben a formában 
őrizzük, illetve tesszük közzé a honlapunkon. 
A Forrás rádióban hozzávetőlegesen 250 alkalommal hangzott el 
programismertetőnk, beharangozó és nyilatkozat.  
 
Három esetben felkerültünk az eMagyarország Centrum honlapjának címoldalára, 
bekerültünk a hírlevelükbe és Facebook oldalukra is a következő eseményeinkkel: 

1. Fókuszban az infókommunikáció,1  
2. Tanácsadás a biztonságos internetezésért,2 (rövidített és átszerkesztett 

változatban) 
3. Együtt a digitális írástudásért.3 (A hivatkozások a lábjegyzetben találhatók.) 

 

                                                
1  http://emagyarorszag.hu/2014/10/fokuszban-az-infokommunikacio-online-kozvetites-tatabanya-es-
bekescsaba-kozott/  
2  http://emagyarorszag.hu/2014/09/biztonsagos-internetezes-e-tanacsadas-a-tatabanyai-kulturalis-piacon/  
3  A harmadik, 2014 áprilisában megjelent cikk: http://emagyarorszag.hu/2014/04/egyutt-a-digitalis-
irastudasert/  
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6. Megyei könyvtár területi feladatellátása  
 

6.1 Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok 
 
A 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet „A sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és 
hasznosításáról” című rendelet lehetővé teszi, hogy könyvtárunk – mint megyei könyvtár – is 
részesüljön a megye nyomdáiban készült dokumentumok egy-egy példányából. 
Ebben az évben 9 nyomda, illetve kiadó szolgáltatott nyomdatermékeket, melynek során 99 
db könyv került be állományunkba. (2013-as esztendőben 15 nyomda szolgáltatott 
nyomdatermékeket, melynek során 79 db könyv került be állományunkba. 

 
 

6.2 ODR tevékenység 
 

A könyvtárközi kölcsönzés 2014-ben is az egyik legjobban működő szolgáltatása volt 
könyvtárunknak. Munkatársaink pontosan és gyorsan látják el feladatukat az előző évekhez 
hasonlóan. 
Szkenneléssel rögzített, majd elektronikusan küldött dokumentumok esetében az informatikai 
csoport egy munkatársa nyújtott segítséget főként az A/3-as méretű dokumentumok esetén. 
2014-ben megoldottuk a fiókok közötti kölcsönzést, így az olvasók abban a fiókkönyvtárban 
juthatnak hozzá a dokumentumokhoz, ahová be vannak iratkozva, és rendszeresen járnak. 
 
ODR konferencia 
 
Sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához a XIV. 
Országos ODR konferencia megrendezésére. 2014-ben a Komárom-Esztergom Megyei 
Könyvtári Hét kezdő programjaként október 6-án tartottuk meg a XIV. ODR konferenciát „Új 
és tervezett elektronikus lehetőségek az ODR szolgáltatásban” címmel. 
 
Dr. Voit Pál igazgató köszöntötte a konferencia résztvevőit – az előadókon kívül név szerint 
is Bakos Klárát a MKE elnökét, Ramháb Máriát az IKSZ alelnökét, dr. Tüske Lászlót az 
OSZK főigazgatóját, Káldos János általános főigazgató helyettest és Sörény Edina 
főtanácsost. A megnyitó után Schmidt Csaba, Tatabánya Megye Jogú Város polgármestere is 
köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy az internet jelentősebb kihívást jelent a 
könyvtárak számára. Hiszen régebben, ha információra volt szükségük az olvasóknak, először 
a könyvtárakat keresték fel. Ma első lépésként az interneten próbálkoznak az olvasók, ahol 
nagy veszélyt jelentenek az ellenőrizetlen információk. A cél az, hogy elsődleges 
információforrásnak újra a könyvtárakat tekintsék az olvasók. A Tatabánya 2020 
programban pedig célként tűzték ki a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
tudásközponttá való alakulását. 
Ebben az évben Dr. Cseri Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár úr is elfogadta 
felkérésünket, aki előadásában a kulturális politika könyvtári céljairól beszélt, valamint 
összefoglalta a legfontosabb stratégiai irányokat.  
Dr. Kenyéri Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási tanácsadója az 
ODR elektronikus dokumentumszolgáltatása című előadásában az elektronikus szolgáltatások 
jogi területéről beszélt, amelyben jelentős változások történtek és történnek napjainkban. A 
könyvtári terület nagyon jól áll ezen az úton, sőt inkább előrehalad különös tekintettel az 
ODR jóvoltából. 
A második előadásban dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtára főigazgató-helyettese összefoglalta a MOKKA-ODR katalógus feladatait, 
szolgáltatásait és ismertette, hogy milyen új feladatok várhatók a rendszerben. Előadásának 
bevezetőjeként Bánkeszi Katalin, a Könyvtári Intézet igazgatójának MOKKA-ODR katalógus 
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– régi és új szerepben címmel összefoglalt sorait olvasta fel. Bánkeszi Katalin bevezetője után 
a résztvevők megismerhették a központi szolgáltatások rendszerében bekövetkező 
változásokat, és az ezekből adódó bővülő szolgáltatásokat. 
A délelőtt utolsó előadásában Dávid Boglárka, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár osztályvezető-helyettese az ODR olvasói funkcióról számolt be a résztvevőknek. Ez 
egy régóta várt funkció, amely lehetővé teszi az olvasók számára, hogy közvetlenül indítsanak 
kérést az anyakönyvtáruk számára, így teljessé válik az ODR funkcionalitás. 
A közös ebéd elfogyasztását követően ismét lehetőség nyílt néhány hozzászólás és kérdés 
megvitatására, majd ezután Dávid Boglárka gyakorlati bemutatót tartott az olvasói 
funkciókról Új MOKKA-ODR szolgáltatások áttekintése számítógép mellett címmel. 
 
 

Könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása 2014. évben: 
 

Könyvtárközi kölcsönzés Beérkezett kérések Küldött kérések Összesen 
2013 2.634 231 2.865 
2014 2.722 549 3.271 

 
 

  Beérkezett kérések Küldött kérések Összesen 
  ODR-ben OPAC-on ODR-ben OPAC-on 
       

2013 48 2.586 140 91 2.865 
2014 39 2.683 97 452 3.271 

 
 

 Beérkezett kérések Küldött kérések 
Összesen  Eredeti Xerox Digitális Eredeti Xerox Digitális 

        
2013 2.545 20 69 135 80 16 2.865 
2014 2.677 7 38 488 39 22 3.271 

 
2013-ban aláírt ODR működtetésének támogatása keretében - dokumentum beszerzésre 
kapott összegből - nettó 1.420.000 Ft értékben, 603 db könyvet, 17 CD-t, 1 CD-ROM-t 
vásároltunk. 
 

 
6.3  Területi ellátó munka  

 
Az érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges megyei adatok összegyűjtése a statisztikákat 
is készítő kollégánk feladata volt, melyet a következő lépcsőkben valósított meg: 
 

 2014. február 7-én postázta az érintett önkormányzatoknak az érdekeltségnövelő 
támogatással és adatgyűjtéssel kapcsolatos levelet. Az érintett könyvtárakat e-mailben 
értesítette az adatgyűjtésről. 

 Február folyamán rendszeresen tájékoztatta az érdeklődő önkormányzatokat és 
könyvtárakat az érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatban, illetve egyeztetett a 
statisztikai adatlapon közölt és az önkormányzatok által leadott állománygyarapítási 
összegekről, hogy ne legyen ellentmondás a kapott adatok között. 

 A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő, önkormányzati fenntartású könyvtárak 
adatait 2014. március 4-ig összegyűjtötte és továbbította levélben és e-mailen a 
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Könyvtári Intézetnek. (Az eredeti határidő március 21-e volt, az előrehozott pedig 
március 14-e.)  

 Kapcsolattartóként segítette a József Attila Megyei és Városi Könyvtár hibásan leadott 
adatainak módosítását.  

 2014. május 20-án e-mailben értesítette az érintett könyvtárakat a 2014. évi 
érdekeltségnövelő támogatás eredményéről. Ugyanebben a levélben figyelmükbe 
ajánlotta, és csatoltan megküldte számukra dr. Amberg Eszter cikkét a nyilvános 
könyvtárakat érintő jogszabályváltozásokról. 

 
 
6.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 

 
Szervezeti kérdések: 
2014. február 1-től a csoport vezetőjének személye megváltozott, munkaköre, munkaköri 
leírása megegyezik az előző csoportvezetőjével. 
A Megyei Ellátási Csoport 2014. június 23–tól Megyei ellátási és módszertani osztály néven 
folytatta munkáját az alábbiak szerint: 
„Feladata a KSZR rendelet alapján a megye kistelepüléseinek könyvtári ellátása, 
dokumentumok beszerzése, feldolgozása, eljuttatása a településekre. Könyvtár népszerűsítő 
rendezvények szervezésében való részvétel, számítástechnikai- és kis értékű eszközök 
beszerzése a települések igénye alapján. A megye könyvtárainak informatikai fejlesztése, 
egységes rendszer kialakítása, egységes minőségfejlesztés. Gazdálkodik az állami támogatás 
összegével, külön nyilvántartásokat vezet településenként a felhasználásról, ellenőrzi a 
teljesítéseket. Szakmai módszertani segítséget nyújt a megye könyvtárainak és 
könyvtárosainak, segíti az önkormányzatok könyvtárfenntartó tevékenységét. Munkatervet és 
beszámolót készít. Munkáját osztályvezető irányítja.” (JAMK SZMSZ) 
Az osztályon dolgozó munkatársak nem területi felosztás szerint végzik a munkájukat, hanem 
funkcionális munkamegosztás alapján. 
A kistelepülési menedzserek és az osztályvezető által ellátott általános feladatok és 
kötelezettségek 2014-ben a 2013-as feladatokéhoz képest nem változtak, azokat a munkaköri 
leírás tartalmazza. 
2014-ben is megállapodást kötöttünk a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és 
Könyvtárral, a hozzájuk tartozó 18 településen ők végezték a dokumentumok beszerzését és a 
módszertani munkát is. 
 
Fejlesztés: 
Az elmúlt két évben a JAMK számos vidéki könyvtárral alakított ki munka és informatikai 
kapcsolatot – így számos megyei település könyvtári adata elérhetővé vált a JAMK 
katalógusában. Igényként merült fel a mobilkliens kiegészítése oly módon, hogy a kibővített 
adatok kereshetőek / szűrhetőek legyenek egy adott tagkönyvtárra vonatkozóan is. A bővítés 
lényege, hogy a kistelepülésen beiratkozott olvasó is kereshet településének katalógusában, 
ellenőrizheti olvasói állapotát, hosszabbíthatja, kölcsönzéseinek határidőit, előjegyzést vehet 
fel vagy mondhat le. A kibővített alkalmazást 2014. október 13–án mutattuk be először az 
őszi könyvtári heti programok keretében. 
 
Képzés, továbbképzés:  
A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály tagjai 2014-ben rendszeresen részt vettek a 
számukra szervezett szakmai beszélgetéseken, műhelymunkákban, a szakmai sajtóban 
követték a munkaterületüket érintő eseményeket, híreket, és figyelemmel kísérték a 
jogszabályváltozásokat. A pályázati lehetőségekről, szakmai újdonságokról, 
jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatják a megye könyvtárait. 
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Az osztály tagjai több alkalommal is oktatást tartottak a települési könyvtárakban a TextLib 
integrált könyvtári rendszer használatáról, többek között a honosítás és a kölcsönzés 
folyamatai témákban. 
A kistelepülési könyvtárosok számára a MEMO 2014 során két alkalommal szakmai napot 
szervezett: 2014. június 23-án a könyvtárközi kölcsönzésről, az adatbázisok használatáról, a 
digitális kompetenciafejlesztést segítő és a hátrányos helyzetet kiküszöbölő programokról, 
2014. október 13-án pedig az Okos Könyvtár témaköréhez kapcsolódva. 
A MEMO a 2013-as év tapasztalatait felhasználva újrafogalmazta az „Útmutató a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtárral megállapodást kötött települések könyvtári ellátásához; 
Komárom-Esztergom megye” című dokumentumát, mely részletes szakmai segítséget nyújt a 
községi könyvtárosoknak és a polgármesteri hivataloknak a dokumentum-beszerzéssel és -
feldolgozással, a rendezvényszervezéssel, a dologi kiadások és a tárgyi eszköz-beszerzések 
elszámolásával kapcsolatos együttműködés formáiról és a pontos dokumentációról. 
 
Minőségirányítás: 
A 2013-as év tapasztalatait összegyűjtendő elégedettségi kérdőívet állítottunk össze a 
kistelepülések könyvtárosai számára, mely lehetőséget adott a véleményük kinyilvánítására, 
ötleteik, kritikai javaslataik megosztására. Az elégedettségi kérdőív konklúzióit az osztály 
beépítette a mindennapos munkafolyamatokba. Olvasói elégedettséget is mértünk, ennek 
kiértékelése még folyamatban van. 
 
Webes szolgáltatások a kistelepülések irányába: 

1. Honlap 
2014 nyarára elkészült Komárom-Esztergom Megye Kistelepüléseinek Könyvtári Ellátásának 
honlapja, mely a www.kemkszr.hu címen érhető el. Fő funkciója a Komárom-Esztergom 
Megyei József Attila Megyei és Városi Könyvtárral a KSZR keretében szerződést kötött 
települési önkormányzatok és könyvtárak tájékoztatása az őket érintő információkról, 
valamint a könyvtárosok KSZR-rel kapcsolatos munkafolyamatainak megkönnyítése 
útmutatókkal, könyvtári ügymeneti nyomtatványokkal, ajánlókkal, szakmai előadások 
anyagaival, szakmai tanulmányokkal. 
A honlap címoldalán mindig az aktualitásokkal, friss hírekkel találkozhatunk. Ez jelenleg a 
települések könyvtári felhasználóinak elégedettségi kérdőíveihez kapcsolódó sorsolás 
nyerteseire, valamint magára a kérdőív kitöltésére hívja fel a figyelmet. Nemrégiben itt tettük 
közzé a „Kedvenc könyvem és én” című olvasói selfie-pályázatunk eredményeit is. 
A KSZR menüpont alatt a KSZR általános bemutatása mellett találjuk a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött települések jegyzékét, a 
könyvtárosok nevével, a könyvtárak elérhetőségével kibővítve. Itt jelenik meg a Megyei 
Könyvtárban működő Megyei Ellátási és Módszertani Osztály és munkatársainak 
elérhetősége is. A megyei rendszer működésével, az Osztály munkájával kapcsolatos 
beszámolókat, valamint a KSZR jogi és financiális hátterét, alapjait rögzítő jogszabályokat is 
e menüpont alatt olvashatjuk. A leggyakrabban használt almenüpont a „Letölthető anyagok”, 
ahol a települési könyvtárosokat segítő segédanyagok mellett megtalálható a KSZR 
működését összefoglaló Kistelepülési útmutató, az ügyintézést gördülékenyebbé tevő 
nyomtatványmintákkal együtt. 
Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy a KSZR-ben részt vevő települések egymás 
tapasztalataiból, „jógyakorlataiból” is tanuljanak. Erre lehetőségük van, ha olvasgatják a 
„Jógyakorlatok” almenüpontot. 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár menüpont átutalja a látogatót a JAMK 
főoldalára (www.jamk.hu). 
A Katalógus menüben pedig a megyei közös katalógusban - akár saját településének 
állományában is - kereshet az olvasó.  
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A bal oldali Bejelentkezés lehetőséget nyújt a települési könyvtárosok adatainak kezelésére. 
A későbbiek során itt tudnak majd saját felhasználónévvel és jelszóval belépni erre a közös 
honlapra, s feltölteni a saját településük rendezvényeiről, híreiről, egyéb változásokról a 
szükséges adatokat. 
A továbbiakban lehetőség nyílik a címlapon egy-egy település nevére kattintva az adott 
könyvtár nyilvános adatainak böngészésére is.  
A Rendezvénynaptárba saját maguk tölthetik fel a települési könyvtárosok rendezvényeiket. 
A Galériában pedig a Komárom-Esztergom megyei KSZR életéből láthatunk 
pillanatképeket. 
A fontosabb, letölthető anyagok a honlap jobb oldalán folyamatosan elérhetőek. 
 

2. JAMK-OPAC 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár katalógusában a keresési hatáskört beállítva a 
megyei kistelepülések állományában is lehet keresni. 
 
2014-ben már jobban ismertük az egyes szolgáltatóhelyek állapotát, helyzetét, így célzott 
módszertani segítséget tudunk biztosítani számukra 2 alapelv szem előtt tartásával: 

1. A 2013. évi gyakorlattal ellentétben a települési önkormányzatokra és könyvtárosokra 
bíztuk, hogy – a rendeletben meghatározottak szerint – milyen arányban kívánják 
igénybe venni a Megyei könyvtár szolgáltatásait. 

2. A 2013-ban összeállított 5 évre előretekintő terv szerint a Megyei ellátási és 
módszertani osztály 2014-ben kiemelt figyelmet szentel a kistelepülések számítógépes 
infrastruktúrájának fejlesztésére, ezért az ebből a szempontból legelmaradottabb 
településekre beszereztük a szükséges számítástechnikai eszközöket. 

 
Beszerzések:  
2014-ben megvásároltuk az osztály munkáját segítő gépkocsit. 
Kiterjesztettük a kistelepülések könyvtárai számára a JAMK ADI mobil alkalmazást. 
A Szikla integrált könyvtári rendszert használó 5 település (Bajót, Pilismarót, 
Mogyorósbánya, Süttő, Dömös) HUNMARC rekordjait átvettük a NetLib Kft.-től, amelyek 
TextLib adatbázisba történő betöltése jelenleg is folyamatban van. 
 
Megteremtettük a tárgyi feltételeit annak, hogy a kistelepülések között videokonferenciát, 
több helyszínen szervezett vetélkedőket, előadásokat tartsunk. Ez szolgáltatja majd az őszi 
Könyvtári Hét tematikus programját. 
 

Beszerzések a kistelepülési szolgáltatóhelyek számára: 
 

Típus Darabszám Érték 
Számítógépes munkaállomás 18 db 2.576.582 Ft 
Irodatechnikai (nyomtatók, 
laminálók) 
Szórakoztatótechnikai (Hifi, 
projektor, DVD-lejátszó, stb.) 
berendezések 
 

25 db 1.839.199 Ft 

Laptop 4 db 620.585 Ft 
Könyvtári bútorok, 
berendezések 

23 településre 2.471.008 Ft 
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Közös beszerzések 
(hangosítás, videokonferencia 
eszközei) 

 1.256.683 Ft 

Összesen  8.764.057 Ft 
 
Dokumentumszolgáltatás: 
2014 folyamán 10.682 db dokumentumot szereztünk be (ajándék+vétel) a kistelepülések 
számára. Az 56 településre 296 folyóiratcím járt. 
 
 

Gyarapodás módja szerint 
– KSZR könyvtárak 

2014 

Darab Érték (Ft) 

Vétel útján 11.912 17.973.012 

Más módon 1347 3.077.672 

Gyarapodás összes 13.259 21.050.684 
 
 

Gyarapodás 

Dokumentumtípusok 
szerint 

KSZR 

2014 

Darab Érték (Ft) 

Könyv 11.180 18.798.523 

CD 1.051 1.451.010 

DVD 1.014 785.212 

Hgk 2 1612 

Program 11 14.327 

Egyéb 1 0 

Összesen 13.259 21.050.684 
 
A 2014-es évben az 56 településre 296 folyóiratot fizettünk elő. 
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 Összes 
feldolgozói 
munka az 

adatbázisban 
(db) 

Rögzített 
rekordok 
száma az 

adatbázisban 

Könyv közös 36 36 

Könyv kötet 1.224 1.224 

Program részegység 7 7 

Térkép 1 1 

Analitika 205 205 

Deszkriptorok 343  

Sorozat 26  

Audiovizuális közös 19 19 

Audiovizuális részegység 139 139 

Audiovizuális részdok. 108  

Időszaki bevitel 46 46 

Bizonylat 398  

Bizonylat sora 9.767  

Bevitel összes 12.319 1.677 

 
Honosítás: 
A kecskédi Községi Könyvtár állományát a MEMO tagjai leselejtezték és 3358 példányt 
honosítottak. Folyamatos honosítás történik a kistelepülési könyvtárosok bevonásával 
Tardoson és Leányváron is. 2014-ben Leányváron 1265 példányt, Tardoson 6812 példányt 
regisztráltak a TextLib integrált könyvtári rendszerben. 
 
Rendezvényszervezés:  
Az 56 településen 2014-ben 232 rendezvény valósult meg, ez településenként 4,1 rendezvényt 
jelent. A programok szervezésénél elsődleges szempontunk az volt, hogy a látogatókat 
bevonzzuk a települési könyvtárakba. 
Egy település önkormányzatával (Bokod) megállapodást kötöttünk 2015. évre, így 57-re 
emelkedik a megyében ellátandó kistelepülések száma. 
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Gazdálkodás: 
Sajnálatos módon a KSZR támogatás felhasználásával kapcsolatban az önálló gazdasági 
szervezet hiánya jelentős hibát okozott. Ez azt jelenti, hogy több mint 570 ezer forintot vissza 
kellett fizetni, mert nem tudtuk december 31-ig felhasználni. A hibára az igazgató 
magyarázatot kért a GAMESZ gazdaságvezetőjétől, aki szerint „a kiadások teljesítésének 
nyomon követése az analitikus nyilvántartások alapján lehetséges. Lehetséges, hogy ez az 
analitika nem naprakész. Lehetséges, hogy az analitikus nyilvántartások és a pénzforgalmi 
adatok egyeztetése nem történt meg”. 
 
 

6.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás bemutatása 
 

A megyei könyvtár nemzetiségi állományának és a megyében nemzetiségi állománnyal 
rendelkező KSZR-könyvtárak állományának gyarapítását szaktájékoztató kollégánk végezte. 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár által koordinált nemzetiségi gyarapítás beszerzésre 
fordítható 2014. évi kerete bruttó 210 000 Ft volt. A romani/beás nyelvű vagy romákkal 
kapcsolatos dokumentumokra fordítható külön keret további bruttó 10 000 Ft volt. 
E feladatkörben kollégánk 2014. június 5-én elkezdte a nemzetiségi dokumentumok 
rendelését az Országos Idegennyelvi Könyvtár ajánlójegyzékéből: 

- a romani/beás dokumentumokat a megyei könyvtár Fő téri épületébe, 
- német nemzetiségi dokumentumokat kilenc német nemzetiségi 

állománnyal rendelkező községi könyvtárnak (Baj, Csolnok, 
Dunaszentmiklós, Környe, Leányvár, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, 
Vértestolna), a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Agostyáni 
Fiókkönyvtárnak és a JAMK Felsőgallai Fiókkönyvtárának, 

- szlovák dokumentumokat négy szlovák nemzetiségi állománnyal 
rendelkező községi könyvtárnak (Kesztölc, Piliscsév, Tardos, Vértesszőlős) 
és a JAMK Bánhidai Fiókkönyvtárának. 

A gyarapítandó dokumentumok listáját kollégánk június 10-ig rögzítette az OIK elektronikus 
felületén. (A rendelési határidő június 30-a volt.) 
 
További, a megyei könyvtár nemzetiségi báziskönyvtári feladatkörében végzett 
tevékenységek voltak: 

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 
szakmai napot szervezett az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár munkatársai 
számára. A 2014. május 8-án lezajlott szakmai napon Komárom-Esztergom megye 
néhány könyvtárában működő gyermekkönyvtári gyakorlatot ismerhették meg az 
érdeklődő kollégák. A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár, a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, a Tatabányai Múzeum és a tatai 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár mutatkozott be az érsekújvári kollégáknak. 

 2014. június 1-én és 2-án nemzetiségi referens kollégánk részt vett Csongrádon a 
Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján. 

 2014. augusztus 8-án kollégánk tanulmányozta a könyvtárak nemzetiségi 
állományával kapcsolatos jogszabályi hátteret, felmérte a könyvtár nemzetiségi 
állomány-gondozásának jelenlegi gyakorlatát, a honlap nemzetiségi vonatkozású 
bejegyzéseit. A téma tanulmányozásának eredményeit és a továbblépési lehetőségeket 
a „Javaslatok a József Attila Megyei és Városi Könyvtár nemzetiségeket támogató 
szolgáltatásainak és tevékenységének megreformálására” című dokumentumban 
foglalta össze és terjesztette a vezetőség elé. 

 2014. november 21-én a megyei könyvtár leltárba nem vett szlovák és német 
nemzetiségi könyveiről ajándéklistát készített a KSZR-ben működő, nemzetiségi 
állománnyal rendelkező települési könyvtárak megajándékozásához.  
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2014. június 19-én elkészült egy összehasonlító táblázat a 2012. évi és a 2013. évi 
nemzetiségi gyarapítás jellemzőiről.  

 

A 2012-es és a 2013-as nemzetiségi gyarapítás összehasonlítása 
 

nemzetiségi 
gyarapítás 

éve 
nemzetiség gyarapítási 

keret 
könyvtárak 

száma 
gyarapítási 

összeg 

gyarapított 
könyvek száma 
könyvtáranként 

gyarapítási 
összeg átlaga 

könyvtáranként 

gyarapítási összeg 
átlaga 

dokumentumonként 

2012 német nettó 
200.000 Ft 

12 nettó 
107.416 Ft* 4 db nettó 8. 951 Ft nettó 2.238 Ft 

2012 szlovák 6 nettó  
66.246 Ft 5 db nettó 11.041 Ft nettó 2.208 Ft 

2012 romani/beás nettó 
20.000 Ft 1 nettó  

13.805 Ft** 6 db nettó 13.805 Ft nettó 2.301 Ft 

ÖSSZESEN  nettó 
220.000 Ft 19 

187.467 Ft 
+ 25.678 Ft 
utánrendelés 

össz: 
213.145 Ft 

84 db, 
könyvtáranként 

átlag 4,4 db + 11 
db utánrendelés 
csak a JAMK-ba 

  

2013 német nettó 
200.000 Ft 

12 nettó 
142.776 Ft 3 db nettó 11.898 Ft nettó 3.966 Ft 

2013 szlovák 5 nettó  
57.730 Ft 4 db nettó 11.546 Ft nettó 2.887 Ft 

2013 romani/beás nettó 
10.000 Ft 1 nettó  

8.053 Ft 4 db nettó 8.053 Ft nettó 2.013 Ft 

ÖSSZESEN  nettó 
210.000 Ft 18 nettó 

208.559 Ft 

60 db, 
könyvtáranként 

átlag 3,6 db 
  

* Mivel az OIK olcsóbban tudta beszerezni a könyveket, mint amennyiért kiajánlották, maradt még forrás 
további gyarapításra. Ezért az Alexandra Könyvesboltból további 9 német dokumentum került beszerzésre nettó 
22. 059 Ft-ért. Átlag könyvár: 2.451 Ft. Mindegyik a József Attila Megyei Könyvtár állományába került. 
** Mivel az OIK olcsóbban tudta beszerezni a könyveket, mint amennyiért kiajánlották, maradt még forrás 
további gyarapításra. Ezért az Alexandra Könyvesboltból további 2 roma dokumentum került beszerzésre nettó 
3. 619 Ft-ért. Átlag könyvár: 1.810 Ft. Mindegyik a József Attila Megyei Könyvtár állományába került. 
 
Tehát a 2012. évihez képest kisebb számú nemzetiségi dokumentum-gyarapítást 2013-ban 
részint indokolja az előző évinél 10.000 Ft-tal csökkentett dokumentumkeret romani/beás 
dokumentumokra, másrészt az előző évinél magasabb átlag dokumentumár (szlovák 
dokumentumok esetében kismértékű, német dokumentumok esetében nagyobb mértékű) 
emelkedése. 
A gyarapított dokumentumok számának alakulását befolyásolta még, hogy 2012-ben tudtunk 
utólagos vásárlást is lebonyolítani német és romani/beás dokumentumok esetében, de ezek 
mind a József Attila Megyei és Városi Könyvtárba kerültek bevételezésre.  

 
Szaktájékoztató kollégánk 2014 végén a szlovák nemzetiségi állományt átválogatta, 
leselejtezte és a leltározatlan dokumentumokat feldolgozásra átadta a Megyei ellátási és 
módszertani osztálynak. 

 
A Bánhidai Fiókkönyvtár szlovák nemzetiségi könyvtári állományával rendelkezésre áll 
mindazok számára, akik olvasási, művelődési igényüket szlovák nyelvű könyvekkel szeretnék 
kibővíteni, vagy anyanyelvüket szeretnék gyakorolni. 
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ÖSSZES NEMZETISÉGI GYARAPODÁS – VISZONYÍTVA A 2013-ASHOZ 
 

2013-ban a nemzetiségi dokumentumok 
leltárba vett állománya a József Attila 

Megyei Könyvtárban (db) 

2013. december 31-i nemzetiségi állomány 
a József Attila Megyei Könyvtárban (db) 

4* 4.838 
2014-ben a nemzetiségi dokumentumok 
leltárba vett állománya a József Attila 

Megyei Könyvtárban (db) 

2014. december 31-i nemzetiségi állomány 
a József Attila Megyei Könyvtárban (db) 

85 3.636** 
* Több, 2013-ban beszerzett dokumentum állományba vétele átcsúszott a 2014-es évre. 
** Az év során a szlovák állomány egy része selejtezésre és ajándékozásra került. 

 
Az Országos Idegennyelvi Könyvtár által biztosított keretből a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerben működő 9 német nemzetiségi és 3 szlovák nemzetiségi állománnyal rendelkező 
könyvtár számára is vásároltunk dokumentumokat. A 2013-ban vásárolt dokumentumokat 
2014-ben vettük állományba, összesen 57 db-ot. 
 
 
A gyarapodás módja szerint 2014. év Egység (db) Érték (Ft) 
VÉTEL útján 6.174 13.047.933,- 
MÁS módon 4.721 11.397.925,- 
GYARAPODÁS ÖSSZES 10.895 24.445.858,- 

- Ebből nemzetiségi gyarapodás 2014. évben 85 179.086,- 
     

Nemzetiségnek vásárolt állomány értéke az összes (vétel útján történt) dok. beszerzés 
%-ában: 1,37% 

 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár rendszeresen gyarapítja két önálló könyvtár 
nemzetiségi állományát is az OIK-keretből: a piliscsévi Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár szlovák nemzetiségi állományát 2013-ban és 2014-ben egyaránt 6-6 db 
dokumentummal gyarapítottuk. A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Agostyáni 
Fiókkönyvtárát pedig 2013-ban 3 db, 2014-ben 15 db német nyelvű dokumentummal 
növeltük. 
 

 
6.6 Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás 
 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtárban a megyei könyvtárak statisztikai 
adatszolgáltatását segítő és ellenőrző, a könyvtárak adatlapjait gyűjtő és javító kolléga 
munkája során  

 2014. január 14-én levélben tájékoztatta a könyvtárakat a statisztikai adatszolgáltatás 
szükségességéről, jogszabályi hátteréről és az adatlap kitöltésének módjáról. 

 A statisztikai adatszolgáltatás megyei feldolgozóközpontok számára meghatározott 
határidejéig, 2014. április 30-ig 1 megyei könyvtár, 19 önálló könyvtár, 12 
szakkönyvtár és 56 KSZR-ben működő könyvtár adta 1e és készítette el statisztikai 
jelentését. A korábbi évekhez hasonlóan a Szent Borbála Kórház Orvosi Könyvtára 
idén sem szolgáltatott adatot.  

 Kollégánk február 18-án megfogalmazta és e-mailben elküldte a Könyvtári Intézetnek 
a statisztikai adatlappal kapcsolatos módosító javaslatait, majd a megyei könyvtár 
részéről megfogalmazódott statisztikai adatlap-változtatásokat érintő javaslatokat is 
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továbbította a Könyvtári Intézetnek május 21-én. Ebben az e-mailben egyúttal postázta 
azt az összefoglaló táblázatot is, mely a statisztikai adatszolgáltatás folyamán 
felmerülő, a megyei könyvtárak adataiban bekövetkező változtatásokat tartalmazta. 

 A statisztikai adatszolgáltatás lezárása után, július 10-én és 11-én minden Komárom-
Esztergom megyében működő könyvtár számára elküldte a véglegesített statisztikai 
adatlapot.  

 November 21-én a Könyvtári Intézet kérésére a megyei ellátási és módszertani osztály 
adatai alapján elkészített egy táblázatot, mely a KSZR-ben működő települési 
könyvtárak 2014. évi rendezvényeiről és résztvevőiről nyújtott tájékoztatást. 

 
A könyvtár negyedévente elkészítette a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala számára a forgalmi és tájékoztató adatokat tartalmazó statisztikát. 

 
  

7. Munkaterven kívüli feladatok teljesítése  
 

A Jászai Mari Színház, Népház által havi rendszerességgel megrendezésre kerülő Jászai Játszó 
programjával párhuzamosan a Népház úti fiókkönyvtár is készült gyermekprogramokkal az 
alábbi időpontokban:  

 2014. március 30.   
 2014. április 19. 
 2014. október 19. 
 2014. november 9. 
 2014. december 7. 

Az 5 alkalom során összesen 101 fő vette igénybe szolgáltatásainkat, melyből 37 fő volt a 14 év 
alatti gyermek. 

 
2014. június 14-én a 2. Bánhidai Bizsergető idejére Bánhidai fiókkönyvtárunk is kitelepült 
tájékoztató anyagaival és kedvezményes beiratkozási lehetőséggel (7 fő élt vele). 
Továbbá meghirdettük a „Tervezd meg saját elképzelésed szerint kedvenc könyved borítóját” 
című rajzpályázatot, melynek nyertesei a rendezvényen Schmidt Csaba polgármestertől 
vehették át a díjakat. A rajzpályázatra érkezett 67 alkotás a Puskin Művelődési Házban került 
kiállításra, majd a Bánhidai fiókkönyvtárban voltak megtekinthetők augusztusig. 
Résztvevők száma: 200 fő (57 gyermek, 143 felnőtt). 
 
A Kertvárosi fiókkönyvtár részt vett 2014. szeptember 20-án a Kertvárosi Napok keretében 
megrendezett Lecsófesztiválon, ahol az olvasók fél áron iratkozhattak be. 
 
A Tatabányai könyvünnepen (2014. június 6.) a könyvtár A Vértes Agorájával közösen vett 
részt a programok szervezésében, összehangolásában, valamint könyvvásárt szervezett a 
KELLO segítségével. 
 
Az Agorában 2014. szeptember 20-án megrendezésre kerülő Kulturális Piacon is részt vettek 
kollégáink, ahol az olvasók számára a beiratkozási díjból 50% kedvezményt biztosítottak. A 
könyvtár szolgáltatásairól prezentáció készült és szórólapokon kaptak az érdeklődők 
tájékoztatást a havi rendezvényeinkről. 
 
2014. május 8-án határon túli (érsekújvári) kollégák érkeztek könyvtárunkba, melynek során a 
gyermekkönyvtár munkájába is betekintettek. A csoport vezetője ismertette a gyerekkönyvtár 
néhány évre visszatekintő pályázati és egyéb tevékenységeit (Gyermekkönyvtári 
rendezvények – Power Point bemutató), valamint kolléganőink minden látogatónak kézzel 
készített ajándékkal kedveskedtek. 
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2014. március 24-én, az Internet Fiesta keretein belül kollégáink előadást tartottak 
Scrapbook típusú üdvözlő lapok, emlékkönyvek készítése címmel. 
A Tatabánya Múzeum múzeumpedagógus munkatársa felkérésére kollégánk összefoglalót 
készített a Múzeum és a Megyei könyvtár együttműködésének mikéntjéről. 
 
Elkészült egy segédlet a „Kulturális szervező feladatairól”, valamint a JAMK szócikke is 
feltöltésre került a Wikipédia internetes oldalra. 
 
2014 márciusában felkérésre 112 dokumentumot válogattunk össze az állományból kivont, 
feleslegessé vált, vagy ajándékba kapott és be nem leltározott dokumentumokból a Komárom-
Esztergom megyei Rendőrfőkapitányság Tatabányai Rendőrkapitányság Közrendészeti 
Osztálya fogdakönyvtárának.  
 
A megrongálódott, tűzben kárt szenvedett kistelepülési könyvtáraknak, Kisigmándnak és 
Ácsteszérnek kb. 600 dokumentumot válogattunk össze az ajándékba kapott, és be nem 
leltározott könyvekből. 
 
2014. évben is folyamatos volt a konzultáció az Infoker Szövetkezet munkatársával, akivel 
az idei évben az összetöltéssel érkezett – bibliográfiai tételekben keletkezett - hibák 
kiküszöbölésén dolgoztunk. Segítségükkel az osztály munkatársai – a feldolgozást és 
kölcsönzést érintő problémák területén - permanensen javították és javítják az adatbázis 
verzióváltása során jelentkező hibákat. 
Közben pedig az adatbázis minél szélesebb körű kihasználására törekedve új menüpont 
kidolgozására ösztönöztük a könyvtári szoftver építőit. Ebben az évben valósult meg a régóta 
várt időszaki kiadványok napi érkeztetését célzó fejlesztés, melynek során az időszaki 
kiadványok vonalkódjával történhet a rendszerben való megjelenítésük, valamint a géppel 
történő azonnali kölcsönözhetőségük is – már érkeztetéskor – megoldottá vált. 
Ennek tesztelésében az osztályon dolgozó - az időszaki kiadványok feldolgozásával 
foglalkozó - munkatársunk asszisztált, és ötleteivel segítette a fejlesztők munkáját.  

 
A nyár folyamán egy főiskolai - informatikus-könyvtáros - hallgató jelentkezett 
könyvtárunkba szakmai gyakorlatra, aki a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar tanulója. A 90 órás szakmai gyakorlatot az 
állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály vezetője koordinálta. 
 
Az osztályunkról egy kolléga látta el 2014. évben a Magyar Könyvtáros Egyesület 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének ügyintézését, mint titkár és gazdasági 
ügyintéző egy személyben. Rendszeresen helyettesítette az elnököt az MKE Tanácsülésein, 
ahol több alkalommal jegyzőkönyv hitelesítőként is felkérték. Küldöttként képviselte a 
szervezetet az MKE küldöttközgyűlésén és tagja volt a szavazatszámláló bizottságnak is. 
Javaslataival segítette a műhelybeszélgetés sorozatot lezáró tézisvitát, részt vett az 
Alapszabály módosítására tett javaslatok kidolgozásában. Elkészítette a megyei szervezet 
SZMSZ-ét. 
A KemLib egyesületi rovatvezetőjeként havonta – átlagban három cikket/híranyagot - írt, 
vagy állította össze a rovatanyagot. Az ott megjelent cikkek egy része megjelent az MKE 
Könyvtárvilág c. webmagazinjában is. 

Az MKE távollétek az év során:  
- 2014. január 28. - MKE tanácsülés (OSZK)  
- 2014. február 18. - MKE műhelybeszélgetés a könyvtár szociális funkciójáról 
- 2014. március 10. - MKE taggyűlés 
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- 2014. március 25. - MKE tanácsülés (OSZK) 
- 2014. április 25. - Budapesti Könyvfesztivál Török Csabával és Vitéz Veronikával 
- 2014. május 7. - MKE küldöttközgyűlés (OSZK)   
- 2014. május 8. - Felvidéki könyvtárosok tapasztalatcseréje Komáromban, Tatabányán, 

Tatán 
- 2014. május 27. - Egyesületi kirándulás, szakmai tapasztalatcsere Szegeden 
- 2014. július 17-18. -  MKE Vándorgyűlés, Sopron 
- 2014. szeptember 22. – Egyesületi kirándulás: Dorog, Nyergesújfalu  
- 2014. szeptember 30. – MKE Tanácsülés 
- 2014. november 26. - OSZK. A kiszámítható életpálya c. MKE-konferencia 

 
 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
 

8.2. Létszám és bérgazdálkodás  
  

A 2013-as évben a fenntartó által engedélyezett 39,25 fős létszámkeret 2014-ben sem 
változott. 
 
 

8.3. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása  
 

 
 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2014. évi 
terv 

 
 

2014. 
évi tény 

 

változás 
%-ban 
előző 

(2013.) 
évhez 
képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 5.800 8.071 69% 
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 
(nem fenntartótól származó bevételek) 4.885 5.980  122%

- ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 2.785 2.420 87%
- ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1.798 2.168 121%

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 190.654 219.751 88% 
         – ebből fenntartói támogatás 14.656 41.174 117% 

– ebből központi költségvetési támogatás  175.320 125.500 58% 
– ebből pályázati támogatás 678 3.257 9% 

– a Pályázati támogatásból EU-
támogatás 0  0  

Egyéb bevétel összesen  0  0  
Bevétel összesen  196.454  227.822 87% 

Kiadás 

Személyi juttatás  86.647 96.882 85% 
Munkaadókat terhelő összes járulék  23.569 23.391 82% 
Dologi kiadás  80.682 86.359 117% 
Egyéb kiadás  5.556 21.190 91% 
Kiadás összesen  196.454 227.822 89%
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8.4. Jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab forint 
Gépjármű 1 5.500.000 
ebből személygépkocsi 0 0 
Számítógép 22 3.197.167 
ebből olvasói 6 858.860 
ebből szerver   
Fénymásoló   
Szkenner   
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük 
megadni Tb-ban) 

  

IKR fejlesztés 7 497.000 
egyéb 69 3.095.882 
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  13.148.909 

 
 

8.5. Dologi kiadások 
 

Dologi kiadások kiadás 
összege /Ft/ 

Főbb típusok (működési költségek, szakmai szolgáltatás igénybe vétele, 
szolgáltatói díjak (víz, villany, gáz, telefon, internet stb.) 

55.191.000 

 
 

8.6. Vagyonkezelés 
 

Az alább felsorolt vagyontárgyakat az intézmény szabadon használhatja: 
 

11199 József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
11409/A/18 Új forrás szerkesztősége 2 

11408/A/4 Új forrás szerkesztősége 
 

Az épület állag megóvását folyamatosan figyelemmel kísérjük és elvégezzük a szükséges 
felújításokat, karbantartásokat a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályával közösen 
együttműködve. Többek között javításra került a lapos tető, amely a nem megfelelő 
vízelvezetés miatt folyamatos beázásokat eredményezett. 
A működéséért a tárgyi eszközök berendezések karbantartásáért, felújításáért a vagyon 
kezeléséért az intézményvezető felelősséggel tartozik. 

 
Megyei kistelepülési ellátás 
Sajnálatos módon a KSZR támogatás felhasználásával kapcsolatban az önálló gazdasági 
szervezet hiánya jelentős hibát okozott. Ez azt jelenti, hogy több mint 570 ezer forintot vissza 
kellett fizetni, mert nem tudtuk december 31-ig felhasználni. A hibára az igazgató 
magyarázatot kért a GAMESZ gazdaságvezetőjétől, aki szerint a kiadások teljesítésének 
nyomon követése az analitikus nyilvántartások alapján lehetséges. Lehetséges, hogy ez az 
analitika nem naprakész. Lehetséges, hogy az analitikus nyilvántartások és a pénzforgalmi 
adatok egyeztetése nem történt meg. 
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 9. Partnerség és önkéntesség 
 
Mint minden évben, 2014-ben is nagy hangsúlyt fektettünk a különböző intézményekkel, 
alapítványokkal történő együttműködésre. Így a Kanga Hordozó klub, A Vértes Agorája és 
tagintézményei, valamint a Barankovics István alapítvány voltak partnereink számos író-
olvasó találkozó, nyílt nap, kihelyezett játszóház, adventi rendezvénysorozat és egyéb 
alkalmak kapcsán. 
Kapcsolatunk van a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tatabányai Szervezetével 
(KÉSZ), melynek keretén belül 2014-ben 3 közös rendezvényünk is volt, valamint a Szenes 
Hanna Magyar-Izraeli Baráti Egyesület. 
 
A Bánhidai fiókkönyvtár rendezvényei során igyekszik együttműködni a városrész iskoláival 
és kulturális intézményeivel, különös tekintettel a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskolára 
és a Puskin Művelődési Házra. Felsőgallán a Széchenyi István Általános Iskolával és 
Újvárosban a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolával is nagyszerű kapcsolat alakult 
ki. 
 
Együttműködési szerződést írt alá a könyvtár az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel. Ennek keretén belül részt veszünk bizottságok munkájában, és 
rendezvényeinkről az információkat is megosztjuk egymással. 
Ugyancsak együttműködünk a város többi közintézményével is, mint a Tatabányai Múzeum, 
a Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára és a Jászai Mari Színház, Népház. 
 

Ifjúsági Közösségi Szolgálat keretében együttműködési megállapodást kötöttünk a városban 
működő középiskolákkal és több megyei intézménnyel. 
A 2012/2013-as tanév végén felvette könyvtárunk a kapcsolatot az Árpád Gimnáziummal és a 
Bárdos László Gimnáziummal, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
értelmében önkéntes munkaerőket is foglalkoztathassunk. 2013. december elején létrejött az 
együttműködési megállapodás a tatabányai Közgazdasági Szakközépiskolával, majd a 
Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium valamennyi intézményével. 
Később bővült a kör a komáromi Jókai Mór Gimnáziummal. 2014 januárjától már tudtuk is 
fogadni a tanulókat önkéntes szolgálat elvégzésére, és azóta is folyamatos a foglalkoztatás. 
Az intézményi kapcsolattartó koordinálásával, a könyvtár osztályai és részlegei felelősök 
irányításával látják el feladatokkal a jelentkező diákokat. 

A közösségi szolgálat statisztikáját félévekre lebontva: 
2014. január - június: 5 intézmény 45 tanuló, 562 óra 
2014. július - augusztus: 6 intézmény/tagintézmény, 51 tanuló, 555 óra  
A könyvtár részterületei: gyermekkönyvtár, felnőtt olvasószolgálat, raktárak, 
állományfejlesztési osztály - 13 fajta könyvtári tevékenység. 
A minisztérium megkeresésére kollégáink kérdőívben válaszoltak a könyvtárban folyó 
közösségi szolgálati tevékenységről, valamint az iskolák számára szeptember folyamán 
levélben foglaltuk össze tapasztalatainkat, kéréseinket, javaslatainkat a jövőre nézve. 
 
2014. április 7-én részt vettünk az Új Nemzedék Plusz Kontaktponttal közös szervezésű 
Cool-Túra című programon. A középiskolások számára rendezett városi kulturális vetélkedő 
könyvtárat megismertető állomásán összesen 10 középiskolás csoportnak mutattuk be a 
megyei könyvtárat, ajándékot ajánlottunk fel nyereményként és részt vettünk az 
eredményhirdetésen is. A Cool-Túra 2. című programban is részt kívánunk venni 2015-ben.  
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Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei rendszeresen fellépnek a Népház 
úti fiókkönyvtár kiállításainak megnyitóin. Az intézmény farsangi báljára tombolaajándékot 
ajánlottunk fel.  
 
 
 
Dátum: Tatabánya, 2015. február 20. 
 
 
 
 
        ………………………………… 
                aláírás 
 
         Dr. Voit Pál igazgató 
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1. sz. melléklet 
 

Tevékenységünk - a számok tükrében 
 

  2010 2011 2012 2013** 2014 
Személyes látogatások           
14 év alatt 17 480   19 021   20 938   23 578   20 073   
14 év felett 100 715   97 673   95 950   106 390   104 766   
Összesen: 118 195   116 694   116 888   129 968   124 839   
            
Elektronikus látogatások 57 768    333 469* 740 330   904 449   892 009   
Weblap látogatás   250 377   368 953   438 026   564 161   
Katalógushasználat 17 356   83 092   371 377   466 423   327 848   
ebből a végzett műveletek           
  keresés 238 823   341 105   299 346   382 582   237 196   
  böngészés 17 630   17 350   18 506   24 454   19 136   
  hunmarc letöltés 13 304   34 198   12 961   11 886   17 377   
  olvasói állapot 11 180   17 386   21 491   26 382   30 207   
On-line hosszabbítás 2 143   12 730   18 313   20 477   23 198   
On-line előjegyzés 159   602   760   642   734   
Összes látogatás 
(személyes+elektronikus): 175 963   116 694   857 218   1 034 417   1 016 848   
Telefonos kérés 869   512   804   1 813   2 394   
Referensz kérdések 13 219   13 347   11 548   10 132   17 630   
            
A rendezvények látogatói           
14 év alatt 1 741   5 087   4 611   6 875   4 368   
14 év felett 1 330   2 793   1 790   2 766   3 849   
Összesen: 3 071   7 880   6 401   9 641   8 217   
            
Beiratkozott olvasók           
14 év alatt 1 440   1 530   1 621   2 413   2 089   
14 év felett 5 300   5 203   4 921   6 039   5 101   
Összesen: 6 740   6 733   6 542   8 452   7 190   
            
Regisztrált látogatók           
14 év alatt 287   758   854   142   92   
14 év felett 732   681   659   873   839   
Összesen: 1 019   1 439   1 513   1 015   931   
            
Kölcsönzések száma           
14 év alatt 9 018   9 041   9 983   11 845   10 953   
14 év felett 38 494   37 123   36 231   42 742   41 791   
Összesen: 47 512   46 164   46 214   54 587   52 744   
            
Kölcsönzött dokumentumok           
14 év alatt 32 657   32 520   37 312   42 621   44 573   
14 év felett 143 147   138 199   135 494   165 742   166 455   
 Helyben kért dok. (raktári k.)           
14 év alatt 854   809   920   863   699   
14 év felett 12 042   17 771   18 923   18 834   17 619   
Összesen 188 700   189 299   192 649   228 060   229 346   

*Az ugrásszerű növekedés oka: 2010. október 15-től áttértünk az új, CMS-alapú weblapra 
**2013. január 1-jével összevonták a megyei és városi könyvtárat. 
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2. sz. melléklet 
 
 
 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár képzési terve a  
2015-2020-ig terjedő időszakra 

 
 

 
Év Képzés neve, címe Helyszín, képző 

intézmény 
Ár  

2015 Konfliktushelyzetek hatékony kezelése 
könyvtári környezetben 

Könyvtári Intézet 65.000,- Ft 1 fő 

2015 SegédkönyvtárosOKJ-s képzés 

 

Könyvtári Intézet 150,000,- Ft 1 fő 

2016 Kulturális és közhasznú tartalmak internetes 
megjelenítése könyvtári környezetben 

Könyvtári Intézet 50.000,- Ft 1 fő 

2016 Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat 
fogadására közgyűjteményekbe 

Könyvtári Intézet 30.000,- Ft 1 fő 

2017 Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak 
- Special English StudiesforLibrarians 

Könyvtári Intézet 55.000,- Ft 2 fő 

2018 Felkészülés a különböző felhasználói 
célcsoportok olvasásfejlesztésére  

Könyvtári Intézet 50.000,- Ft 1 fő 

2019 a helytörténetírás módszerei, segédeszközei, 
a publikálás formái és lehetőségei 

Könyvtári Intézet 60.000,- Ft 1 fő 

2020 Felkészülés a különböző felhasználói 
célcsoportok olvasásfejlesztésére  

Könyvtári Intézet 50.000,- Ft 1 fő 
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3. sz. melléklet 

 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár stratégiája 

 2015-20204 
 
 
 
STRATÉGIAI CÉLOK - Mit akarunk elérni? 

I. Az első környezettudatos megyei könyvtár fenntartása 
II. A megye könyvtárainak egységes minőségbiztosításának kialakítása 
III.  Könyvtárhasználói elégedettség mérhető javulása 
IV. Szakmailag, nyelvileg jól képzett, kompetenciáiban erős munkatársak 

 
 
CÉLOK ELÉRÉSE ÉS FEJLESZTENDŐ KULCSTERÜLETEK – Hogyan akarjuk elérni? 
 
I. Környezettudatos működés és ennek kommunikálása, példamutatás, környezeti 
nevelés 
Kulcsterületek: 

1. Informatikai energiatakarékos struktúra és működés. Helyzetelemzés, zöld-protokoll 
elkészítése. 
Felelős: igazgató 
Határidő: folyamatos 
Forrás: saját 
Indikátor: megvalósítási terv készítése költségkihatással 
  

2. Gazdálkodás, logisztika takarékos anyagbeszerzéssel, anyagfelhasználással. 
Helyzetelemzés, gazdaságossági kimutatás) 
Felelős: Gazdasági részleg 

      Határidő: minden év december 31. 
      Forrás: saját 
      Indikátor: irodatechnikai gépenkénti költségelemzés 
 
3. Adatbázis, cikkgyűjtemény építés a gazdaságos energiafelhasználás témában 

Felelős: Tájékoztatási és bibliográfiai osztály, Állományfejlesztési és olvasószolgálati 
osztály vezetői 
Határidő: folyamatos 
Forrás: saját  
Indikátor: havonta legalább 50 tétel 
 

4. Szemléletformáló öko-rendezvények, öko-tartalmú kommunikáció 
Felelős: Tájékoztatatási és bibliográfiai osztály  
Határidő: folyamatos 
Forrás: tiszteletdíj/pályázat, saját  
Indikátor: 8 rendezvény/év, Öko-hírlevél 12 db/év, média megjelenés 
rendezvényenként 2 db 
 

                                                
4 Tekintettel arra, hogy nem készült el a 2014-től érvényes az országos könyvtári stratégia, így ahhoz való 
igazodás nem lehetséges 
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II. Megyei - kistelepülési könyvtárak minőségbiztosítási rendszerének kialakítása. 
(vidékfejlesztés, hozzáférés növelése) 
Kulcsterületek: 

1. Módszertan – könyvtárak szolgáltatási sajátosságainak és közös pontjainak felmérése 
Felelős: Megyei ellátási és módszertani osztály vezetője 
Határidő: 2015. május 31. 
Forrás: saját 
Indikátor: kimutatás a megye minden könyvtárának szolgáltatási jellemzőiről 
 

2. Informatika – egységes Textlib feltételek biztosítása 
Felelős: Megyei ellátási és módszertani osztály vezetője 
Határidő: 2015. május 31. 
Forrás: kszr 
Indikátor: jelentés a megye könyvtárainak Textlibbel támogatott szolgáltatásairól 
 

3. Minőségbiztosítás – egységes elveinek kidolgozása 
Felelős: Igazgató, Megyei ellátási és módszertani osztály vezetője 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Forrás: saját 
Indikátor: megyei minőségirányítási dokumentum 

 
 
III. Szegmentált szolgáltatások bevezetése, fejlesztése 
Kulcsterületek: 

1. Olvasási kompetenciák fejlesztése – új használók bevonása [gyermekek – leszakadt 
felnőttek (pl. munkanélküliek?)] Új módszerekkel és programokkal az olvasáskultúra 
fejlesztéséhez 
Felelős: Gyermekkönyvtári csoport, Tájékoztatatási és bibliográfiai osztály 
Határidő: folyamatos 
Forrás: pályázat 
Indikátor: évente 40 gyermek, és 10 felnőtt rendezvény, média megjelenés 
rendezvényenként 2 db 
 

2. Személyre szabott információszolgáltatás [információkeresés, házhozszállítás 
(elfoglalt, de fizetőképes olvasóknak)] 
Felelős: Tájékoztatási és bibliográfiai osztály 
Határidő: 2015. április 30., illetve folyamatos 
Forrás: saját 
Indikátor: módszertan kidolgozása, igények prognosztizálása. Bevétel növekedés 
 

3. Minden birtokunkban lévő információ közvetítése és nyilvánosságra hozása 
tulajdonosi és szerzői jogok figyelembevétele mellett. Új digitalizált szolgáltatások 
(nyitvatartási időtől független szolgáltatások fejlesztése, a határon túli magyarság 
felhasználói igényeinek figyelembevételével) 
Felelős: Igazgatóhelyettes, Helyismereti részleg 
Határidő: 2015. május 31., illetve pályázat szerint folyamatos 
Forrás: saját, illetve pályázat 
Indikátor: digitalizálási terv, illetve pályázat szerint 
 

4. Oktatás és tanulás támogatása (helyismereti tanulmányok) 
Felelős: Igazgatóhelyettes, Helyismereti részleg 
Határidő: folyamatos 
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Forrás: saját, illetve pályázat szerint folyamatos 
Indikátor: évente 10 rendezvény iskolásoknak, évente 4 rendezvény felnőtteknek, 
média megjelenés rendezvényenként 2 db 
 

5. Fogyatékkal élők támogatása – helyben és otthonukban 
Felelős: Tájékoztatási és bibliográfiai osztály 
Határidő: 2015. április 30., illetve pályázat szerint 
Forrás: pályázat 
Indikátor: lehetőségek kidolgozása, illetve pályázat szerint 
 

6. Közösségi szolgáltatások, felnőttképzés támogatása (használó képzés) 
Felelős: Megyei ellátási és módszertani osztály, illetve használó képzést oktató 
kollégák 

      Határidő: folyamatos 
      Forrás: saját, illetve pályázat, kszr 
      Indikátor: évente 10 foglalkozás, illetve 100 fő képzése. Bevétel növelése. 

 
 
IV. Munkatársak képzettségének emelése, korszerű szakmai és nyelvi képzésének 
biztosítása, kompetenciáik kiszélesítése 
Kulcsterületek: 

1. Kompetenciafejlesztés (általános, a hivatással összefüggő képzések: ügyfélszolgálati, 
cégtudat erősítés, multikulturalizmus, szociális)  

a. (front office) olvasószolgálat – pult és tájékoztatás, raktár, ruhatár  
(ügyfélbarát, tolerancia, udvariasság, megértés, pontosság, gyorsaság, 
kezdeményező készség) 
b. (back office) háttér, kiszolgáló – informatika, PR, pénzügy, titkárság 

           Felelős: Igazgató 
           Határidő: folyamatos 
           Forrás: saját [belső képzés – felkészült kollégákkal] 
           Indikátor: havonta 1 képzés 
 

2. Szakmai továbbképzés (speciális szakterületi, munkaterületi képzések) 
           Felelős: Igazgató 
           Határidő: folyamatos 
 Forrás: pályázat, saját bevétel, költségvetés 
 Indikátor: pályázat szerint 
 

3. Nyelvi képzés (ismert, használt nyelv fejlesztése és új nyelv tanulása) 
Felelős: Igazgató 
Határidő: folyamatos 
Forrás: pályázat 
Indikátor: pályázat szerint 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 

67

4. sz. melléklet 

 

Szervezeti ábra - organogram 
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5. sz. melléklet 

 
Elektronikus Könyvtár és Digitális Hírlaptár munkaterve 

 
 
 

1. Aprónyomtatványok digitalizálásához az előkészítő munka elvégzése 
 

a. Az állomány áttekintése a külső raktárban. 
b. Javaslattétel a digitalizálásra – lista elkészítése. 
c. Tapasztalatcsere megszervezése – kapcsolat kiépítése minden olyan 

könyvtárral, ahol az aprónyomtatványok digitalizálása jó ütemben halad. 
d. Ütemterv elkészítése (Hosszú- és rövid távú feladatok meghatározása 

időpontokkal, felelősökkel.) 
e. A szükséges technikai eszközök meghatározása a munkavégzéshez. 
 
 

2. Elektronikus Könyvtár 
 

I. Korábban digitalizált dokumentumok 
 

a. Státuszának tisztázása. 
b. Javaslattétel azokra a dokumentumokra, melyek azonnali hatállyal 

visszakerülhetnek az EK-ba. (Az adományozó levél birtokában vagyunk, 
esetlegesen olyan dokumentumról van szó, ahol a szerző már 70 évvel 
korábban elhalálozott.) 

c. A már digitalizált dokumentumok esetében a szükség a jognyilatkozatok 
beszerzése. 

d. A már digitalizált dokumentumokhoz tartozó jognyilatkozatok szkennelése, 
 feltöltése az EK-ba, az elérési útvonalak javítása az Textlibben. 
  
II. Új - digitalizálandó dokumentumok – beszerzése 

 
a. A Megyei Ellátási Csoporton keresztül a megye könyvtáraiba levelet küldeni, 

melyben kérjük az ott fellelhető magánkiadások, kéziratok, és szakdolgozatok 
eljuttatását a megyei könyvtárba. (Egyúttal kérjük az adományozó-levél 
aláírását is.) 

b. Hirdetés a helyi sajtóban, melyben kérjük a szakdolgozatok felajánlását. 
Ugyanezt a szöveget meg kell jelentetni a könyvtár honlapján is. 

c.  A beérkező dokumentumokat – amennyiben nem elektronikus formában 
érkeznek – digitalizálni kell. 

d. Az újonnan digitalizált dokumentumok feltöltése az EK-ba 
e. Az (új dokumentumok) EK-ba történő feltöltés, a jognyilatkozat szkennelése, a 

Textlibbe az elérési útvonal megadása. 
f. Javaslattétel a digitalizálásra az állományunkban található könyvek, 

szakdolgozatok köréből – új lista készítése. 
 

III. Az EK új felületének kialakítása, az áttöltések koordinálása 
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3. Digitális Hírlaptár 
 

a. új felületének kialakítása, az áttöltések koordinálása. 
b. A régi folyóiratszámok áttöltése az új felületre, a jognyilatkozatok szkennelése. 
c. A kurrens folyóiratszámok letöltése, a kapcsolat kialakítása az újságok 

szerkesztőivel, szükséges jognyilatkozatok beszerzése, a Textlibben az elérési 
útvonalak megadása, a Digitális Hírlaptár kurrens számainak feltöltése. 

 
Elektronikus könyvtárunk gyarapításához a szerzői jogok tisztázása és az engedélyek 
beszerzése folyamatos volt. 
A helytörténeti dokumentumok és a megyei hírlapok feldolgozása. 
A könyvtár egyik külső raktárában elhelyezett aprónyomtatványok átnézése, válogatása, 
szortírozása is folyamatos volt. Ez egy nagyobb szabású munka kezdete, amely során 
szeretnénk a könyvtár gyűjteményében meglévő és közkinccsé tehető aprónyomtatványokat 
digitális formában is megőrizni, illetve közzétenni kutatók, érdeklődők számára. 
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6. sz. melléklet 

MÉDIAMEGJELENÉSEK 
 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a Tatabányai Városi Televízióban 2014. első 

félévében (23 darab) 
Mikor Esemény (miről) Ki/kik nyilatkoztak 

2014.01.13. NetNagyi klub Szilassi Andrea 
Niczinger Péter 

2014.01.16. Új kiállítások a könyvtárban 
Stréli Róbertné (Kertesztély Piroska) és 

Banka Péter képei 

nincs nyilatkozó 

2014.01.20. "Zarándokolni jó!" címmel folytatódott 
az Öko-esték sorozat 

Gáll Zsófia 
Földes János 

Mészáros Mária 
2014.01.27. Mesesarok a könyvtárban 

Mesélő dr. Voit Pál 
Erősné Suller Ildikó 

Dr. Voit Pál 
2014.01.28. 500.000 könyv tatabányán 

(Oxigén Media felvétele) 
Gáspár Milán 

Nagy Edit 
2014.02.03. Hordozó klub a könyvtárban Polgárdiné Pető Szabina 

Beszedics-Környei Andrea 
2014.02.06. Új kiállítások a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtárban 
Januári videóval egyezik 

 

2014.02.10. Olvasólámpa a könyvtárban Nagy Edit 
Hegedűs Szandra 

2014.02.23. Mesesarok a könyvtárban 
Mesélő Bereznai Csaba 

Erősné Suller Ildikó 
Bereznai Csaba 

2014.02.24. Drogmegelőzési program a 
könyvtárban 

Klobusitzky György 
Aradi Erzsébet 

2014.02.25. Öko-esték a könyvtárban 
Számadó Emese 

Nász János 
Számadó Emese 

2014.02.27. Megbocsátás hete a könyvtárban 
(Márai program) 

Nagy Edit 

2014.03.17. Csipkekiállítás a Népházban működő 
fiókkönyvtárban 

Nagy Vincéné 
Hujné Éva 

2014.03.25. Internet Fiesta 
(JAMK) 

Szilassi Andrea 
Erősné Suller Ildikó 

2014.04.09. Trendhagyó irodalomóra a könyvtárban Dr. Voit Pál 
Németh Ferenc 

Popovics György 
2014.04.21. Új kiállítás a könytárban 

(Berecz Krisztina, Pardaviné Horváth 
Zsuzsa) 

Papp Albert 
 

2014.04.29. Öko Esték a könyvtárban (Komáromi 
Futó Egyesület) 

Dr. Mikolasek Sándor 
Lamb Sár József 

2014.05.11. Szlovákiai magyar könyvtárosok 
látogatása 

Dr. Voit Pál 
Milány Bajnok Éva 
Erősné Suller Ildikó 

2014.05.13. Hazafiság és kereszténység 
(KÉSZ és JAMK közös rendezvénye) 

Szentmihályi Szabó Péter 
Papp István 

2014.05.29. Együttműködési megállapodást kötött a 
Vértes Agorája a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtárral 

Sámuel Botond 
Dr. Voit Pál 

2014.06.08. Könyvünnep 2014 Petényi Erzsébet 
Nagy Edit 

2014.06.15. 2. Bánhidai bizsergető  
(Gyermek rajzpályázat) 

Ablonczy Dánielné 
Schmidt Csaba 

2014.06.24. A NetNagyi Klub és a budapesti 
Ezüstnet Egyesület közös klubnapja 

Szilassi Andrea 
Marton Gézáné 
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A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a Tatabányai Városi Televízióban 2014. második 

félévében (12 darab) 
2014.08.24. NetNagyi Klub 

(Népház) 
Szilassi Andrea 

Tománé Vass Julianna 
2014.09.28. Keresztény hét - ajánló Papp István 
2014.09.29. Helytörténeti barangolások Dr. Voit Pál 

Schmidt Csaba 
2014.10.06. 43. Komárom-Esztergom megyei 

Könyvtári Hét megnyitó 
Dr. Voit Pál 

Dr. Cseri Miklós 
2014.10.26. 43. könyvtári hét Dr. Voit Pál 
2014.10.27. Öko-esték a könyvtárban Nász János 

Dr. Kocsis László 
2014.11.04. Benedek Eszter alkotásaiból látható 

válogatás a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtárban 

 

2014.11.09. Juhász Péter kiállítása a könyvtárban Papp Albert 
Juhász Péter 

2014.11.09. Lackfi János az Agórában Tóth Zsóka 
Lackfi János 

2014.11.10. Jelenits István a könyvtárban Pap István 
Jelenits István 

2014.11.24. Könyvbemutató a könyvtárban Dr. Voit Pál 
Turainé John Katalin 

2014.12.15. Adventi beszélgetés a könyvtárban Nász János 
Bencsik János 

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a helyi újságokban 2014. első félévében 

(32 darab) 
Újság Cikk cím Mikor 
24 óra 
Hírsáv 

Fotók, festmények a könyvtárakban 2014.01.13. 

24 óra 
Cikk 

Minden zarándok egyben turista is, de fordítva nem igaz 2014.01.22. 

Gratisz Új gyártósorok a Grundfosznál 2014.01.24. 
24 óra 
Cikk 

A könyvek „áthuzalozhatják az agyat” (Rendhagyó 
irodalom óra) 

2014.01.28. 

   
24 óra 
Hírsáv 

Meseillusztrációk és festmények 2014.02.06. 

A mi 
Tatabányánk 

Hirdetés, programok 
(Olvasólámpa) 

2014.02.07. 

24 óra 
Hírsáv 

A kedvenc történetet megörökítik a gyerekek 
(Mesesarok) 

2014.02.18. 

24 óra 
Hírsáv 

Katasztrófákról a megyei könyvtárban 2014.02.20. 

24 óra 
Hirdetés 

Hirdetés 
Köszönet az adó 1%-ának felajánlásáról 

2014.02.20. 

24 óra 
Hírsáv 

„Megbocsátás hete” a könyvtárban 2014.02.24. 

24 óra 
Cikk 

Rengések, árvizek Komárom megyében 2014.02.26. 

   
24 óra 
Hírsáv 

A könyvtárban ma zárul a „Megbocsátás hete” 2014.03.01. 

24 óra 
Hírsáv 

Csipke- és fotókiállítás is nyílik 2014.03.12. 

24 óra 
Hírsáv 

Mesesarokba várják a fejlesztőpedagógust 2014.03.19. 

24 óra 
Hírsáv 

A „jól lét” alapjáról a megyei könyvtárban 2014.03.24. 

   
24 óra 
Hírsáv 

Előrehozott költészet napi irodalomóra 2014.04.02. 
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24 óra 
Hírsáv 

Szlovák könyvtárosok érkeznek hozzánk 2014.05.07. 

24 óra 
Hírsáv 

Könyvvásárt tart a bibliotéka 2014.05.08. 

24 óra 
cikk 

Nem egy alkalomra szóló gondoskodás 
(könyvadomány gyermekeknek) 

2014.05.14. 

24 óra 
Hírsáv 

Gyerekprogramok a megyei könyvtárban 
(gyereknap és rajzpályázat) 

2014.05.15. 

24 óra 
Hírsáv 

A megyeszékhely szépségei 
(Nagyné H. Eszter, Altdorfer Csaba) 

2014.05.21. 

24 óra 
cikk 

Értékeink fotókon, lapokon 
(Nagyné H. Eszter, Altdorfer Csaba kiállítása) 

 

2014.05.24. 

24 óra 
cikk 

Népszerű gyógynövények 
(Öko Esték, Tóth Andrea) 

2014.05.27. 

24 óra 
Hírsáv 

Az Agóra és a megyei könyvtár összefogott a kultúráért 2014.05.30. 

   
24 óra 
cikk 

A jövőbe kell tekinteni! (Holokauszt emlékév, 
konferencia) 

2014.06.04. 

24 óra 
(3 perces cikk) 

Olvasd velünk…! 
író-olvasó találkozó 

2014.06.04. 

24 óra 
Hírsáv 

Ünnepi programok a könyvtárban 2014.06.05. 

A mi 
Tatabányánk 

Hirdetés, programok 
(Szünidei szöszmötölő és játszoda,  

II. Bánhidai bizsergető)  

2014.06.06. 

24 óra 
cikk 

Csaknem kétszáz iskolás vett részt olvasópályázaton a 
megyeszékhelyen 

2014.06.06. 

24 óra 
Hírsáv 

Bizsergető lesz a tagság fél áron 
(+ Hordozó Klub) 

2014.06.13. 

24 óra 
cikk 

Bánhidai Bizsergető vásárral, zenével 2014.06.21. 

Városunk 
Tatabánya 

Bizsergés Bánhidán 
A családok megmozgatása volt a fő cél 

2014.06. 

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a helyi újságokban 2014. második félévében 

(38 darab) 
24 óra 
Hírsáv 

Helyszínek és helyzetek, avagy így olvastok ti! 2014.07.11. 

24 óra 
(3 perces cikk) 

A családok őrzője, a könyvek ismerője 
(Takács Gyöngyi) 

2014.07.16. 

24 óra 
cikk 

Három év, három fenntartó 2014.07.25. 

   
24 óra 
cikk 

Egymásra épülő értékes pályázatok gyerekeknek 2014.08.09. 

24 óra 
cikk 

Sikeresen összefogott négy szervezet 
(honismereti tábor) 

 

2014.08.09. 

24 óra 
cikk 

A nyári szünetben is várják a gyerekeket 2014.08.12. 

24 óra 
cikk 

Írók eszmények vonzásában 2014.08.16. 

   
24 óra 
Hírsáv 

Fotók láthatók a könyvtárban 2014.09.10. 

24 óra 
Hírsáv 

Könyvtáros kiállítása a könyvtárban 2014.09.19. 

24 óra 
Hírsáv 

Együtt és Egyedül az El Caminon 2014.09.20. 

24 óra 
Hírsáv 

Az El Caminoról a megyei könyvtárban 2014.09.23. 

24 óra 
Hírsáv 

I.világháborús emlékhelyek 2014.09.23. 
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24 óra 
(3 perces cikk) 

Felidézik a Nagy Háború történéseit 
(Sámuel Mónika) 

2014.09.23. 

24 óra 
cikk 

Barangolás az I. világháborús emlékhelyekhez 2014.09.30. 

   
24 óra 
cikk 

Elsődleges információforrás legyen a könyvtár 2014.10.06. 

A mi 
Tatabányánk 

Hirdetés, programok 
(NetNagyi Klub, Könyves vasárnap, Első világháború 

előadás, Öko-Esték, Könyv-Kép-Tár kiállítás) 
 

2014.10.09. 

24 óra 
cikk 

Irodalom Harry Potteren túl 
(Tóth Zsóka és Ábrahám Mónika) 

2014.10.25. 

24 óra 
cikk 

Az egészség dinamikájáról a megyei könyvtárban 2014.10.30. 

24 óra 
cikk 

Túra, előadások a Nagy Háborúról 2014.10.31. 

   
24 óra 
Hírsáv 

Lázár Zsófia lesz a vendég 2014.11.06. 

A mi 
Tatabányánk 

Tégy az egészségedért 2014.11.07. 

A mi 
Tatabányánk 

Az I. világháború emlékezete 2014.11.07. 

A mi 
Tatabányánk 

Hirdetés, programok 
(Öko-esték előadássorozat, Jelenits István előadása, 

Könyvvásár, I. vh. előadássorozat 1. ea., Kókay Szabolcs 
kiállításmegnyitó) 

2014.11.07. 

24 óra 
(3 perces cikk) 

Műhelybeszélgetés könyvbemutatóval 
(Sámuelné Ábrahám Mónika) 

2014.11.11. 

24 óra 
cikk 

Dr. Kocsis László az érzelmeink irányításáról tartott 
előadást 

2014.11.11. 

24 óra 
cikk 

Jelenits István gondolatai Hrabal novellája kapcsán 2014.11.12. 

24 óra 
cikk 

Versek az örökkévalóságról 
(Agórában Lackfi jános) 

2014.11.15. 

24 óra 
cikk 

„Az idő aztán úgyis kiemeli, ami igazán értékes!” 
(Jelenits István előadása) 

2014.11.15. 

24 óra 
cikk 

Történelmi időutazáson (Első világháborús 
előadássorozat második előadása) 

2014.11.18. 

24 óra 
Hírsáv 

Helytörténet könyvbemutatóval 2014.11.19. 

24 óra 
cikk 

Beszélgetés és bemutató 
(Évkönyv) 

2014.11.25. 

Grátisz „Minden nemzedéknek újra meg kell teremtenie a 
kultúráját” 

 

2014.11.21. 

24 óra 
(3 perces cikk) 

Infovilág - mindenkinek 2014.11.29. 

   
24 óra 
Hírsáv 

Az I. világháború következményeiről… 2014.12.01. 

24 óra 
Hírsáv 

Adventi műsorok a megyei könyvtárban 2014.12.05. 

24 óra 
cikk 

Madarak és emberek Pápua Új-Guineában 2014.12.06. 

24 óra 
cikk 

Romsics Ignác professzor Trianonról 2014.12.11. 

A mi 
Tatabányánk 

Programok (Öko-esték, Mesesarok, Kókay Szabolcs 
kiállítása) 

2014.12.12. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár az internetes felületeken 2014. első félévében: 
 
Minálunk.hu oldalán 26 alkalommal jelent meg rendezvényünkről információ, 
Tatabánya.hu oldalán 29 alkalommal jelent meg rendezvényünkről információ, 
VértesInfo.hu oldalán 16 alkalommal jelent meg rendezvényünkről információ, 
Figura kézműbolt oldalán 5 alkalommal (havi programösszesítő). 
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Mikor Milyen esemény Mi nalunk.hu Tatabánya.hu Vértes Info.hu Figura K. Bolt 

2014.01.11. NetNagyi Klub igen igen   

2014.01.24. Mesesarok (Dr. Voit Pál) igen igen   

2014.02.03. Hordozó Klub igen    

2014.02. Februári programelőzetes    igen 

2014.02. Februári kiállítások igen igen igen  

2014.02.10. Olvasólámpa  igen   

2014.02.13. Népház, Szulyovszki 
Sarolta kiállításmegnyitó 

 igen   

2014.02.21. Mesesarok (Bereznai 
Csaba) 

igen igen   

2014.02.24. Öko-Esték (Számadó 
Emese) 

 igen igen  

2014. 02.24- 

2014.03.01. 

Megbocsátás hete igen igen   

2014.03.03. Hordozó Klub igen igen   

2014.03.06. Havi előzetes    igen 

2014.03.10. Olvasólámpa  igen   

2014.03.10. Író-Olvasó találkozó 
(Sohonyai Edit) 

 igen   

2014.03.10. Könyv-Kép-Tár (Kovács 
Krisztián) 

 igen   

2014.03.10- 

2014.04.04. 

Kiállítások (Kovács 
Krisztián) Csipkekiállítás 

  igen  

2014.03.13. Csipkekiállítás megnyitó igen  igen  

2014. 03.21. Mesesarok (Adorjánné 
Almási Katalin) 

igen igen igen  

2014. 03.22. Net Nagyi Klub, Internet 
Fiesta 

 igen   

2014.03.24. Internet Fiesta (JAMK) igen igen igen  

2014.03.24. Öko Esték (Pataki Antal)  igen   

2014.04. Havi programok    igen 

2014.04. Kiállítások (Bánkúti G., 
H. Pardavi Zs., Berecz K.) 

igen    

2014.04.07. Hordozó Klub  igen igen  

2014.04.07. Olvasólámpa igen igen igen  

2014.04.08. Kávészünet zenekar igen igen igen  
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2014.04.17-től Matrica cserebere igen igen   

2014.04.17. Kiállításmegnyitó Népház 
(Berecz Krisztina és H. 

Pardavi Zsuzsa) 

igen igen igen 

 

 

2014.04. Havi kiállítások (Bánkúti 
G., Berecz K., Pardaviné 

H. Zs.) 

igen  igen  

2014.04.25. Mesesarok (H. Csaphucza 
Klára) 

igen igen   

2014.04.28. Öko Esték (Tizenöt év két 
keréken) 

 igen   

2014. 05. Havi programok    igen 

2014.05.12. Könyvvásár igen nem néztem igen  

2014.05.12. KÉSZ és JAMK 
(Szentmihályi Szabó 

Péter) 

igen nem néztem igen  

2014.05.15-től Gyermek rajzpályázat  igen nem néztem   

2014.05.17. NetNagyi Klub igen nem néztem   

2014.05.18. Gyermeknap igen nem néztem   

2014.05.22. Kiállítás megnyitó 
(Nagyné Horváth Eszter, 

Altdorfer Csaba) 

igen 

 

igen   

2014.05.23. Mesesarok (Szegvári 
Ildikó) 

igen igen igen  

2014.05.26. Öko Esték (Gyógy- és 
fűszernövények) 

igen igen igen  

2014.05. Havi programok    igen 

2014.06.06 Könyvünnep igen igen   

2014.06.10- 

2014.07.05. 

Könyv-Kép-Tár (Sterna 
Ferenc) 

 igen   

2014.06.16. Hordozó Klub  igen   

2014.06.18-tól Szöszmötölő 
gyerekfoglalkozások 

  igen  
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A József Attila Megyei és Városi Könyvtár az internetes felületeken 2014. második félévében: 

Minálunk.hu oldalán 18 alkalommal jelent meg rendezvényünkről információ, 
Tatabánya.hu oldalán 21 alkalommal jelent meg rendezvényünkről információ, 
VértesInfo.hu oldalán 8 alkalommal jelent meg rendezvényünkről információ, 
Figura kézműbolt oldalán 4 alkalommal (havi programösszesítő). 
 

Mikor Milyen esemény Mi nalunk.hu Tatabánya.hu Vértes Info.hu Figura K. Bolt 
2014.06.18-tól Szöszmötölő 

gyerekfoglalkozások 
  igen  

2014.06.18-tól Helyzetek és 
helyszínek… 

(Pályázat) 

igen  igen  

2014.07.14- 
2014.08.30. 

Könyv-Kép-Tár 
(Hervainé Orcsik Judit) 

igen    

2014.08.23. NetNagyi Klub 
(Népház) 

igen igen   

2014.09.08. Olvalólámpa  igen   
2014.09.29. 
Barangoló 

( Első vh. 
kirándulás) 

Barangoló 
(Első világháborós 

kirándulás) 

igen igen   

2014.09.19. Népház kiállításmegnyitó 
(Engel Judit) 

igen igen   

2014.09.22. Öko Esték 
(Tóth Zsóka) 

 igen   

2014.09.24. Népház 
(Sohonyai Edit) 

 igen   

2014.09.29. Keresztény Hét 
(mi meghívónkkal) 
(Levente Péterék) 

igen igen   

2014.09.29. Keresztény Hét 
(templomos képpel) 
(Levente Péterék) 

igen igen   

2014.09. Havi program    igen 
2014.10.06. ODR konferencia  igen   
2014.10.19. Könyves Vasárnap  igen   
2014.10.20. I. világháborús 

előadássorozat 
igen    

2014.10.18. Fókuszban az 
infókommunikáció 

(Népház) 

igen    

2014.10.20. Ausztria-Mo. útja a 
világháborúig 

igen    

2014.10. Havi programok    igen 
2014.10.27. Öko-Esték 

előadássorozat 
 igen   

2014.11. Havi programok    igen 
2014.11.06. Író-Olvasó találkozó 

(Bánhida, Lázár Zsófia) 
 igen igen  

2014.11. Könyv-Kép-Tár 
Benedek Eszter kiállítása 

igen  igen  

2014.11.10. KÉSZ 
Jelenits István előadása 

igen igen igen  

2014.11.07. Juhász Péter (Népház) 
kiállításmegnyitó 

igen igen igen  

2014.11.10. Könyvvásár igen igen igen  
2014.11.28. Kókay Szabolcs (Népház) 

élménybeszámoló 
igen igen igen  

2014.11.22. Öko Esték 
(Kocsis László) 

 igen   

2014.11.24. Helytörténeti  igen   
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műhelybeszélgetés 
2014.11. Infovilág igen igen   
2014.12. Havi programok    igen 

2014.12.13. Adventi beszélgetés 
Bencsik Jánossal 

igen igen   

2014.12.08. Olvasólámpa igen igen   
 

Médiamegjelenések részletezve 

Dátum Esemény, előadás Hely Létszám Fiú Lány 
2014.01.13-

02.07. 
Banka Péter kiállítása JAMK 1379     

2014.01.20 Via Margaritarum Mátraverebély-
Mariazell- A gyöngyök útja 

Öko-Esték JAMK 26 9 17 
2014.01.27 Rendhagyó irodalomóra   36     
2014.02.10-

03.07. 
Juhász Péter kiállítása JAMK 1299     

2014.02.10 Olvasólámpa, olvasóklub JAMK 13 2 11 
2014.02.13 Népház kiállítás megnyitó Népház 25     
2014.02.24 Öko-Esték (Számadó Emese) Öko-Esték JAMK 24 12 12 
2014.02.26 Könyvtárismertetés közhasznú 

dolgozóknak  
JAMK 42 16 26 

2014.03.10-
04.04. 

Kovács Krisztián kiállítása JAMK 1514     
2014.03.03 Workshop e-tanácsadóknak JAMK  22 5 17 
2014.03.10 Olvasólámpa, olvasóklub JAMK 14 2 12 
2014.03.24 Internet Fiesta JAMK 9 2 7 
2014.03.24 Pataki Antal: Az egészség, a biztonság 

és a "jóllét" alapja 
Öko-Esték JAMK 14 10 4 

2014.04.07 Iskolák vetélkedője JAMK 110     
2014.04.07. Könyv-Kép-Tár Bánkúti Georgina JAMK 2112   
2014.04.07 Olvasólámpa, olvasóklub JAMK 14 3 11 
2014.04.08 Kávészünet zenekar JAMK 41     
2014.04.28 Öko Esték (15 év két keréken) JAMK 9 4 5 
2014.05.05. Olvasólámpa, olvasóklub JAMK 12 0 12 
2014.05.05. Könyv-Kép-Tár Altdorfer Csaba JAMK 2064   
2014.05.09 Könyvtárismeret JAMK 13 6 7 
2014.05.10 Könyvtári óra JAMK 10 8 2 

2014.05.12 
KÉSZ és JAMK rendezvénye 
(Szentmihályi Szabó Péter) JAMK 42 14 28 

2014.05.16 Könyvtárbemutató JAMK 11 5 6 
2014.05.16 Könyvtárbemutató JAMK 10 0 10 
2014.05.23 Könyvtárlátogatás JAMK 16 10 6 
2014.05.23 Könyvtárlátogatás JAMK 13 9 4 
2014.05.26 Öko Esték (gyógy- és fűszernövények) JAMK 24 9 15 
2014.06.06 Olvasólámpa, olvasóklub JAMK 12 3 9 
2014.06.10. Könyv-Kép-Tár Sterna Ferenc JAMK 1679   

2014.06.23 
NetNagyi klubnap (Angolparkban 

előadás és séta) JAMK 45 5 40 

2014.06.23 
NetNagyi klubnap (Okostelefonokról 

előadás) JAMK 47 4 43 
2014.07.14-

08.30. Könyv-Kép-Tár Hervainé Orcsik Judit JAMK 1387     
2014.09.01-

09.26. Könyv-Kép-Tár Balogh Márk JAMK 1680     
2014.09.08 Olvasólámpa, olvasóklub JAMK 7 0 7 
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2014.09.22 Öko Esték Tóth Zsóka JAMK 43 8 35 
2014.09.29 Barangoló világháborús kirándulás JAMK 52 24 28 
2014.09.29 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége JAMK 100 26 74 
2014.10.06 JAMK 2014-es évkönyvének bemutatója JAMK 12 5 7 
2014.10.29 Könyv-Kép-Tár pályázati művek JAMK 2121     
2014.10.06 Olvasólámpa, olvasóklub JAMK 10 1 9 
2014.10.06 ODR konferencia JAMK 120     
2014.10.13 Szakmai konferencia JAMK 80     
2014.10.18 Könyves vasárnap JAMK 449     
2014.10.18 Arcfestés JAMK 59     
2014.10.18 Könyvtári monopoly JAMK 23     
2014.10.18 Könyv cserebere JAMK 57     
2014.10.18 Bolgogságsarok JAMK 21     
2014.10.18 Selfie, arcképcsarnok JAMK 28     
2014.10.18 Mesesarok JAMK 47     
2014.10.18 Rumli bábcsoport JAMK 67     
2014.10.18 Hétpróbás játékbolt JAMK 58     
2014.10.18 Sziráki Éva (grafológus) JAMK 28     
2014.10.18 Szegvári Ildikó JAMK 29     
2014.10.18 Kézműves foglalkozás JAMK 38     
2014.10.18 Diatetikus tanácsadás JAMK 4     
2014.10.18 Aranyalma páros JAMK 39     
2014.10.20 I. világháborús előadás I. JAMK 70     
2014.10.27 Öko-Esték (Kocsis László) I. JAMK 28 7 21 
2014.11.03 Könyv-Kép-Tár Benedek Eszter JAMK       
2014.11.03 Olvasólámpa, olvasóklub JAMK 16 2 14 
2014.11.08 Öko-Esték (Kocsis László) II. JAMK 37 11 26 
2014.11.10 Könyvvásár JAMK       
2014.11.10 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége JAMK 85 31 54 
2014.11.15 Öko-Esték (Kocsis László) III. JAMK 37 11 26 
2014.11.17 I. világháborús előadás II. JAMK 48     
2014.11.19 A könyvtár mint munkahely JAMK 18 9 9 
2014.11.22 Öko-Esték (Kocsis László) IV. JAMK 33 9 24 
2014.11.24 Holokauszt (évkönyv, helyismeret) JAMK       
2014.11.24 Öko-Esték (Kocsis László) V. JAMK 20 4 16 
2014.11.26 A könyvtár mint mumkahely JAMK 18 8 10 
2014.12.01 Könyv-Kép-Tár Ujvári Judit         
2014.12.01 Infovilág-diákoknak JAMK       
2014.12.08 Olvasólámpa, olvasóklub JAMK 12     
2014.12.08 Infovilág-álláskeresőknek JAMK       
2014.12.13 Öko-esték (Bencsik János) JAMK 16 8 8 
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7. sz. melléklet 

SWOT ANALÍZIS 
JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  

2014. 
 

ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁG) 
 

 A megyei és a városi könyvtár 2013. január 1-vel történt 
összevonásával egy olyan könyvtári szolgáltató központ és 
hálózat alakult ki, amely képes ellátni korábbi megyei 
funkcióit és a városi ellátás is teljesebbé vált 

 Az intézmény vezetésének menedzser-szemlélete, 
nyitottsága, partnersége  

 Jó kapcsolat, hatékony együttműködés más könyvtárakkal és 
partnerekkel  

 A központi és a fiókkönyvtárak elhelyezkedése (lefedi a 
város egészét), illetve az ott meglévő társintézmények 
közelsége 

 Az emberi kvalitások sokrétűsége megfelelő 
munkamegosztás eredménye 

 Szakmai felkészültség, elhivatottság  
 Széleskörű megyei ellátás, módszertani segítségnyújtás 
 Egységes szervezet, szabályozottság, a szabályok 

következetes betartatása 
 Megújult honlap, arculat, informatikai fejlesztések (android, 

közös katalógus, saját programok) 
 Reagálás az új kihívásokra 
 Öko-szemlélet (gyűjtemény, előadások, papírfelhasználás, 

kapcsolati háló) 
 Fiók-könyvtárosok szakmai tudása 

 GYENGESÉGEK (ADOTTSÁG HIÁNY) 
 

 Az intézmény és a fenntartó kapcsolata nem kielégítő 
 A könyvtár(ak) láthatatlan(ok) a városban (útbaigazító 

táblák, feliratok hiánya) 
 Az épület általános állapota rossz 

o technikai, műszaki felszereltség 
o bútorzat 
o kicsi, rosszul tagolt (nem felel meg a funkciójának) 
o esetenként egészségre ártalmas és veszélyes (beázás, 

penészesedés, ázott elektromos vezetékek) 
o a mozgássérültek bejutása a könyvtárba csak részben 

megoldott (Felsőgalla, Újváros, Kertváros 
megoldatlan) 

o ergonómiailag rosszul berendezett munkahelyek 
 Létszámhiány – szakképzettek hiánya  
 Csoportok közötti kommunikáció, együttműködés nem elég 

rugalmas 
 Mások munkájának objektív megítélése, megbecsülése nem 

kielégítő  
 Egyenetlen leterheltség 
 A munkatársak képességeinek kiaknázása nem minden 

esetben megfelelő  
 Szakmai továbbképzések hiánya 
 Informatikus szakemberek leterheltsége 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 

1

 Precizitás  
 Kreativitás, rugalmasság  
 Gyakorlott, eredményes pályázati tevékenység 
 Olvasói igények maximális kielégítésére törekvés 
 Színvonalas rendezvények, klubok működtetése 
 Sokszínű programok, kiállítások (Népház) szervezése 
 Lelkes, elhivatott munkatársak 
 Kiváló együttműködés a csoportokon belül és az egyes 

csoportok tagjai között 
 Barátságos légkör, környezet teremtésének készsége 
 Az állomány összetétele az olvasók visszajelzései alapján 

megfelelő 
 

 Informatikai háttér és eszközök hiánya (eszközutánpótlás, 
szoftverek frissítése, lassú gépek) 

 Pályázatíráshoz nincs megfelelő képzettség 
 Vagyonvédelem, őrzés, biztonsági szolgálat hiánya több 

helyen 
 

  
LEHETŐSÉGEK (ESÉLY) 
 

 Piaci igényekhez való folyamatos alkalmazkodás és reagálás 
 Barátságosabb, otthonosabb könyvtári miliő kialakítása, azaz 

egy új épület felépítésének szorgalmazása, lobbizás a 
fenntartóval és magasabb szintű kapcsolatok 
igénybevételével 

 Jogszabályi háttér folyamatos figyelése, közvetítése, 
reagálás 

 Erősebb lobbi, intézményi érdekképviselet 
 Összefogás a szakmai szervezetekkel (MKE, IKSZ), az 

egyesület civil erejének bevonása, kiaknázása 
 Szorosabb együttműködés a partnerintézményekkel 
 A partnerség, együttműködés kiszélesítése 
 A fiókkönyvtárak ismeretének, a kollégák kapcsolatainak 

kiaknázása 
 Kapcsolatfelvétel a városi ipari, termelő üzemekkel, 

 VESZÉLYEK (ESÉLY HIÁNY) 
 

 Anyagi források szűkülése, pályázati források elapadása 
 A könyvtár épületének további romlása 
 A fenntartói hivatali út hosszadalmassága, gátolt 

eredményesség, működési nehézség 

 Technikai eszközök gyors avulása 

 A kultúra szerepe háttérbe szorul, háttérbe szorulnak a 
könyvtári szolgáltatások 

 Fejlesztés nélkül elveszti a könyvtár az érdeklődést 
 Felhasználói szokások erőteljes változása 
 Nagyobb, jobban felszerelt könyvtárak szívóhatása 
 A használók számának csökkenése 
 A szakma társadalmi presztízsének további romlása (anyagi 

és erkölcsi) 
 Létszámbővítésre nincs lehetőség 
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cégekkel 
 Tatabányaiság - a meglévő erőforrásokra épülő stratégia 

kidolgozása, közvetítése a város felé  
 Civil programokon való megjelenés, kitelepülés 
 A túlmunka – anyagi - elismerése 
 Dolgozók ösztönzése (erkölcsi, anyagi) 
 Informatikai kompetenciák fejlesztése  
 A honlap, a közös katalógusok és megyei adatbázis 

továbbfejlesztése  
 Potenciális olvasói, látogatói rétegek felkutatása, bevonása 
 Továbbképzések, tanfolyamok elvégzése 
 Bababarát környezet kialakítása 
 

 Létbizonytalanság 
 Túlhajszoltság, kiégés, személyes teherbíró képesség próbája 
 Személyi- és vagyonbiztonság sérülése 
 Nincs pályamodell, jövőkép 
 A barátságosabb könyvtári miliő 
 A fenntartó és a könyvtár kommunikációja nem megfelelő 
 Állományvédelem nem megoldott 
 Könyvtárlátogatók között egyre több a szociálisan és 

mentálisan problémás 
 Esetenként nincs megfelelő példányszám a 

dokumentumokból, az olvasók elmaradozása 
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