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Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat  
József Attila Megyei Könyvtára 

2010. évi tevékenységér�l 
 

Vezet�i összefoglaló 
 

 
 
Az 1997. évi CXL. törvény kimondja, hogy a települési és a megyei könyvtári ellátás 

biztosítása a helyi önkormányzatok kötelez� feladata. Ezt a feladatot a megyei önkormányzat 

nyilvános könyvtár fenntartásával teljesíti. [64.§ (3)] A megyei könyvtár alapfeladatkörébe 

tartozik, hogy a megye egész területére vonatkozóan 

- gy�jteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, meg�rzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsájtja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,  

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. [55.§ (1)] 

- gy�jteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelel�en alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gy�jt. [65.§ (2)] 

- ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos 

feladatokat, 

- szervezi a területén m�köd� könyvtárak együttm�ködését, 

- végzi, illet�leg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségeihez tartozó lakosság 

könyvtári ellátását, 

- a települési könyvtárak tevékenységét segít� szolgáltatásokat nyújt, 

- szervezi a megyében m�köd� nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, 

- végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést.  [66.§] 
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A 2010. év választóvonal a Könyvtár életében, ugyanis hosszú évek után meghatározó váltás 

történt a menedzsmentben. Dr. Monostori Imre nyugdíjba ment, az igazgató feladatok 

végzésére dr. Voit Pál kapott kinevezést 2010. június 1-jét�l öt éves id�tartamra. Az 

igazgató-helyettesi poszton is változás történt, az új igazgató Herczigné Mlakár Erzsébet 

sok éves munkáját megköszönte és 2010. július 1-jét�l L. Dürg� Brigittát bízta meg a feladat 

ellátásával. 

 

Változások a Könyvtár arculatában. 

Az igazgató pályázat határozott arculatváltást helyezett kilátásba. Ez azt a nyitottságot, 

sokszín�séget hivatott tükrözni minél szélesebb körben, amely a Könyvtárat jellemzi.  Ennek 

keretében mindenek el�tt új honlapot kellett tervezni és készíteni. A www.jamk.hu 

információkkal való feltöltése, aktualizálása folyamatos feladatot ad az informatikai 

csoportnak. Az arculatváltás velejárója a Könyvtár logójának változása, amely a 21. század 

környezettudatos információs társadalmának partnerségét tükrözi. A korszer� web-es 

levelez�-rendszer és a gyenge ADSL vonal gyors Multiflex-re váltása az adatátviteli 

technológiák korszer�sítését jelentette. A Könyvtár bejáratánál egy küls� terminált helyeztünk 

üzembe (TIOP), amelyen éjjel-nappal elérhet� a Könyvtár honlapja, katalógusa – lehet�vé 

téve az olvasói szolgáltatások igénybe vételét zárva tartáskor is. E mellett a terminálon 

megjeleníthet� a város és a megye közintézményeinek és a megyei és városi önkormányzat 

honlapja is.   

 

Öko-szemlélet megjelenése 

Egy olyan magyar kulturális közintézménynek, mint a Megyei Könyvtár, a társadalmi, 

környezeti problémák iránti érzékenységet a m�ködésében tudatosan és következetesen meg 

kell jelenítenie. A társadalmi felel�sségvállalás a kulturális színtéren els�sorban a nemzeti 

értékek meg�rzését jelenti: legyen az a magyar nyelv vagy a magyar vízkészlet. Mindkett�t�l 

a fennmaradásunk, a fenntartható fejl�désünk függ. Ennek alapja az ökológiai gondolkodás, a 

környezettudatosság terjesztése, erre való nevelés, programok szervezése. Ennek jegyében 

els� lépésként a Könyvtár állományából  – könyvekb�l, folyóiratokból – létrehoztunk egy 

külön-gy�jteményt, amelyben koncentráltan megtalálható a környezet és természet-

tudatossággal, a fenntarthatósággal, az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom. 

Az ÖKO-sarkot igyekeztünk barátságossá tenni természetes anyagok felhasználásával.  
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Az öko-szemlélet a rendezvényeinkben is megjelenik. Új sorozatot indítottunk „Öko esték a 

Megyei Könyvtárban” címmel, amelyen különböz� tudomány- és szakterületek képvisel�i 

beszélnek a fenntarthatóságról.  

 

Évkönyv – tudományos m�hely 

2010-ben pályázati forrás nem állt rendelkezésre, de saját er�b�l megjelentettük a Megyei 

Könyvtár szakmai kiadványát.  Az aktuális könyvtár-politikai, szakmai-közéleti problémák 

feldolgozása – mint a min�ségbiztosítás, az infokommunikációs technológiák fejlesztése, a 

középiskolások olvasási szokásai, az olvasói attit�d fejlesztésének pedagógiai módszerei vagy 

a könyvtáros szakma elismertsége - mellett a helytörténet jeles képvisel�inek tanulmányait is 

megtaláljuk az Évkönyvben. 

 

Állományrevíziós munka 

Részben a vezet� váltás, részben a jogszabálynak való megfelelés indokolta, hogy soron kívül 

megkezdjük az állomány ellen�rzését. Els� lépésként a jóváhagyott ütemterv szerint a 

gyerekkönyvtár anyagát – közel 40 ezer kötet – ellen�rizték le a munkatársak. Tekintettel a 

Megyei Könyvtár állományának nagyságára (több, mint 300 ezer kötet) és arra a tényre, hogy 

1999-ben nem történt meg az el�írt ellen�rzés, most a munkatársak számára jelent�s többlet 

feladatot jelent a munka teljesítése. 

 

Oktató – kutató terem kialakítása 

A TÁMOP-os képzésekhez a számítógépes felhasználó képzéshez és a helytörténeti anyag 

kutatásához kialakítottunk egy helyiséget. Korábban az olvasói térben lehetett végezni ezeket 

a tevékenységeket, ami a zárva tartás id�tartamára – hétf�re – korlátozta a lehet�ségeket. 

 

Megyei feladatellátás 

A Megyei Könyvtár hálózati és módszertani központként Komárom-Esztergom megye 

könyvtárainak m�ködését, tevékenységét figyelemmel kíséri, szakmailag segíti. A megyében 

76 a települési és 10 a szakkönyvtár m�ködik. 

Ebben az évben megyei funkciónkból adódó kiemelt eredményeink: 

- Helyismereti adatbázis építés. 

- Hírünk az országban cikkgy�jtemény. 

- Honlapon kulturális ajánló, újdonságaink bemutatása. 

- Megyei évforduló naptár. 
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- Folyóiratok lel�helyjegyzékének adatbázisa a megye könyvtáraiban. 

- Érdekeltségnövel� támogatás koordinálása. 

- Pályázati koordináció. 

- Országos statisztikai adatszolgáltatás megyei szervezése. 

- Kistérség könyvtárosainak továbbképzés, els�sorban az integrált könyvtári rendszer 

informatikai kérdéseir�l. 

- Kistérségi könyvtárak állományának selejtezése, a megmaradók feldolgozása, 

beépítése az egységes számítógépes katalógusba. 

- Tatai, komáromi (városi, múzeumi) könyvtáraknak informatikai segítségnyújtás, 

szerver kapacitás rendelkezésre bocsájtás. 

- Szakfelügyeleti vizsgálatokat végeztünk a 8 községi könyvtárban, amely során a 

szakmai követelmények és normatívák betartását és a központi támogatások 

felhasználását is vizsgáltuk. 

 

Kiemelt rendezvények 

Az év során több jelent�s szakmai rendezvénynek adtunk otthont illetve szerveztük meg. 

Október 4-én a 39. �szi megyei könyvtári hét kezd�dött a TÁMOP projekt megnyitóval 

Ezen részt vett Sörény Edina a NEFMI f�tanácsosa és Török Ádám f�osztályvezet�, valamint 

a három konzorciumi partner képvisel�je. Ezt követ�en a szakmai részben országosan 

elismert szakemberek tartottak el�adást, amelyek „A kultúra és az olvasás szerepe a 

mentális egészség meg�rzésében” témát járták körbe. 

Október 11-én szerveztük meg az Országos Dokumentumellátó Rendszer 10. jubileumi 

konferenciáját, amelyen 23 település 57 intézményéb�l 120 szakember vett részt. El�adást 

tartott a NEFMI, az MTA Könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár és a debreceni 

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár képvisel�je. 

November 29-én szakmai rendezvénnyel összekötve indítottuk útjára „Olvasásra születni” 

elnevezés� 1,5 éves projektet, amelynek a Tatabányán és a Kistérségben született és 

születend� babák és szüleik a célközönsége. 

 

Jelent�s számban és sok érdekl�d� részvételével szerveztünk programokat az év során. Az 

irodalmi – m�vészeti rendezvényeken (10 alkalom) több mint 700 f� vett részt. Az öko-

estéken (4 alkalom) több mint 200 f� volt jelen. Az iskolásoknak tartott helyismereti 

foglalkozásokon (20 alkalom) 228 diák tudását gyarapítottuk. A gyermekkönyvtári 



 7 
 

tematikus foglalkozások és rendezvények (70 alkalom) 1800 gyermeket vonzottak a 

Megyei Könyvtárba és a kihelyezett programokra. 

Számítógépes felhasználóképzést 13 alkalommal tartottunk 196 f� részére. 

 

Az ifjúság könyvtárhasználati és irodalmi érdekl�dését fejleszt� megyei többfordulós 

levelez�s játék közel 1000 gyerek részvételével zajlott. 

 

Az esélyegyenl�ségre való törekvésünk jegyében rendszeresen tartottunk biblioterápiás 

foglalkozásokat sajátos nevelési igény� (SNI) gyermekeknek, valamint roma óvodások és 

kisiskolások számára hagyomány�rz� interaktív programokat szerveztünk. 

 

* 

Fontos év volt a 2010-es a Megyei Könyvtár életében, sok és változatos szakmai, kulturális, 

közm�vel�dési feladat teljesítése jellemezte az id�szakot. 

Önértékelésünk szerint a Megyei Könyvtár - bár a költségvetését a takarékossági intézkedések 

következtében, mintegy 10 millió forinttal alul teljesítette - képes volt megújulni, új 

feladatokat felvállalni, új értékeket teremteni úgy, hogy a meglév�kre építkezett és 

megtartotta jó szakmai hagyományait. Funkciójában jól ellátta a városi, a kistérségi és a 

megyei feladatokat szakmai m�ködésével és változatos rendezvényeivel.  

A 2010. évi munkatervben vállalt feladatokat messze túlteljesítettük. Ezt a munkatársak 

szakmai és emberi adottságai, a Könyvtár céljaival való azonosulásuk, a munkaid�n és 

munkakörön túli feladatvállalásuk tette lehet�vé, ezért egyben tartásuk a menedzsment 

kiemelt feladata. 

  

A Megyei Könyvtár jelenlegi szakember gárdája a biztosíték arra, hogy a 2011. évi 

munkatervet is hasonlóan magas színvonalon és eredményességgel tudjuk teljesíteni. 

 

Tatabánya, 2011. február 

 

dr. Voit Pál 

igazgató 
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2010. évi munkabeszámoló 
 

Olvasószolgálat 
 

 

Könyvtárunk az 1997. évi CXL. törvényben meghatározott keretek között m�ködik. Feladata, 

hogy minden látogató számára biztosítsa a könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumok és a 

szükséges információk elérését állományából, illetve az Országos Dokumentumellátási 

Rendszer szolgáltatásainak közvetítésével.  

Szemléletünk középpontjában az olvasó, illetve az olvasás szerepének minél szélesebb körben 

való népszer�sítése áll. Hangsúlyosan törekszünk arra, hogy a folyamatosan változó 

olvasóközönséget szakszer�, empatikus szolgálat fogadja, minél szélesebb körben  

megismertessük tevékenységünket, intézmények közötti együttm�ködési lehet�ségeket 

feltérképezzük és kiaknázzuk  továbbá min�ségelv� szemlélet hassa át könyvtári 

munkafolyamatokat. Tör�dünk a bármily okból hátránnyal él�kkel (pl. tematikus 

fogalakozások, hangoskönyvek kölcsönzésének lehet�sége, vakolvasó szoftver vakok és 

csökkentlátók számára stb.) 

 

2010. év kiemelt feladatai voltak: 

��A mozgókönyvtári ellátás rendszerszer� m�ködtetése 

��Szakfelügyelet 

��Értékközvetít� olvasásnépszer�sít� programok lebonyolítása. „Könyvtárak összefogása 

a társadalomért” országos programsorozat megyei szint� koordinálása 

��Szakmai pályázatokon való részvétel, amelyek segítségével sikerült szolgáltatásainkat 

korszer�síteni, illetve rendezvényeket szervezni intézményünkben és megyénk több 

városi könyvtárában (TÁMOP, TIOP, NKA) 

��Állományrevízió 

��Honlapunk megújítása 

 

Az elektronikus világ rohamos fejl�dése ellenére is kötelességünk a hagyományos könyvtári 

szolgáltatásokat fejleszteni és az olvasói igények feltérképezésével javítani szolgáltatásaink 

színvonalát.  
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Szolgáltatásainak folyamatos javítására, b�vítésére azok az Európai Uniós pályázatok 

teremtenek lehet�séget, melyeken sikeresen vettünk részt és melyben a vállalt feladatok 

teljesítése meghatározta a 2010. év feladatait.  

 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) megteremtette azt az anyagi 

bázist, melynek felhasználása a könyvtári infrastruktúra, illetve szolgáltatásai fejlesztésében 

min�ségi változást eredményez.  A pályázaton nyert 12.000.000 forintból informatikai 

eszközök beszerzésére 7.522.750 forintot fordíttunk. Ezen eszközök m�ködtetésére, illetve az 

online könyvtári szolgáltatások kialakítását segít� szoftverekre pedig 3.105.450 forintot.  

 
2010. jan. 26-án a megindítottuk a beszerzési eljárást. Febr. 9-én sajtótájékoztatót tartottunk a 

megyében m�köd� nyomtatott és elektronikus sajtó képvisel�inek. A megjelentek mindegyike 

írásos anyagot is kapott a pályázat céljáról, a várható eredményekr�l. 

Február 26-án a megjelent írásokat és a Kemma.hu-n megjelent fényképeket elküldtük a D-

plus Kft.-nek. 

Március 2.-án elkészült a pályázat kommunikációs terve. 

Március 2-3.-án a honlapunkon elhelyeztük a pályázat logóját, és önálló rovatot kapott, - 

http://www.jamk.hu/tiop.html  -ami tartalmazza a megjelent sajtóhíreket, képgalériát és a 

megvalósult beruházások felsorolását. 

Márc. 16-án postáztuk a versenypályázati felhívásokat.  

Márc. 26-án bontottuk az ajánlatokat. Hiánypótlásra volt szükség, és éltünk az áralku 

tárgyalási joggal. 

Ápr. 8. volt a hiánypótlás és áralku tárgyalás határideje. A határid�ig a hiányt nem pótolták, a 

másik meghívott írásban kedvez�bb ajánlatot adott. 

Április 13-án megkötöttük a szállítási szerz�dést a hardver eszközökre, és a m�ködésükhöz 

szükséges szoftverekre.  

Áprilisban nyilatkozatot kellett beszerezni a Textlib fejleszt�it�l  a program tulajdonjogáról. 

Április 29-én megrendeltük a Textlib kiegészít� szoftvereit, illetve azokat a textlibhez 

illeszked� szoftvereket, amelyek a pályázat megvalósulásához szükségesek. 

Május 5-én megkezdték az informatikai eszközök szállítását. Ezzel egyid�ben megkezd�dött 

a számítógépek üzembe helyezése.  

Június 14-én az el�zetesen megkért árajánlatok alapján megrendeltük a rendezvényeink, 

továbbképzéseink hangosítását biztosító eszközöket. Június 17-én július megrendeltük a már 

leszállított szerverek üzembe helyezését, az addigi informatikai rendszer áthelyezését.  
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Június 25-én megrendeltük a "D" típusú tájékoztató táblát, ami július 9-én elkészült, a 

könyvtár f�bejáratánál helyeztük el. Augusztusban a kültéri terminált üzembe helyeztük. Ezen 

elérhet�ek a könyvtári adatbázisok, közhasznú információk, és a megyei könyvtár online 

elérhet� szolgáltatásai. A megyei napilap tudósított az eseményr�l. 

A 3.000.000 forint el�leg elköltése, és a banki bizonylatokkal igazolt további kifizetések után 

készítettük el a kifizetési kérelmet, amit hiánypótlás után június 30-án fogadtak el, és utaltak 

7.615.087 forintot.  

Augusztus 17-én kérvényeztük a kötelez�en képzett tartalék felhasználását, valamint azt, 

hogy a fel nem használt közbeszerzési eljárás közzétételi díját az eszköz és immateriális javak 

beszerzése rovatba csoportosíthassuk át.  

A kérelem engedélyezése után november 15-én rendeltük meg két számítógépet, egy monitort  

és négy vonalkódolvasót december 1-jei szállítással, amit mind a két szállító teljesített. 

 
 
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz” A Könyvtári hálózat nem 

formális és informális képzési szerepének er�sítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. (A 

pályázat elnyerésér�l 2010. áprilisában kapta meg intézményünk a hivatalos értesítést.) Azaz 

az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként új tanulási lehet�ségek és 

formák elterjesztését, az oktatási és kulturális intézmények közötti együttm�ködés új útjainak 

kiépítését célozza meg, illetve támogatja. A pályázatot három konzorciumi taggal 

együttm�ködve adtunk be. Az elnyert támogatás 58.000.000 forint intézményünkre es� része 

40.000.000 forint, melynek felhasználását 2011. december 30-ig kell teljesítenünk. A projekt 

kezdésének id�pontja: 2010. júliusa volt. 

A pályázat kiemelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály, akik számára könyvtárunk 

a korai szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés és képzés lehet�ségét teremtette meg. 

Célunk, hogy jobb hatásfokkal szolgáljuk a felnövekv� generáció formális oktatáson kívüli 

képzését, továbbá segítsük szolgáltatásainkkal olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését 

– korosztálytól függetlenül. 

A projektnyitó rendezvényt az �szi könyvtári hét keretein belül bonyolítottuk le – a megye 

szakmai képvisel�inek jelenlétében. 

A pályázatban vállalt feladatok a megyeszékhely és a kistérségünkhöz tartozó kulturális 

intézményeinek kooperációjában kerültek, kerülnek megvalósításra. A pályázatban 

id�arányosan tervezett programok mindegyike nagy sikert aratott a közönség körében.1 

                                                 
1 Lásd Rendezvényeink 
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Országos Családi Könyvtári Napokhoz kapcsolódó Komárom-Esztergom megyei 
könyvtári hét rendezvényei 
 
39 évvel ezel�tt, intézményünk akkori igazgatója, Horváth Géza kezdeményezésére az 

országban els�ként került megrendezésre az �szi könyvtári hét. Mára ez a kezdeményezés 

országossá n�tte ki magát olyannyira, hogy a Könyvtári és Informatikai Szövetség koordinálja 

az ország könyvtárainak szakmai megmozdulását Könyvtárak összefogása a társadalomért 

címmel. Hagyományainkat megtartva, de egyben csatlakozva az országos mozgalomhoz, a 

Megyei Könyvtár a megyében m�köd� könyvtárosok számára szakmai továbbképzés 

színterévé válik az említett hét els� napján. Az anyagi forrást évr�l évre  a Nemzeti Kulturális 

Alap Könyvtári Kollégiuma által kiírt pályázat biztosítja. Könyvtárunk – a megyében m�köd� 

városi, illetve a kistérségünkhöz tartozó könyvtárak programmegvalósítási tervét figyelembe 

véve – írja meg, nyújtja be a pályázatot. Ezen kívül koordinálja a megyében zajló 

programokat és számol el vele a pályázatot kiíró szerv felé. Ez a tevékenység, nagy 

odafigyelést, szervez�képességet, pontosságot követel� feladat. Ez évben negyedik 

alkalommal rendeztük meg a könyves vasárnapot, mely kiváló lehet�séget teremt a könyvtár 

és szolgáltatásai népszer�sítésére. Évr�l-évre egyre nagyobb tömegeket vonz az esemény, s�t 

elmondható, hogy a megyeszékhelyen és közvetlen környékén él�k részér�l igény alakult ki 

ennek a még nem sokéves hagyománynak a meg�rzésére. 

 
Október 4-én A kultúra és az olvasás szerepe a mentális egészség meg�rzésében címmel vette 

kezdetét a XXXIX. Könyvtári hét megyénkben. A szakmai közönség több el�adást hallgatott 

meg a téma elismert szakembereinek tolmácsolásában. 

Az Összefogás programba megyénk több települését sikerült bevonni (Dorog, Esztergom, 

Héreg, Komárom, Oroszlány, Tarján, Tata, Tatabánya – Városi Könyvtár), s ezen túl ez évben 

els� alkalommal a megyeszékhelyen m�köd� Modern Üzleti Tudományok F�iskolájának 

Könyvtára is csatlakozott az országos megmozduláshoz. A pályázatnak köszönhet�en a 

megye egész területén sokszín� programmal várták olvasóikat, illetve potenciális olvasóikat a 

könyvtárak.  

Az intézmények természetesen szem el�tt tartották a rendezvényszervezés során azt, hogy a 

célközönség érdekl�dési körének megfeleljenek, így a családok számára kínáltak sokszín� 

programokat. 

Október 4-10-ig a bábozástól, a mese, táncház, népzene, közönségtalálkozón át egészen a 

versmondó versenyig közel 3000-en vettek részt a bibliotékák által kínált programokon. 
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Meghatározó szerepet töltünk be az Országos Dokumentumellátó Rendszerben, melynek 

feladatát a 73/2003. (V. 28.) kormányrendelet szabályozza. A rendszer biztosítja, hogy az 

ország bármely könyvtárának beiratkozott olvasója hozzájusson más könyvtárakból az általa 

kért dokumentumhoz. E tekintetben intézményünk kér� és – magától érthet�d�en - szolgáltató 

könyvtárrá vált. Mutatóink tanúsága szerint évr�l-évre egyre több dokumentumot „adunk és 

kapunk”.  

Október 11-én, 10. alkalommal rendeztük meg – az �szi könyvtári hét zárásaként – az 

országos ODR konferenciát. Meghívott el�adóink az ODR elmúlt tíz évér�l és jelen 

helyzetér�l tartottak el�adást – az ország több pontjáról érkez�, mintegy 120 f�s 

hallgatóságnak. 

 

 
Könyvtárközi kölcsönzés 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hozzánk érkezett kérés 1.656 1.605 1.364 1.948 2.570 2.996 
Általunk más könyvtárnak 
küldött kérések 

 
440 

 
572 

 
437 

 
466 

 
532 616 

Általunk küldött dok. 1.648 1.588 1.358 1.937 2.552 2.985 

Más könyvtártól kapott dok. 410 509 375 447 447 611 
 

Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelés 

E tevékenység els�dleges színtere a gyermekkönyvtár. 

Az olvasáskultúra fejlesztése nem csupán egy megvalósítandó feladat számunkra, hiszen 

nyilvánvaló alapját képezi bárminem� ismeretszerzésre irányuló vagy humáner�forrás 

fejlesztésre épül� folyamatnak. Ennek ismeretében, e cél megvalósítása érdekében a 

gyermekkönyvtári részleg különös figyelmet fordított a 0-14 éves korosztály olvasóvá és 

könyvtárhasználóvá nevelésére - hagyományt teremt� és �rz� tevékenységükkel. 

Ilyen vállalkozás az öt évvel ezel�tt útjára indított – a gyerekek körében nagy népszer�ségnek 

örvend� – Nagy könyv-faló mozgalom (levelez�s játék), melyek feladatait 2010-ben is 

összeállítottuk, s fordulónként értékeltük. A mozgalomhoz megyei szinten 250-en 

csatlakoztak. 

 

13+1 kérdésb�l álló totót állítottunk össze havonta, az adott hónap jeles napjaihoz 

kapcsolódva 
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Én és az Internet címmel rajzpályázatot hirdettünk az általános iskolás korosztály számára. 

 

Olvasásra születni: Nem lehet elég korán kezdeni címmel indult útjára (november 29.) az a 

projekt, melynek célja, hogy felhívja a kisgyermekes szül�k, nagyszül�k figyelmét a mesélés, 

a felolvasás fontosságára. A gyermekekkel foglalkozó kollégák által tervezett babacsomag 

tartalma a céljaink megvalósításához szükséges eszközöket tartalmazza, melyet a 

megyeszékhely és a kistérségünkhöz tartozó települések 2009. évt�l született babáihoz, illetve 

szüleikhez juttatunk el a véd�n�i hálózaton keresztül. 

(A gyermekkönyvtár sokszín� programjairól a rendezvénynaptár ad átfogó képet.) 

 

Az esélyegyenl�ség megteremtésére való törekvés jegyében egyre több programot 

szerveztünk a bármely okból hátránnyal él� iskolás csoportok számára. E tekintetben kiváló 

együttm�ködést alakítottunk ki a tatabányai Éltes Mátyás Általános Iskola rehabilitációs 

tagozatának pedagógusaival és diákjaival éppúgy, mint a szintén tatabányai telephely� Móra 

Ferenc Általános Iskolával. Az Éltes Mátyás Általános Iskolával, illetve a Gyermekkert 

Óvoda két tagintézményével együttm�ködési szerz�dés megkötésére is sor került.  

Továbbá gy�jtjük és feltárjuk a megyében él� nemzetiségek számára a német és szlovák 

nyelv� dokumentumokat, melyeket intézményünk honlapján elérhet�vé teszünk. Vakok és 

gyengénlátók számára, az olvasói térben elhelyezett felolvasógép segíti a digitális technika 

használatát. Illetve a gyarapítás folyamán figyelembe vesszük sajátos igényeiket 

(hangoskönyvek).  

 

Intézményünkben a digitális írás és olvasás oktatásának is komoly hagyományai vannak. A 

használóink számára szervetett tanfolyamokon meghatározott tematika mentén haladva 

fejlesztjük az internettel kapcsolatos alapvet� ismereteiket. A TIOP pályázat anyagi forrást 

teremtett 15 db laptop megvásárlására, s ez lehet�vé teszi, hogy egyszerre több használó 

vegyen részt egy-egy tanfolyamunkon.  

 

Könyvtárunk megújult honlapja, online szolgáltatások, új kapcsolattartási formák 

2010 októberét�l új, dinamikus honlappal jelentkeztünk, mely naprakész információkat és 

elektronikus tartalmakat kínál a látogatónak (www.jamk.hu). Folyamatosan n� népszer�sége 

azoknak - a már megújult honlapunkon elérhet� – adatbázisok használatának, amelyeket 

intézményünk kvalifikált szakembergárdájának szellemi termékeként tartunk számon, s 

hiánypótló, a könyvtáros és pedagógus szakmát segít� tájékoztató eszközök.   
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Bevezetésre került néhány, kor igényeire válaszoló online szolgáltatás. Ennek köszönhet�en a 

könyvtárhasználók otthonukból, a nap 24 órájában élhetnek a hosszabbítás, el�jegyzés, illetve 

a katalógushasználat lehet�ségével. 

A honlapunkon rendszeresen jelentkez� ajánlóink a újonnan beszerzett dokumentumokra 

hívja fel a használók figyelmét.  

A könyvtári rendezvényekre az év vége óta már e-mailben is elküldjük a meghívót azon 

érdekl�d�k számára, akik szerepelnek az olvasószolgálat adatbázisában, illetve azoknak, akik 

megjelennek a rendezvényen és igénylik ezt a szolgáltatást. 

Az iwiw és a facebook közösségépít� portálokon klubbá alakult a József Attila Megyei 

Könyvtár, mely összesen 2.275 tagot számlál. Ezen felületen rendszeresen adunk hírt 

könyvtárunkban zajló eseményekr�l. 

 

 

Gy�jteményszervezés 

 

A Britisch Councillal való együttm�ködésünk gyümölcse annak az angol nyelv� 

gy�jteményrésznek a kialakítása, mely nagyban segíti használóinkat az angol nyelv 

elsajátításában és annak gyakorlásában. Az elmúlt évek során a GatewayUK néven szerepl� 

állomány dokumentumaira építve nyelvi órákat és továbbképzéseket szerveztünk 

felhasználóink részére. (Március 29-én, az országos internet fiesta keretein belül, a Britisch 

Council hazai képvisel�i tartottak el�adást Családi angol (LearnEnglish Family) címmel. A 

találkozón gyakorlati és elméleti tanácsokat adtak a 3-9 éves gyerekek nyelvtanításával 

kapcsolatban szül�knek, nyelvtanároknak.) 

 

Állományellen�rzés 2010. július 5-14. között 

Gondos el�készítés után 2010. júliusában kezdtük meg a teljes kör� állományrevíziót, mely a 

már korábban említett feladatok megvalósítása mellett nagy terhet, s többletmunkát rótt a 

kollégákra. A mintegy 40.000 kötetes gyermekkönyvtári részleg állományának ellen�rzésében 

szinte a teljes kollektíva, míg az utómunkálatok elvégzésében a feldolgozó csoport járt élen. 

Az állományrevízióval szimultán zajlottak a könyvtár f�tés-korszer�sítési munkálatai, így 

könyvtárhasználóink részére ügyeleti nyitva tartást biztosítottunk a f�bejáratnál. A 

könyvtárközi kölcsönzést, az el�jegyzett könyvek kölcsönzését, illetve a hosszabbítást (e-mail 

útján is), visszavételt tettük lehet�vé (keddt�l – péntekig: 9.00-16.00-ig). 

 



 15 
 

Állománygyarapítás 

Könyvtárunkban ez évben is a gy�jt�köri szabályzatban el�írtak és a könyvtárhasználók 

igényeinek figyelembevételével történt az állománygyarapítás.  

Az állománygyarapítás forrásai: költségvetés, az Országos Dokumentumellátó Rendszer 

(ODR) tagkönyvtáraként kapott támogatás, az érdekeltségnövel� támogatás 

(állománygyarapítási keret), SZJA 1%, kötelespéldány, ajándék. 
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A dokumentumállomány gyarapodása 
(Vétel útján) 

Bruttó leltári érték 
 

 

(∗Egyéb dokumentumok: flopy, CD-ROM, DVD-ROM)                                                                                  
• A Tatabányai Többcélú Kistérségi  Társulás számára is 

 2005 2006 2007•••• 
érték 

2008•••• 2009•••• 2010•••• 

 egység érték egység érték egység érték egység értek egység érték egység érték 
             
Könyv, 
Könyvtárellátó 

 
6.979 

 
17.201.237,- 

 
5.968 

 
14.562.904,- 

 
8.425 

 
21.716.162,- 

 
7.821 

 
21.375.428,- 

 
6.183 

 
17.816.061,- 7.228 20.289.619 

Könyv,  
egyéb helyr�l 

 
111 

 
213.241,- 

 
118 

 
312.736,- 

 
315 

 
490.940,- 

 
118 

 
294.003,- 

 
269 

 
656.417,- 228 470.317 

 
Összes könyv 

 
7.090 

 
17.414.478,- 

 
6.086 

 
14.875.640,- 

 
8.740 

 
22.207.102,- 

 
7.939 

 
21.669.431,- 

 
6.452 

 
18.472.478,- 7.456 20.759.936 

             
Hangzó, 
Könyvtárellátó 

 
146 

 
369.072,- 

 
147 

 
279.283,- 

 
176 

 
293.394,- 

 
333 

 
571.849,- 

 
663 

 
725.406,- 176 237.305 

Hangzó,  
Egyéb helyr�l 

 
6 

 
4.760,- 

 
96 

 
368.676,- 

 
271 

 
1.171.878,- 

 
697 

 
2.388.994,- 

 
1.483 

 
3.612.340,- 406 1.789.946 

 
Összes hangzó 

 
152 

 
373.832,- 

 
243 

 
647.959,- 

 
447 

 
1.465.272,- 

 
1.030 

 
2.960.843,- 

 
2.146 

 
4.337.746,- 582 2.027.251 

             
Egyéb 
dokumentumok* 

 
98 

 
395.575,- 

 
49 

 
226.095,- 

 
120 

 
87.348,- 

 
136 

 
276.289,- 

 
76 

 
81.869,- 44 26.832 

             
ÖSSZES 
VÉTEL 

 
7.340 

 
18.183.885,- 

 
6.378 

 
15.749.694,- 

 
9.307 

 
23.759.722,- 

 
9.105 

 
24.906.563,- 

 
8.674 

 
22.892.093,- 8.082 22.814.019 



 17 
 

Számla szerinti nettó érték 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
       

Folyóirat el�fizetés 2.936.958.- 3.377.652.-    3.363.619.-     4.651.658.-   2.819.440,-** 3.573.721,-** 
Számítógépes adatbázisok 965.221.- 1.635.693.-    1.645.481.-        961.460.- 78.360,- 239.320,- 
Könyv, hangzó, 
kedvezménnyel 

11.063.590.- 16.021.214.-     15.947.368.- •       14.771.191.- • 17.058.459,- • 14.093.851,- • 

ÖSSZES (e Ft) 14.966.769.- 21.034.559.-  20.776.468.-   20.384.309.- 20.656.259,- 17.906.892,- 
 

(**2010-re és 2011.-re el�fizetett folyóiratok kifizetése következ� év els� negyedévre húzódott.) 

 

• A Tatabányai Többcélú Kistérségi  Társulás számára is 
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Feldolgozás 

 

Állománybavétel Darab 
Könyv 7.130 
CD 136 
CD-ROM 50 
DVD 439 
DVD-ROM 11 
Hangkazetta 2 
Hanglemez - 
Videó - 
Kézirat 1 
Mikrodokumentum - 
Összes Textlib szerinti 7.769 
Folyóirat 184 
Egyéb - 
ÖSSZESEN JAMK 7.953 
Letét könyv 1.210 
Letét CD 7 
Letét DVD 97 
Letét CD-ROM 2 
Letét DVD-ROM - 
ÖSSZESEN TTKT (letét) 1.316 
Összesen állományba vett 9.269 

 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Címleírás, osztályozás 
(összes együtt) 

 
5.422 

 
4.984 

 
7.308 

       
6.504 

 
7.624 9872 

Analitika - - 9.174 13.606 8.542 3897 
Helyismereti cikkek 
tárgyszavazása 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.485 

 
4.126 5806 

Cédulanyomtatás 5.266 8.280 6.506      5.981 3.999 1350 
Cédulairányítás, besorolás 15.127 19.026 21.284    19.929 9.096* 4416 
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Állományapasztás 

2010-ben is része volt feladatainknak a tervszer� állományapasztás, mely a tartalmilag elavult 

szakirodalmat és a régi kiadású szépirodalmi m�veket érintette. (E munkafolyamat 

elvégzésével egyben el�készítettük állományunkat a júliusban kezd�d� állományrevízióra.) 

Az állományunkból kivont dokumentumokat kedvezményes áron kínáltuk eladásra a tavaszi 

könyvvárásunkon. A népszer�, olvasott m�veket elhasználódás címén voltunk kénytelenek 

kivonni állományunkból – elhasználódás jogcímen. 

A törlési jegyzék részét képezik azok a dokumentumuk is, melyek behajthatatlan 

követelésként lettek dokumentálva, illetve azok is, melyek gy�jteményi értékét megtérítette a 

könyvtár számára az olvasó. 

 
 

Cím Darab 
„Tervszer� állományapasztás” 4.373 
„Elhasználódás” 515 
„Elhasználódás” DVD 9 
„Behajthatatlan” 129 
„Megtérített” (olvasó elvesztette) 45 
„Megtérített” (DVD) 2 
ÖSSZESEN 5.073 
Folyóiratok CD/DVD mellékletei 61 
Folyó évi folyóiratok (kölcsönzött) 201 
Folyóiratként kezelt folyóirat (tartósan �rzött) - 
ÖSSZES TÖRLÉS 5.335 

 

 

Min�ségbiztosítás 

Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelked�en fontos szerepet játszik a 

min�ségbiztosítás. Könyvtárunk 2009-ben csatlakozott a programhoz, s a következ� 

min�ségfejlesztési szakaszokat teljesítettük: küldetésnyilatkozat, jöv�kép, SWOT analízis, 

küls�-és bels� kommunikáció helyzetelemzése, PGTT elemzés.  

2010-ben elkészült a tájékoztató szolgálat min�ségének értékelése is. A csoport tevékenységi 

köre igen széles spektrumon mozog. Ezek közül néhány, a teljesség igénye nélkül: a 

gy�jtemény gondozása, a tájékoztató szolgálat végzése, helytörténeti dokumentáció, használó-

képzés szervezése és végzése, a könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása, szakmai kiadványok 

szerkesztése, adatbázisok építése, PR tevékenység, mozgókönyvtári ellátás, nemzetiségi 
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ellátás szervezése, statisztikai adatgy�jtés stb. E feladatok ellátása mellett a csoport tagjai 

rendszeres id�közönként teljesítenek szolgálatot az olvasótérben, segítve a könyvtárhasználót.  

 

Az általunk összeállított SERVQUAL módszer alapján kidolgozott kérd�ívet a tájékoztató 

kollégák és a munkájukat segít� raktárosok 2010. év januárjának els� hetében, nyitvatartási 

id� alatt töltették ki a hozzánk személyesen ellátogató 14 éven felüli könyvtárhasználók 

között. A válaszadók a tárgyalt szolgáltatás min�ségét az 5 min�ségtényez� köré 

csoportosított, 22 állításból felépített kérd�íven egy 7 pontos skálán értékelhették, melynek 

kitöltése természetesen önkéntes volt, emellett anonim. 

Ennek eredményét a következ� táblázat foglalja össze. 

 

Kérdéscsoport Átlag 

Tárgyi tényez�k 5,8 

Megbízhatóság 6,6 

Reagálási készség 6,2 

Biztonság 6,3 

Empátia 6,5 
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Tevékenységünk  - a számok tükrében 

Statisztikai mutatók 
Forgalmi adatok 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Személyes látogatások       
14 év felett 110.882 106.542 99.671 94.026 101.803 100.715 
14 év alatt∗ 6.873 10.881 9.598 10.501 15.860 17.480 
Összesen: 117.755 117.423 109.269 104.527 117.663 118.195 
       
Elektronikus látogatások 30.009 44.678 65.140 70.353 67.853 57.768 
Ebb�l katalógushasználat 12.469 18.999 31.270 28.683 32.171 17.356 
Végzett m�veletek       
    keresés - 74.364 122.535 157.568 171.676 238.823 
    böngészés - 18.660 20.957 19.155 19.303 17.630 
    hunmarc letöltés - 3.226 10.661 5.888 8.990 13.304 
    olvasói állapot - 3.395 4.455 4.727 8.022 11.180 
On-line hosszabbítás - - - - - 2.143 
On-line el�jegyzés - - - - - 159 
Összes látogatás 
(személyes+elektronikus): 

 
147.764 

 
162.101 

 
174.409 

 
174.880 

 
185.516 175.963 

Telefonos kérés 1.229 1.015 1.047 727 970 869 
       
A rendezvények látogatói∗∗       
14 év alatt 958 598 917 1420  1206 1.741 
14 év felett 700 800 812 860  803 1.330 
Összesen: 1.658 1.398 1.729 2.280 2009 3.071 
       
Beiratkozott olvasók∗∗∗       
14 év alatt 1.353 1.182 1.147 1.169 1.291 1.440 
14 év felett 6.861 6.247 5.673 5.404 5314 5.300 
Összesen: 8.214 7.429 6.820 6.573 6605 6.740 
       
Regisztrált, nem beirtk.  olv.       
14 év alatt 12 27 19 20 53 287 
14 év felett 919 961 889 817 687 732 
Összesen: 931 988 908 837 740 1.019 
       
Kölcsönzések száma       
14 év alatt 6.126 5.499 6.060 6.546 8.579 9.018 
14 év felett 37.276 35.586 32.816 33.701 38.268 38.494 
Összesen: 43.402 41.085 38.876 40.247 46.847 47.512 
       
Kölcsönzött dokumentumok       
14 év alatt 23.809 22.729 23.786 24.738 29.710 32.657 
14 év felett 132.170 128.196 122.721 127.732 144.762 143.147 
Helyben k. dok. (raktári k.)       
14 év alatt  996 946 985 698 854 
14 év felett  23.737 23.013 21.645 22.241 12.042 
Összesen: 155.979 175.658 170.466 175.100 

 
197.411 188.700 
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Lakcímnyilvántartó Hivataltól megkért címek száma 28 
E-mail hosszabbítások 1178 
Értesítés elvihet� dokumentumokról 1291 
Internet használatok száma 4443 
NAVA használat - 
Másolatok száma 6489 

 

Késedelmes olvasók felszólításai (db) 

I. II. III. Fizetési 
Meghagyás 

Letiltó végzés 

2871 474 111 33 - 
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Digitalizálás: 689 dokumentum (10.327 lap), 348 lap könyvtárközi kérésre, Új Forrás 

folyóirat. 

Létre hoztuk és folyamatosan építjük az intranetet, mely tartalmát tekintve az EU-s pályázat 

megvalósításának teljes dokumentációját tartalmazza, s mely lehet�vé teszi feladataink 

átláthatóságát – napi bontásban. 

Építjük a JAMKWiki adatbázist. 2010-ben 74 személy és 8 település adataival b�vült. 

Elkészültek a Novella-és drámaelemzések válogatott bibliográfiájának gépelési és javítási 

munkái. 

Folytatódott a mesegy�jtemények analitikus feltárása (423 kötet 12.464 meséje kereshet� 

vissza adatbázisunkan). 

3 m�sorosfüzet 14 jelenete került feldolgozásra az év során. 

Folyamatos feladat volt meghatározott id�szaki kiadványok sajtófigyelése – helyismereti 

repertorizálás céljából. 

KEM önkormányzat közgy�lési anyagainak digitalizálása megtörtént. 

Tatabánya történeti kronológia folyamatos kiegészítése napra kész. 

A köztéri alkotások (szobrok, emléktáblák ..) adatgy�jtése folyamatos, a meglév� anyag 

gépelése megtörtént. 

A helyismereti részleg éves gyarapodási jegyzéke, a „Megyénkr�l írták” havi leválogatása a 

honlapra, a „Hírünk az országban” kéthavonkénti válogatása folyamatosan készültek. 

Az országos Bod Péter könyvtárhasználati vetélked�n zs�rielnöki teend�ket láttunk el. 

 

Hálózati-módszertani tevékenység 

A József Attila Megyei Könyvtár a kulturális alaptörvényben (1997. évi CXL. törvény) 

meghatározott feladatának megfelel�en szervezte a megye területén m�köd� könyvtárak 

együttm�ködését. Ennek jegyében nem csak a feladat ellátásával megbízott kolléga látogatta 

rendszeresen a megye települési könyvtárait, módszertani segítséget nyújtva a könyvtárosnak, 

hanem a Textlibe integrált könyvtári rendszer megismertetése kapcsán a nyilvántartó csoport 

szakemberei, rendezvényszervezés és a gyermekkönyvtári munkával kapcsolatos kérdésekben 

a gyermekkönyvtár vezet�je adott szakmai segítséget.  

Az érdekeltségnövel� pályázathoz az adatok begy�jtése és továbbítása a Könyvtári Intézetbe 

március 15-ig megtörtént. Komárom-Esztergom megyei könyvtárak statisztikáinak 

összesítésének és továbbításának is eleget tettünk április 20-án. 
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Mozgókönyvtár, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

A szolgáltató rendszer célja, hogy a községekben él�k számára biztosítsa a min�ségi 

könyvtári ellátást. 

Az év elején a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulással a szerz�dés aláírása megtörtént. 

Májustól szeptemberig azon hat szolgáltató helyen, ahol megvásárolták a Textlibe végpontot 

(Héreg, Várgesztes, Környe, Gyermely, Szomor, Tarján) - a honosítást el�készítend� – 

elvégeztük az állomány felülvizsgálatát és selejtezését, majd szeptemberben elkezd�dött ezen 

szolgáltató helyek állományának honosítása.  

A mozgókönyvtári szolgáltatások koordinálása, szervezése, a dokumentumok megrendelése, 

feldolgozása és kiszállítása is intézményünk szerz�désben foglalt feladatai közé tartozik. 

 

Szakfelügyelet 
A szakfelügyeleti tevékenység is meghatározó feladata az intézményünknek, melynek 

követelményeit a könyvtári szakfelügyelet 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelete határozza 

meg, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályának útmutatója segíti. 

Feladatunk, hogy meghatározott szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg a minisztérium 

által kijelölt intézmény m�ködését. 

 

2010-ben egy könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatát, és hét könyvtár szakfelügyeleti 

utóvizsgálatát végeztük el. A szakfelügyeleti vizsgálat célja az volt, hogy a könyvtári 

szolgáltatásra kijelölt hely alkalmasságát, vizsgáljuk meg, és a könyvtári szolgáltatásokat 

vegyük számba. A nyilvános könyvtárak jegyzékén nem szerepl� szolgáltatóhelyeken a 

szolgáltatások féleségének és milyenségének vizsgálata, a nyilvános jegyzéken szerepl� 

könyvtáraknál a szakfelügyeleti vizsgálat során javasoltak megvalósítása, illetve a változások 

nyomon követése volt az utóvizsgálat célja.    

 

Kiadványaink 

Intézményünk 1958-ban adta ki els� ízben az 1990-t�l Téka Téma címen ismert Komárom-

Esztergom megyei könyvtárosok híradóját, mely a kezdetekben Könyvtári Híradó, majd 

1968-ban Komárom megyei Könyvtáros címet viselte. Célkit�zése nem kopott meg az évek 

során: megosztani a megyében és a szakmában dolgozókkal azt a tudást, mely a könyvtárak 

el�relépését szolgálják. Megismerni egymást és egymás tevékenységét. 
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2009-ben a kiadvány címe és célja nem változott, megújult küls�vel, állandó rovatokkal, az 

aktualitásokat szem el�tt tartva jelent meg kéthavonta. 2010-ben azonban – az egyéb, 

munkaterven felül teljesített faladatok elvégzése miatt - csak három szám került kiadásra.  

 

Az 1969-ben alapított (1990-t�l a megyei könyvtár kiadásában), évente tíz alkalommal 

megjelen� Új Forrás cím� irodalmi, m�vészeti és társadalmi folyóirat szintén intézményünk 

jó hírnevét biztosítja nem csupán a megyében, hanem országhatáron innen és túl. 

Megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 2005-ben a megyei önkormányzat átadta 

intézményünknek a folyóirat alapító-tulajdonosi jogait és kötelezettségeit. A folyóirat 

f�szerkeszt�je hosszú éveken át intézményünk korábbi igazgatója, dr. Monostori Imre volt. 

2010-ben, Jász Attila vette át a folyóirat szakmai irányítását. Folyamatos a folyóirat 

retrospektív digitalizálása, jelenleg a 1995. év 1. számától egészen a 2010. év 10. számáig 

elektronikus úton is elérhet�ek és olvashatók az egyes számok. 

 

Évkönyvünk 1992 óta, az �szi könyvtári hétre id�zítve, kétévente jelenik meg. A kiadványba 

olvasható tanulmányok hosszú kutatómunka termései, melyek állandó fejezetcímek köré 

csoportosulnak. Könyvtár, könyv, olvasás/helyismeret/appendix. Az évkönyv minden száma 

elérhet� könyvtárunk e-könyvtárában.  

 

 

 

 



 27 
 

Szakmai publikációk 

Horváth Géza: Komárom nyomdászat- és sajtótörténete. - In: Honismeret ISSN 0324-7627. - 

38. évf. 6. sz. (2010.), 119-120. p. 

 

Horváth Géza: Méltó helyére került a kisbéri honismereti múzeum. - In: Regio regia : a 

közép-dunántúli régió üzleti magazinja.- ISSN 1785-7074. - 10. évf. 05-06. sz. (2010.), 37. p. 

- Ill. 

 

L. Dürg� Brigitta: Összefogás Komárom-Esztergom megyében. - In: Könyv, könyvtár, 

könyvtáros ISSN 1216-6804. - 19. évf. 2. sz. (2010.), 37-42. p. 

 

Voit Pál: Vázlat egy XXI. századi könyvtárképhez : Fenntartható fejl�dés a kultúrában. - In: 

Könyv, könyvtár, könyvtáros ISSN 1216-6804. - 19. évf. 10. sz. (2010.10.), 3-7.p. 

 

Dürg� Brigitta: A „Könyvtári min�ségfejlesztés 21” projekt els� szakasza a megyei 

könyvtárban: … hogy a könyvtáros könyvtárából a használó könyvtára legyen.  – In.:  A 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve 

(2010). – Tatabánya: KEMÖH József Attila Megyei Könyvtára, 2010. – p. 11-36. 

�

Horváth Géza: A héregi református egyházközség története templomának felépítéséig. – In.: 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve 

(2010). – Tatabánya: KEMÖH József Attila Megyei Könyvtára, 2010. – p. 189-228. 

 

Kissné Anda Klára: A  Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete Komárom-Esztergom megyei 

szervezetének története. – In.:  A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila 

Megyei Könyvtára Évkönyve (2010). – Tatabánya: KEMÖH József Attila Megyei Könyvtára, 

2010. – p. 122-149. 

 

Takács Anna: Középiskolások olvasási szokásai – könyvtáros szemmel. – In.:  A Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve (2010). – 

Tatabánya: KEMÖH József Attila Megyei Könyvtára, 2010. – p. 53-60. 

 



 28 
 

Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóirat cikkek repertóriuma 

2008-2009 / összeáll. Búzer Károlyné. – In.: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve (2010). – Tatabánya: KEMÖH József Attila 

Megyei Könyvtára, 2010. – p. 241-254. 

 

Komárom-Esztergom megye könyvtárainak kiadványai 2008-2009 / összeáll. Búzer 

Károlyné. – In.: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei 

Könyvtára Évkönyve (2010). – Tatabánya: KEMÖH József Attila Megyei Könyvtára, 2010. – 

p. 255. 

 

Komárom-Esztergom megye könyvtárainak, könyvtárosainak név- és címjegyzéke / összeáll. 

Schlosser Katalin. – In.: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila 

Megyei Könyvtára Évkönyve (2010). – Tatabánya: KEMÖH József Attila Megyei Könyvtára, 

2010. – p. 256-275. 
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��� Herczigné Mlakár Erzsébet: "Tudásexpo-Express" a József Attila Megyei 
Könyvtárban. - In: Téka/Téma 2010. : 21. évf., 1. sz. (2010.01-02.), 1.p. 

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár, TIOP Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
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��� Megyei könyvtár: Karátson Gábor Kossuth-díjas író, fest� a vendég, ill.. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 17. sz. (2010.01.21), 14. p. 
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faházában tud pillanatokra elbújni a világ el�l, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 
24 Óra 2010. : 21. évf., 21. sz. (2010.01.26.), 3. p. 

József Attila Megyei Könyvtár, január 25. Karátson Gábor volt a vendég. Jász Attila. 
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��� 12 milliót nyert pályázaton a József Attila Megyei Könyvtár. - In: Komárom-
Esztergom Megyei Hírlap 2010. : 15. évf., 29. sz. (2010.02.04.), 1. p. 

Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. 

��� Tizenkétmillió forint könyvtárfejlesztésre. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 
2010. : 21. évf., 29. sz. (2010.02.04.), 2. p. 

Tatabánya; József Attila Megyei Könyvtár; az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében nyert összeget a szolgáltatások 
min�ségének, színvonalának további emelésére fordítják. 

	�� Sz�r Annamária: Távtanulás a könyvtárban : fejlesztés : b�vítik a szolgáltatásokat, 
amit honorál a közönség, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. 
évf., 34. sz. (2010.02.10.), 1., 3. p. 

Tatabánya; József Attila Megyei Könyvtár; az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében nyert 12 millió forintot arra, 
hogy a könyvtárhasználóknak nyújtott szolgáltatásokat emelje, azok igénybevételét 
mind szélesebb körben lehet�vé tegye. Cél: ugyanazokat a könyvtári szolgáltatásokat 
nyújtsák a könyvtár falain kívül is, mint a személyes használat során; lehet�vé téve így 
a távkönyvtár-használat elterjedését. Mindezt új technikai eszközök beszerzésével, új 
szolgáltatások bevezetésével kívánják elérni. Könyvtárhasználati statisztikai 
adatokkal. 


�� Író a vendég. - In: Itthon 2010. : 21. évf., 3. sz. (2010.02.12.), 8. p. 

El�zetes: Balázs Attila, február 15. József Attila Megyei Könyvtár. 

��� Párhuzamos történelmeink : könyvbemutató : Balázs Attila: Kinek Észak, kinek Dél, 
ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 39. sz. (2010.02.16.), 
1. p. 

Tatabánya; József Attila Megyei Könyvtár; Balázs Attila "Kinek Észak, kinek Dél" 
cím� könyvét mutatta be a közönségnek 2010. február 15-én, ezzel egyid�ben Olajos 
György fest�m�vész képei helyet kaptak a Félfal-galériában. 

����Monostori Imre: Beszámoló a József Attila Megyei Könyvtár 2005 és 2010 között 
végzett munkájáról. - In: Téka/Téma 2010. : 21. évf., 2. sz. (2010.03-04.), 1-3.p. 

 

����Kissné Anda Klára: A gépi feldolgozás kezdetei a tatabányai kistérség 
mozgókönyvtáraiban. - In: Téka/Téma 2010. : 21. évf., 2. sz. (2010.03-04.), 7.p. 

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár, Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás, 
mozgókönyvtári ellátás. 
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����Petrik József: Ez az este nem csak Tibetr�l szólt a könyvtárban. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 57. sz. (2010.03.09.), 2. p. 

Sári László keletkutató el�adása Tatabányán a József Attila Megyei Könyvtárban, 
március 8-án. 

����Sári László: Lin-csi apát folytatni szeretné : indíttatás : az édesapja tengerész volt, 
ennek okán rengeteget utazott Keletre, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 
2010. : 21. évf., 61. sz. (2010.03.13.), 5. p. 

Tatabánya; interjú Sári László tibetológussal a József Attila Megyei Könyvtárban 
tartott el�adása kapcsán. 

����„Internet a könyvtárban korhatár nélkül!". - In: Komárom-Esztergom Megyei Hírlap 
2010. : 15. évf., 67. sz. (2010.03.22.), 3. p. 

Március 22-31. Internet fiesta cím� rendezvény gyermekeknek a József Attila Megyei 
Könyvtárban. Részletes program. 

����Értékeit megtartva fejl�dik a megyei könyvtár, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 
Hírlap 2010. : 15. évf., 71. sz. (2010.03.26.), 3. p. 

József Attila Megyei Könyvtár, Helytörténeti gy�jtemény, digitalizáslás. 

����Fejlesztés a megyei könyvtárban több mint tízmillió forint értékben, ill.. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei Hírlap 2010. : 15. évf., 80. sz. (2010.04.07.), 1. p. 

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár, TIOP pályázat; új szerver, web-es 
szolgáltatások, honlap fejlesztés, számítógéppark b�vítése. 

�	��Ribáry Zoltán: Pilinszky-versekkel érkezik ma a Kosbor Trió. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 84. sz. (2010.04.12.), 16. p. 

Tatabánya; József Attila Megyei Könyvtár; 2010. április 12-én el�adást tart a Kosbor 
Trió. M�soruk Pilinszky János versein alapul. 

�
��Középkort idéz� dallamok : Könyvtár : költészet napi zene Pilinszkyt kedvel� 
olvasóknak, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 85. sz. 
(2010.04.13.), 16. p. 

Tatabánya; József Attila Megyei Könyvtár; a Kosbor Trió fellépése Pilinszky János 
megzenésített verseivel. 

����Ribáry Zoltán: Pilinszky önmagáért beszél(t) : vers és zene : minden szöveget át-és 
újra lehet értelmezni, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 
89. sz. (2010.04.19.), 4. p. 
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Ribáry Zoltán jegyzete a Kosbor Trió 2010. április 12-ei, József Attila Megyei 
Könyvtárbeli Pilinszky-estjér�l. 

����Karóczkai-Müllner Helga: Leselejtezett könyvek találtak gazdára : vásár : az 
állománygondozás miatt kedvezményes áron találtak gazdára, ill.. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 91. sz. (2010.04.20.), 4. p. 

Tatabánya; 2010. április 19, a József Attila Megyei Könyvtár selejtezett példányainak 
kiárusítása 

����Lehrreichné Dürg� Brigitta: Összefogás Komárom-Esztergom megyében. - In: Könyv, 
könyvtár, könyvtáros 2010. : 19. évf., 2. sz. (2010.), 37-42. p. 

Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó 38. Komárom-Esztergom megyei 
könyvtári napok eseményei, rendezvényei. József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya. 

����Petrik József: Új igazgató irányítja a megyei könyvtárat. - In:  Vasárnapi 24 Óra 2010. 
: 13. évf., 21. sz. (2010.05.30.), 1. p. 

Komárom-Esztergom megyei önkormányzati képvisel�-testületi ülés május 29. Dr. 
Voit Pál, József Attila Megyei Könyvtár. 

����Petrik József: Tizenkét téma szombati rohamtempóban : megyegy�lés : dr. Voit Pál 
lett a József Attila Megyei Könyvtár új vezet�je, ill.. - In: Komárom-Esztergom 
Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 124. sz. (2010.05.31.), 3. p. 

Tatabánya; a Komárom-Esztergom Megyei Közgy�lés 2010. május 29-ei ülése. 

����Dr. Voit Pál a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár igazgatója. - In: Komárom-
Esztergom Megyei Hírlap 2010. : 15. évf., 124. sz. (2010.05.31.), 2. p. 

Május 29. A Komárom-Esztergom megyei önkormányzati képvisel�-testület 
rendkívüli ülésér�l, a napirendi pontok között. 

����Voit Pál: Bemutatkozik az új megyei könyvtárigazgató, ill.. - In: Téka/Téma 2010. : 
21. évf., 3. sz. (2010.05-06.), 1-3.p. 

Dr. Voit Pál a József Attila Megyei Könyvtár 2010. június 1-t�l kinevezett igazgatója. 

����Voit Pál: Javítani fogják a szolgáltatásokat, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 
Óra 2010. : 21. évf., 125. sz. (2010.06.01.), 2. p. 

Tatabánya; József Attila Megyei Könyvtár; interjú dr. Voit Pál könyvtárigazgatóval 
beiktatása kapcsán. 

�	��Kissné Anda Klára: Erdélyi kapcsolatépítés. - In: Téka/Téma 2010. : 21. évf., 3. sz. 
(2010.05-06.), 5.p. 
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Dr. Voit Pál, Kopacz Katalin, Szabó Károly, a József Attila Megyei Könyvtár 
együttm�ködést kezdeményezett a Hargita Megyei Könyvtárral és a 
Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárral. 

�
��Lehrreichné Dürg� Brigitta: "Könyvfaló" gyerekek a megyei könyvtárban. - In: 
Téka/Téma 2010. : 21. évf., 3. sz. (2010.05-06.), 6.p. 

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár, a "Nagy Könyvfaló" mozgalom 
olvasópályázatának ünnepélyes eredményhirdetése június 7-én volt a megyei 
könyvtárban 

����[On-line interjú - kérdezzen ön is! Dr. Voit Pál, József Attila Megyei Könyvtár] : 
el�zetes. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 153. sz. 
(2010.07.03.), 13. p. 

Július 6. A József Attila Megyei Könyvtár új igazgatója. 

����Két hét szünet a könyvtárban : ügyelet - korszer�sítik az olvasótermek f�tési 
rendszerét, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 155. sz. 
(2010.07.06.), 2. p. 

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár, július 5-16-ig felújítás miatt zárva tart. 

����Szolgáltató könyvtárat tervez az új igazgató, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 
Óra 2010. : 21. évf., 160. sz. (2010.07.12.), 1., 5. p. 

Dr. Voit Pál a József Attila Megyei Könyvtár új igazgatója on-line interjú keretében 
elképzeléseir�l, a könyvtár fejlesztésér�l. 

����Rafael Balázs: Új szolgáltatás a könyvtárban, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 
24 Óra 2010. : 21. évf., 185. sz. (2010.08.10.), 3. p. 

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár új információs szolgáltatásáról, az olvasás 
szeretetér�l és fontosságáról. 

����Rafael Balázs: Könyvrendelés képerny�n, ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 
Óra 2010. : 21. évf., 185. sz. (2010.08.10.), 1., 3. p. 

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár. Augusztus 10. Érint�képerny�s 
információs számítógépet helyeztek üzembe a könyvtár bejáratánál. Közhasznú 
információkat és könyvtári szolgáltatásokat lehet vele elérni a nap 24 órájában. 

����Muzsikás vendég érkezik a könyvtárba : találkozó - Sipos Mihály Kossuth-díjas 
prímás hozza a heged�jét is, ill.. - In: Vasárnapi 24 Óra 2010. : 13. évf., 38. sz. 
(2010.09.19.), 5. p. 

El�zetes: József Attila Megyei Könyvtár, szeptember 20. Sipos Mihály ma Muzsikás 
együttes vezet�je. 
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����Sipos Mihály a könyvtárban muzsikált : hagyományok: citerán is játszik, és a 
koncerteknek � a m�vészeti vezet�je, Ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 
2010. : 21. évf., 220. sz. (2010.09.21.), 1. p. 

Tatabánya; Szeptember 20-án Sipos Mihály, a Muzsikás együttes prímása volt Jász 
Attila vendége a József Attila Megyei Könyvtárban. Ugyanitt megnyílt Kurucz István 
András festménytárlata. 

����Szent Jeromos napján megbocsát a könyvtár. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 
Óra 2010. : 21. évf., 225. sz. (2010.09.27.), 2. p. 

Tatabánya; A József Attila Megyei Könyvtár szeptember 30-án nem kér késedelmi 
díjat a lejárt határidej� dokumentumokért. 

�	��Megbocsát holnap a megyei könyvtár. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 
2010. : 21. évf., 227. sz. (2010.09.29.), 16. p. 

Tatabánya; A József Attila Megyei Könyvtár Szent Jeromos napja alkalmából 
szeptember 30-án "megbocsát" késedelmes olvasóinak. 

�
�� Könyvtári napok el�adásokkal, konferenciákkal. - In: Komárom-Esztergom Megyei 
24 Óra 2010. : 21. évf., 230. sz. (2010.10.02.), 2. p. 

Október 4-én elkezd�dik a hagyományos megyei könyvtári napok programsorozata. 
Programajánló. 

����Könyves vasárnap Tatabányán. - In: Komárom-Esztergom Megyei Hírlap 2010. : 15. 
évf., 236. sz. (2010.10.09.), 5. p. 

Október 10., József Attila Megyei Könyvtár, Könyves vasárnap. 

����Bogár Ildikó: Szép vasárnapi könyves siker : toborzás: Tatabányán százharminchárom 
új beiratkozót regisztráltak, Ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. 
évf., 237. sz. (2010.10.11.), 1., 4. p. 

Október 10. Könyves vasárnap. Programok a megyében: József Attila Megyei 
Könyvtár Tatabánya; Arany János Városi Könyvtár Dorog. 

����Mudri Anna: A n�i oldal a Pilisben van : energetika: a technikai és a természeti világ 
harcol napjainkban, Ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 
273. sz. (2010.11.24.), 5. p. 

Géczy Gábor fizikus november 8-i el�adása a JAMK-ban; összefoglaló interjú 
formában. 

����A legkisebbekkel is megszerettetik az olvasást. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 
Óra 2010. : 21. évf., 276. sz. (2010.11.27.), 2. p. 
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Tatabánya; "Olvasásra születni!" címmel másfél éves programot indít a József Attila 
Megyei Könyvtár a hat éven aluli gyermekeknek. Els� "Ringató" foglalkozás 
november 29-én lesz a gyermekkönyvtárban. 

����Mudri Anna: Babáknak olvasnak : projekt: ringató foglalkozások a könyvtárban, Ill.. - 
In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 278. sz. (2010.11.30.), 16. p. 

Tatabánya; A József Attila Megyei Könyvtár programjairól: Ringató; Olvasásra 
születni! 

����Gyermekkönyvvásár Tatabányán. - In: Komárom-Esztergom Megyei Hírlap 2010. : 
15. évf., 279. sz. (2010.12.01.), 3.p. 

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár. 

����Egésznapos könyvvásár. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 
283. sz. (2010.12.06.), 16. p. 

Tatabánya; József Attila Megyei Könyvtár, december 6. 

����Mudri Anna: Kiárusították a köteteket : vásár: ezerötszáz forintért egydoboznyi 
könyvhöz jutottunk, Ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 
284. sz. (2010.12.07.), 16. p. 

Tatabánya; Könyvkiárusítás a JAMK gyermekkönyvtári részében.  

�	��Költészeti est Bertók László tiszteletére. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 
2010. : 21. évf., 289. sz. (2010.12.13.), 2. p. 

Tatabánya; December 13-án Valahol valami címmel születésnapi irodalmi esten 
Bertók László Kossuth-díjas költ� lesz a József Attila Megyei Könyvtár vendége. 

�
��Valóban eljátszotta a verseket : költ�k: az év utolsó el�adói estje rendhagyó lett, Ill.. - 
In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. évf., 290. sz. (2010.12.14.), 1. p. 

Tatabánya; Az év utolsó "Hétf� esték Jász Attilával" cím� rendezvénye december 13-
án a József Attila Megyei Könyvtárban. Bertók László Kossuth-díjas költ� verseit 
Lázár Balázs színm�vész adta el�. 

����Mudri Anna: Simogató könyves gyermekirodalom : felolvasás: Tóth Kriszta költ�n� 
saját kisfiáról is szavalt, Ill.. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2010. : 21. 
évf., 290. sz. (2010.12.14.), 4. p. 

Tatabánya; "Simogató" címmel december 13-án a József Attila Megyei Könyvtárban 
Tóth Kriszta költ� irodalmi rendezvénye zajlott az "Olvasásra születni!" cím� program 
keretében. 
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Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel 

Név Képzés megnev. Képzés ideje Képzés id�tart. Képz� intézmény 
Lehrreichné Dürg� 
Brigitta 

Min�ségmenedzsment a könyvtárban. III. modul 
(könyvtáros-továbbképzési program) 2010. márc.8.-11. 30 óra 

Katona József Könyvtár, 
Kecskemét 

Lehrreichné Dürg� 
Brigitta 

Min�ségmenedzsment a könyvtárban. IV. modul 
(könyvtáros-továbbképzési program) 2010. máj.17.-20. 30 óra 

Katona József Könyvtár, 
Kecskemét 

Nagy Éva Segédkönyvtáros szakképesítés. 2010. júl.12.   OSZK Könyvtári Intézet 
Gulyás János Ferencné Segédkönyvtáros szakképesítés. 2010. júl.14.   OSZK Könyvtári Intézet 
Mészáros Lászlóné Segédkönyvtáros szakképesítés. 2010. júl.14.   OSZK Könyvtári Intézet 
Vitéz Veronika Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok 

részére. 
2010. szept.27.-
okt.26. 60 óra OSZK Könyvtári Intézet 

Lehrreichné Dürg� 
Brigitta 

Könyvtári vezet�i ismeretek. I. Alapvet� vezetési 
ismeretek. 2010. okt.12.-20. 30 óra OSZK Könyvtári Intézet 

Dr. Voit Pál Könyvtári vezet�i ismeretek. I. Alapvet� vezetési 
ismeretek. 2010. okt.12.-20. 30 óra OSZK Könyvtári Intézet 

Er�sné Suller Ildikó A fejleszt� biblioterápia alkalmazásának 
lehet�ségei a gyerekkönyvtári munkában. 2010. okt.13.-dec.3. 60 óra OSZK Könyvtári Intézet 

Lehrreichné Dürg� 
Brigitta 

Könyvtári vezet�i ismeretek. II. Gazdálkodási  és 
pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés 
könyvtári mutatói. 2010. okt.26.-nov.3. 30 óra OSZK Könyvtári Intézet 

Dr. Voit Pál Könyvtári vezet�i ismeretek. II. Gazdálkodási  és 
pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés 
könyvtári mutatói. 2010. okt.26.-nov.3. 30 óra OSZK Könyvtári Intézet 

Lehrreichné Dürg� 
Brigitta 

Könyvtári vezet�i ismeretek. III. Korszer� emberi 
er�forrás menedzsment. 2010. nov.9.-17. 30 óra OSZK Könyvtári Intézet 

Dr. Voit Pál Könyvtári vezet�i ismeretek. III. Korszer� emberi 
er�forrás menedzsment. 2010. nov.9.-17. 30 óra OSZK Könyvtári Intézet 

Lehrreichné Dürg� 
Brigitta 

Könyvtári vezet�i ismeretek. IV. A 
min�ségirányítás kialakítása és értékelése, a 
min�sített könyvtári cím elnyerésének 
módszerei. 2010. nov.23.-dec.1. 30 óra OSZK Könyvtári Intézet 

Dr. Voit Pál Könyvtári vezet�i ismeretek. IV. A 
min�ségirányítás kialakítása és értékelése, a 
min�sített könyvtári cím elnyerésének 
módszerei. 2010. nov.23.-dec.1. 30 óra OSZK Könyvtári Intézet 
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Konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvételünk

2010. június 7. Támop rendezvény megnyitója Esztergom 4 f� 
2010. június 18. Kiskastély felújított épületének ünnepélyes átadása Kisbér 1 f� 

2010. június 28. 
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás könyvtárosainak tartott 
továbbképzés Tatabánya - JAMK 10 f� 

2010. július 7-9. MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XVII. Tanácskozása Jászberény 2 f� 
2010. július 15-17. MKE 42. Vándorgy�lése Baja 6 f� 
2010. szeptember 6. József Attila Megyei Könyvtár csapatépít� tréningje Majk 41 f� 
2010. szeptember 
20. MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete tanulmányi kirándulása Eger 2 f� 
2010. november 8. Web-szerkeszt� workshop a Tatabányai Városi Könyvtárban Tatabánya - VK 6 f� 
2010. december 8. Tapolczainé dr. Sáray Szabó Éva könyvbemutatója Komárno 8 f� 

2010. december 16. Tapolczainé dr. Sáray Szabó Éva könyvbemutatója 
Tatabánya - 

Népház 3 f� 
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 RENDEZVÉNYEINK 

József Attila Megyei Könyvtár 2010 

  

 

2011.01.31. Beszámoló 

 
A 2010-es esztend� b�velkedett programokban, melyeken az 
érdekl�dés a korábbi évekhez képest kimagaslóan nagy volt.   
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Rendezvényeink 
                                   2 0 1 0  

��Január 25. – Karátson Gábor m�vészeti és filozófiai író, fest�  

Az est házigazdájaként Jász Attila köszöntötte a m�vészt, saját 
költeményeivel, a Karát song-okkal. A jelenlév�k bepillantást nyerhettek 
egy minden értelemben színes gondolkodású ember fordulatokban 
b�velked� életébe: kezdve az ifjúkori „kételked�t�l” egészen a Duna-kör 
leghívebb aktivistájáig. 
A Félfal galériában ezúttal a meghívott vendég, Karátson Gábor 
akvarelljei voltak láthatók. 
 

��Február 15. – Balázs Attila író, m�fordító, publicista 

Gondolatindítóként a Bollók Csaba rendezte Hajónapló c. film 
került levetítésre. Ezt követ�en Jász Attila „felhívó szavaira” 
bontakozott ki a Kinek Észak, kinek Dél c. vajdasági regény témája, 
el�zménye, f�szerezve egy gazdag és változatos életpálya 
jelent�sebb állomásainak ismertetésével. 
A Félfal-galériában pedig Olajos György m�vei kerültek 

kiállításra. 
 

��Március 8. – Sári László keletkutató 

A program egy filmet�ddel kezd�dött. Szemz� Tibor zenéjéhez „Tibet hangját” Tör�csik 
Mari színm�vész adta kölcsön. Sári László pedig a történetért „felelt”. 
A zsúfolásig telt teremben szinte áhítatos volt a csend. A mesés, 
ismeretlen Kelet hangulata pillanatok  alatt kerítette hatalmába az 
érdekl�d�ket. Sári László elbeszéléséb�l kiderült, hogy a tibetológia 
iránti vonzódása K�rösi Csoma Sándorig vezethet� vissza, hiszen 
gyerekkora meseh�sének tekintette a világutazót. Ebb�l következett a 
folytatás, illetve pályája kezdete. 
Az estet Szamódy Zsolt fotóm�vésznek a Félfal galériában helyet 
kapott tárlata, annak megnyitója tette teljessé. A felvételek – 
természetesen – „érintett” helyen, Indiában és Kínában készültek. 
 

��Április 12. – A Kosbor Trió Pilinszky-m�sora 

Az 1987 óta m�köd� zenekar sajátos m�fajt képvisel, melynek neve 
„etnokamarazene”. Szaxofon, gadulka és üt�hangszerek 
segítségével középkori dallamot formálnak versekb�l. Ezúttal, a 
József Attila Megyei Könyvtár költészet napi rendezvényén 
Pilinszky János verseit szólaltatták meg ily módon, a jelenlév�k 
�szinte örömére. 
A Félfal galériában Kárpáti Tamás festményei kerültek kiállításra 
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��Május 10. – Monostori Imre: Könyvtárosként és egyébként – könyvbemutató 

Idézet M.I.-t�l: „Mostani kötetem könyvtárosi, könyvtárigazgatói 
pályafutásom id�szakából gy�jt egybe  (különböz� m�fajú és hangnem�) 
’munkarajzokat’, hozzászólásokat egy – f�leg magammal folytatott – 
képzelt diskurzus kereteiben. A könyvcímében az ’egyébként’ kitér� azt 
jelenti, hogy az utóbbi két évtizedben nem csak megyei 
könyvtárigazgatóként volt szerencsém m�ködni, de egyéb 
’közfeladatokat’ is elláttam. Ezekhez – mindegyikhez – éppoly 
megfelelési kényszerrel köt�dtem, mint kenyéradó szakmámhoz, a 
könyvtárossághoz.” 
A Félfal galériában Szentgyörgyi József festményei voltak láthatók 
 

��Június 7. – Takács Zsuzsa költ�n� a vendégünk 

Takács Zsuzsa  pillanatokat idézett fel gyermekkorából: a nyilas-
terrort, apja fogságát, ahogy szembesült Auschwitz történetével, a 
tanyán töltött perceket, amikor azt hitte, édesanyja örökre elhagyta. 
Mégis, az ember itta szavait. Jász Attila kérdéseire Pilinszkyr�l is 
beszélt. Ahogy fiatal lányként rajongott a költ�ért, akinek egy 
felolvasó estén mégis oda kellett súgni: „Zsuzsika az, a házból” 
Fantasztikus személyiség, amit megérezhetünk legújabb kötetében, 

a Test imádása India cím� könyvben is.  
A Félfal galériában Szemethy Imre grafikáiból nyílt kiállítás 
 

��Szeptember 20. – Zenés beszélgetés Sipos Mihállyal, a Muzsikás együttes 
vezet�jével 

A szép számú érdekl�d�t vonzó rendezvény beváltotta a hozzá 
f�zött reményeket. Sipos Mihály, az „egyszer� világsztár” most is 
leny�gözte közönségét, történeteivel, zenéjével s a magyar 
népzenei kultúrát itthon és külföldön egyaránt népszer�sít� 
kezdeményezéseivel. Az általa vezetett Muzsikás együttes idestova 
harmincöt éve ad ki albumokat, klubfellépéseiknek, óriás 
koncerttermekben adott koncertjeiknek, táncházi 
közrem�ködéseiknek se szeri, se száma. 
A Félfal galériában Kurucz István András festményei voltak 
láthatók 
 

��Október 18. - Beszélgetés Janisch Attila filmrendez�vel (Árnyék a havon, Hosszú 
alkony, Másnap) filmjeinek dvd-összkiadása kapcsán 

Ezen az esten nem csupán a meghívott vendég ars poeticájával 
ismerkedhettek meg a jelenlév�k, hanem a filmezés felettébb 
érdekes kulisszatitkaival. Janish Attila beszélt róla, hogy id�nként a 
mindent elsöpr� siker veti hátra az embert s a kis sikerek pedig 
szárnyakat adhatnak (mint azt magunk is gyakran tapasztaljuk, csak 

éppen nem fogalmazódik meg bennünk). 



 41 
 

 
 

��November 15. – Beszélgetés Máté Bence természetfotóssal 

Jász Attila jólirányzott kérdéseire a 25 éves fotós az alföldi srác 
egyszer�ségével és szerénységével felel. A válaszokat 
kivetített fotókkal illusztrált élménybeszámolók f�szerezik. 
Már rég nem nézem az órámat. Ebben a fiúban van valami, ami 
leköti a hallgatóságot. Milyen fiatal, milyen tehetséges és 
milyen közel érzi magához mindenki. Pedig sokunk még 
biztosan nem járt azokon a vidékeken, ahol �, de el�adása 
alapján át tudjuk érezni a 71 órás várakozást a jó 
„fotópillanat”-ra egy maga által készített lesben -hát nem hiába, 
egy igazi lesifotós-, vagy azt, ahogyan feltérképezi „fotómodell”-
jei életterét és szokásait, vagy éppen, amikor odaetetgeti �ket magához néhány aligátor 
társaságában. Elnyert díjai (hosszú a lista, de a legfrissebbek: BBC Wildlife Photographer of 
the Year nagydíj; GDF Suez - Az Év Természetfotósa 2010) alapján láthatjuk, napjainkban 
erre van szüksége a természetfotós társadalomnak és nekünk, laikus fotózóknak és 
képkedvel�knek is. 
A Félfal galériában Sipos Zoltán tatai fotói tekintették meg az érdekl�d�k 
 

��December 13. - Valahol valami. Bertók László költ� (70 éves) születésnapi estje 
(Lázár Balázs színm�vész m�sora a költ� közrem�ködésével 

 Lázár Balázs Bertók László Kossuth-díjas költ� 
szonettjeinek válogatását adta el� a Három az ötödiken, a 
Deszkatavasz, a Februári kés, a Valahol, valami és a 
Háromkák cím� kötetekb�l. Mindezt nem „csak” 
elszavalva, hanem mint egy monodráma h�seként 
humorizálva, saját karakterét kifigurázva, ironikusan,  
mégis önmarcangolóan, mintha két személyiség vitáját 
hallgattuk volna, amolyan „kett� az egyben” érzéssel a 

testünkben. A versek között kevés szünetet tartott, épp csak 
annyit, hogy a következ�höz átrendezze gesztusait. Díszlete szerény: egy vekker s egy szék, 
ám annál jelent�sebb szimbolikájú: az órát nem kell magyarázni, azonban a szék „lehet – 
lábaival felfelé – „ketrec”, lehet – elfektetve – amolyan „szánkóféle”, máskor (így alkalmi 
megpörgetései során) szinte kolonc”.  
A Félfal galériában ezúttal Szunyogh László szobrászm�vész grafikái voltak láthatók 
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TÁMOP pályázat keretében zajlott rendezvényeink, képzéseink 

 
G Y E R M E K K Ö N Y V T Á R :  

��Hagyomány�rz� foglalkozások 

A résztvev� gyermekek megismerkedhetnek az el�deink által alkalmazott 
technikákkal, melyekkel f�ként természetes anyagokból hasznos és 
mutatós tárgyakat készítenek - avatott segítséggel. 
Id�pontok    
2010.09.13. 2010.10.18. 2010.12.20.  

 
 

��Játékos angol 

A Helen Doron Nyelviskola segítségével és módszerével az 
óvodáskorú gyermekek játékosan, szinte észrevétlenül ismerkedhetnek 
az angol nyelvvel - ami a kés�bbieket tekintve nagy könnyebbséget 
jelent majd a nyelv mind precízebb elsajátításában. 

Id�pontok    
2010.09.08. 2010.09.15. 2010.09.22. 2010.09.29. 
2010.10.06. 2010.10.13. 2010.10.20. 2010.10.27. 
2010.11.10. 2010.11.17. 2010.11.24.  
2010.12.01. 2010.12.08. 2010.12.15.  

 
 

��Mesekuckó 

A kisebb gyermekek foglalkozása egy-egy, életkoruknak megfelel� mesére 
épül. Rajzolással, "kézm�veskedéssel", a mese továbbszövésével késztetve 
�ket a hallottak megfelel� feldolgozására. 

Id�pontok    
2010.09.14. 2010.10.12. 2010.10.28. 2010.10.29. 
2010.11.16. 2010.12.01. 2010.12.07. 2010.12.16. 
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��"A falon is átugorva" - Levente Péter 

Színes, tartalmas, mindenkit "megmozgató" foglalkozások a sajátos 
nevelési igény� gyermekek - és esetenként feln�ttek - számára. 
2010. október 5-én felesége és alkotótársa Döbrentey Ildikó tartott 
nagysiker� el�adást Tarjánban, a m�vel�dési házban ’A mese titka’ címmel. 
Szintén a tarjáni közönséget örvendeztette meg október 7-én Levente Péter 
’Kacagtató’ c. koncertjével. 
 
Id�pontok    
2010.09.15. 2010.10.05. 2010.10.06. . 
2010.11.10. 2010.12.21   

 
  

��"Olvasásra születni" 

A másfél évig tartó programsorozat a hat éven aluli gyermekek 
„olvasóvá" nevelését szolgálja. Minden Tatabányán és 
kistérségében 2009. január 1-je után született gyermek 
„babacsomagot" kap, amelyben a szül�k az 
olvasásra, felolvasásra vonatkozó fontos tanácsokat találhatnak. 
A 2011 decemberéig tartó projekt számos programot és el�adást 
is kínál a témában. 

 
 
Id�pontok    
Czeizel Endre 2010.10.19. Gyermekáldás, gyermekvállalás 
Projektnyitó 2010.11.29.   
Ringató 2010.11.29. (2x) 2010.12.02. (2x)  
Gyereksimogató 2010.12.13.   
 
 

��Állatkerti látogatás 
 

Egy óvodai s egy iskolai csoportot vittünk Gy�rbe, a Xantus 
János Állatkertbe az ’Állatok világnapja’ alkalmából. 
Id�pontok  
2010.10.06. 2010.10.12. 
 
 

��Ünnepvárás – Nagykarácsony, Mikulásház 

Hátrányos helyzet� iskolásokat volt alkalmunk két ízben utaztatni 
Nagykarácsonyba, ahol találkozhattak a „Mikulással” s rénszarvasaival. 
Id�pontok  
2010.11.05. 2010.12.16. 
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F E L N� T T  P R O G R A M O K :  

��Helyismereti órák – dr. Horváth Géza vezetésével  

A helyismereti foglalkozások célja, hogy a 9-12 és a 14-18 éves 
korosztály ez irányú ismereteire építve elmélyítse a sz�kebb hazára 
vonatkozó tudást, felkeltse vagy er�sítse az igényt a helyi történelem, 
az épített örökség és a kulturális sajátságok – netán kuriózumok – 
megismerésé-hez. Mindezt elhivatott helytörténész kollégánk 
szakavatott el�adásai segítségével. 
 
Id�pontok    
2010.09.20. 2010.09.21. 2010.09.28.  
2010.10.07. 2010.10.12. 2010.10.19. 2010.10.26. 
2010.11.09. 2010.11.11. (2x) 2010.11.12. 2010.11.16. 
2010.11.18. 2010.11.19. 2010.11.23.  
2010.12.01. 2010.12.02. 2010.12.09. 2010.12.14. 
 
 

��Öko-esték 

Ismeretterjeszt� el�adás-sorozat a fenntarthatóság kérdéskörének 
sokrét� szempontjain keresztül 
Házigazda: Nász János 

Id�pont 
Cím El�adó 

2010.10.04. 
„Ember, aki megmenti a világot” Szabó Gyula 

2010.10.10. 
A homeopátia lehet�ségei a ma gyógyításában Dr. Rákóczi Ferenc 

2010.11.08. 
Szakrális magyar földrajz Géczi Gábor 

2010.11.29. 
Túlélni vagy megélni a létezést? Bakos Attila 

2010.12.01. 2010.12.02. 
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��Felhasználóképzés 

2X4 órában tanfolyamot tartunk azok számára, akik az internetet már használják, de még nem 
magabiztosan. Ezzel egy igen széles (jelenleg aktív, dolgozói) réteget céloztunk meg, de a 
nyugdíjasok körében is nagy érdekl�désre tart számot ez a képzés. 
A tananyagban az alábbiak szerepelnek:   

• - e-önkormányzat   

• - e-bank 

• - távszámla, díjnet (egyéb internetes, kényelmi 
szolgáltatások) 

• - fájlok online tárolása 

• - keres�rendszerek (könyvtári; szabadszavas; tematikus) 

 
Id�pont Id�tartam Id�pont Id�tartam  
2010.08.07. 8 óra 2010.10.08. 4 óra  
2010.08.14. 8 óra 2010.10.15. 4 óra  
2010.08.28 8 óra 2010.10.30. 8 óra  
2010.09.20. 4 óra 2010.11.06. 4 óra  
2010.09.25. 4 óra 2010.11.13. 4 óra  
2010.09.27. 4 óra 2010.12.11. 8 óra  
2010.10.02. 4 óra Összesen: 72 óra  
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Munkaterv 2011. évre 

Olvasószolgálat 

 

Nyitás a megye önkormányzatai felé, els�sorban a kistérségiek felé. Szakmai párbeszéd a 
helyi kulturális célokról (könyvtár m�ködtetés, iskolai/községi könyvtár kapcsolata) , helyi 
önkormányzatok információs igényeinek, elvárásainak felmérése. 
A települési könyvtárak helyi információs központtá válásának segítése. Helyismereti 
értékeket prezentáló, nemzeti identitású, patrióta intézményhálózat kialakítása.  
Határid�: folyamatos 
Felel�s: igazgató 
 
 
Stratégia alkotás. 

- Elégedettségi vizsgálat végzése. 
Határid�: 2011. április 30. 

- El�z� vizsgálat elemzése. 
Határid�: 2011. április 30. 

- Változás elemzése. 
Határid�: 2011. május 31. 

- Elégedettségi célok kit�zése. 
Határid�: 2011. június 30. 

- Stratégia kialakítása 
Határid�: 2011. augusztus 30. 

 Felel�s: igazgató, igazgatóhelyettes 
 
 
Új könyvtárkép beépítése a köztudatba, kommunikáció fejlesztése, kommunikációs 
protokoll elkészítése. 
Határid�: 2011. március 30., illetve folyamatos 
Felel�s: igazgatóhelyettes, tájékoztatási csoportvezet� 
 
 
Megyei közgy�jtemények helyismereti portáljának kialakítása. 
Határid�: 2011. december 31. 
Felel�s: igazgató, informatikai csoportvezet� 
 
 
Intézményi együttm�ködések kialakítása, fejlesztése (színház, f�iskola, iskolák, határon 
túli könyvtárak) 
Határid�: 2011. május 31., illetve folyamatos 
Felel�s: igazgató, igazgatóhelyettes 
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„Zöld könyvtár” program kialakítása, informatikai zöld protokoll készítése 
Határid�: 2011. április 30. 
Felel�s: informatikai csoportvezet�, rendszergazda 
 
 
Szolgáltatások fejlesztése 

- Zöld szám létrehozása mozgás- és látás sérülteknek. 
Határid�: 2011. február 28. 

Felel�s: informatikai csoportvezet� 

- Könyvek házhozszállítása, mint fizet�s szolgáltatás 
Határid�: 2011. június 30. 

Felel�s: igazgatóhelyettes 

- Digitalizált hír-, esemény cikkek feldolgozás a honlapra 
Határid�: 2011. február 28., illetve folyamatos 

Felel�s: Informatikai csoportvezet� 

- Online családi irodalmi lap indítása 
Határid�: 2011. december 31. 

Felel�s igazgató, tájékoztatási csoportvezet�, informatikai csoportvezet� 

- Biblioterasz – Zöld olvasóterem 
Határid�: 2011. május 31. 

Felel�s: igazgató 

- „Min�sített Könyvtár” cím megpályázása. 
Határid�: a meghirdetés szerint 

Felel�s: igazgató, igazgatóhelyettes, csoportvezet�k 

- Tudományos m�hely szolgáltatások er�sítése, évkönyv megjelentetése. 
Határid�: 2011. szeptember 30., illetve folyamatos 

Felel�s: igazgató, tájékoztatási csoportvezet� 

 

Az informatikai és Könyvtári Szövetség programjaihoz igazodva az �szi könyvtári napok 

szervezése, lebonyolítása 

Határid�: 2011. október 

Felel�s: igazgatóhelyettes 

 

Hazai és EU-s pályázatok figyelemmel kísérése, pályázati tevékenység er�sítése 

Határid�: folyamatos. 

Felel�s: igazgatóhelyettes 
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Esélyegyenl�ségi terv készítése. 

Határid�: 2011. szeptember 1. 

Felel�s: igazgatóhelyettes 

 

Min�ségügyi kézikönyv elkészítése. 

Határid�: 2011. november 

Felel�s: igazgatóhelyettes 

 

Helyismereti m�vek digitalizálása. A könyvtárközi kölcsönzés során érkez� ilyen igények 

azonnali teljesítése.  

Határid�: folyamatos 

Felel�s: informatikai csoport vezet�je 

 

A honlap rendszeres gondozása. Új tartalmak és információk naprakész közzététele. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: informatikai csoport vezet�je 

 

Online hírlevelek szerkesztése.  

Határid�: 2011. február 

Felel�s: informatikai csoport vezet�je 

 

Közgy�lési jegyz�könyvek gy�jtése. 

Határid�: 2011. február 

Felel�s: informatikai csoport vezet�je 

 

Az EU-s pályázatokkal kapcsolatos PR feladatok. 

Határid�: 2011. február 

Felel�s: informatikai csoport vezet�je 

 

Wiki adatbázis építése megközelít�leg 300 lexikai egység felvitele. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: informatikai csoport vezet�je 
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Az integrált könyvtári rendszerünk fejlesztése. Könyvtárunk érdekeinek képviselete a 

fejleszt�knél. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: informatikai csoport vezet�je 

 

Az Új Forrás kurrens számainak analitikus feldolgozása, a leírások URL címmel való 

ellátása. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: informatikai csoport vezet�je 

 

A megyében m�köd� könyvtárak tevékenységér�l tudósító újságcikkek digitalizálása és a 

honlapon elérhet�vé tétele. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: informatikai csoport vezet�je 

 

A NEFMI által elfogadott munkaterv alapján szakfelügyeleti vizsgálatok elvégzése. 

Határid�: 2011. október 

Felel�s: igazagtóhelyettes 

 

A könyvtárhasználati szabályzatunkat módosítása, nyilvánossá tétele. 

Határid�: az új szolgáltatás életbe lépése után azonnal 

Felel�s: nyilvántartó és feldolgozó csoport vezet�je 

 

Az állományból törölt dokumentumok árusításának megszervezése. 

Határid�: 2011. február, április, június, szeptember, december 

Felel�s: nyilvántartó és feldolgozó csoport vezet�je 

 

Az állományellen�rzés befejezése. 

Határid�: 2011. december 

Felel�s: igazgatóhelyettes 

 

Könyvtárhasználati és tematikus foglalkozások óvodás és kisiskolás csoportoknak. 

Határid�: folyamatos. 

Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 
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A gyerekek által nagy népszer�ségnek örvend� levelez�s olvasópályázataink feladatainak 

összeállítása, értékelése (Mese, mese mátka, Olvasd velünk…!) 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 

 

Havonta 13+1 kérdésb�l álló totó összeállítsa a néphagyományok, jeles napok témakörében. 

Határid�: folyamatos. 

Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 

 

A 2010/2011-es tanévre meghirdetett levelez�s játékok eredményhirdetésének 

megszervezése. 

Id�pont: 2011. június. 

Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 

 

Folytatódnak a TÁMOP keretén belül indított olvasásnépszer�sít� programjaink: 

• Boldogasszony havától Karácsony haváig – hagyomány�rz� foglalkozás  

 Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 

• Mesekuckó foglalkozás 

Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 

• A mese gyógyító ereje – Levente Péter 

Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 

• Játékos angol könyves környezetben 

Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 

• Esélyegyenl�ségi nap 

Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 

• Az Olvasásra születni projekt programjai (Ringató, Kerekít�, Zenebölcsi 

foglalkozások, Gyermeksimogató író-olvasó találkozók, Vekerdy Tamás pszichológus 

el�adása) 

Felel�s: gyermekkönyvtári csoport vezet�je 
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Két alkalommal ünnepváró kézm�ves foglalkozás szervezése, lebonyolítása az érdekl�d� 

gyerekeknek és szüleiknek. 

Id�pont: 2011. április, 2011. december 

Felel�s: gyermekkönyvtári csoport vezet�je 

 

Kapcsolattartás a Komárom-Esztergom megyei gyermekkönyvtárosokkal, segítségnyújtás, 

munkaközösségi programok szervezése. 

Felel�s: gyermekkönyvtári csoport vezet�je 

 

Kéthetente javaslattétel állománybeszerzésre. 

Határid�: folyamatos. 

Felel�s: gyermekkönyvtári csoport vezet�je 

 

A gyermekkönyvtár honlapjának frissítése. 

Határid�: folyamatos. 

Felel�s: gyermekkönyvtári csoport vezet�je 

 

A jelenetek, színdarabok retrospektív és kurrens feldolgozása. 

Határid�: folyamatos. 

Felel�s: gyermekkönyvtári csoport vezet�je 

 

A kurrens mesegy�jtemények analitikus feldolgozása. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: gyermekkönyvtári  csoport vezet�je 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk az elmúlt évben kialakított ÖKO állomány gyarapítására és 

gondozására. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

Tatabánya történeti kronológiájának kiegészítése. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 
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A helyismereti állomány éves gyarapodási jegyzékének elkészítése. 

Határid�. folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

A digitális hírlaptár gyarapítása. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

Irodalmi (vers, novella, dráma) elemzések analitikus feltárása a Textlib adatbázisban. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

A 11. ODR konferencia megszervezése, lebonyolítása (forrás: NKA-s pályázat) 

Határid�: 2011. október 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

Részt veszünk az országos internetes tájékoztató szolgálat, a Libinfo munkájában 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

Gondozzuk a British Council könyvtárunkban elhelyezett GatewayUK gy�jteményét, a BC 

által szervezett programok és vetélked�k lebonyolításában részt veszünk. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

A Komárom-Esztergom megyei nemzetiségekre vonatkozó dokumentumok gy�jtése, 

feltárása. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 
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A nemzetiségi ellátást végz� könyvtárak ellátásának áttekintése, forráslehet�ségek 

feltérképezése. 

Határid�: 2011. szeptember 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján a szolgáltató 

helyek gyarapítása, feldolgozása, a dokumentumok kiszállítása. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

Érdekeltségnövel� pályázatok koordinálása a megyében. 

Határid�: 2011. március 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

Havonta megjelentetjük a megye könyvtárosainak megújult híradóját, a KemLibet. 

Határid�: minden hónap 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

Évi két alkalommal továbbképzést szervezünk a TTKT könyvtárosainak 

Határid�: 2011. március, október 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 

PR. Elkészítjük a meghívókat, plakátokat és szórólapokat a rendezvényekhez, gondoskodunk 

kiszállításukról. Közrem�ködünk a rendezvények el�készületi munkáiban és 

lebonyolításában. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: tájékoztató és bibliográfiai csoport vezet�je 

 
Költségvetési terv készítése és feladása 

Határid�: Költségvetési Osztály által meghatározott id�pont 

Felel�s: gazdasági vezet� és pénzügyi csoportvezet� 
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Költségvetési beszámoló készítése és feladása ( negyedéves, éves ) 

Határid�: Költségvetési Osztály által meghatározott id�pont 

Felel�s: gazdasági vezet� és pénzügyi csoportvezet� 

 

El�irányzat módosítás 

Határid�: Költségvetési Osztály által meghatározott id�pont 

Felel�s: gazdasági vezet� és pénzügyi csoportvezet� 

 

Tartozásállomány elkészítése, továbbítása 

Határid�: Tárgyhónapot követ� hó 8-a 

Felel�s: pénzügyi csoportvezet� 

 

Heti kifizetési igény összeállítása, továbbítása 

Határid�: Hetente a hétf�i napon  

Felel�s: pénzügyi csoportvezet� 

 

Kapcsolattartás vev�kkel, szállítókkal 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: pénzügyi csoportvezet� 

 

Gazdasági számítások, kalkulációk készítése, szabályzatok frissítése 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: gazdasági vezet� és pénzügyi csoportvezet� 

 

Az épület állagmegóvása, berendezések karbantartási feladatai 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: gazdasági vezet� és gazdasági ügyintéz� 

 

Bels� ellen�rzés 

Munkafolyamatba épített ellen�rzés (házipénztár, költségvetési számla, bizonylatok 

tartalmi és alaki vizsgálata ) Analitikus nyilvántartások negyedéves egyeztetése. 

Határid�: folyamatos 

Felel�s: gazdasági vezet� és pénzügyi csoportvezet� 
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Leltározás 

A leltározási ütemterv szerint 

Határid�: december 31. 

Felel�s: pénzügyi csoportvezet� és gazdasági ügyintéz�  

 

Adóbevallások elkészítése ( negyedéves, éves ) 

Határid�: Negyedévet követ� hó 20-a 

                 Éves bevallás tárgyévet követ� év február 25. 

Felel�s: pénzügyi csoportvezet� 

 

Beruházás statisztikai jelentés elkészítése  ( negyedéves, éves ) 

Határid�: Negyedévet követ� hó 20-a 

                Éves jelentés tárgyévet követ� év március 31. 

Felel�s: pénzügyi csoportvezet� 

 

Pályázati támogatások pénzügyi elszámolása 

Határid�: pályázati szerz�dések szerint 

Felel�s: pénzügyi csoportvezet� 

 

Havi kontrolling tábla készítése a bevételek és kiadások nyomon-követésére 

Határid�: minden hónap 10. 

Felel�s: pénzügyi csoportvezet� 


