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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI KÖNYVTÁRAK 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

 
A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Kultv.) határozza meg. A megyei könyvtár ellátja: 

a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,  
b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és  
c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá 
d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről 

szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára megha-
tározott feladatokat, 

e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) 
EMMI rendeletben meghatározott feladatokat. 

 
 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS ÁL-
LAMTITKÁRSÁG 2015. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI 
PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

 
Szakpolitikai célok 2015. évben: 
 
a) a „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése, melynek célja  

- a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez szük-
séges értékekhez való hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások révén a 
kulturális értékekhez való hozzáférés növelése; 
 

b) a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek ré-
szeként többek között 

- a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató közösségi programok 
megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának 
emeléséért. 
 

A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési 
könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E fel-
adatok megjelentek a nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszerben nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban.  
 

 
I. AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK 

 
 

1.1. NEMZETISÉGI ELLÁTÁS 
A 2014. évi beszámoló értékelése nyomán a nemzetiségi tevékenységre 2015-ben 
stratégiai tervet dolgoztunk ki és sikerrel hajtottunk végre. Az év során véghezvitt 
változások kiterjednek az állományra, a gyarapításra, az elektronikus feltárásra. 
Nem csupán a gyarapítás köre bővült, hanem a megyében élő nemzetiségekkel 
kapcsolatos cikkek gyűjtése is megkezdődött. A tatabányai nemzetiségi 
önkormányzatokkal rövid és hosszú távú kapcsolatok alakultak ki, közös 
programsorozattal álltunk a lakosok és könyvtárlátogatók elé. Az együttműködés a 
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szlovákokkal további tevékenységi területekre is kiterjedt (fordítás, meghívás 
nemzetiségi szavalóversenyre). 
 

1.2. Élénkültek a HATÁRON TÚLI KAPCSOLATOK Felvidék irányába. Sokoldalú 
testvérkönyvtári együttműködés született az Anton Bernolák Könyvtárral, pályázati 
úton és ajándékokkal is sikerült magyar nyelvű könyvekhez juttatni őket. Szlovák 
meghívásra sikerült két előadásban is népszerűsíteni a Megyei Könyvtár 
ökoarculatát, -tevékenységét. 
 
 

1.3. ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - DIGITALIZÁLÁSI TEVÉKENYSÉG  
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály tartalomszolgáltató és repertorizáló 
tevékenységével 2015-ben jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Megyei Könyvtár 
digitalizált cikkeinek és annotált tanulmányainak, műveinek száma növekedjék. E 
tevékenység nyomán épülhetnek a már meglévő és újonnan létrehozott katalógusok 
(nemzetiségi, helyismereti cikk, ökológiai cikkgyűjtemény), adatbázisok (vers, 
dráma, novella), s így válik mélyebbé távoli hozzáféréssel is a gyűjtemény. 
Nem csak a saját, de más adatbázisokban is hozzáférhetővé váltak a Megyei 
Könyvtár dokumentumai (pl. a KeMLIB az EPA-ban). (Részletesen III. 5. 
Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása.) 
 
Aprónyomtatványokat készítettünk elő digitális feldolgozásra. 
Pályázati tevékenységünk eredményeként az NKA támogatásával a megyei napilap 
(Dolgozók Lapja, illetve a Komárom-Esztergom megyei 24 Óra - és címváltozatai) 
digitalizálására került sor, melynek köszönhetően a dokumentum széleskörű 
hozzáférése vált lehetővé. Az e-könyvtárba felvett dokumentumokkal kapcsolatos 
eljárások tovább folytatódtak. Ennek eredményeként egyre több digitalizált 
dokumentum (könyv, szakdolgozat, kézirat) került fel a honlapunkon elérhető 
digitális könyvtárban. 
Megkezdődött, illetve folytatódott az elektronikus könyvtár közzétételi 
nyilatkozatainak és a kötelespéldányoknak a bekérése. 
 
 

1.4. TARTALOMSZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály munkájának köszönhetően az év során a 
meglévő tevékenységek köre új elemekkel bővült, mely pozitívan hatott a 
szolgáltatások és együttműködések körére, az elektronikus felület struktúrájára, és 
egy új program létrejöttét ösztönözte.  
Sajtófigyelő szolgálatunkat új elemként kiterjesztettük az online tartalmakra, 
ismételten felhívtuk a megye könyvtárainak figyelmét a megyei folyóirat-lelőhely 
adatbázisra. Szerteágazó bibliográfiai tevékenységünk nyomán nem csak a digitális, 
hanem a hagyományos bibliográfiák száma is gyarapodott. (Részletesen III. 3. 3. 
tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök.) 
 
A megyei értéktárba kiegészítő bibliográfiát készítettünk, amelyet a megyei értéktár 
bizottságnak is elküldtünk. Ezzel is szeretnénk segíteni mind az ő munkájukat, 
mind pedig majd a honlapon való közzététellel a kutatók és egyéb érdeklődők 
munkáját. 

 
Megvalósult a honlapunkon a Helyismereti részleg önálló menüből történő elérése. 
Ebben hozzáférhető a Cserteg István által összegyűjtött, Komárom-Esztergom 
megyében forgatott filmek listája is (Cserteg István: 100 film, 100 év, 27 település, 
www.jamk.hu/letoltesek/files/Megyenkben-forgattak.pdf). 
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A város vezetésének kérésére segítjük, illetve összeállítjuk a Díszpolgárokkal 
kapcsolatos legfontosabb cikkeket, tanulmányokat. Ez egy külön, nem tervezett 
kutatómunka számunkra is. Mind ebben, mind pedig más helytörténeti munka során 
támogatjuk egymást a más intézményekben dolgozó kollégákkal, vagy éppen már 
nyugdíjas (hely)történészekkel. 

  
 

1.5. A Megyei Könyvtár stratégiájában megfogalmazott, 
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG, FENNTARTHATÓSÁG népszerűsítését célzó, 
szétsugárzó tevékenység 2015-ben szintén előremutató volt. Az erőteljesebb PR és 
menedzsment munkának köszönhetően kiszélesedett körben válhatott ismertebbé a 
Megyei Könyvtár öko-arculata és öko-gyűjteménye – mégpedig nem csak itthon, 
hanem külföldön is. A gyűjteményalakítás, feltárás – ezzel összefüggésben új 
bibliográfiai tevékenység – mellett, a hírlevél-szolgálat tartalma kiszélesedett, a 
pályázati tevékenység fokozódott, nőtt a saját szervezésű külső rendezvények és a 
megállapodások száma. Az öko-esték adták most is a könyvtár rendezvényeinek fő 
vonulatát. 2015-ben elértük, hogy a tevékenységünket bemutató kiadvány, és a 
honlapon önálló blokkban elért tartalmak formálják szemléletünket A fenntartható 
jövőért.  
 

   
1.6. A KULTURÁLIS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, KÖZÖSSÉGI INNOVÁCIÓ, A 

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS területén történt előrelépést a mellékletben felsorolt, 
2015-ben megvalósult programok és rendezvények változatossága, sokszínűsége 
bizonyítja. Ezek közül kiemelendő a más intézményekkel együttműködésben, 
felkérésre tartott vagy szervezett közösségi programok, melyek többsége egyúttal a 
helyi kezdeményezéseket erősítette. Az előző évinél több olyan programra került 
sor, amely külső helyszínen történt.  
Először vett részt a Megyei Könyvtár a tatabányai Nyitott kapuk rendezvényen. Ez 
jó alkalomnak bizonyult a bemutatkozásra más, a fenntarthatóságot és a 
környezettudatosságot szem előtt tartó intézmény között. 
Bevált és hatékony program volt részünkről Tatabánya nagy tömeget megmozgató 
civil rendezvényein részt venni, a városi diákvetélkedőhöz csatlakozni, és 
nemzetiségi hetet rendezni. 
Az országos könyvtári napokhoz kapcsolódó megyei programsorozat 2015-ben a 
fiókkönyvtárakba is szervezett több rendezvényt – kerületi mesevetélkedőtől az 
intézményi együttműködésben megvalósult kiállításig, ezáltal segítséget kérve a 
szociális, fogyatékosügyi, közigazgatási és rendvédelmi szervezetektől. 
Emlékülés és workshop színesítette a palettát az elmúlt évben, szintén nem 
mindennapi propagandával. 
A közösségfejlesztést nem csupán a programok, a klubforma, hanem a Megyei 
Könyvtár közösségi oldalának erőteljesebb profilja is segítette. A PR tevékenység 
során több közösséghez jutottunk el, sikerült nagyobb figyelmet magunkra vonni a 
nehezen bevonzott középiskolás korosztály részéről – és nem csak az iskolai 
közösségi szolgálat révén.  
A szervezőmunka a könyvtár munkatársait az intézmény iránti nagyobb lojalitásra, 
egymás iránt fokozottabb odafigyelésre, empátiára ösztönözte.   
 

 
1.7. A NYILVÁNOSSÁG, KÖNYVTÁRIMÁZS terén kiemelendő, hogy az év során 

kialakult egységes dizájnnal, hagyományos és online úton is szélesebb 
nyilvánossághoz jutottak el a Megyei Könyvtár programhírei.  
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 2015 őszén olvasói felmérést kezdeményeztünk. A beérkezett válaszok alapján arra 
keresünk majd választ, hogy az állományunk és szolgáltatásaink mennyire 
kielégítőek, milyen igényekre kell odafigyelnünk a könyvtárhasználati mutatók 
javítása érdekében. 
Bemutatkozó szöveget készítettünk a Megyei Könyvtárról az Arcanum Digitális 
Tudástár és a Hungaricana számára, valamint a 17. Nyitott Kapuk 
rendezvénysorozatra. 
Publikációs tevékenységünkkel és médiakapcsolataink révén nem csak a megyei 
média, hanem az országos szaksajtó is helyet ad híradásainknak, 2015-ben a 
szlovák média is több ízben közölte a Megyei Könyvtárhoz fűződő eseményeket. 
(Részletesen III. 3.4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek 
megvalósulása 2015-ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének 
bemutatása; III. 9. Partnerség és önkéntesség.) 
 

1.8. Növekedett a PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG. A Tájékoztató és bibliográfiai 
osztály munkatársai 2015-ben 7 pályázati anyagot készítettek. Az előző évektől 
eltérően most ismét próbálkoztunk kiadvánnyal, és új, sikeres vállalkozás volt 
hagyományteremtő nemzetiségi programokra pályázni, amely a fiókkönyvtárak 
számára is alkalmat teremtett a kínálat bővítésére és a látogatottságuk növelésére. A 
hagyományos öko-estékre és –táboroztatásra összesen 1.800 ezer forint összeget 
nyertünk az NKA-nál.  

A gyerekkönyvtár szintén pályázati forrásokból valósította meg Mesesarok 
programját és Világgá megyek című népmesei konferenciáját, valamint sikeres 
táborait. De az NKA-nak köszönhetően jött létre Könyvtári Heti 
programsorozatunk és ODR konferenciánk is. 

1.9. A Megyei Könyvtár eMAGYARORSZÁG pontja új szolgáltatásokkal bővült 2015 
elejétől. Az előző évben megnyert MeMoP-2014. pályázatnak köszönhetően kapott 
intézményünk megyei eMagyarország pont címet, és komplex, informatikai 
fejlesztést valósíthatott meg azáltal, hogy a pályázati támogatásból 3 új, korszerű 
számítógépet, egy többfunkciós előadói laptopot és egy nagy kijelzős tabletet 
szerezhetett be. A 2014 év végén érkezett eszközök használata év elejétől éreztette 
forgalomnövelő hatását, valamint pozitívan befolyásolta a tanfolyami oktatás és e-
tanácsadás minőségét is.  

 
1.10. STRATÉGIAI CSELEKVÉSI TERV ÉS SZABÁLYZATOK 

 A Tájékoztató és bibliográfiai osztály felülvizsgálta a repertorizálás és az apasztás 
szabályzatát. Kiemelt stratégiai cél volt a nemzetiségekkel és a helyismereti 
tevékenységgel, digitalizációval összefüggő munka. A munkakörök változásával, a 
lehetőségek teljes körű figyelembe vételével, az osztályok munkájának 
összehangolásával és széleskörű koordinációjával sikerült ezeken a területeken 
mélyebb állományfeltárást, új adatbázisok építését kezdeményezni, a meglévőkben 
a feltárás minőségér és mélységére koncentrálni, valamint a digitalizált cikkek 
számát növelni, abból új sajtófigyelő szolgálatot indítani.  

 2015 az intézményi együttműködések éve volt. A meglévőkön kívül nemzetiségi 
önkormányzatokkal, határon túli testvérkönyvtárral, közszolgáltatóval és 
rendvédelmi szervezettel, kiadóval, erdészeti vállalattal bővült a partneri hálózat. 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály készítette el, illetve véleményezte a 
hivatkozott együttműködési, szolgáltatási szerződéseket. 
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A szociális gondozottak és a fogyatékosok irányába stratégiai tervünket 
megfogalmaztuk a tavasszal. A házhozszállítás feltételeit humán- és 
eszközszükséglet hiánya gátolta. A fogyatékosok számára jelenleg is rendelkezésre 
álló eszközök iránt nem, vagy ritkán érdeklődnek. Az épületbe történő bejutást 
rámpával tudtuk megoldani a mozgáskorlátozottak számára. 
Olvasói elégedettségmérést kezdeményeztünk a szolgáltatások köre és 
minőségének javítása érdekében. 2015. október 6–december 12. között 471-en 
töltötték ki kérdőívünket, melynek feldolgozása a 2016-os tervünkben szerepel.  
 

 
1.11. ÁLLOMÁNYVÉDELEM – KÖTTETÉS 

A köttetési terv ellenére a köttetés anyagi feltételeit nem sikerült megteremteni. Az 
apró javításokat, ragasztásokat magunk végeztük el, esetenként ügyes kezű iskolai 
közösségi szolgálatosokra bíztuk. A raktári jelzetek pótlását a Tájékoztató és 
bibliográfiai osztályt felváltva 2015-től a Feldolgozó és olvasószolgálati osztály 
végezte. A munkában a diákok, önkéntesünk és a közmunkások egyaránt segítettek. 
A dokumentumok és a polcok portalanítását a raktárosok az állomány(részek) 
csúsztatása során végzik. 
A 2015. november 9-i csőtörés következtében beázott folyóiratraktár rendkívüli 
állományrendezést, állománymentést követelt. Az elázott folyóiratokat át kellett 
válogatni, fertőtlenítést igényelt. A megyei napilap pótolhatatlan számait kellett az 
állományból sürgősséggel kivonni. Igény lenne a digitalizált megyei napilap 
papíralapon történő szolgáltatására, de a lapjaira szedett bekötött példányok 
újrakötésére forráshiány miatt nincs mód, ezekből szolgáltatni pedig 
állományvédelmi okok miatt nem tudunk. A kizárólagos digitális szolgáltatással a 
hagyományos kutatás és a használók köre szűkül. 
A 7-800-as szakraktárban a festés előtti előkészületi munkák miatt volt év végén 
rendkívüli állománymozgatás, a polcokat le kellett szerelni és letakarni. 
Muzeális dokumentumok restaurálására nem volt lehetőség. 
Az állományvédelem megkövetelné az RFID kapukat, ám szintén anyagi okok 
gátolják feltételeinek megteremtését. (Részletesen III. 10. Mutatók. Szolgáltatási 
feladatok / Állományvédelem.) 
 

 
1.12. ÁLLOMÁNYFEJLESZTÉS – FELDOLGOZÁS 

A gyarapítás a Megyei Könyvtár nyilvánosan is hozzáférhető Gyűjtőköri 
szabályzata alapján történik, a megyei könyvtárak feladatkörébe utalt 
kötelezettségekre (ODR), az általános műveltség, a helyismereti, nemzetiségi 
szempontokra vonatkozóan, és a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott 
fenntarthatósággal összefüggő dokumentumok körére fókuszálva. 2015-ben is 
figyelembe vettük az olvasói igényeket, a kiadói ajánlatokat, és a szállítókkal 
szemben vállalt kötelezettségeknek is eleget tettünk.  
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály gyarapítási javaslatai alapján a Feldolgozó és 
olvasószolgálati osztály végezte a rendelést és állományba vételt. 2015-ben a zenei 
CD-k gyarapítása elmaradt. 2015-ben az NKA és Márai jegyzéken kiajánlott 
dokumentumok - a korábbi évekhez képest - nagyobb elégedettséget váltottak ki. 
A könyvtár folyamatosan igyekezett megfelelni a stratégiai tervvel összefüggésben 
felmerülő feltárás mélységének. A feldolgozás során a két osztály szoros 
együttműködésére volt szükség a mélyebb és több szempontú feltárás elvégzéséhez. 
A nemzetiségi dokumentumok körének tisztázásával, új katalógusok (nemzetiségi 
cikk) kialakításával, a helyismereti cikkek, és a már meglévő kategóriák (pl. 
emlékhelyek) meghatározásával egyre több szempont kínálkozott a kutatómunka 
szűkítéséhez és a gyűjtemény jellegének feltérképezéséhez. 
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A Francia Intézet megkeresésére történt francia nyelvű állományadatok 
szolgáltatása során a fejlesztő segítségét kellett kérni. (Részletesen III. 3. 3. 
Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök; III.7. (5.1) Kötelespéldány-szolgáltatás, 
(5.2) ODR tevékenység, (5.5.) Nemzetiségi ellátás, III. 10. Mutatók – Szolgáltatási 
feladatok / Beszerzett források, Gyűjteményfeltárás, Gyűjteményfejlesztés.) 
 

 
1.13. SZOLGÁLTATÁSOK – NYITVA TARTÁS 

Új szolgáltatásként az e-tanácsadás hetente egyszer 8 órás ügyfélszolgálati napot 
tartott, amit indokolt az Erzsébet-program iránti érdeklődés és az e-ügyintézés iránt 
megnövekedett igény. (Részletesen a III.3.3. Tájékoztató szolgálat, tájékoztató 
eszközök – szakszolgálatok pontban.) 
Sajnálatos tendencia, hogy egyre inkább azok a szolgáltatások és tevékenységek 
számítanak, amelyek az újdonság, digitális, közösségi és profit hívószavakkal 
operálnak. Ez önmagában nem baj, de a Megyei Könyvtár épülete, rendelkezésre 
álló terei, azok állaga, az alapszolgáltatások folyamatosságát garantáló informatikai 
és humán feltételek nem teljesülése gátolja a kívánt eredmények elérését.  
A hagyományos szolgáltatások és könyvtári feladatok, a hagyományos 
gyűjteményre épülő tevékenységek ellátása így egyre nagyobb kihívást jelent, de ez 
az ellátás kötelezettsége alól nem mentesít. Ez folyamatos feszültségforrás, amit 
tetéz a létszám- és forráshiány. A minőségi munka és minőségi szolgáltatás jelentős 
többletmunkával, túlórával, találékonysággal, nem egyszer a saját erőforrások 
felajánlásával érhető el, és nem ritkán a kollegalitásra alapozott.  
A látogatottság növelésére több, nyitvatartási időben, rendkívüli és hétvégi nyitva 
tartással, külső helyszínre hirdetett beiratkozási akciókat, könyvvásárokat, 
fiókkönyvtárainkban is dokumentum csereberét szerveztünk 2015-ben. 
Az olvasók átlagéletkora, a könyvtárlátogatók stabil „magja” nem változik olyan 
mértékben, mint a technika és a megszerezhető informatikai tudás. Informatikai 
kompetenciákkal véleményünk szerint az olvasók 70 %-a rendelkezik, inkább a 
látogatói körből jelentkezik erre igény, ugyanakkor a behozott eszközök nem 
mindig voltak kompatibilisek a könyvtáréval, hiányzott a megfelelő szoftver, nem 
volt megfelelő az internetsebesség, akadozott a wifi.  
A szolgáltatás során fontos lett volna a kellő példányszámú irodalom, a választék, 
vagy a kutatásra elmélyült csend biztosítása. Ez utóbbit - leginkább a kényszer 
miatt - nyitvatartási idő alatt tartott rendezvények gátolták, amit nem minden olvasó 
tolerált. 
Anyagi források híján és szervizproblémák miatt nem mindig volt működőképes 
eszköz a szkennelés, fénymásolás, nyomtatás elvégzésére, ami a látogatók rossz 
tapasztalatai miatt negatív reklámot, presztízsveszteséget jelentett.   
A szolgáltatások kiszélesítéséhez hiányzik a rendezvényterem és az oktatószoba. A 
Gyermekkönyvtárral osztozva kevés az alkalom és a megfelelő tér a programok 
lebonyolítására. A Központi Könyvtárban csupán a hétfői napok és a szombat 
délutánok (zárás után) állnak rendelkezésre. A fiókkönyvtárak lehetőségei, mint 
rendezvény színhelyek, belső tereik szűkössége, illetve nyitvatartási időn túl tartott 
programok esetén a munkatársak kompenzálhatatlan túlóratöbbletei miatt erősen 
korlátozottak. (Részletesen III. 10. Mutatók – Szolgáltatási feladatok.) 

 
 

1.14. INFORMATIKAI HUMÁNRUKTÚRA 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály kérésére az informatikus rendszergazda több 
ízben állt rendelkezésre, ötleteivel, saját fejlesztésű programokkal segítette az 
osztály munkáját. Támaszkodhattunk rá a könyvtár honlapján megjelenítendő 
tartalom, menüszerkezet, az olvasói visszajelzésekhez kialakított felületek 
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működőképességének megteremtése során. A nemzetiségi programokat kísérő totók 
és az olvasói elégedettség kérdőívek, a bánhidai fotópályázat online lehetőségei 
neki köszönhetők.  
Kollégánk létrehozta a 2015. évi helyismereti stratégiai tervben megfogalmazott 
helyismereti menüt. Több saját fejlesztésű programmal biztosította a Megyei 
Könyvtár működésének és szolgáltatásainak hátterét, és a rendszertechnikussal 
közösen volt felelős a kiszolgáló gépek és programok működéséért az olvasói 
akciók során. 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály nyomon követte az e-könyvtárral, e-
hírlaptárral, digitalizációval kapcsolatos teendőket. Terv készült az iskolai 
közösségi szolgálat online jelentkezési feltételeinek megoldásához és egy olvasói 
blog vagy fórum elindításához. Új sajtófigyelő szolgálat indult. A folyamatos és a 
nem tervezett munkák miatt elhúzódott viszont az Agora sajtófigyelés havi és éves 
leválogatásának technikai megoldása, ez a feladat azonban 2016 elejére elkészült.  
Az év során rendszeresen problémákba ütközött a feldolgozó és tájékoztató 
könyvtárosok munkája valamint a szervezett tanfolyamok lebonyolítása az 
informatikai és technikai eszközök, programok, frissítési szükségletek, és az 
internetsebesség problémái miatt. Ez utóbbit, valamint a wifi elérését az olvasók és 
könyvtárlátogatók is rendszeresen reklamálták, erre eseti megoldásokkal reagáltak 
informatikusaink. A géppark egy részének cseréjére és az eszközszükséglet 
pótlására év végén volt csak lehetőségünk. 
A szoftverek frissítése olvasói igényekre (Open Office) a látogatók által használt 
gépeken év közben megoldódott. A könyvtárosok gépeinek használata az eltérő 
programok miatt egymással nem mindig kompatibilisek, ez többször gátolta a 
folyamatos munkavégzést. Kívánatos lenne néhány program használatának 
elsajátítása, az ismeretek frissítése. 
A programok és rendezvények során szintén az informatikus és rendszertechnikus 
feladata volt a technikai eszközszükséglet és működési feltételek megteremtése 
nem csak a központi, hanem a fiókkönyvtárakban, valamint több ízben külső 
helyszíneken is (a városi civil napok, KSZR települések). 
A rendszertechnikus a repertorizált, annotált cikkek, az e-könyvtárba felvett művek 
digitalizációjában, a sajtófigyelő szolgálatban is részt vett.  
A rendszergazda és rendszertechnikus rendszeresen besegítettek a fizikai terhelést 
jelentő tevékenységek (könyvvásár, teremrendezés, szállítás) során. A 
rendszergazda a gondnoki jellegű feladatok ellátásáért, épületbiztonsági 
ellenőrzésért is felelős, ami túlterheltségét tovább növeli.  
 
A könyvtári honlap gondozása és a tartalomfrissítés a Tájékoztató és bibliográfiai 
osztály munkatársának feladata volt. Tevékenysége szerteágazó: az arculat 
megőrzése, a friss könyvtári és közérdekű információk közzététele, hírlevelek 
szerkesztése és küldése, valamint ő a Megyei Könyvtár elektronikus lapjának, a 
KeMLIB-nek a főszerkesztője is. Ez utóbbi tartalomszolgáltatását is ő végzi az 
EPA részére, amely 2015-ben teljes szöveggel lekereshetővé vált 2010-ig 
visszamenően. 
Kollégánk a megyei könyvtár tevékenységének sokszínűségét a honlap új menüinek 
kialakításával is segítette (A fenntartható jövőért, Iskolai közösségi szolgálat, 
Ajánló bibliográfiák). Ő gondoskodott a könyvtár szabályzatában történt 
változások, a pályázati beszámolók elektronikus közzétételéről. Tevékenységi 
körébe a fiókkönyvtárakkal kapcsolatos információk és a Gyermekkönyvtári honlap 
gondozása is beletartozik.  
Szervezi a könyvtár számítógépes tanfolyamait, oktat, a KSZR települések digitális 
felhasználóképzésében is részt vesz. Az informatika és internet témakörére, a 
felhasználói tudásra, ismeretátadásra épített NetNagyi Klub vezetője és rendszeres 
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előadója. E-tanácsadóként pályázati tevékenységet végez, a könyvtárlátogatók e-
ügyintézését, pályázati részvételét külön ügyelettel segíti. Képviseli az intézményt 
az eMagyarország, illetve az informatikai fejlesztéseket, online szolgáltatásokat 
célzó konferenciákon, rendezvényeken. 
A külső adatbázisokba történő adatszolgáltatás (pl. MATARKA) részben az osztály 
feladata volt. 

 
 

1.15. BEISKOLÁZÁS, TOVÁBBKÉPZÉS  
A 2014-ben készült továbbképzési terv szerint az intézmény dolgozói közül sokan 
nem tudtak élni a lehetőséggel, hogy tanfolyamokon vegyenek részt. Mivel az 
intézményi forrás nem állt rendelkezésre a kellő mértékben, ezért a munkatársak 
ismereteinek és kompetenciáinak frissítéséhez a könyvtár vezetése csak azzal tudott 
hozzájárulni, hogy engedélyezte hivatalos távollétüket munkaidőben, és az 
útiköltség térítésével támogatta a munkakörökhöz igazodó városi, megyei és 
országos konferenciákon, előadásokon, ingyenes szakmai továbbképzéseken és 
konzultációkon történő részvételt.  

 
2015. évben szerzett képesítések: 
 
Egy fő a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által meghirdetett, A szellemitulajdon-
védelmi képesítésekről szóló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján lebonyolított 
alapfokú szerzői jogi tanfolyamon vett részt 2015. október 28. és november 10. 
között, távoktatási rendszerben három alkalommal. A képesítést kollégánk 
önköltségen, a könyvtár részéről útiköltség-térítéssel és engedélyezett távolléttel 
szerezte meg. 
Ugyanezen a tanfolyamon vett részt 2016. november 17. és december 1. között a 
Megyei ellátási és módszertani osztály dolgozója. Az ő tandíját a KSZR támogatási 
alapból fedeztük. 

 
Két fő az év során akkreditált, blended learning rendszerű képzésben vett részt a 
Belügyminisztérium szervezésében. A képzés megnevezése: PM-1897-1506-MM 
nyilvántartási számú, E-közigazgatás, e-közigazgatási szolgáltatások elméletben 
és gyakorlatban. A képzés időtartama: 2015. VI. 29-től 2015. XII. 31. 
Akkreditációs lajstromszám: IM-0117-1503.  

 
További egy fő szakmai ismereteinek bővítését több ingyenes, képzési lehetőség 
szolgálta:  

- 2015. 10. 16-18. Településmarketing és média, Oroszlányi Közösségi Színtér és 
Könyvtár, a Média Provincia Kulturális Egyesület és a MÚOSZ Helyi Lapok 
Szakosztálya szervezésében, 
- 2015. 11. 18. Közösségi média Workshop, Google Ground (Budapest), az AS 
Services Kft és az MTT média szervezésében, 
- 2015. 11. 18. Landing oldalak Workshop, Google Ground (Budapest), az AS 
Services Kft és az MTT média szervezésében, 
- 2015. 11. 24. Facebook Ads Workshop, Google Ground (Budapest), az AS 
Services Kft és az MTT média szervezésében, 
- 2015. 11. 24. AdWords videóhirdetések Workshop, Google Ground (Budapest), 
az AS Services Kft és az MTT média szervezésében. 
 
A szakmai ismeretek bővítésére lehetőséget biztosító olyan alkalmakat, amelyek 
nem voltak akkreditáltak, külön tanúsítvány megszerzéséhez nem vezettek, a 
III.10. Mutatók – Szolgáltatási feladatok / Tudományos kutatás táblázatával 
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összefüggésben részletezem, mint a „Könyvtár által szervezett konferenciákon 
való részvétel”, „A könyvtár szakembereinek konferenciákon való részvétele”, „A 
képzésben, továbbképzésben részt vett dolgozók” száma. 

 
 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 
 
 
2.1. SZABÁLYOZÁS 
 
2015-ben a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatában 
történtek apróbb módosítások.  
A pályázati dokumentációk és beszámolók a határidők betartásával megtörténtek, a 
nyilvánosság felé a honlap-szerkesztés során közvetítettük.  
Alapdokumentumok tekintetében a Tájékoztató és bibliográfiai osztály az egyes feladatok 
ellátásának szabályzatait igyekezett módosítani. 
Tisztáztuk: 

- a nemzetiségi ellátás stratégiáját, 
- a nemzetiségi dokumentumok állományban történő feltárásának 

lehetőségeit, 
- a nemzetiségi cikk, a helyismereti és helyismereti cikk katalógusokba 

emelt tételek körét és szempontjait, 
- a folyóirat repertorizálás folyamatát, 
- az állományból történő apasztás elveit, 
- az év során indult új sajtófigyelő szolgálat munkamenetét és szabályait (T-

Szol), valamint 
- frissítette az AGORA-cikkek adatbeviteli és digitalizálási szabályzatát, 
- az iskolai közösségi szolgálat intézményen belüli működtetésének 

feltételeit és szabályait.  
A könyvtár együttműködési megállapodásokat szorgalmazott és fogalmazott meg a város 
nemzetiségi önkormányzataival; megfogalmazta és véleményezte az új együttműködő 
partnerekkel kötendő megállapodás tervezeteket (Anton Bernolák Könyvtár, T-Szol, Vértesi 
Erdő Zrt.); az előadókkal, meghívottakkal és a gazdasági ügyintézőkkel egyeztetve kezelte a 
megbízási és vállalkozási szerződéseket. 
Az év során módosításra került a Gépjármű használati szabályzat és Könyvtárhasználati 
szabályzat is. 
 
 
2.2 SZERVEZETI ALAKÍTÁS 
 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály vezetője, Petényi Erzsébet 2014. december végén 
lemondott, az osztályvezetői feladatok ellátására 2015. február 1-jétől Kissné Anda Klára 
kapott megbízást. Petényi Erzsébet ezt követően szaktájékoztatóként látta el feladatait az 
osztály munkatársaként.  
Ezzel egyidejűleg távozott az osztályról Halász Adél, aki addig az olvasószolgálati ügyeletben 
tájékoztató munkakört töltött be és a Megyei Könyvtár PR felelőse volt – az Újvárosi 
Fiókkönyvtár olvasószolgálatos könyvtárosa lett. 
Az Újvárosi fiókkönyvtár olvasószolgálatos könyvtárosa, Kolevné Forisek Györgyi a 
Feldolgozó és olvasószolgálati osztály munkatársaként 2015 februárjától Kissné Anda Klára 
feladatait vette át. Feladatkörébe az állományba vétel és a különféle statisztikák elkészítése 
került, valamint olvasószolgálati ügyeletet is ellátott a Központi Könyvtárban. 
A Megyei Könyvtár PR felelőse és kommunikációs munkatársa Halász Adél helyett Nagy 
Ádám lett. 
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A Tájékoztató és bibliográfiai osztály létszáma a személycserék és a munkakörökben történt 
módosítások ellenére nem változott.  
Tájékoztató könyvtáros munkakört az osztályvezetővel együtt az osztályról 7 fő látott el. A 
létszámhiány ellenére 2015 februárjától visszaállított dupla tájékoztató ügyelet (délelőtt és 
délután 2-2 fő) miatt szükségessé vált a Helyismereti részleg segítségét is igénybe venni. Az 
olvasószolgálati tájékoztatásban heti 1-2 alkalommal február végi távozásáig Sámuelné 
Ábrahám Mónika, majd március végétől a helyére érkezett Bartók Gertrud segített heti 2 
alkalommal. 6 órás alkalmazottként ez számára különösen megterhelő volt az aktuális és 
elmaradt helyismereti feladatok elvégzése mellett.  
 
Sámuelné Ábrahám Mónika távozásával új feladatok átvételére (havi Agora sajtófigyelés) 
került sor a Tájékoztató osztály részéről, illetve az eddigi feladatokon túl továbbiak 
felügyeletét, összehangolását igényelte (elektronikus könyvtár, e-hírlaptár, helyismereti menü, 
értéktár, Libinfo stb.) a Helyismereti részleggel, a szolgáltatások folyamatos, illetve újbóli 
működése érdekében. 
 
Raktáros munkakörben 2 főt foglalkoztatunk. A leterheltség és létszámhiány e téren 
különösen – a betegségek és szabadságok idején fokozottan – volt érzékelhető és 2016-ban 
sem várható változás. Hiányzás esetén az 1 fő teljes munkaidejét az olvasószolgálati 
ügyeletben előforduló raktári kérések kielégítése, a fénymásolás, szkennelés és a 
szabadpolcon történő állományrendezés, visszasorolás töltötte ki, míg a dokumentumok 
raktári besorolása és gondozása, csúsztatása ez alatt feltorlódott.  
Rendszeresen vettek részt rendezvények előkészítésében, a helyszínek berendezésében, az 
öko-terasz bútorainak mozgatásában, valamint egyéb feladataik mellett az alábbi 
tevékenységeket végezték: 

- fénymásolás 3586 alkalom, 
- szkennelés 193 alkalom.  

 
A raktárosok betegség/szabadság miatti hiányzásából adódóan a nyitvatartási idő alatt napi 8 
órán felül 2-2 órában az ügyeletes tájékoztatókra hárult feladataik elvégzése, a raktárak 
nyitása és zárása. Ez a tájékoztatók egyéb feladatvégzéséből havi 8-20 órát, 2015 során 
összesen 7 főtől 192 órát, 8 órás munkanapokra számítva összesen 24 napot vont el. 
 
Az év során alkalmanként volt mód a tájékoztató szolgálatban és a raktári feladatok ellátására 
– főként a nyári szünidőben – az iskolai közösségi szolgálat keretében diákok, néhány héten 
keresztül pedig egy erdélyi főiskolás gyakornok, Örsi Melinda segítségét igénybe venni. A 
betanítás a saját feladatok ellátásától elvette ugyan az időt, de volt, amikor megtérült.  
  
A májustól októberig üzemeltett öko-terasz ügyeletét rendszerint iskolai közösségi szolgálatos 
diákok látták el, és segédkeztek a gyerekkönyvtár kézműves foglalkozásainál is. A változó 
erősségű forgalom indokolttá tette az ügyelet alatt egyéb hasznos munkák elvégeztetését is, 
így a betanítást követően, és folyamatos ellenőrzés mellett repertorizálást, bibliográfiai tételek 
begépelését végezték a diákok. 
 
Örsi Melinda, erdélyi főiskolás gyakornok nálunk töltött ideje alatt nem csak a Tájékoztató és 
bibliográfiai osztály mindenirányú munkájával ismerkedett meg, hanem tájékoztató ügyeletet, 
külső rendezvényen történő kisegítő feladatokat, az öko-táborban előadást és felügyeletet is 
ellátott, munkájáról cikket írt és tapasztalatairól nyilatkozott a médiában. 
 
A fiókkönyvtárakban történt változások: 
 
2015. február 1-jétől az Újvárosi Fiókkönyvtárban Fink Noémi és Halász Adél látja el a 
könyvtárosi feladatokat. A munkánkat egy fő közfoglalkoztatott (Szinger Mónika) segítette 
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február végéig, majd újabb szerződéskötéssel március 23-tól ismét kaptunk egy fő (Sári Aliz 
Imola) segítséget. 
A Népház Úti Fiókkönyvtárban szintén változás történt. Tomasik Brigitta kulturális 
közfoglalkoztatott helyett Pulai Violetta segíti a könyvtárosok munkáját. 

 
 

  
  
  

2014. tény 2015. terv 2015. évi 
tény 

Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 39,25 39,25 39,25 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 5,75 5,75 5,75 

Könyvtáros mun-
kakörben foglal-
koztatottak 

Könyvtáros szak-
képesítéssel 

összesen 24,5 27,5 27,5 
átszámítva teljes munkaidőre 25 28 28 

Egyéb  összesen 6,75 4 4 
átszámítva teljes munkaidőre 7 4 4 

Mindösszesen összesen  31,25 31,5 31,5 
átszámítva teljes munkaidőre 32 32 32 

az Egyébből felső-
fokú végzettségű 

összesen 5 4 4 
átszámítva teljes munkaidőre 5 4 4 

Egyéb alkalmazott 8 7,75 7,75 
Önkéntesek száma  2 1 1 
Közfoglalkoztatottak száma 3 3 3 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 0,0001 0,0001 0,0001 

 
 
2015. évben a fenntartó által engedélyezett létszám továbbra is 39,25 fő volt, azonban belső 
átcsoportosítások történtek a munkaidő tekintetében: 
- 2015. július 1-jétől nyugdíjba vonult teljes munkaidős hivatalsegédünk helyére 6 órás 
részmunkaidőben vettünk fel ruhatáros kollégát, így a felszabadult 2 óra munkaidő a Kodály 
téri fiókunk egyik könyvtárosának teljes munkaidős jogviszonyba történő átsorolását tette 
lehetővé; 
- hivatalsegédünk helyére az egyik korábbi részmunkaidős (4 órás) ruhatáros kollégánkat 
tanítottuk be; 
- helyismereti részlegünkről 2015. február 28-ával távozott részmunkaidős (6 órás) kollégánk, 
helyére a KÖZIGÁLLÁS-on meghirdetett pályázatunkra jelentkezők közül választottunk 
megfelelő munkatársat szintén 6 órás munkaviszonyban. 
 
Kodály téri fiókunk egyik könyvtárosa sikeres államvizsgát tett és segédkönyvtárosi 
tanfolyamon szakképesítést is szerzett. 
Gyermekkönyvtárunk egyik dolgozója szintén sikeresen elvégezte a segédkönyvtári 
tanfolyamot, így ő is megszerezte főiskolai diplomája mellé a szakképesítést. 
Bánhidai fiókkönyvtárunk kollégájának felülvizsgáltuk a végzettségét igazoló okiratokat, így 
végül átsoroltuk könyvtárosi minősítésbe. 
 
Nász Jánost, a Tájékoztató és bibliográfiai osztály szaktájékoztatóját, a könyvtár 
stratégiájában megfogalmazott környezettudatos könyvtár és környezettudatos nevelés 
érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért a Megyei Könyvtár felterjesztette Tatabánya 
Megyei Jogú Város Zöld Ág díjára – sajnos eredménytelenül. 
A Megyei Könyvtárat az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet a Közalkalmazotti 
Tanács támogatásával Tatabánya Kultúrájáért díjra terjesztette fel – sikertelenül.  
 
A városi önkormányzat részéről a Megyei Könyvtár munkáját elismerő vélemények hiánya – 
úgy érezzük – évek óta érthetetlen és méltatlan az itt dolgozók számára. A létszámhiány, a 
megfeszített munka, a lehetőségekhez mért reprezentatív teljesítmény ellenére 1977 óta nem 
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kapott elismerést, és hajlandóság sem tapasztalható a könyvtárépület bővítésére, működési 
körülményeinek javítására. 
 
A dolgozói kollektíva munkájának elismerésére a Megyei Könyvtár igazgatójának dicsérő 
oklevele és Megyei Könyvtárért díja ad lehetőséget. 
 
 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 
 
 

1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése  
 

Gyarapítás 
 
A Megyei Könyvtár nyilvános, települési feladatokat is ellátó könyvtárként és az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer tagjaként a Ktv.55., 65. és 66.§-a alapján szervezi 
gyűjteményét. A vele szerződött települési könyvtárak állománygyarapítását külön 
megállapodás alapján végzi a KSZR keretein belül.  
 
A Gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazottak szerint: 
- Gyűjtjük az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó (esetenként kutatási, többségében 

tájékoztatási igény kielégítéséig), és az ismeretterjesztő irodalmat, valamint az olvasói 
igényekhez alkalmazkodva a főiskolai és egyetemi tankönyveket, elsősorban – de nem 
kizárólagosan – nyomtatott formában.  

- Erős válogatással, jelentős olvasói igényre beszerezzük azokat a műveket is, amelyek 
a tudományos ismeretterjesztés szintjét nem érik el. A példányszámot a potenciális 
használói kör igényei és az ODR feladatok figyelembe vételével határozzuk meg. 

- Beszerezzük az értékes magyar és világirodalmi szépirodalmat. A klasszikusokat a 
meglévő példányszámra és állapotra tekintettel, a kortárs műveket - a várható olvasói 
érdeklődésnek megfelelően - válogatva.  

- 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. Elsősorban a komolyzenei hanganyagot, a klasszikus jazzt, valamint a 
népzenei felvételeket gyűjtjük, válogatással.  

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

 Itt jegyezzük meg, hogy a kötelespéldányok szolgáltatásával kapcsolatban új rendelet 
 várható. Sajnos a kötelespéldányokat kampányszerűen, változó mennyiségben kapjuk 
 meg. 
- 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 választékát biztosítjuk, amely 
segíti a használók információszerzését. 

 
2015-ben a központi könyvtár gyűjteményére vonatkozóan folyamatosak voltak a 
gyarapítási javaslatok a Tájékoztató és bibliográfiai osztály, a Helyismereti részleg és a 
Gyermekkönyvtár részéről, míg a fiókkönyvtárak gyarapítására a fiókkönyvtárosok tettek 
javaslatot. A Feldolgozó és olvasószolgálati osztály munkatársa végezte az összesítést és a 
megrendelést.  
A vásárlás 90 %-ban az Új Könyvek gyarapítási tanácsadóból történt, évi 26-ból 24 
alkalommal (8043 tétel). A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. készletével hasonlítottuk be az 
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egyéb kiadói, kereskedelmi akciós, valamint e-mailben érkezett egyéb ajánlatokat is. 
Egyéb lehetőségként átnéztük és behasonlítottuk pl. az MTA (5964 tétel), az OSZK (kb. 
8000 tétel) fölöspéldány-jegyzékeit, ilyen esetekben a gyűjtőköri szabályzat szempontjai 
szerint és az igényekre, meglévő állományra tekintettel megfontoltan döntöttünk. 
A Márai V. (400 tétel) és az NKA III. (390 tétel) jegyzékek gyors munkavégzést 
követeltek. Foglalkoztunk a 2015. évi Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási 
pályázattal, a MANDA DVD ajánlataival. A CD gyűjtemény komolyabb frissítése 2015-
ben nem történt meg. Gyarapítottunk azonban e-könyveket is. 
 
A tájékoztatók személyre szabottan, saját szakjuk szerint, az ETO és a témák felosztásával 
tették meg gyarapítási javaslataikat. Az osztályvezető az arányosságra és az egyéni 
feladatokra tekintettel, a munkatársakkal történt egyeztetést követően osztotta fel a 
témákat.  
 
A Megyei Könyvtár küldetésnyilatkozatában foglaltak alapján különös jelentőséggel bírt 
2015-ben is az öko-gyűjtemény gyarapítása.  
A helyismereti gyarapítás a dokumentumok és szakok teljes körére, illetve a 9-es szakra a 
Helyismereti részleg feladata volt (a tájékoztató osztályvezetővel egyeztetve), míg a 
gyermekirodalom tekintetében a Gyermekkönyvtár javaslataira alapozva gondoskodtak a 
kollégák a tervszerű állományfejlesztésről.  
Az így beérkezett javaslatokat a Tájékoztató és bibliográfiai osztály vezetője bírálta felül 
és adta át összesítve a megrendeléshez.  
2015-ben a gyarapításra fordítható keret nem tette lehetővé az idegen (elsősorban angol) 
nyelvű gyarapítást, a szépirodalomból csak korlátozott mennyiségben, kizárólag a 
legnépszerűbb és klasszikus művekre tettünk javaslatot. Az idegen nyelvű szakirodalom 
gyarapítása kizárólag a nyelvtanulás elősegítését és a nemzetiségi állománygyarapítást 
célozta. Sokat jelentett volna az élő British Council kapcsolat, de ezért nem a Megyei 
Könyvtár a felelős. 
 
A Francia Intézet részéről év közben érkezett megkeresés a francia nyelvű állomány és az 
olvasottság felmérésére. Reméljük, létrejöhet egyfajta együttműködés a francia nyelvű 
irodalom gyarapításának tekintetében. 
 
Nagyobb arányú német, kisebb részben szlovák, görög, lengyel, roma nyelvű irodalom a 
nemzetiségi gyarapítás keretében, az Országos Idegennyelvű Könyvtár révén, az általuk 
rendelkezésre bocsátott gyarapítási keretből az év során kétszer történt. Gyarapodott az 
állomány ajándékokból a Győri Szalon, a nemzetiségi hét rendezvényei kapcsán. A 
Goethe Intézet Praktikantin Kultúrprogramjában ajánlott „Mozgókönyvtár” (8 db 
ingyenes) csomag a német szerzők népszerűsítésére a települési könyvtárak állományába 
került és olvasói ajándékként szolgált. 
 
Folyóirat-állomány gyarapítására tett javaslatok során is tekintettel voltunk az igényekre, a 
forgalmat növelő tényezőkre. Év közben is érkeztek új kiadványok, melynek 
repertorizálásáról gondoskodni kellett. A 2016-ra javasolt előfizetésekkel tovább bővül 
ezek köre, és e-folyóirat előfizetéssel is kiegészül. 
 
Az ajándékok útján a könyvtárba érkezett dokumentumokat több szempont alapján 
válogattuk át a saját állományunk és a fiókhálózat részére, valamint továbbajándékozásra, 
eladásra, selejtezésre. 2015-ben összesen 15 alkalommal 4470 db könyv érkezett (ez 56 
%-a volt az előző évi ajándékozásnak), a továbbajándékozottak köre pedig bővült a 
szlovák könyvtárakkal (380 kötet), továbbá - ettől függetlenül - a Holotrop Közösség 
számára csere-megállapodás keretében leválogatott folyóiratok kerültek átadásra. 
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Apasztás 
 
Az apasztás szintén a Gyűjtőköri szabályzatban meghatározott. A 3/1975. KM-PM 
együttes rendelet alapján tartalmilag elavult, fölöspéldány, megrongálódott, elveszett, 
valamint megtérített jogcímen töröljük az állományból a dokumentumokat. Semmilyen 
okból nem töröljük a helyismereti és a muzeális gyűjteménybe tartozó dokumentumokat.  
A folyóiratok megőrzésének idejét a tájékoztató, helyismereti és gyermekkönyvtárosok a 
forgalmi szempontok és a megvásárolt új periodikumok tükrében rendszeresen 
felülvizsgálják. A teljes állomány folyamatos leválogatása a fentiek alapján történt 2015-
ben is. A Tájékoztató és bibliográfiai osztály 2015-ben pontosította a selejtezés 
hallgatólagos szabályait: pályázati támogatás okán nem törölhető a MÁRAI és az NKA 
jegyzékről gyarapított dokumentum; az ODR forrásból vásároltak csak különösen indokolt 
esetben selejtezhetők. Ezek fölöspéldány-jegyzékre nem kerülhetnek. 
  
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály munkatársai, ahogy a gyarapítás során is, a 
munkakörük szerint nevesített szakok apasztásáért voltak felelősek. Az apasztásra a 
könyvtár által meghirdetett könyvvásárok előtt (tavasszal és ősszel) fordítottak kiemelt 
figyelmet. Ezek során volt lehetőségünk a nagyobb számú fölöspéldányoktól és az olvasói 
ajándékként bekerült felesleges dokumentumoktól is megválni.  
A stagnáló forgalom, az érdeklődés hiánya és a helyhiány miatt döntöttünk az idegen 
nyelvű általános lexikonok leválogatása mellett, amelyeket a városi középiskoláknak 
ajánlottunk fel.  
Felülvizsgálatra került több folyóirat megőrzési ideje az avulás és az olvasói érdeklődés 
hiánya miatt. Elsősorban a bekötött 37, 6, 7 szakok esetében, egyedi megítélés alapján az 
5-10 évnél korábbiakat selejteztük, a tékázott folyóiratok némelyikének megőrzési idejét 
rövidítettük. 
Megemlíthető még, hogy gondos tartalmi felülvizsgálat után, a Holotrop Közösség 
számára 147 db folyóirat került leválogatásra 25.000 Ft értékben. 
 
A 0, 3, 9 szakok apasztása szinte teljes körűen megvalósult. Részben sikerült selejtezni az 
1, 5, 6, 8 szakokat és a szépirodalmat. A 7, 8 szakok avulása nem számottevő, a 
szépirodalom felülvizsgálatát leginkább a helyhiány indokolta a frissítések miatt.  
Az elhasználódott példányokat időnként sikerült az ajándékokból vagy beszerzési 
javaslattal pótolni. 
 
Megjegyzendő, hogy az NKA és Márai pályázatok útján az állomány nem kívánt 
példányokkal és példányszámmal gyarapodott, a jegyzékeken olyan művek szerepelnek, 
amelyek - a megyei könyvtár gyűjtőköréből adódóan - a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
kínálatából előzőleg már megvásárlásra kerültek. Rontja a könyvtár kondícióit, hogy nem 
selejtezhetőek. A polcok telítettek, a helyhiány az apasztás ellenére is folyamatos gondot 
okoz. 
 
Az idegen nyelvű irodalom kiemelt fontossága ellenére, de forgalmi adatai miatt apasztást 
igényel. A német nyelvű dokumentumok leválogatása megtörtént, a törölt példányszám 
2016-ban fog mutatkozni. 
 
2015-ben először volt példa vis maior törlésre. Sajnos ki kellett vonni a megyei napilap 
több bekötött, köztük duplumként is hiányzó köteteit a már említett csőtörés és 
penészesedés miatt. 
 
 
 

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


15

Gondozás, ellenőrzés, védelem 
 
Az állománygondozás és védelem elsősorban a Tájékoztató és bibliográfiai osztály, főként 
a hozzá tartozó raktárosok feladatkörébe tartozik.  
A tájékoztatók munkakörük szerint a raktárakban történő selejtezés során gondozzák, de a 
szabadpolcokon is válogatják, cserélik a dokumentumokat. Saját szakjuk mellett az 
olvasótérben a szépirodalmat szakaszosan felosztva ellenőrzik.  
A raktári rend folyamatos biztosítása a raktárosok feladata, amelyre a visszasorolás, az 
olvasói kérések felkutatása, a polcrendezés során nyílik alkalom. Ez kiterjed a könyvek, 
periodikák, AV és elektronikus dokumentumok körére is. 
2015-ben a folyóiratraktár csúsztatása volt kiemelt feladat, melynek 80 %-át tudták a 
kollégák elvégezni a H és G raktári jellel ellátottak esetében, a napilapok tékázása mellett. 
A British Council szépirodalmi könyveinek csúsztatásához az Állománygyarapítási és 
olvasószolgálati osztály munkatársának segítségére voltak utalva.  
A szakirodalmi raktár (370-698) felülvizsgálata és csúsztatása részben megvalósult, 
munkaterven felüli munkavégzés volt a teljes 9-es állományrész csúsztatása a 
szabadpolcokon és a raktárban egyaránt.  
Jelentős állománymozgatás történt viszont az AV dokumentumok körében a videokazetták 
rendezésével.  
Az év végén festés miatt kellett a 7-8-as raktárban az összes kazettát, CD-t, LP-t, valamint 
a BC állományt és az idegen nyelvű dokumentumok egy részét át- és visszamozgatni. 
  
A helyismereti raktárak a felgyülemlett irattári anyagok és aprónyomtatványok 
tekintetében kerültek felülvizsgálat alá, amely munkát a Helyismereti részleg végezte.  
 
Az állományvédelem még hiányolja a biztonsági kapukat. A nyitva tartás során a 
ruhatáros, illetve a tájékoztató könyvtárosok ügyeltek a biztonságra, amely többször 
értetlenséget, hangos szóváltást váltott ki az olvasók részéről. Ezt követően került sor a 
folyóirat-olvasóban és az olvasótérben a kamerák felszerelésére. 
Az állagmegóvásra, köttetésre a kötészeti terv már rendelkezésre állt, de anyagi források 
híján 2015-ben erre nem került sor. A raktárosok a lehetőségeikhez mérten (nem 
folyamatosan), kézzel javították meg a dokumentumokat. 
 
A nyílt és zárt terek a könyvtárban nem biztosítják a dokumentumok számára a megfelelő 
hőmérsékletet és páratartalmat. A muzeális dokumentumok védelmére 4 db 
páncélszekrény szolgál, az így őrzött dokumentumok előzetes igénybejelentésre, helyben, 
kiemelt felügyelet mellett használhatók, erős fényhatásnak (fénymásoló, vaku) nem 
tehetők ki.  
 
 
Feldolgozás, állományfeltárás 
 
A Megyei Könyvtár állományának feltárása a TextLib integrált könyvtári rendszerben 
történik. A Feldolgozó és olvasószolgálati osztály 3 feldolgozó könyvtárosa aktív, szoros 
együttműködésben segíti a tájékoztatók és a helyismereti könyvtárosok repertorizáló 
tevékenységét is. A Tájékoztató és bibliográfiai osztály munkatársai a beérkezett 
dokumentumok áttekintése és a repertorizálás során javasolják a visszakereshetőséget, a 
tanulás és kutatás folyamatát segítendő új tárgyszavak, katalógusok, könyvanalitikák 
bevitelét, rögzítését. A könyvek áttekintésén túl összesen 111 időszaki kiadványt (ebből 6 
napilap, 2 online) repertorizálnak napi, illetve havi rendszerességgel. A Helyismereti 
részleg további 19 időszaki kiadványt (ebből 2 napilapot) repertorizál. Év közben is 
módosult a folyóiratok száma új előfizetésekkel, a tájékoztatókra nézve ez 13,5 %-kal 
több munkát jelent, mint az előző évben. 
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Az elektronikus katalógusban a tájékoztatók által rögzített és módosított rekordok száma 
összesen: 

2014-ben 9.622 db 
2015-ben 9.717 db 

 
Az elektronikus katalógusban a tájékoztatók repertorizálása során feldolgozott cikkek, 
analitikák száma: 

2014-ben 1.149 db 
2015-ben 3.200 db 

 
Ebből irodalmi analitika 1178 tétel (közel 25,5 %-kal több mint 2014-ben), melynek az 
irodalmi elemzések (vers-, dráma, novellaelemzések), valamint az elemzés elméletével 
foglalkozó művek, tanulmányok analitikus feltárása. Ezek a Megyei Könyvtár honlapján a 
„saját adatbázisok” között elérhetők.  
Az irodalmi analitika a folyóiratokból naprakész, a könyvekből a kurrens anyag feltárása 
folyamatos volt, de a retrospektív feltárásban van némi elmaradás. 
 
2015-ben 5.369 helyismereti cikkel bővült az adatbázis. A 2014 évi 4.746 db-hoz képest 
13 %-kal több az annotált cikkek száma 2015-ben. 
A feldolgozás szempontjából előrelépés volt, hogy tisztáztuk a helyismereti repertorizálás 
és sajtófigyelés irányelveit, paramétereit. A feltárás célja a Komárom-Esztergom megyére 
vonatkozó folyóirat- és napilapcikkek feldolgozása a megőrzés, a visszakereshetőség és a 
kutatómunka számára. 
 
2015-ben a stratégiai terv szerint meghatároztuk és kiterjesztettük a nemzetiségi 
dokumentumok körét a német, szlovák és roma nemzetiségen túl a megyében élő görög 
és lengyel nemzetiségekre is. A megfelelő elektronikus feltáráshoz egyeztetni kellett a 
feldolgozókkal és a TextLib fejlesztőkkel. Így kezdtünk Nemzetiségi-katalógus építésébe, 
az adatbázisba év végéig 371 dokumentum került be. Az állományadatokból kinyerhető, 
hogy mennyit gyarapítottunk az OIK keretéből, illetve nemzetiségenként külön-külön, 
szak és szépirodalmi kategóriában is leválogathatók az információk. 
A Nemzetiségi katalógusban azokat a dokumentumokat is feltárjuk, melyek ugyan magyar 
nyelven, de a nemzetiségeket érintő témában íródtak. 
 
Szintén stratégia-megvalósítás okán 2015. július 1-től új, nemzetiségi cikk-katalógus 
építését kezdtük meg. 9 napilap és 16 folyóirat repertorizálása során annotálva dolgozzuk 
fel a Komárom-Esztergom megyében élő öt nemzetiséggel (görög, lengyel, német, roma, 
szlovák) kapcsolatos cikkeket. Ennek nyomán 216 cikk került az adatbázisba az év során. 
A feltárás jellegének és feldolgozásának kialakításában a Feldolgozó és olvasószolgálati 
osztály volt a tájékoztatók segítségére. 
 
2015. február 1-jétől új katalógust hoztunk létre a megye könyvtárairól szóló cikkek 
gyűjtésével – 471 db bevitelével zártuk az évet. A havi leválogatások bibliográfia 
formájában a KeMLIB adott számaiban kerülnek közlésre.  
 
A TextLib adatbázisban a példányadatokban jelöljük, ha egy dokumentum az ökológiai 
gyűjtemény darabja. Az adatbázisban nem feldolgozott, de az állományfeltárás 
szempontjából jelentős az öko-cikktár építése. (Erről bővebben a III. 3.3. 
Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök fejezetben lehet olvasni.) 
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A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága, hozzáférés biztosítása 
 
A fiókkönyvtárak állományának adatai mélységükben még nincsenek szinkronban a 
központ által szerzeményezett, 2013 előtti dokumentumok feltártságával.  
Nem tervezett munkavégzést, többszöri egyeztetést követelt a feldolgozóktól a 
tájékoztatóknak a repertorizálás során nyújtott segítség, az újonnan indított katalógusok, a 
helyismereti repertorizálás feldolgozásának szabályzata, a Helyismereti részlegtől átvett 
Agora sajtófigyelés tételeinek helyes rögzítése. Emiatt nem végeztek pl. a központi és a 
fiókkönyvtárakból beszállított nagylemezek (LP-k) feldolgozásával sem, mely egyébként 
is speciális részterület. Összességében a teljes, több mint 400 ezres gyűjtemény továbbra 
is 99 %-osnak tekinthető az elektronikus feldolgozottságot tekintve. 
 
Bővült az információkhoz való elektronikus hozzáférések lehetősége helyben és a távoli 
hozzáférők számára: 
- Megkezdődött, illetve folytatódott az e-könyvtárba felvett művek szerzői jogi 

tisztázása. 
- Állományvédelmi okokból digitalizáltan is hozzáférhetővé tettük a „Komárom megye 

a sajtóban” 1945-1989 közötti sajtóanyagának válogatott repertóriumát. 
- Pályáztunk a Komárom Megyei Dolgozók Lapja, mint megyei napilap 

digitalizációjára. 
- Megkezdődött az e-folyóiratok közé felvenni kívánt települési kiadványok körének 

felmérése. 
- A Helyismereti részleg a helyismereti gyűjtemény teljessége, a stratégiai tervben 

megfogalmazott kötelespéldányok teljes körű beszerzése érdekében megkereste a 
megyében működő nyomdákat, kiadókat. 

- A meglévő adatbázisok mellett augusztus 1-től a Megyei Könyvtár előfizetett az 
ADT+ adatbázisra.  

- A MATARKA adatbázisba 3 folyóirat (Édes Anyanyelvünk, Műértő és Óvodai Nevelés) 
tartalomjegyzékéből összesen 531 cím bevitele történt. 

- A KeMLIB tartalomjegyzékei és cikkei - teljes szövegű kereséssel - elérhetővé váltak 
2010-ig visszamenőleg az EPA-ban. 

- Nőtt a honlapról elérhető különgyűjtemények és bibliográfiák száma. 
 
A könyvtárak közti együttműködést a Megyei ellátási és módszertani osztály a KSZR 
keretében valósítja meg, míg a Tájékoztató és bibliográfiai osztály a statisztikai 
adatszolgáltatás és az érdekeltségnövelő pályázatok során ösztönzi a kapcsolatokat. 
 
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet tovább erősíti a Megyei Könyvtár 
kapcsolatait a könyvtári együttműködésben is.  
 
A könyvtárak közti dokumentum- és információcserében a Feldolgozó és 
olvasószolgálati osztály munkatársai könyvtárközi kölcsönzés biztosításával, a 
Tájékoztató és bibliográfiai osztály az Országos Dokumentumellátó Rendszer 
működtetése céljából az állomány megfelelő gyarapítási javaslataival tesz eleget.  
 
A nemzetiségi ellátás, mint alapfeladat, 2015-ben külön kötött együttműködésekkel 
támogatva fokozott állománygyarapítást, városi rendezvények sorozatát, valamint vidéki 
felkérést eredményezett.  
 
Fiókkönyvtárak állományfejlesztése 

   
  A Bánhidai Fiókkönyvtárban 2015-ben az állománygyarapítás folyamatosan, 

tervszerűen történt. Az olvasói igények, kérések figyelembe vételével, a Kello ÚK 
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alapján készítettünk javaslatot az állomány gyarapítására. A beszerzett dokumentumok a 
Fő téri központban történő feldolgozás után kerültek a fiókkönyvtárba. 
Az elhasználódott és elavult példányok leválogatása és törlése az állományból az év során 
folyamatosan történt. A selejtezett példányok a Központi Könyvtárba kerültek, majd a 
dokumentumok egy része a könyvvásárokon került eladásra. A nem értékesíthető 
könyveket hulladékként elszállították feldolgozásra. 
A Bánhidai Fiókkönyvtár időszaki kiadványainak adatai az év során folyamatosan 
kerültek be a közös adatbázisba. 
A folyóiratok selejtezését követően az eladható példányokat fiókkönyvtárunkban 
árusítottuk. A megmaradt folyóiratok a Központi Könyvtár által rendezett könyvvásárban 
kerültek értékesítésre. A régi napilapokat és nem eladható folyóiratokat papírgyűjtés 
során iskoláknak adományoztuk. 

  Az Újvárosi Fiókkönyvtárban 2015. évben folyamatosan, tervszerűen történt az 
állománygyarapítás. A beszerzendő dokumentumokra javaslatot tettünk az olvasói 
igények alapján. A Központi Könyvtárban történt feldolgozás után kerültek a 
fiókkönyvtárba a beszerzett dokumentumok.  
A tervszerű apasztást, ami a tavalyi gyarapodás duplájának selejtezését jelentette (1952 
darab dokumentum), augusztusban végeztük. Mivel az állományunk jelentősen csökkent, 
ezért az eddigi kiemelt témák helyett az ETO szerint rendeztük sorba a könyveket. A 
kézikönyvek is átválogatásra kerültek. 
A leselejtezett dokumentumokat a Központi Könyvtárba szállítottuk, ahol egy részüket a 
könyvvásáron értékesítettük. 
A selejtezett folyóiratokat az év folyamán a fiókkönyvtárban árusítottuk. A régi 
napilapokat és a megmaradt, nem eladható folyóiratokat a szomszédos óvodának 
adományoztuk a papírgyűjtéskor. 

  A Felsőgallai Fiókkönyvtárban 2015-ben is folyamatosan, tervszerűen történt az 
állománygyarapítás a Könyvtárellátó Új Könyvek kiadványa alapján. 
A gyarapítás során figyelembe vettük a használói igényeket, kéréseket.  
Javaslat készült az NKA könyvtámogatási program és a Márai V. program keretében 
beszerzendő művekre. 
A beszerzett dokumentumokat a Központi Könyvtárból, a feldolgozás után kapta meg a 
fiókkönyvtár.  
Állományapasztás alkalmával a 2014-es évi gyarapodás kétszeresét töröltük. 
A selejtezett folyóiratokat az év folyamán helyben árusítottuk, majd a Fő téri könyvtár 
könyvvásárán kínáltuk az érdeklődőknek.  
A régi napilapokat és a nem eladható folyóiratokat a szomszédos iskolába vitték el a 
gyerekek papírgyűjtéskor. 

 
 

2) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása 
 
A Megyei Könyvtár 1964-ben költözött jelenlegi épületébe. Az 1.545 m2 alapterület a ’80-
as évek elején egy kétszintes tömör raktárral (kb. 300 m2) bővült. 1997-ben minisztériumi 
és megyei önkormányzati támogatásból megvalósult a könyvtár épületének részleges 
felújítása. 2006-ban a kötészet és nyomda megszüntetésével növeltük a hasznos 
alapterületet. Helyén a szaktájékoztatók 8 munkahelyes munkaszobája és egy kb. 10-15 főt 
befogadó oktatóterem került kialakításra. Utóbbi 2014-ig funkcionált céljának 
megfelelően, majd az egyéb tevékenységek miatt a Népház úti fiókkönyvtárba került 
kialakításra.  

 
Mára az ország legkisebb alapterületű és talán legrosszabb állagú megyei könyvtára 
lettünk. A Fő téri könyvtárépület a településszerkezet, közlekedés és szolgáltatások 
szempontjából központi helyen van. Elrendezését tekintve a belső udvart övező épületrész 
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egyik szárnya a munkaszobáknak és raktáraknak, míg másik szárnya az olvasói tereknek 
ad helyet.  

 
Olvasói terek 
 
A folyóirat-olvasóban helyezkedik el ellenőrző pontként a kölcsönzőpult, három 
(szükség esetén – pl. akciók idején – négy) munkahellyel. Közelében lehetőség van a 
fölös-példányokból és olvasói ajándékokból válogatott dokumentumok vásárlására 
néhány polcnyi, folyamatosan frissített készletből. Az ablakok mellett biztosított a 
folyóirat-olvasás és az új könyvek kínálatából történő böngészés. A tárlók és a polcok 
a teljes kurrens folyóirat-állományból a legfrissebb számokat kínálják. Itt nyertek 
elhelyezést a látogatók számára önálló számítógép- és internet-használatot, nyomtatást 
biztosító gépek, eszközök. Az olvasótér válaszfalának egyik oldalán a Könyvtár-
Képtár kiállító felülete, az olvasótér felőli részen pedig - az olvasói igények 
kielégítésére - a szépirodalomból válogatott krimi és romantikus irodalom került 
elhelyezésre.  
 
A felnőtt kölcsönzőpult mellett, de a ruhatár felöl külön bejárattal is biztosított a 
Gyermekkönyvtárba történő bejutás. A színcsíkos témajelölés, elkülönült 
állományrészek mellett 20-25 gyerek számára tudunk helyet biztosítani a 
foglalkozásokon. „Teltház” esetén a polcokhoz hátrajutni már igen nehézkes, ezért a 
gyermekkönyvtári tevékenység, és a kb. 40 ezres szabadpolcos állomány minimum 
dupla akkora helyet igényelne, mint a jelenlegi alapterület. Rendezvényt, 
gyermekprogramot a felnőtt olvasótérben, annak öbleiben és a folyóiratolvasóban 
tudunk csak tartani. A részleg bővítésére 2015. évi munkatervünkben a 
Gyermekkönyvtárból nyíló belső udvar részleges befedését fogalmaztuk meg, mely 
legalább jó idő esetén tágítaná a könyvtári teret. Jelenleg jó időben a betonozott 
udvaron gyerekasztalok és székek várják a kicsiket. 
 
A felnőtt olvasótér szabadpolcos, öblösített elrendezéssel ad helyet az önálló tanulásra, 
kutatómunkára. A felnőtt kézikönyvtár, helyismereti gyűjtemény, öko-gyűjtemény, a 
British Council ajándékok, a szakirodalom adják a nagy olvasótér karimáját, míg a 
felnőtt szépirodalom az olvasótér további egyharmadát elfoglalja.  
Az eMagyarország pont, az adatbázis és opac-használat, szkennelés, nyomtatás 
szolgáltatására az olvasótér közepén elhelyezett informatikai eszközök, infrastruktúra 
áll rendelkezésre, de az olvasótérben történik a fénymásolás is.  
Rendezvények esetén leginkább a helyismereti öböl, illetve – az asztalok és székek 
átmozgatásával - az olvasótér közepe és a folyóirat-olvasó áll rendelkezésre.  
Jó idő esetén programok lebonyolítására az olvasótérből nyíló öko-terasz is alkalmassá 
tehető, habár az öko-bútorok és az eszközök mosásra, lakkozásra szorulnak, valamint 
az udvar és a kert állaga is folyamatos gondozást igényel, erre azonban külön 
személyzet nincs. Az öko-terasz berendezését külső raktárból május közepén szállítják 
be, és oda is kerül vissza október közepén. Tárolására helyben nincs lehetőség, ki- és 
bepakolásuk minden nap kétszer mozgatja meg az ügyeleteseket. Rontja a helyzetet és 
az olvasótér képét, hogy rossz idő esetén a szabadpolcok között tudjuk csak tárolni a 
bútorokat. 
 
Raktárak  
 
A felnőtt és gyermekraktári állomány, valamint a folyóirat-gyűjtemény két szinten, 
összesen négy helyiségben oszlik el, amely jelentősen növeli az olvasói igények 
kielégítésének idejét, főként egyidejű, nagyobb számú dokumentumkérés esetén. 
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A felnőtt szépirodalom, a teljes gyermekirodalom, az idegen nyelvű szépirodalom, az 
LP, a hangoskönyvek, a videokazetta-állomány egy közös helyiségben, míg a felnőtt 
szakirodalmi raktár - a 7-8 szakok kivételével - egy másik helyiségben került 
elhelyezésre. 
Ezek tömörraktárak. A kocsik fékezőrendszere több helyen tönkrement, 
balesetveszélyesek, javítására anyagi forrás nem áll rendelkezésre. A sínek mellett a 
linóleum alatt töredezett a beton, ezért szintén balesetveszély alakult ki néhány helyen. 
Az almatúrák számát - feltehetően költségmegtakarítás miatt - az évek során 
csökkentették, amely a fényviszonyokat nem elégíti ki mindenütt. A beázások miatt a 
falak fertőtlenítésre, javításra, vakolásra, festésre szorulnak.  
 
Önálló helyiségben kerültek elhelyezésre a 7-8 szakok, a British Council, az idegen 
nyelvű irodalom nagy része, a biztonsági lemezmásolatok és a nyelvkazetták.  
A folyóiratraktárban a nem könyvként kezelt bekötött, valamint a tékázott és kurrens 
folyóiratokat, napi és heti lapok esetén az aktuális számot megelőző példányokat 
tároljuk. 
 
Mindkét helyiség salgópolcon nyert elhelyezést. A 7-8-as szakraktárban decemberben 
a penészes falfelültet savval lekezelték, és a folyóiratraktár lejáratával együtt 
részlegesen lefestették. 
 
Minden raktárhelyiség túlzsúfolt, a dokumentumok portalanítását a takarító 
személyzet nem végzi el, azt csúsztatások alkalmával a raktárosok oldják meg. 
 
A helyismereti gyűjtemény szépirodalmi és 0-3 szakirodalmának raktára egyben két 
helyismereti könyvtáros önálló munkaszobája is. A gyűjtemény további része külön 
raktárhelyiségben fér csak el. Az aprónyomtatványok, helyismereti irattári anyagok 
tárolásához minden talpalatnyi helyre szükség van. Az aprónyomtatványok 
kiszállításra kerültek a Népház Úti Fiókkönyvtárba, ahol a Helyismereti részleg 
vezetője lát el olvasószolgálati tevékenységet. 
 
Munkaszobák 
 
Az igazgatói irodától és titkárságtól kiindulva a munkaszobák elrendezése jól 
tükrözi a könyvtári tevékenységek fontosságát, illetve az olvasói tereket kiszolgáló 
munkafolyamatok így kerülnek egyre közelebb az olvasói terekhez, rövidítve ezzel is 
a dokumentum útját az olvasókhoz.  
 
A pályázatokkal kapcsolatos teendők elvégzése, valamint a rendszergazda 
szerteágazó munkája teszi indokolttá kollégáink számára egy-egy önálló munkaszoba 
kialakítását.  
 
A rendszergazdához közel ésszerű a rendszertechnikust és az e-tanácsadót 
elhelyezni, akik leginkább a könyvtár informatikai és digitalizálási tevékenységével, 
valamint a honlap gondozásával foglalkoznak. 
 
A gazdasági irodában a GAMESZ alkalmazottai látják el a könyvtár gazdasági 
tevékenységét, valamint itt foglal helyet hivatalsegédünk is. 
 
A Megyei ellátási és módszertani osztály 2015-ben költözött a korábbi 
oktatószobába, amit a települési könyvtárak gyarapítási és feldolgozói munkája, az új 
és a retrospektív feldolgozásra beszállított dokumentumok mennyisége indokolt a 4 fő 
számára. 
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A Gyermekkönyvtár munkaszobája a Megyei ellátási és módszertani osztály 
megüresedett helyiségében kerülhetett kialakításra 2015-ben, ami hosszú évek óta 
váratott magára. A pályázatírást és háttérmunkát eddig a Gyermekkönyvtárban, 
forgalmi teendőik és szolgáltatásaik mellett végezték. 
 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály 8 munkahelyes szobájából nyílik az irattár is, 
ahol a kiállításra várakozó vagy leszedett képanyagot tudjuk biztonságosan elhelyezni. 
Az osztálylétszámból itt két raktáros és 6 tájékoztató könyvtáros dolgozik. A nagy 
létszám nem teszi lehetővé minden esetben az elmélyült tevékenységek végzését. 
 
A Feldolgozó és olvasószolgálati osztály két munkaszobájában 4-4 fő dolgozik. A 
többszöri beázástól salakos, penészes falak savazására, részlegesen festésére került sor 
2015 végén. A bekerült dokumentumok itt tárolódnak az állományba vétel végéig, és 
itt várakoznak jelzetelésre (a fiókkönyvtárak állománya is).  
 
Bár az állományba vétel után a tájékoztatók még felülvizsgálják a dokumentumokat, 
innen a raktárak előterébe, illetve közvetlenül az olvasótérbe vezet az út.  
 
A fiókkönyvtárak a városrészek központi helyein szolgáltatnak, bár nem igazán ideális 
elrendezéssel és épületállaggal (kivéve a Népház úti fiókot). A felgyülemlett, 
selejtezett dokumentumok és eszközök az épületeken belül, illetve két külső raktárban 
kerülnek elhelyezésre. A szállítás gördülékenyebb megoldására 2015-ben egy 
segédkönyvtáros kapott felhatalmazást a könyvtár gépjárművének városon belüli 
vezetésére. 
 
Épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása 
 
Szükséges lenne a szalagfüggönyök cseréje, az ablakok nyithatóságának biztosítása, az 
egy légtér huzatmentes szellőzésének megvalósítása, a légkondicionálás megoldása.  
A beázások megszüntetésére 2015-ben teljes tetőfelújítás történt, de a belső terek 
plafonjának festése még nem történt meg. 
 
Az 5 évvel ezelőtti fűtéskorszerűsítéssel nem oldódott meg az egyenletes hőelosztás, 
látogatóink sokszor kabátban olvasnak, a dolgozók fokozottan beöltözve ügyelnek. 
Szőnyegtisztításra évente egyszer, nagytakarításra kétszer kerül sor (az év végi ünnepi 
zárva tartási napokon és a nyári szombati ügyeletszünet alatt), kiszervezett formában. 
A raktárak takarítását azonban a megbízási szerződés módosításával lehetne csak 
megoldani. 
 
Év közben rendszeresen kértük a világítás javítását, az égőcserét a raktárak előterében 
és a raktárakban, munkaszobákban.  
 
Az informatikai eszközök folyamatosan meghibásodtak, gátolva ezzel az alapvető 
könyvtári szolgáltatások ellátását, és csökkentve ezzel a minőséget, a látogatói 
elégedettséget. A tájékoztató szolgálat működése, az öko-terasz ügyelet, a gyors 
fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, az adatbázisok és az internet, a wifi gyorsasága, 
elérése, az e-dokumentumok hozzáférése szinte folyamatos probléma volt, és 
reklamációkra adott okot. Eseti hibaelhárítás, eszközpótlás történt. Teljes körű 
informatikai fejlesztésre csak év végén volt lehetőségünk. A hálózat elérése a 
tájékoztató gépekről szintén többszöri probléma volt, és eseti közbelépést követelt a 
rendszertechnikustól. 
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A tájékoztató munkaszoba Samsung nyomtatója többször lett javítva, az itt elhelyezett 
A/3-as, valamint színes nyomtató használhatatlansága miatt selejtezést igényel, a 
felszabaduló helyre szükség lenne. 
 
A MeMop pályázaton 2014 decemberében, az eMagyarországtól nyert eszközöket a 
2014. évi beszámoló sorolja fel, itt csak a hasznosulásukról tudunk majd a 
későbbiekben számot adni.  
 
A rendezvények megtartásához szükséges tér jelenleg kevés a Központi Könyvtárban. 
Csupán az olvasótérben tudunk programokat szervezni, amiket többnyire csak nyitva 
tartási időn kívül tudunk megtartani, hogy ne zavarjuk a többi olvasót. A közösség 
érdekét szolgáló tevékenységek megvalósítására így kevesebb hely és idő áll 
rendelkezésünkre. A fiókkönyvtárakba kiszervezett programok csak nyitva tartási időn 
túl (a dolgozói túlórák növelésével) valósíthatók meg. 
 
Folyamatos probléma volt a könyvtár hirdetőfelületeinek növelése. A Központi 
Könyvtárban parafatábla beszerzésével, a fiókkönyvtárakban eleve a könyvtárra utaló 
táblák elhelyezésével kellett többször próbálkozni. A Népház Úti Fiókkönyvtár 
műemlékvédelmi épületként nem teszi lehetővé, hogy a könyvtár névtábláját 
elhelyezzük, a Bánhidai Fiókkönyvtár eldugott helyen van, a Felsőgallai, Kertvárosi és 
Újvárosi Fiókkönyvtár szintén más intézményekkel (hivatalokkal) egy épületben 
kapott helyet. A feliratokról, a közterületen kihelyezett útmutató táblák kihelyezéséről 
a Megyei Könyvtár nem dönthet (engedélyköteles), és plusz forrást is igényel. Ez 
utóbbi gátolja a város területén, a járműveken a reklámfelület bérlését, és a hirdetési 
költségekre, az ezzel járó adóterhek viselésére a Megyei Könyvtár nem képes. 
 
Állományunk védelmét szolgálná az RFID-rendszer kiépítése, erre egyelőre nincs 
reményünk.  
Az infrastrukturális tervek megvalósítása kizárólag az ÁFA-visszatérítés keretéből 
lehetséges, ezért 2015 végéig váratott magára az eszközök (számítógépek, nyomtatók) 
beszerzése, így beszerelésük áthúzódott 2016-ra. 
 
A részleges felújítások és minden ésszerűsítő törekvés ellenére a jelenlegi zsúfoltság 
minden eddiginél jobban indokolja az épület bővítését, teljes rekonstrukcióját. 
Tatabánya Város Önkormányzata 2020-ig tervbe vette a könyvtár épületének 
felújítását, mely magában foglalná az Edutus Főiskolával történő fúziót is. Az 
elképzelés megvalósításában pályázati támogatás segíthetné az önkormányzati 
források kiegészítését, de egyelőre nem érzünk szándékot a feltételek biztosításához. 

 
A fiókkönyvtárak állapotáról 

 
Fiókkönyvtáraink közül talán egyedül a Népház Úti Fiókkönyvtárra mondható, hogy 
korszerű. Mivel a Jászai Mari Színház, Népház épületében helyezkedik el - a korábbi 
városi könyvtár központja „helyén” –, így az épület rekonstrukcióját követően, a 2009. 
évi átadással egy szépen felújított könyvtárról beszélhetünk. Funkcióját tekintve 
azonban akadnak problémák (3 emelete szinte csak lépcsővel megközelíthető, az 
önálló vizesblokk is hiányzik, nyitva tartását a színház működéséhez kell igazítani). 
A többi fiókkönyvtár már igencsak felújításra szorul. 
A legnagyobb forgalmat lebonyolító Újvárosi Fiókkönyvtár egy sötét, szűk lépcsőn 
közelíthető meg az immár elhagyatott épületben. Itt a felújítás mellett szükségessé 
válik egy riasztó-rendszer, vagy egy kaputelefonos beléptető-rendszer kialakítása, 
felszerelése is, mivel a környéken „élő” hajléktalanok előszeretettel használják másra 
is az épületet. 
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Különösen fontos lenne a Bánhidai Fiókkönyvtár helyzetének tisztázása, felújítása, 
önállósítása. Mivel két másik intézmény között helyezkedik el, ezért mind a 
programokat, mind a nyitást-zárást, és a vizesblokk használatát is másokhoz kell 
igazítanunk. (Családi Intézet, Puskin Művelődési ház) 
A Felsőgallai és a Kertvárosi Fiókkönyvtárunk is társbérletben van a levéltárral 
(emeleten), vagy éppen a Bányász Művelődési házzal (szintén az emeleten). Egyik 
helyen sincs lehetőség a mozgáskorlátozottak számára a könyvtár megközelítésére, 
pedig ez ma már alapkövetelmény lenne. 
 
 

3) Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  
 

 
A Fő téri könyvtárban megvalósult két munkaszoba és két raktár részleges festése, valamint 
beterveztük a kiállító felület és a ruhatár festését. Teljes tetőszigetelés is történt. 
 
A novemberi csőtörés miatt az életveszélyes állapot megszüntetésére kicserélték a kazánház 
elektromos berendezéseit, és villanyszerelési munkák zajlottak.  
 
Decemberben új, zárható ruhatári szekrények váltották fel a ruhatári fogasokat, munkaerőt 
szabadítva fel. Ugyanakkor ez nem váltotta ki minden látogató elégedettségét, a szekrények 
újabb problémák megoldását követelték. 
 
Jelentős informatikai fejlesztésre, új számítógép és eszközvásárlásra volt lehetőség 2015 év 
végén - a használatba állítás 2016-ra áthúzódik. 
 
A hirdetőfelületek növelése csak házon belül valósult meg, reklámfelületek bérlésére továbbra 
sem volt lehetőség. Két új parafatáblát szerzett be a könyvtár év végére, így a Központi 
Könyvtárban a közvetlen tájékoztatásra programjaink kellő felületet kapnak.  

 
2015-ben frissítettük a Központi Könyvtár bejáratánál információs intézményi táblánkat, az 
épületen belül kifogásolt feliratokat, és 4 db olvasótermi térképet készítettünk olvasóink 
tájékozódására. Jövőre várható a gyermekkönyvtár térképének elkészítése is. 
 
Év közben a Tájékoztató és bibliográfiai osztály egy kétállomásos maroktelefont, míg az 
olvasószolgálat egy új, hordozható telefonkészüléket kapott a folyamatos munkavégzés 
biztosítására. Az osztályvezetők személyi laptopot kaptak, amelyen a TextLib integrált könyvtári 
rendszer is elérhető, így könnyítve meg a munkájukat. 
 
A bútorszükséglet és csere érdekében asztalosmunkákra kértünk novemberben árajánlatokat. 
Decemberben a Feldolgozó és olvasószolgálati osztály kaphatott új szekrényeket a központ és a 
fiókok leltárkönyveinek biztonságos elhelyezésére, valamint iratanyagaik, dokumentumaik és 
eszközeik tárolására. 
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3.1  Jelentősebb eszközbeszerzések:  
 

Megnevezés darab forint megjegyzés 
Gépjármű    

ebből személygépkocsi    
Számítógép 24 2.362.776  

ebből olvasói 6 590.694  
ebből szerver 0 0  

Fénymásoló    
Szkenner    
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegy-
zésbe kérjük megadni Tb-ban) 

2 36.244 0,24 TB / 2db 

IKR fejlesztés    
egyéb: multifunkciós készülék 1 358.225  
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  3.347.939  
 
 

Megnevezés (KSZR) darab forint megjegyzés 
Gépjármű    

ebből személygépkocsi    
Számítógép 29 3.929.387  

ebből olvasói 10 1.217.030  
ebből szerver 1 400.000  

Fénymásoló    
Szkenner    
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    
fényképezőgép 31 1.348.872  
multifunkcionális nyomtató 14 591.528  
könyvtári bútorzat  7.077.900 több településre 
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  12.947.687  

 
Fiókkönyvtárak infrastruktúrájáról és szolgáltatásairól: 
 

A Bánhidai, a Népház úti és a Kodály téri fiókkönyvtárak e-Magyarország Pontként is 
üzemelnek, ahol a könyvtárosok e-Tanácsadóként adnak információt és informatikai se-
gítséget a látogatóknak.  
A Bánhidai Fiókban 3 db számítógép (2 db olvasói és 1 db könyvtárosi számítógép inter-
net hozzáféréssel) látja el a feladatokat. A fiókkönyvtár nyomtatási igényeit jelenleg 1 db 
lézernyomtató biztosítja. A multifunkcionális nyomtató meghibásodott, így a fénymáso-
lást csak közvetett módon tudtuk megoldani, a dokumentumok szkennelésével és nyomta-
tásával. 

 
 
3.2 Pályázatok, projektek 

 
 
Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Felelős Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

NKA – 3808/024204 
„Mert olvasni jó!” – 
író-olvasó találkozó 

644.800 200.000 Sóvágó 
Zsoltné 

2014.09.01 2015.03.31 
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NKA – 3808/02311 
„Mese, mese, mátka” - 
olvasópályázat 

185.000 185.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2014.10.13 2015.06.01 

NKA – 3808/02312 
„Mesesarok” – mese-
mondás és kézműves 
foglalkozás 

149.975 149.975 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2014.11.28 2015.03.20 

NKA – 3808/02315 
„Ismerjük meg 
együtt!” – esélyegyen-
lőségi tábor 

1.051.445 800.000 Szerencsi 
Edina 

2015.07.06 2015.07.10 

NKA – 3808/02316 
„Mondom, hallom, 
rajzolom” - program-
sorozat 

344.200 200.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2015.03.02 2015.05.17 

NKA – 3808/02343 
„Öko-esték” 

437.500 200.000 Nász János 2014.12.01 2015.05.30 

NKA – 3808/02318 
„Otthonunk a Föld, 
édes hazánk Magyar-
ország” – öko-tábor 

1.001.005 800.000 Nász János 2015.08.10 
 

2015.08.15 

NKA – 3532/00343 
A 24 Óra napilap digi-
talizálása 

6.000.000 6.000.000 Dr. Horváth 
Géza 

2015.10.01 2015.12.31 

NKA – 3808/02607 
„Világgá megyek!” – 
népmese konferencia 
és vetélkedő 

80.000 80.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2015.09.28 2015.09.28 

NKA – 3808/02804 
„Mesesarok” – mese-
mondás és kézműves 
foglalkozás 

149.975 100.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2015.10.30 2016.03.25 

NKA – 3808/02803 
„Mese, mese, mátka” - 
olvasópályázat 

190.000 150.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2015.10.01 2016.06.13 

NKA – 3508/01295 
Őszi Könyvtári Hét 

1.583.700 1.500.000 L. Dürgő 
Brigitta 

2015.10.05 2015.10.11 

NKA – 3504/01426 
XV. ODR konferencia 

490.800 490.800 Pap 
Zsuzsanna 

2015.10.19 2015.10.19 

Tatabánya MJV Ön-
kormányzata – 
1229/2015 
„Környezeti Nevelési 
Pályázat 2015.” – ba-
rangoló tábor 

100.000 50.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2015.07.13 2015.07.15 

Tatabánya MJV Ön-
kormányzata – 
1032/2015 
„Rendezvények 
2015.” – nemzetiségi 
programsorozat 
 

100.000 100.000 Kissné 
Anda Klára 

2015.06.08 2015.06.13 
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Tatabánya MJV Ön-
kormányzata – 
1102/2015 
„Önerő 2015.” – NKA 
pályázat tiszteletdíjai 

125.000 100.000 Fábián 
Ildikó 

2015.03.02 2015.05.17 

Tatabánya MJV Ön-
kormányzata – 
1831/2014. 
„Tolnay, Bánffy bérle-
tek 2014.” – színház-
bérletek támogatása 

55.440 55.440 Gyüszi 
László 

2014.11.15 2015.05.31 

Tatabánya MJV Ön-
kormányzata – 
1729/2015. 
„Tolnay, Bánffy bérle-
tek 2015.” – színház-
bérletek támogatása 

71.280 71.280 Gyüszi 
László 

2015.09.01 2016.05.31 

 
 
Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök  
 

A Tájékoztatószolgálat feladata többrétű: az olvasószolgálatban tájékoztatunk, 
referensz-szolgálatot látunk el, a feltárás nyomán bibliográfia- és 
kiadványszerkesztést, sajtófigyelést folytatunk, publikálunk. Tanfolyam-, program- és 
rendezvényszervezést/-bonyolítást, mindezek anyagi támogatására pedig pályázatírást 
végzünk. Gondoskodunk az intézmény arculatának alakításáról, koordináljuk a PR és 
menedzsment feladatokat, kapcsolatokat, a nemzetiségi ellátást. Koordináljuk az 
iskolai közösségi szolgálatot, valamint az előzőekkel összefüggésben az intézményi 
együttműködések meghatározott körét.  
 

OLVASÓSZOLGÁLATI REFERENSZ SZOLGÁLAT  
 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály a hétköznapi és szombati nyitva tartások alatt az 
olvasók és könyvtárlátogatók informálására, a tanulás és kutatótevékenység 
támogatására lát el tájékoztató szolgálatot. 2015. februártól visszavezetésre került a 
dupla ügyelet: két szakban 2-2 fő tájékoztató + 1-1 fő raktáros.  
A szombati ügyeleti rend szeptember–június hónapokban, 4 csoporttal, forgó-
rendszerben, az egész évre előre tervezett.  
A rendkívüli ügyelet (gyermeknap, könyves vasárnap) a forgalomhoz mérten, 
esetlegesen emelt létszámban biztosítható, a kollégák önkéntes alapon történő 
jelentkezésével.  

 
A tájékoztatókat ügyeleti időben részben mentesítő iskolai közösségi szolgálatosok az 
öko-terasz tájékoztató pontján 118 alkalommal segítettek ki.  
A Központi Könyvtárban vállalt olvasószolgálati tájékoztató ügyeletek száma így 
összesen 915 alkalom volt 2015-ben. 
 
Azonban megemlítendő, hogy a „házon kívül”, külső rendezvényeken vállalt 
ügyeletek a Tájékoztató és bibliográfiai osztály részéről ettől független teherként 
jelentkeztek. Erre adott alkalmat a Cool-Túra díjátadó (2 fő), a 17. Nyitott Kapuk 
programsorozat (3 fő/2 nap) és ennek záró-versenye (1 fő), valamint a II. Kulturális 
Piac (1 fő).  
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A korlátozott, nyitva tartáson túli programidőpontok miatt a Központi Könyvtár 
rendezvényeinek – mondhatni – 90 %-a szintén túlmunkára adott alkalmat (az 
elmondottak a létszámhiányt támasztják alá). 
 
A referensz szolgálat során megválaszolt kérdések ETO és téma szerinti 
megoszlásban, az ellátott tevékenységek és a használt eszközök/dokumentumok 
száma havi bontásban – féléves összesítéssel (Lásd. 4. sz. melléklet). 
 

Referensz kérdések száma az előző évekkel összehasonlítva: 
 

évek: 
2012 2013 2014 2015 szakok: 

0 191 184 192 195 
1 880 733 898 1.027 
2 215 198 223 231 
3 2.281 1.758 1.664 1.866 
5 348 338 347 321 
6 1.366 1.149 1.203 1.417 
7 632 589 595 625 
8 897 748 705 784 
9 1.358 1.156 1.076 1.134 

Szép 3.293 2.695 3.034 3.906 
Helyism. 278 584 252 228 
Összes: 11.739 10.132 10.189 11.734 

 
Megállapítható, hogy a látogatottság mutatóinak csökkenése ellenére a tájékoztató 
szolgálat során megválaszolt referensz kérdések száma lassú emelkedés után 
ugrásszerűen megnőtt, szinte a 2012. évi adattal egyezik meg. Ennek okaként talán a 
több külső helyszínen vállalt részvétel, a közösségi oldalakon történő megjelenés, a 
PR tevékenység erőteljesebbé válása említhető. 
  

IRODALOMKUTATÁS - KUTATÓTEVÉKENYSÉG  
 
Megváltozott a kutatás gyakorlata. A könyvtárakból kiveszőben vannak a kutatók, 
illetve egyre nagyobb az igény az elektronikus úton hozzáférhető dokumentumokhoz. 
A Megyei Könyvtár önálló kutatószobát, -helyiséget nem tud biztosítani. A vizsgákra 
és szakdolgozatra készülők jellemzően az adott időszakban keresik fel az intézményt, 
nem egyszer családtagok útján, és a könyvtárostól kész irodalomjegyzékeket, 
válaszokat várnak. Statisztikai kimutatás nem készül arról, hogy hány szakdolgozó, 
kutató igényeinek kielégítésében segítenek a tájékoztatók, de egyetérthetünk abban, 
hogy egyre többen jönnek hosszas irodalomjegyzékkel. Vizsgaidőszakban nő a 
látogatók száma, és általában nem mérik fel hogy a válaszokhoz, a dokumentumok 
összegyűjtéséhez a könyvtárosoknak is időre van szüksége. Mindezzel együtt a 
ráfordított idő/kutató mutatószám, ha mérnénk ilyent, minden bizonnyal magasabb 
lenne az előző évinél. 
 

BIBLIOGRÁFIAI TEVÉKENYSÉG 
 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály bibliográfiai tevékenysége nyomán 2015-ben 
számos, nem tervezett, új témabibliográfia készült, de folytatódott a meglévők 
tételeinek gyarapítása is, illetve az osztálystratégia következtében kezdtünk hozzá a 
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gazdaságos energiafelhasználás (öko), valamint a nemzetiségi dokumentumok 
körében, a megye nemzetiségeivel kapcsolatos téma irodalmát gyűjteni.  
 

 A kulturális javakhoz való minél szélesebb körű hozzáférés érdekében 
folyamatosan frissültek a Megyei Könyvtár honlapjának tartalmi elemei. A 
saját adatbázisok között a Dráma, a Drámaelemzés, a Novellaelemzés, a 
Verselemzés irodalmi analitikái, a bevitt és módosított rekordszámok 
összességükben növekedtek az előző évihez képest (bevitt 653 rekord 66-hoz 
képest, 525 módosítás 872-höz képest; irodalmi analitika 427 rekord, 661 
rekordot módosított). Felelőse Petényi Erzsébet volt. 

 Folyamatos volt a megyei vonatkozású könyvtári cikkek bibliográfiájának 
építése, amely a Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra, a KeMLIB és az 
országos könyvtári szaksajtó repertorizálásának eredményeképp havi 
leválogatással, annotálva került feltárásra a katalógusban. A KeMLIB állandó 
rovataként „Megyénk könyvtárai a sajtóban” címmel jelent meg. A válogatást 
2010-ig visszamenőleg digitalizált formában terveztük hozzáférhetővé tenni, ez 
sajnos azonban nem valósult meg az egyéb feladatok és a szűkös határidők 
követelményei miatt.  

 A Tájékoztató és bibliográfiai osztály munkáját dicséri a Megyei Könyvtár 
állományában feltárt Körmendi Géza-művek bibliográfiája, amely a KeMLIB 
2015. évi 1. számában lett közzétéve (Dr. Körmendi Géza művei a JAMK-ban 
[bibliogr.] = KeMLIB, 5. évf. 5. sz., 2015. január, p. 20-23.) 

 A honlapon hozzáférhető „Kulturális ajánló” havi könyvajánlói között 
számos bibliográfia, elsősorban a Gyermekkönyvtár kézműves 
tevékenységekhez gyűjtött ajánlói jelentek meg 2015-ben.  

 Az ajánlók készítésében a Tájékoztató és bibliográfiai osztály munkatársain 
kívül a többi osztály, részleg munkatársai is részt vettek alkalmanként.  

 
A Kulturális ajánló TÁMOP-ban vállalt működtetési ideje 2015 végével lejárt, 
a benne gondozott cikkeket azonban más formában hozzáférhetővé tesszük. (A 
teljes 2015. évi cikkanyag és bibliográfia listát - 39+4 tervezett, összesen 43 
cikk - az 5. sz. melléklet tartalmazza.)  

 
Az elektronikusan hozzáférhető bibliográfiák gyarapodásával a Megyei Könyvtár 
honlapján 2015-ben új blokk jött létre Ajánló bibliográfiák címmel. Ez a következőket 
tartalmazza: 
 

 A Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Napok alkalmából az országos 
tematikát követve készült: 
- Hangoskönyvek CD válogatás (http://www.jamk.hu/?q=hu/node/4379; 74 
tétel)  
- Egészségmegőrzés témában válogatott bibliográfia 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/4380; 87 tétel) 

 - Babafigyelő címmel a gyermekgondozás, -nevelés köréből 
 http://www.jamk.hu/?q=hu/node/4382; több mint 150 tétel). 
 

 További kínálatot jelentett a blokkban a Balneoterápia c. ajánló bibliográfia 
(http://www.jamk.hu/?q=hu/node/4652; 25 tétel). 

  
A stratégiában meghatározott, fenntartható energiagazdálkodással összefüggésben 
indult 2015 áprilisában a Megyei Könyvtár Öko-cikktára. A Központi Könyvtárba 
előfizetett megyei és országos napilapokból, repertorizált folyóiratokból a 
környezettudatosítással, fenntarthatósággal kapcsolatos, válogatott cikkekből annotált, 
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tárgyszavazott bibliográfiát havonta frissítettük. Eleinte az Öko-hírlevél 
mellékleteként, mára önálló formában elérhető a könyvtár honlapjáról. Az összesített 
mutató folyamatosan készül, bővül. A havi 19-35 cikk áprilistól összesen 194 darabos 
válogatást eredményezett. 
 
A nemzetiségi hét egyes nemzetiségi rendezvényeinek előkészületei igényelték az 
adott nemzetiségre vonatkozó irodalom kigyűjtését. Célunk az volt, hogy a lakosság 
számára közelebb hozzuk a köztünk élő nemzetiségeket, kultúrájukat, megismerjék 
gyökereiket, hagyományaikat. A válogatással, amelynek összeállításában minden 
rendezvényhelyszínként szolgáló fiókkönyvtár és a Központi Könyvtár egyaránt részt 
vett, a kapcsolódó rejtvény megfejtéséhez is segítséget nyújtottunk (önálló görög 
rejtvényt is készítettünk). 
 
Nász János az NKA Kiadványpályázatára készülve és elhivatottan fogott hozzá 2015 
tavaszán bibliográfiai kiadványának, Képző- és Iparművészeti Kiállítások Komárom-
Esztergom megyében 1986-2000. címmel. A hiánypótló mű előzménye, az 1986-ban – 
a könyvtár által - kiadott Képző és iparművészeti kiállítások Komárom megyében, 
1945-1985. szintén az ő munkája. 2015-ben elkészült az 1986-1996. közötti időszak 
adatgyűjtésével, amely kézirat formájában már létezik is. Az 1993-1996. közötti 
időszak begépelhetővé vált, az 1996. utáni időszak adatgyűjtése folyamatosan zajlik. 
A munka kb. 12.000 folyóiratoldal (1.500 lapszámból) áttekintéséből, forrás- és 
adatgyűjtésből állt. 
 

REPERTORIZÁLÁS  
 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály a repertorizáló tevékenysége során a 
repertorizált folyóiratokat a Helyismereti részleggel megosztja. A két osztályról 8 fő 
összesen 130 időszaki kiadványt és 8 napilapot repertorizál a kutatómunka és tanulás 
támogatására. Számuk év közben a megszűnések és az új előfizetések miatt változott, 
nem egyforma terhet róva a munkatársakra, akik a saját szakjukba tartozó 
periodikumokat figyelik. 
A tevékenység során kigyűjtik: 
- a helyismereti vonatkozású cikkeket,  
- a megye könyvtáraira vonatkozó cikkeket,  
- a megye nemzetiségeire vonatkozó cikkeket, 
- a fenntarthatóság és ökológia témakörébe tartozó cikkeket válogatva. 
 
A repertorizált cikkek a TextLib adatbázisban annotálva, tárgyszavazva kerülnek 
feldolgozásra és válnak visszakereshetővé. Ez utóbbinak biztosítéka a feldolgozó 
könyvtárosok pontos utómunkája. (Részletesen lásd III.1. Alapító okiratban 
megfogalmazott feladatok teljesülése – Feldolgozás, állományfeltárás.) 
 
A repertorizáló tevékenység eredményeként születhettek új bibliográfiák (lásd Öko-
cikktár), új adatbázisok (katalógusok a feldolgozással és feltárással), illetve erre 
építette a Megyei Könyvtár 2015-ben új szolgáltatását, Sajtófigyelés címen. 
 
Az év során a Parlamenti Naplók elektronikus dokumentumainak figyelését végeztük, 
és tettük elérhetővé a hozzáférésre kijelölt nyilvános olvasótermi gépen. 
 
A Megyei Könyvtár külső adatbázisba történő tartalomszolgáltató tevékenységeként 
Nagy Edit a MATARKA, Pap Zsuzsanna pedig a MOKKA adatbázisba rögzít 

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


30

rekordokat, valamint Szilassi Andrea az EPA számára küldi meg a KeMLIB 
tartalomjegyzékét és elérhetőségét. 
 

SAJTÓFIGYELÉS 
 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály sajtófigyelő szolgáltatását intézményi 
megállapodás keretében végzi. A Megyei Könyvtár 2012. január 1. óta áll 
szerződésben az Agora Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. 
 
 A Tájékoztató és bibliográfiai osztály február közepén (2015. február 16-tól) 

átvette a Helyismereti részleggel az Agora sajtófigyelést, amely az Agora Sport és 
Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett kulturális és 
sportintézményekre, érdekeltségeire és tevékenységeire tekintettel figyeli és 
dolgozza fel a rá vonatkozó sajtóanyagot a megyei napilapokból és folyóiratokból 
(Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra, Vasárnapi 24 Óra, Kisalföld, Regió Regia, 
A Mi Tatabányánk). 
A kigyűjtött és feldolgozott cikkek tárgyszavazva, mutatókkal többoldalú keresést 
tesznek lehetővé a Megyei Könyvtár saját adatbázisában és az Agora honlapján a 
Sajtófigyelő menü alatt (http://www.avertesagoraja.hu/cikk/ sajtofigyelo.html). A 
sajtófigyelés havonta 50-70 cikk feldolgozását jelenti (2015-ben összesen 650 
digitalizált tétel volt), amelynek eredményét havonta összesítve a megyei 
Könyvtár megküldi a Vértes Agorájának. 

 
 2015. március 10-étől teszt üzemmódban megkezdtük a T-Szol intézményeire és 

érdekeltségeire vonatkozó sajtófigyelést, kiegészítve a Tatabányára vonatkozó 
híranyaggal. A repertorizálás a megyei és országos napilapokra, illetve eddig 
egyedülálló módon az online megyei folyóiratra (Kemma) és két hírportálra 
(Index, Origo) is kiterjedt. A feladat több osztály munkatársának a szoros 
együttműködését, illetve a szolgáltatás alapos megszervezését igényelte. A 
szolgáltatás informatikai hátterét a rendszergazda biztosította saját fejlesztésű 
programmal. A szolgáltatás június 1-től augusztus 3-ig működött. A rendelkezésre 
álló technikai háttér többször gátolta a minőségi szolgáltatást, a képszerkesztő 
programok (Corel Draw) nem minden gépen álltak rendelkezésre, illetve azok 
használatát eltérő felkészültséggel, kompetenciával kezelő munkatársak nem 
tudtak az elvárásoknak megfelelő, egyenletesen kiváló minőségű eredményt 
produkálni. 

 

ÖKOLÓGIAI GYŰJTEMÉNY FEJLESZTÉSE, ÖKO-KÖNYVTÁR, ÖKO-
ARCULAT, ÖKO-TERASZ ÜGYELET  
 

       A Megyei Könyvtár küldetésnyilatkozatában megfogalmazott cél „Az ökológiai 
gondolkodás, a környezettudatosság terjesztése, erre való szemléletformáló nevelés, 
programok szervezése, a környezeti információk kiemelt gyűjtése és ezekből való 
szolgáltatás.” Ezért a feladatért minden vonatkozásában a Tájékoztató és bibliográfiai 
osztály a felelős. 2015. évi stratégiai tervünk sarkalatos pontja volt, és jelentős 
mértékben sikerült azt megvalósítani: 

  Az öko-arculat kialakítása, népszerűsítése, a környezettudatosítás és a fenntarthatóság 
érzékenyítése megjelenik a mindennapi olvasószolgálat során, hagyományos és online 
módszerrel: kiadvány, ajánló bibliográfia, adatbázis, hírlevél, honlap-tartalom, felnőtt 
és gyerekprogramok szintjén. 
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Öko-gyűjteményként, különgyűjteményként az olvasótérben, a hátsó udvar/öko-
terasz bejárata körül böngészhető a szabadpolcon a teljes állományból válogatott 
dokumentumok köre (könyvek, folyóiratok). Az itt elhelyezett berendezés természetes 
alapanyagú, színvilága, kialakítása, feliratai utalnak a jellegére. 2012 óta népszerűsége 
csak nőtt, a kanapén szívesen olvassák az itt külön elhelyezett folyóiratokat.  
Gyűjteményfejlesztés szempontjából a könyvtár a beszerzendő kínálat teljes köréből 
gyarapítja a fenntarthatósággal, gazdaságos energiafelhasználással, ökológiai 
gondolkodással kapcsolatos irodalmat és ismeretanyagot – dokumentumtípustól 
függetlenül. Különösen ügyel az állományba vett dokumentumok ilyetén feltártságára, 
azt visszamenőleg is pótolja. Az adatbázisban az „ökológia” katalógus választásával a 
téma dokumentumai kereshetők le. 
A tartalomfeltáró, repertorizáló tevékenység eredményeként „öko-felelős” kollégánk 
2015 áprilisától fogott hozzá – a bibliográfiai tevékenységek között már említett – 
Öko-cikktár építéséhez. Az előfizetett, repertorizált folyóiratok köréből havonta, 
válogatva közöl annotált bibliográfiai tételeket az Öko-hírlevél mellékleteként. A 
különgyűjtemény ilyetén feltárása és ajánlása elérhetővé vált a honlapon is 
(http://www.jamk.hu/?q=hu/node/4381). 
 
Az eddig elkészült ajánlójegyzékek: 

1. szám 2015. április: 32 cikk 
2. szám 2015. május: 25 cikk 
3. szám 2015. június: 19 cikk 
4. szám 2015. július-augusztus: 31 cikk 
5. szám 2015. szeptember: 25 cikk 
6. szám 2015. október: 23 cikk 
7. szám 2015. november: 20 cikk 
8. szám 2015. december: 19 cikk 

 
2015-ben összesen 171 db cikk tárgyszavai és mutatója készült el, és Archívuma már 
elérhető online is (http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/2015).  
 
Az Öko-hírlevelet a honlapon tesszük hozzáférhetővé, de fel is lehet rá iratkozni. 
Energetikai híreket, a saját és mások öko-rendezvényeinek bemutatását, TED-, könyv- 
és linkajánlókat tartalmaz, havonta tervezett megjelenéssel. 
 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály szervezi az Öko-esteket és az Öko-tábort, 
melynek megvalósulására pályázati tevékenységet is ellát.   
 
Öko-esték címmel (http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/3) pályázati vagy 
saját forrásból előadások, könyvbemutatók, beszélgetések valósulnak meg havi egy 
alkalommal. 2015-ben az NKA-hoz két alkalommal benyújtott pályázatainkkal csak 
részben nyertünk támogatást. Január és május között 5, ősszel négy rendezvényt 
tartottunk az alábbiak szerint: 
 
2015.01.31. Sziráki Éva    JAMK  30 fő 
2015.02.23. Balogh Béla    JAMK  87 fő 
2015.03.23. Számadó Emese   JAMK  24 fő 
2015.04.20. Moczik Csaba    JAMK  24 fő 
2015.05.18. P. Szabó József   JAMK  21 fő 
2015.09.25. Csillagászat: Kutatók Éjszakája EDUTUS  75 fő 
2015.10.26. Kazamér Károly   JAMK  44 fő 
2015.11.30. Csillagászati Adventi   JAMK  28 fő 
2015.12.12.  Bencsik János    JAMK  47 fő 
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A felsorolásból kitűnik, hogy az Edutus Főiskolán megrendezett Kutatók éjszakáján 
kihelyezett (valójában egymást követő három) rendezvényként tartott - csillagnézéssel 
egybekötött - előadást az MCE Felsőgallai Amatőr Csillagász Klub. Az év utolsó 
két előadása az adventi programok részeként került megrendezésre.  
Az év során a 9 öko-estnek összesen 380 látogatója volt. Az Olvasóklub mellett az 
évek alatt ez vált a Megyei Könyvtár rendszeres közönségtalálkozójává. 
 
 Az estek felnőtt érdeklődőin kívül a gyerekek számára is fontosnak tartjuk a 
környezettudatosság közvetítését. Ezt a célt szolgálja a szintén pályázati forrásból 
megvalósított öko-tábor, ahol hátrányos helyzetű gyermekeknek biztosítottunk 
szállást és étkezést 5 napra, valamint változatos programokat a természetben. 
Táborunk 2015-ben már 3. alkalommal került megrendezésre, ezúttal augusztus 10–
15. között Koppánymonostoron, összesen 22 gyerek és 3 felnőtt részvételével. 
(http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/311).  
 
Az ökológiai gyűjtemény és a sajátosságok bemutatását ajánlottuk már a 
középiskoláknak és a Kárpát–medencei könyvtárosok hazai gyakorlatosai számára, 
továbbá minden fórumon és találkozón, valamint a szlovák kollégák tájékoztatására. 
Nász János vitte hírét tevékenységünknek 12 hazai és két külföldi konferenciára, és 
határon túl két előadás megtartására is felkérték őt a Közösség – Kreativitás – 
Könyvtár c. nemzetközi könyvtáros konferencián, ahol a Környezet és Könyvtár c. 
prezentációval készült (Szlovákia, Zsolna-Rajecké Teplice, 2015. június 16-17.) Nagy 
Ádám segítségével. A népszerűsítés okán a Cser Kiadó, a Vértesi Erdő Zrt., és több 
civil szervezet felé történt kapcsolatfelvétel, szorosabb együttműködést sejtetve vagy 
már konkrét megállapodást körvonalazva. 
 
Az arculattervezés része volt 2015-ben a kiadványkészítés is a KNYKK jóvoltából 
(http://www.jamk.hu//letoltesek/files/JAMK_oko-fuzet.pdf), és a tevékenységünket 
külső rendezvényekre kitelepülten is kommunikáltuk. Erre 2015-ben a 17. Nyitott 
Kapuk és annak záró versenye adott lehetőséget. A Vértes Agorájában megrendezett 
program során a város óvodásai, általános- és középiskolásai szerezhettek ismereteket 
a fenntarthatóságról. A kiállítás után a Megyei Könyvtárba bejelentkező csoportok 
további információkat gyűjthettek és a záró versenyen mérték össze megszerzett 
tudásukat. Erre az eseményre a feladatokat Nász János és a gyermek-könyvtárosok 
állították össze, a díjak felajánlásában része volt a Megyei Könyvtárnak is. 
 
A könyvtár- és osztálystratégia megkövetelte, hogy a Megyei Könyvtár arculatának ez 
a szegmense - önálló blokkban - a honlapon is megjelenjen „A fenntartható jövőért” 
címmel, az előzőekben említett tartalmak (kiadvány, hírlevél, cikkgyűjtemény, 
archívum) mellett az MTI Környezetvédelmi hírlevéllel kiegészülve.  
 
Mint minden évben, most is május közepétől október közepéig megnyílt az öko-
terasz, a zöld olvasóterem. Sokan ülnek ki jó idő esetén egy-egy könyvvel vagy 
folyóirattal, beszélgetni, kávézni, de sakkozóink is voltak a nyáron. Az évek során ez 
kedvelt találkahely lett, sőt tavasszal esküvői fotózás helyszíneként is szolgált. A 
terasz bejárata mellett elhelyezett tájékoztató ponton részben referensz-szolgálat 
működik, de a látogatottságot is mérjük (ez 2015-ben 501 fő volt). 
Az iskolai közösségi szolgálat keretében itt ellátott ügyeletek száma 2015-ben 118 
alkalommal 342,5 óra időtartamban történt – kisegítve és felszabadítva ezzel a 
tájékoztatók munkaerejét. 

 
Az előző évekhez képest 2015 határozottan pozitív hazai és külföldi elmozdulást 
hozott a Megyei Könyvtár számára a fenntarthatóság jegyében. 
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eMAGYARORSZÁG, eTANÁCSADÁS 
 
Az e területen megvalósult 2014. év végi technikai fejlesztések 2015-ben éreztették 
hatásukat. A térítési díj nélkül, maximum egy órán át, meghatározott, elektronikusan 
intézhető ügyekre, illetve ilyen célú tájékozódásra használható 3 új számítógép a 
tanfolyami oktatásban is hasznosult. Az e-tanácsadó géppel együtt, az olvasótérben 
központi helyen nyertek elhelyezést, így kellőképp felhívják a figyelmet erre a 
szolgáltatásra.  

 
A 3 új látogatói gép az e-tanácsadói géppel, a multifunkciós nyomtatóval és az 
információs forrásokkal együtt önálló szigetet alkot a könyvtáron belül. 
Az előadások megvalósítását, a tanfolyami oktatást és az e-tanácsadást segítette az 
előző évben - szintén pályázati forrásból - beszerzett többfunkciós előadói laptop és 
egy nagy kijelzőjű tablet is.  
 
Így önálló számítógép-használat keretében tettük ingyen elérhetővé: 
 a felvételi (www.felvi.hu) portálját, 
 az Erzsébet-program webhelyét nyugdíjasok, nagycsaládosok, 
fogyatékossággal élők pályázataihoz,  
 a lakossági energiahatékonysági pályázatok oldalait, 
 az országportált (www.magyarorszag.hu) és az ügyfélkaput, 
 a földhivatal TAKARNET adatbázisát, 
 az elektronikus adóbevallást és más, ÁNYK nyomtatvány helyben történő 
elkészítését, 
 a 2015-ben bevezetett útdíj-matricák beszerzéséhez szükséges információs 
oldalakat, 
 az InternetKon honlapját az elektronikus válaszadáshoz, 
 illetve könyvtárunk elektronikus katalógusát is. 
 
Az eMagyarországos számítógépek rendszeres frissítéséről, karbantartásáról az e-
tanácsadó gondoskodik. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, lapolvasó szoftver, az 
adóbevallást és a hivatalos űrlapok kitöltését segítő ÁNYK keretprogram, az alapvető 
nyomtatványok, valamint az e-hiteles tulajdoni lapok speciális fájltípusát (.es3) kezelő 
eSzignó szoftver segíti a szolgáltatások körét teljesebbé tenni. 
 
Azok számára, akik önállóan nem képesek a kizárólag online végezhető hivatalos 
ügyeiket elintézni, e-tanácsadónk a Központi Könyvtárban hetente egyszer, 8 órán át 
ügyfélszolgálatot tart, de lakossági pályázatok időszakában bejelentkezésre hetente 
többször is rendelkezésre áll. Nyitvatartási napokon, e-ügyintézésen túli 
tájékoztatásban a tájékoztató, illetve a lakókörzetekben (Bánhidán, Újvárosban, 
Óvárosban) e-tanácsadóként is tevékenykedő fiókkönyvtárosoktól lehet segítséget 
kérni.  
 
Az alábbi táblázatban a Fő téri eMagyarország pontot felkeresők száma, illetve a 
megkeresések típusai láthatók:   
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A heti e-tanácsadói ügyfélszolgálat mellett interneten keresztül és telefonon is 
érkeztek megkeresések az e-tanácsadóhoz, ezt az alábbi ábra mutatja: 

 
 
Az eMagyarország pontos gépeknél kialakítottunk egy információs pontot is egy A2-
es faliújsággal, valamint egy prospektustartóval, ahol rendszeresen frissülnek jelenleg 
is az aktuális információk és a tájékoztató kiadványok. Habár számszerű adatokat 
ennek hatásáról nem tudunk kimutatni, de mindenképpen hozzájárul az e-tanácsadói 
segítségnyújtás kiterjesztéséhez.   
 
Itt tájékozódhatnak látogatóink többek között az alábbi témákról: 
 Mi mennyi 2015-ben? (minimálbér, garantált bérminimum, nyugdíjak és egyéb 
ellátások összegei, munkaadók és munkavállalók közterheinek összegei, járulékok 
stb…) 
 eMagyarország pont hírek röviden, 
 A hűtőgép-, kazán- és mosógépcsere-programról,  
 Társasházak energetikai korszerűsítésére kiírt pályázatról, 
 Tájékoztatás a 2015-ben hatályba lépett családi csődvédelmi programról, 
 Erzsébet-program pályázatainak folyamata, időrendje, 
 Erzsébet-program pályázati kiírásai (üdülés, táborozás, fürdőbelépő), 
 A Komáromi Gyógyfürdő elérhetőségei, szolgáltatásai az Erzsébet Kártya 
programban, 
 Üdülési prospektusok, 
 Az eMagyarország Centrum brossurája, 
 Az eMagyarország Centrum pályázati felhívása gyerekeknek, 
 NetNagyi Klub előadásainak plakátjai. 
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A 2014-ben regisztrált 177 e-tanácsadást, illetve e-ügyintézést idén sikerült növelni. 
2015-ben 257 esetet regisztráltunk az e-tanácsadás, és az e-ügyintézésben történő 
segítségadás keretében. Ez 145 %-kal nagyobb forgalmat mutat az előző évhez 
képest. 
 
 
FELHASZNÁLÓKÉPZÉSEK 

 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály részéről a használóképzés a digitális 
kompetenciafejlesztéssel összefüggésben jelent feladatot. A folyamatos képzésekhez a 
körülmények nem mindenütt felelnek meg, a központban az egykori oktatóterem a 
Megyei ellátási és módszertani osztály munkaszobájaként hasznosult. Más önálló 
helyiség nincs erre a célra kialakítva, tehát csak a folyóirat-olvasó, illetve az olvasótér 
áll ehhez rendelkezésre. A könyvtár rendezvényei azonban behatárolják az alkalmas 
időpontok kiválasztását. Az infrastrukturális körülmények és a személyenként 
biztosított géphasználat miatt csak a Központi Könyvtárban szervezünk tanfolyamot.  
A Népház Úti Fiókkönyvtárban NetNagyi Klub szerveződik, ehhez elegendő az előadó 
technikai igényeinek kielégítése.  
Az olvasói/látogatói számítógép- és internet-felhasználói tanfolyamok tekintetében 
2015-ben két kezdő szintű képzés indult. Nyitvatartási időn kívül, a 10 órás tananyagot 
(3 alkalomra elosztva), összesen 6 alkalommal 38 fő hallgatta.  
A lakosság részéről jelentkező igény továbbra is folyamatosan jelen van. A 
jelentkezők zömmel 50–60 év felettiek. Tavaly október óta megnövekedett érdeklődés 
mutatkozik e tekintetben, minden hétre jut legalább egy jelentkezés. Jelenleg 30 fő 
várakozik új tanfolyam indítására.  

. 
A NetNagyi Klub a Népház Úti Fiókkönyvtárban folytatódott 2015-ben is – a nyári 
hónapokat leszámítva – kéthavonta. Az érdeklődők köre itt is az idősebb korosztály – 
törzs klubtagok. Az előadások célja a friss információkra, általános és új 
alkalmazásokra felhívni a figyelmet, valamint az érdeklődésre számottevő témákról 
ismeretet megosztani, ezáltal jól kiegészíti a helyi felhasználóképzést. 8 éve működik 
alkalmanként két előadással, és minden év októberében, a megyei könyvtári napok 
során egy 6 előadásos, nagyszabású programra kerít sort „Fókuszban a …” címmel. 
Az eseményről részletes tartalmi beszámoló jelenik meg a KeMLIB-ben (esetleg más 
szakmai lapban is), így az elhangzottak jóval nagyobb körben hasznosulhatnak.  
A NetNagyi Klub évek óta jó kapcsolatokat ápol a budapesti Ezüstnet Egyesülettel, a 
pécsi Net-Nagyik Egyesülettel, valamint néhány ajkai nyugdíjassal. Rendszeresek az 
éves közös programok Tatán – Tatabányán, illetve Budapesten. 2015-ben a tatabányai 
klub vendégeskedett az Ezüstnet Egyesület meghívására Budapesten. 
 
2015-ben első ízben tartott Szilassi Andrea a KSZR településeken is digitális 
kompetenciafejlesztést szolgáló előadásokat. Az érintett települések: Naszály, 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Szomód és Budapest voltak. Az előadások 
okostelefonok és tabletek használatára, illetve fontos biztonsági, adatvédelmi kérdések 
napirendre tűzésére irányultak. A résztvevők három alkalommal általános iskolai 
diákok voltak, két esetben pedig a felnőtt, illetve a nyugdíjas korosztály tagjai. 
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Összefoglaló táblázat: 
 

Használóképzés Képzés 
száma 
2015-
ben 

Részt 
vevők 
száma 

(fő) 

Előző (2014.) év-
hez képest a kép-
zésben részt ve-

vők számának el-
térése % 

Digitális kompeten-
ciafejlesztés (helyben) 6 38 fő 0,30 % 

NetNagyi Klub isme-
retterjesztő- előadá-
sokkal (helyben) 

6 239 fő 66 % 

Digitális kompeten-
cia-fejlesztés más te-
lepüléseken Szilassi 
Andrea által 

5 128 fő (2015-ben új) 

 
 

 Kapcsolódó programok 

Dátum Helyszín Program címe 
Résztvevők szá-
ma 

    

2015.01.10 JAMK, Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

Netnagyi Klub (szervezeti megbeszélé-
sek), Szilassi Andrea 15 

2015.03.21 JAMK, Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

NetNagyi Klub az Internet Fiesta jegyé-
ben (betegség miatt programváltozás) 
Csáki István: Kaleidoszkóp technikai 
érdekességekből 
Szekér Józsefné: Képes angliai él-
ménybeszámoló 

16 

2015.05.16 JAMK Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

NetNagyi Klub: 
Szilassi Andrea: PC és tablet: Előnyök 
és hátrányok, optimális tevékenységek 
tablethez 
Szilassi Andrea: Laptopbalesetek 

15 

2015.08.15 JAMK Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

NetNagyi Klub: 
Szilassi Andrea: Az okostelefon- és 
tabletsuli folytatódik – Bluetooth, QR-
kód olvasása, Wifi hálózat kialakítása 
otthon 

21 

2015.10.10 JAMK Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

Fókuszban az ismeretszerzés és a ta-
nulás számítógép és mobil eszközök 

bevonásával 
Vári Barbara: Digitális társadalom – 
társadalmi felelősségvállalás. Az 
eMagyarország Centrum online ismeret-
terjesztő tevékenysége 
Vitéz Veronika: Idegennyelv-tanulás 
hatékonyan és könnyedén technikai tá-
mogatással 
Szilassi Andrea: Harvard? Berkeley? 
Nem elérhetetlen! Online szabadegye-

154 
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temek ingyenes kurzusai és a TED isme-
retterjesztő előadásai 
Czeczon Lászlóné: A foltvarrástól az 
indián fonatig. Kézimunka, kreatív ötle-
tek megvalósítása online források fel-
használásával. 
Boldog Ferenc: Erőszakos reklámok, 
trójai programok, böngészőmódosító és 
adatlopó kártevők 
Török Csaba: Egy rendszergazda taná-
csai a biztonságos internetezés érdeké-
ben 

2015.11.23 JAMK, Fő tér 

Workshop és pályázati tájékoztató az 
eMagyarország Centrum képviselőinek 
részvételével e-tanácsadóknak, könyvtá-
rosoknak 
Előadók: dr. Berencsi Judit, Szabó 
Kitti. Házigazda, moderátor: Szilassi 
Andrea 

47 

2015.12.12 JAMK Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

NetNagyi Klub: 
Szabó Ferencné: Kreatív ötletek a 
Pinterestről 
Szilassi Andrea: StoryCorps app és 
egyéb applikáció-ajánlatok 

18 

Összesen: 7 program 286 fő részvételével 286 
 
 

CSOPORTOS LÁTOGATÁSOK, RENDEZVÉNYEK 
 

2015-ben a Tájékoztató és bibliográfiai osztály lebonyolításában az iskolák, pedagógusok 
megkeresésére Petényi Erzsébet a tervezett 10 helyett 11 könyvtárbemutató foglalkozást, 
valamint egy alkalommal felnőtteknek tartott könyvtártúrát. A katalógushasználat 
elsajátítására játékos feladatokat állított össze. 
 
A csoportos látogatások részletezve: 

 
Az Árpád Gimnázium diákjainak – 6 alkalom / 128 fő 
A Sárbereki Általános Iskolának – 3 alkalom / 55 fő 
Vértesszőlősi Könyvtáros klub számára – 1 alkalom / 15 fő 
Cool-túra vetélkedő: 10 db 10 fős csapat (Nagy Ádámmal és Feketsné Kisvarga 
Anitával) – 1 alkalom / 100 fő 
A felnőtt olvasóklub, az Olvasólámpa számára könyvtárbemutató – 1 alkalom / 16 fő 
 
2015 tervezett: 10 alkalom 200 fő 
2015 megvalósult: 12 alkalom 314 fő 
 

A Megyei Könyvtár másodszor vett részt a „Cool-túra – Iskolák vetélkedője 
Tatabányán” című, intézményi összefogáson alapuló rendezvényen. 
Rövid összefoglaló:  

Időpont: 2015. 03. 30. 
Cél: 9 darab 10 fős középiskolás csapatnak különböző csapatfeladatokat kellett 
megoldania több tatabányai helyszínen, köztük a József Attila Megyei és Városi 
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Könyvtár Központi Könyvtárában. Feladatainkkal a célunk az volt, hogy kedvező 
benyomással távozzanak a diákok, és megismerjék a könyvtár szolgáltatásait. 
Szervező: Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda Tatabánya 
Résztvevő iskolák: 

 Fellner Jakab Szakközépiskola 
 Péch Antal Szakközépiskola 
 Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 
 Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Szakközépiskola 
 Bánki Donát Szakközépiskola 
 Remédium Általános és Szakközépiskola 
 Kereskedelmi Vendéglátói és Idegenforgalmi Szakközépiskola 
 Árpád Gimnázium 
 Bárdos László Gimnázium 

A rendezvény probléma nélkül lezajlott. A diákok láthatóan élvezték a könyvtári 
feladatokat és sikerült megismertetni velük a könyvtárat. Sokaknál hatott újként a 
hagyományos könyvtári szolgáltatások bemutatása. Közel száz fő középiskolást ilyen 
közvetlen módon, egy nap alatt nehezen lehet megszólítani, így mindenképp megérte 
csatlakozni a rendezvényhez. 

 
A gyerekkönyvtár foglalkozásai 2015. évben 

 
Foglalkozás típusa Részvevők száma 
Könyvtárbemutató könyvtárhasználati foglalkozás 318 fő 
Tematikus foglalkozások 437 fő 
Papírszínház 638 fő 
Szöszmötölős szerda (július-augusztus) 272 fő 
Játszodás csütörtök (július-augusztus) 145 fő 

 
A Megyei Könyvtár kiállításai és rendezvényei külön mellékletben (1. és 2. számú) 
részletezve, valamint a III. 10. Mutatók – Rendezvény, kiállítás alatt értékelve találhatók. 

 
 

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT FOGADÁSA, SZERVEZÉSE 
 

2015-ben változtak az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos teendők, felelősök. 
Tavasszal két alkalommal is tartottunk szóbeli tájékoztatót az együttműködő 
középiskolák pedagógusai és diákjai számára, de írásos ismertetőt is összeállítottunk a 
kollégák, valamint a szolgálatra jelentkező diákok számára. A közösségi szolgálatosokkal 
kapcsolatos teendők megoszlottak a Tájékoztató és bibliográfiai, a Feldolgozó és 
olvasószolgálati osztály, illetve a Gyermekkönyvtár között, mivel ellátandó feladat 
mindenkinél akadt.  
 
Az év során átfogó tájékoztató jelent meg a honlapon, kidolgozásra került az online 
jelentkezés módja. Az iskoláknak összeállított beszámolót - a Megyei Könyvtárban a 
2014/2015. tanévben teljesített iskolai közösségi szolgálatról – a 6. számú melléklet 
képezi. 
 
 
FIÓKKÖNYVTÁRAK 
 
 A Bánhidai Fiókkönyvtárban az olvasószolgálati feladatok ellátása több 
tevékenységből áll össze. A könyvtáros feladata, hogy javaslatot tegyen a fiókkönyvtár 
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állományának gyarapítására az adott fiók látogatóinak igényei, kérései alapján. A 
kölcsönzéssel kapcsolatos teendők elvégzésén kívül (olvasók regisztrációja, beiratkozás, 
kölcsönzések, visszavételek, hosszabbítások), a könyvtáros figyelemmel kíséri és intézi 
az e-mail útján érkező, kölcsönzéssel és tájékoztatással kapcsolatos kéréseket, kezeli az 
előjegyzéseket. Tájékoztatói feladatokat is ellát, segítséget nyújt a könyvtári állománnyal 
és a számítógépek használatával kapcsolatos kérdésekben, információs társadalmi 
tanácsadást ad az érdeklődőknek. A látogatók kérésére fénymásol, nyomtat, 
dokumentumokat szkennel. Raktárosi feladatokat is ellát, besorolja, rendszerezi a 
dokumentumokat, gondozza, rendben tartja az adott fiók állományát. Kezdeményezi a 
fiókkönyvtár állományából történő törlést, gondoskodik a törölt dokumentumok gépi 
nyilvántartásból történő kivezetéséről. 
Adminisztrációs feladatokat végez, vezeti és összesíti az olvasószolgálattal kapcsolatos 
forgalmi statisztikákat. A pénzkezeléssel kapcsolatos teendőket ellátja. 
A környező iskolákkal, kulturális intézményekkel kapcsolatot tart, igény esetén könyvtári 
foglalkozásokat szervez, közreműködik rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 
 A Bánhidai Fiókkönyvtár tájékoztatással kapcsolatos feladatai között leggyakoribbak 
azon esetek, amikor az olvasó az érdeklődésének megfelelő „jó könyvet” kér, illetve egy 
adott szerző műveit keresi, esetleg ismerőseitől, vagy a médiából szerez információt egy 
mű megjelenéséről, és a könyvtárostól érdeklődik. Szakirodalommal kapcsolatos 
kérdéseik többnyire tanulmányaikhoz, hobbijaikhoz, mindennapi feladataikhoz, 
problémáikhoz köthetőek. Komolyabb szakirodalmi igény esetén, a katalógus alapján 
javaslatot tesz más fiókok állományában található könyvekre, tájékoztatva az olvasót 
arról, honnan tudja leghamarabb az igényeinek megfelelő dokumentumot beszerezni. Az 
olvasókkal való jó kapcsolat fenntartása, bizalmuk elnyerése azt eredményezi, hogy egyre 
több esetben igénylik a könyvtáros segítségét, megosztják véleményüket az elolvasott 
könyvekkel kapcsolatban, jelzik igényeiket a megjelenő újdonságokra. 
 
 A Bánhidai Fiókkönyvtár egyetlen olvasóteremből áll, ahol a kis alapterület miatt a 
gyermek, ifjúsági és felnőtt részleg csupán jól elkülönített polcokra korlátozódik. 
Helyhiány miatt a csoportos gyermekfoglalkozások csak 20 főig tarthatók meg a fiókban, 
nagyobb létszám esetén a szomszédos Családi Intézet ebédlő helyiségét használtuk a 
rendezvény megtartására. Ablak egymásra című rendezvényünk keretében a Csobogó 
Klub alkotásait a két intézmény közös folyosóján állítottuk ki, ahol a látogatók 
megtekinthették a fiatalok által készített képeket.  
 
 Az Újvárosi Fiókkönyvtárban is sokféle könyvtári munkafolyamatot végeznek a 
könyvtárosok. Az olvasói igények felmérése után javaslatot tesznek a beszerzendő 
dokumentumokra, ezzel segítve a szerzeményezést. Olvasószolgálati munkájuk a 
kölcsönzések lebonyolítását és a tájékoztatást is magában foglalja. Raktárosi teendőket is 
végeznek, besorolják, rendszerezik a dokumentumokat a polcokon, fénymásolnak, 
szkennelnek, segítenek a nyomtatásban. Számítógépet, internetet használó látogatóinknak 
kérésre segítséget nyújtanak. 
Jelentős részét képezi a munkájuknak az adminisztráció, mely magában foglalja a 
nyilvántartással kapcsolatos teendőket, a statisztikai adatok gyűjtését, táblázatokba 
rögzítését, és a pénzkezeléssel járó feladatokat, elszámolásokat. 
 Tájékoztató munkájuk során leggyakrabban a „valami jó olvasnivaló” iránti igények 
jelentkeznek. Igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani olvasóinkkal, megnyerni bizalmukat, 
hogy szívesen megosszák olvasmányélményeiket. Ezek alapján próbálják megismerni 
ízlésüket, olvasási szokásaikat, igényeiket. Szakirodalmi jellegű kérdéssel ritkábban 
fordulnak kollégáinkhoz, és általában ez sem mély tudományosságú, inkább hobbi szintű 
érdeklődés, vagy iskolai tanulmányok kiegészítése, vetélkedők kérdéseihez fűződő 
válaszkeresés. 
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 Gyermekek részére külön részlegünk, gyermek olvasótermünk van, ahol az egészen 
kicsik számára mesepolc, válogató sarok lett kialakítva. A gyerekeknek gyakran 
ajánlanak a könyvtárosok életkoruknak megfelelő olvasnivalót. Iskolás gyerekek szívesen 
töltik a könyvtárban az idejüket, baráti csoportokban együtt írják leckéjüket, olvasgatnak. 
A környező iskolákból az elmúlt évben is szívesen fogadták a kollégák a hozzájuk 
látogató tanulócsoportokat, akik könyvtári órákon vehetnek részt. 
 
 A Felsőgallai Fiókkönyvtárban egy légtérben találhatóak a felnőtteknek és a 
gyerekeknek szóló könyvek, de az elhelyezésnél igyekeztünk jól láthatóan 
különválasztani az állományokat. 
A gyerekrésznél vannak asztalok, így itt olvasnak az idősebbek is, de főleg a 
foglalkozásoknál, könyvtári óráknál használjuk ki ezt a lehetőséget. 
Ebben az évben is leginkább a Széchenyi István Általános Iskolából jöttek szervezetten a 
tanulók, akiknek - elsőtől nyolcadikig - könyvtárhasználati órákat tartott kollégánk. 
Egy alkalommal a „MOCORGÓ” baba-mama klub látogatott el a könyvtárba, és az 
anyukák, a területi védőnő, a helyi szociális munkás és a művelődési ház igazgatója 
hallgatta meg könyvtárosunk tájékoztatóját, mialatt a gyerekek a nekik való könyvekkel 
ismerkedtek. 
 
 A Kertvárosi Fiókkönyvtár heti 21 órában tart nyitva. 
A könyvtáros feladatai: kölcsönzés, tájékoztatás, raktárosi feladatok (a könyvtár 
rendjének fenntartása), ruhatárosi feladatok (vigyázni az olvasók értékeire), az olvasói 
gépeknél segít a felhasználóknak (kérésre). 
Kollégánk a rendezvények és foglalkozások szervezésében, levezetésében is 
közreműködik, majd az eseményekről elszámolást, beszámolót készít, cikket ír a Kemlib-
be és ezeket eljuttatja az illetékeseknek. 
Állománygyarapításhoz a fiókkönyvtáros a könyvtárellátó jegyzékeiről, adott összegben 
jegyzéket készít és eljuttatja a gyarapító könyvtárosnak, továbbá végrehajtja az 
állományapasztást is. 
Adatszolgáltatási feladatok: a helyi statisztikák vezetése, összesítése és továbbítása 
magasabb szintekre.  
Pénzkezelési feladatok: számlázás, a bevétel 10 naponkénti elszámolása a központban. 

 
 
4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2015-ben, a 
megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása 

 
MENEDZSMENT, PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG, ELŐADÁSOK  
FELMÉRÉSEK, HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATOK 
 
 
4.1. Menedzsment és kommunikációs tevékenység 
 
A Megyei Könyvtár PR és menedzsment tevékenysége 2015-ben erőteljesebbé vált. 
Nagy Ádám szakirányú végzettségénél fogva is alkalmas a feladatok elvégzésére. Alapos, 
kreatív munkavégzésének, valamint a Tájékoztató és bibliográfiai osztály munkájának 
köszönhetően javultak a médiakapcsolatok, erősödött a Megyei Könyvtár közösségi 
szerepe, új reklámfelületeken, egységes arculattal jelentünk meg és még határon túlra is 
kiterjesztettük tevékenységünket. 
 
Havonta sajtólevél formájában tájékoztattuk a médiát az aktuális kiemelt 
rendezvényekről, többféle formátumban csatolt, ízléses plakátjaink kíséretében. A helyi 
sajtóval való rendszeres kapcsolattartás érdekében havonta több sajtólevelet, értesítést 
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küldtünk ki részükre a programokról és a közérdekű információkról egyaránt. Többnyire 
– saját ingyenes hirdetési felületeik kapacitásának függvényében – tudósítottak is az 
aktualitásokról. 
A rendezvények plakátjai mintasablonok alapján készültek, a személyiségi jogok miatt 
elláttuk a szükséges figyelmeztetésekkel, és a rendezvényeink támogatóira is felhívtuk a 
figyelmet. 
Minden központi és fiókkönyvtári eseményhez készült egyedi, valamint minden 
hónapban egy összefoglaló plakát, melyen az összes adott hónapban megrendezett 
nyilvános esemény fontosabb adatai szerepeltek.  
Nem készültek plakátok a nem mindenki számára nyilvános eseményekhez és a külső 
szervezésű (könyvtáron kívüli intézmény – AGORA vagy szervezet - MKE) 
eseményeihez. A plakátokon kívül a kiemelt, nagyobb látogatói számot feltételezhető 
eseményekhez egyedi meghívó is készült. 
Sajnos a Megyei Könyvtár kérésének ellenére a külső helyszínek nem minden esetben 
tüntették fel nevünket, logónkat, szerepünket, így joggal érezzük, hogy munkánkra ugyan 
számot tartanak, de csak önös érdekek mentén gondolkodnak. 
 
A könyvtár épületein kívül az alábbi helyeken népszerűsítettük programjainkat 
plakát kihelyezésével: 
 
 Megyeháza 
 Árpád Gimnázium 
 EDUTUS Főiskola és könyvtára 
 Erkel Ferenc Zeneiskola 
 Agora 
 Tatabányai Múzeum 
 Fortuna Jegyiroda 
 Mi Mozink 
 KPVDSZ – a tatabányai nyugdíjasklubok 
 Puskin 
 Florette virágbolt 
 Fő téri Kézműves bolt 
 Figura kreatív bolt 
 Természet Patikája gyógynövénybolt 
  
Informatív és tájékoztató grafikai anyagok készültek 2015-ben: 
 
 Aktualizáltuk a Megyei Könyvtár információs tábláját a bejárat mellett. 
 2015 őszére megterveztük és kihelyeztük a Központi Könyvtár három pontjára a 

felnőtt olvasótér térképét, hogy megkönnyítsük a könyvtárban a tájékozódást. 
 Az 10. Országos Könyvtári Napok (másik – a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár által hagyományosan, régóta használt – nevén: a 44. Könyvtári Hét) 
alkalmából könyvtári könyvjelző készült a KNYKK Zrt. támogatásával. 

 A Központi Könyvtár területén informatív, figyelemfelhívó plakátok készültek: 
– beiratkozási díjszabás táblázata, 
– „Csendet kérünk” felirat, 
– figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy rendezvényeinken kép- és hangfelvételek 
készülnek, 
– Márai programok tájékoztató feliratai, 
– egyéb kisebb munkával járó, de szükséges feliratok (lakossági tájékoztatók, 
tájékozódást segítő feliratok stb.). 
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 Bánhidai Fiókkönyvtárunk bejáratához nyitva tartást tartalmazó plakát, valamint a 
szomszédos Puskin Művelődési Ház bejáratához a könyvtárba jutást segítő tájékoztató és 
egy nyitva tartást tartalmazó felirat is kihelyezésre került. 
 Bánhidai Fiókkönyvtárunk „Vers képekben” elnevezésű fotópályázatához plakát 
készült, amit az összes könyvtárunkba eljuttattunk. 
 
Kiadvány-szerkesztési feladatok 2015-ben: 

 
A Megyei Könyvtár fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységének széles körű 
ismertetésére 2015-ben önálló kiadvány készült: Nász János – Nagy Ádám: Az ökológiai 
gondolkodás erősítése Tatabánya város lakóközösségében könyvtári eszközökkel. A füzet 
online formában is elérhető honlapunkon 
(http://www.jamk.hu//letoltesek/files/JAMK_oko-fuzet.pdf) 
 
Elkészült a gyermekkönyvtár 2015/2016-os brosúrája, amely tartalmazza a 
gyermekkönyvtár szolgáltatásait, és a részleteket ezen időszak rendszeres 
rendezvényeiről. 
 
Frissítésre került a könyvtár általános tájékoztatója, kiegészítve újabb szolgáltatásainkkal, 
és elérhetőségeink módosításával. 
 
KeMLIB: a Megyei Könyvtár elektronikusan kiadott megyei könyvtárszakmai folyóirata 
folyamatosan jelent meg 2015-ben is (a két összevont számmal és az éves 
tartalomjegyzékkel együtt összesen 10 szám). Rovatszáma nem bővült, továbbra is a 
rovatvezetők gondoskodnak a témánként beérkezett cikkekről. Közel 2,4 %-kal több 
oldalszámot, és 4,5 %-kal több cikket tartalmazott a 2015. évi évfolyam a 2014. évihez 
képest. 
 

 
Tovább fejlesztettük közösségi oldalunkat, és megosztottuk híreinket a Facebookon is. 
Itt folyamatosan kommunikáljuk programjainkat, szolgáltatásainkat, közérdekű 
információinkat, de emellett közlünk szórakoztató, informatív, a könyvtárak és a tudás 
szellemiségét tükröző egyéb tartalmakat is. Oldalunk folyamatosan, napi szinten 
átlagosan 2-3 bejegyzéssel frissül, a kétoldalú kommunikáció bevált eszközévé vált. Év 

2015. évi 
lapszám Darab Oldalszám Cikkek 

száma 
2014. évi 
lapszám Darab Oldalszám Cikkek 

száma 

1. 1 35 24 1. 1 45 23 
2. 1 29 16 2. 1 39 24 
3. 1 36 26 3. 1 39 24 

4-5. 1 43 29 4. 1 38 22 
6. 1 44 32 5-6. 1 49 35 

7-8. 1 69 40 7-8. 1 54 36 
9. 1 40 20 9. 1 37 19 
10. 1 70 46 10. 1 49 30 
11. 1 50 21 11-12. 1 49 30 

Éves tarta-
lomjegyzék 

1 13  Éves 
tartalom-
jegyzék 

1 10  

Összesen: 10 429 254 Összesen: 10 419 243 
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végére a Gyermekkönyvtár saját Facebook oldala is elkészült. Az események 
megosztásától a látogatottság növekedését vártuk.  

 
Nagy Edit az olvasóklubnak hozott létre saját Facebook oldalt két éve. Ennek 
gondozásáról, információval való feltöltéséről ő gondoskodik. A visszajelzések az idős 
korosztály miatt alacsonyabb arányúak. A fenti kategóriák szerint 1 privát üzenet és 1 
vélemény érkezett.  

Közösségi oldalaink közül 2015-ben csak a Facebook oldal volt aktív, de jelen vagyunk a 
Google Plus-on is. 2015-től a Google tartalomkereső szolgáltatásaival rendszeresen 
pásztázzuk az interneten rólunk szóló híreket, valamint az előrelépésünket segítő, 
programokat ösztönző lehetőségeket. 

Arculatunk erősítésére és a minél sokrétűbb tájékoztatásra fejlesztettük tovább 
honlapunkat, új menük/blokkok kerültek kialakításra: 
- „A fenntartható jövőért”: Nász János megtervezte és Szilassi Andrea alakította ki a 
blokk arculatát, amely egy helyen tartalmazza az 2015-ben indított Öko-cikktárat, a 
folyamatosan szerkesztett, havi megjelenésű Öko-hírlevelet, és annak archívumát. Ide 
csatlakozik az MTI naponta frissülő Környezetvédelmi hírlevele is.  
- Helyismeret. 
- Iskolai közösségi szolgálat. 
- Ajánló bibliográfiák. 
- Az egyéb adatbázisok menü az augusztustól előfizetett ADT+ adatbázissal 
gyarapodott. 
 
Hírlevél-szolgáltatásunk folyamatos volt az év során, összesen 80 számot 
szerkesztettünk a saját hírlevelekből és 160 került PDF formátumban a honlapunkra az 
MTI előfizetés következtében. A Rendezvény hírlevél fele a 2014 évinek; az összevont 
szám miatt csökkent az Öko-hírlevél száma (10-ről 9 db-ra, de tartalmában túlnőtt a 
hírlevél formán!); megszűnt az Olvasásra születni–Hordozóklub hírlevél (a klub 
vezetésére nem akadt jelentkező); ugyanakkor jelentősen nőtt az Újdonságok hírlevél 
száma (40 db/2014, 48 db/2015). Összességében 285,7 %-os növekedésről beszélhetünk.  
(Részletes lista lásd III. 5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenység 
megvalósulása). 
 
Híreinket levelezőlistákon osztottuk meg (KATALIST – könyvtári levelező lista). 
Rendszeresen értesítettük a középiskolákat a városi, a megyei és az országos kiírású 
pályázati lehetőségekről, versenyekről, valamint figyelmükbe ajánlottuk könyvtárunk 
öko-könyvtárát, mint kutatóbázist. Ez utóbbiról levelezéseink, a mások által szervezett 
rendezvényeken való megjelenésünk és kiküldetéseink során, széles körű propagandát 
fejtettünk ki, számos helyre továbbítottuk könyvtárunk hírét (pl. Klímabarát Települések 
Szövetsége, Zöld Sziget Kör, a "Könyvtár, ami összeköt" – Kárpát-medencei fiatal 
magyar könyvtárosok hazai gyakorlati színhelye). 
A könyvtár 2015-ben első ízben képviseltette magát a Vértes  Agorája által szervezett II. 
Kulturális Piacon, mely nem csak alkalmas intézményi kivonulást, hanem a részt vevő 
óvodák és iskolák fogadását, a záró verseny lebonyolításában való részvételt is jelentett 
könyvtárunknak – ismételten zöld könyvtárunk hírét terjesztve.  
 
A publikációk és nyilatkozatok szép számban teszik tanúbizonyságát a könyvtár 
környezettudatos tevékenységének. (Részletes lista lásd III. 10. Mutatók – Tudományos 
kutatás.) 
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Fő téri központunkban parafatáblák, asztali lap- és prospektustartók beszerzésével 
növelni tudtuk hirdetőfelületeinket. Az aktuális programok és felhívások a számítógép-
monitorok háttérképeként is felhívták a figyelmet.  
Sajnos a költségvetés nem teszi lehetővé fizetett hirdetések megjelentetését, 
reklámfelületek bérlését. Holott ez nyilvánvalóan növelné erőfeszítéseink eredményeit, 
könyvtárunk látogatottságát. 
 
A Megyei Könyvtárat népszerűsítő video felvételei a nyár folyamán elkészültek, melynek 
forgatókönyve szerint minden szolgáltatásunk és kiemelt gyűjteményünk bemutatásra 
került. 2015 nyarán az Árpád Gimnázium amatőr színjátszó csoportjával közösen 
forgattunk néhány jelenetet. Ennek célja az volt, hogy rövid, szórakoztató videókkal 
csábítsuk a könyvtárba a fiatalabb generációt, mivel ez a korosztály keveset jár 
könyvtárba. Sajnos emberi erőforrás hiánya miatt az utómunkálatok 2016-ra maradnak. 
 
A kapcsolatok bővülésével a Megyei Könyvtár új együttműködési lehetőségeket tudott 
feltérképezni (KNYKK, Cser Kiadó, Vértesi Erdő Zrt.), erősödött viszonya a 
környezettudatosságot szem előtt tartó tatabányai civil és intézményesített szervezetekkel 
(MCE Felsőgallai Amatőr Csillagász Klub, Tatabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület, 
magánszemélyek). 
2015-ben a határon túli kapcsolatok is együttműködési szerződésben öltöttek formát. 
(Részletesen lásd. III. 9. Partnerség, önkéntesség.) 

 
A nyilvánosságot segítő fent felsorolt tények ellenére a könyvtár látogatottsága nem 
növekedett, azonban megnőtt a külső felkérések száma. Az intézményi megkereséseken 
túl a külső előadások megtartására is több felkérés érkezett. Nem várt, munkaterven felüli 
eredmény volt a határon túli felkérésnek eleget tenni (lásd 1.2.), és a megye 
településeinek digitális továbbképzésében részt vállalni (Szilassi Andrea). Raktárosaink a 
települési könyvtárak állományrendezésében több helyütt szép munkát végeztek.  
 
A Megyei Könyvtár média-megjelenéseinek részletes táblázatát lásd a 3. számú 
mellékletben. 
 
  

4.2. Minőségirányítási feladatok  
 
Fő feladatunk volt felkészülni a 2015. évi olvasói elégedettség-mérésre. Az Olvasói 
elégedettségmérés kérdőíve július 1-jén elkészült. Előre meghatározott, a 
látogatottságunk szempontjából ideális időszakban kívántuk kibocsátani. A kitöltésre a 
Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári napok kezdetétől, 2015. október 6-ától adtunk 
lehetőséget december 12-ig (meghosszabbított dátum). Összesen 100 darab kérdőívet 
másoltunk és helyeztünk el az olvasótérben. Az online olvasói felületre november 3-án 
tettük fel az adatlapot, és a kézzel kitöltött kérdőíveket szintén online regisztrációs 
felületen rögzítettük november 18-ától. 245 db kézzel kitöltött és 177 db online kérdőív 
(összesen 417 db) került feldolgozásra, ebből 5 db nem volt értékelhető. Az adatok 
kiértékelése 2016. január–február hónapokban történik, az év végi és év eleji fokozott 
figyelmet igénylő feladatok és a sürgős határidők miatti csúszás okán. 
 
Nem volt a munkatervben előírva, de év végén úgy látszott, hogy a kétirányúság 
biztosítására olvasóink részére olvasói fórumot kell kialakítani, melynek egy 
egyszerűsített vázlata december 31-ig elkészült. Felelőse 2016-ban Petényi Erzsébet lesz. 
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HATÁRON TÚLI KAPCSOLATOK terén is előrelépés történt.  
 
A Megyei Könyvtár hosszú távú együttműködési megállapodást, testvérkönyvtári 
megállapodást kötött az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárral. A szerződés rögzíti a 
testvérkönyvtár magyar nyelvű állományának hazai dokumentumokkal történő 
gyarapítását ajándékok és a Kölcsey pályázat támogatása útján; kölcsönös könyvcserét az 
olvasói kérések esetén; közös pályázást és közös rendezvények lebonyolítását, a 
nemzetiségi kisebbségek kultúrájának fejlesztését ösztönző módon; egymás 
rendezvényein, továbbképzésein való részvételi lehetőséget. 
 
Határon túli meghívásra a Megyei Könyvtár szereplési lehetőséget kapott 2015. június 
16-17-én a szlovákiai rendezésű Közösségi könyvtárak (Komunitná knižnica) 
konferenciára, a Felső-Zempléni Körzeti Könyvtár és a Gyöngy Polgári Társulás 
szervezésében, hogy a Megyei Könyvtár ökotevékenységét, a hazai gyakorlatot 
bemutathassa. A Megyei Könyvtárat Nagy Ádám és Nász János képviselte. Nász János 
két előadást tartott a Zsolnai Megyei Könyvtárban (Krajská knižnica v Žiline) és 
Rajecfürdő Városi Hivatalában (Mestský úrad Rajecké Teplice).  
Az esemény a Megyei könyvtár kapcsolatainak bővülését eredményezte, valamint pozitív 
módon befolyásolta a stratégiájában megfogalmazott környezettudatossággal és 
fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységét, ismertségét és a határon túli megítélését.  
A határon túli hazai állománygyarapításra 2015-ben több alkalommal került sor, ily 
módon nemcsak az érsekújvári, de az általuk ellátott könyvtárakat is sikerült hazai, 
magyar nyelvű könyvekhez juttatni.  
 2015. április 13-án a Könyvtárosok világnapja alkalmából szakmai tapasztalatcserével 
ajándékkönyvek átadására került sor az Anton Bernolák Könyvtárban. A Megyei 
Könyvtár ajándékba kapott könyveiből leválogatott 360 db jó minőségű szépirodalom és 
kézikönyv a saját és az általuk ellátott települési könyvtárak állományát volt hivatott 
gyarapítani.  
 A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatát kihasználva 50 kötet, nettó 100 ezer forint 
fogyasztói áru, de 150 ezer Ft értékű, magyar nyelvű könyvhöz tudtuk őket juttatni. A 
könyvek átadására 2015. szeptember 21-én került sor. 
 Partnerünk október 19-i látogatása alkalmával 20 db értékes lexikonkötetet adtunk át 
az általuk ellátott települési könyvtárak használatára. 

 
A Megyei Könyvtár Facebook oldalának használati statisztikái:  

 
A Megyei Könyvtár Facebook-oldalát Nagy Ádám kezeli és gondozza. A Facebookon 
a könyvtár 2015. január 26-ig személyes profilként volt elérhető, 3313 követővel. 
Ekkor üzleti oldallá konvertáltuk a könyvtár Facebook megjelenését. 2015. december 
31-én 3277 személy kedvelte oldalunkat. Ez 36-tal kevesebb, mint a januári 
induláskor. A negatív különbség oka, hogy 2015. március 12-én a Facebook minden 
oldalról eltűntette az inaktív felhasználókat. (Forrás: http://besocial.hu/2015/03/ez-
rosszul-erinti-majd-az-adminokat-drasztikusan-csokkenhet-a-facebook-rajongok-
szama, letöltési ideje: 2015.12.10.)  
Könyvtárunk oldalán ebből kifolyólag március 12-ről 13-ra 3207 főre esett vissza a 
kedvelők száma. 
 
Fizetett Facebook hirdetés ebben az évben nem volt. Csak „organikus eléréssel”, 
vagyis nem fizetett tartalmakkal tájékoztattuk oldalunk kedvelőit.  
 
Facebook oldalunk fontosabb statisztikai adatai 2015. 01. 26. és 2015. 12. 31. között: 
- Legaktívabb (kedvelések, megosztások, hozzászólások) hónapok nagyság szerint, 

csökkenő sorrendben: október, november, december; 
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- Legnagyobb elérést és egyben aktivitást eredményező bejegyzés (más néven 
„post”): 2015. október 20-i bejegyzés, ami a Könyvvásár november 9-i plakátját és 
az alábbi szöveget tartalmazta: „Könyv keresi új gazdáját!  # Könyvvásár   # JAMK ”. 

A bejegyzés számokban: 
 6262 elérés, 
 232 aktivitás (129 kedvelés, 91 megosztás, 12 hozzászólás), 
 553 bejegyzésre való kattintás, 
 216 fényképmegtekintés 
- A Facebook oldalunkra, vagyis az idővonalra 2015. november 10-én kattintottak a 

legtöbben, összesen 108 alkalommal. Ez volt a csőtörés miatti rendkívüli zárva 
tartásunk első napja. 

- A különböző bejegyzés-típusok sikeressége az átlagos elérés és az interakciók 
száma szerint: 

 Állapot:   714 átlagos elérés,  
    45 bejegyzésre kattintás,  
    14 kedvelés, hozzászólás, megosztás. 
 Fénykép:   542 átlagos elérés,  
    42 bejegyzésre kattintás,  
    15 kedvelés, hozzászólás, megosztás. 
 Megosztott videó:  493 átlagos elérés,  
    20 bejegyzésre kattintás,  
    5 kedvelés, hozzászólás, megosztás. 
 Hivatkozás:   452 átlagos elérés,  
    18 bejegyzésre kattintás,  
    9 kedvelés, hozzászólás, megosztás. 
 
A Facebook oldal főbb demográfiai statisztikai adatai a 2015.01.06-i állapot szerint:  
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Az oldalt kedvelők nemi aránya: 68 % nő – 31 % férfi. 
A teljes kedvelők 24 %-a a 35–44 év közötti korosztályba tartozik. Ezt követi 21 %-al 
a 25-34 éves korosztály. Így összességében elmondható, hogy a teljes Facebook rajon-
gók közel fele (45 %) a 25-44 közötti korcsoporthoz tartozik.  
A korcsoport és a nemek metszetében, 17 %-al a legkiemelkedőbb korosztály a 35–44 
közötti nők. 
Tatabánya városához köthető kedvelők száma 1810 fő. 

 
 
Gyermekkönyvtár 
 
A különböző nevelési és oktatási intézményekkel folytatott kapcsolattartás fontos eseménye 
volt a 2015-ös évben a Nyitott Kapuk rendezvénysorozat. Ennek keretében a 
gyermekkönyvtár is kitelepült A Vértes Agorájába, ahol a gyermekkönyvtár és a 
fiókkönyvtárak gyerekek részére szóló szolgáltatásait, programlehetőségeit ismertettük meg a 
nagyközönséggel, majd a résztvevő óvodai csoportok, iskolai osztályok látogatást tettek 
könyvtárunkban. 
Tevékenységünk során arra törekszünk, hogy mind jobban kapcsolódjunk az iskolai 
tananyaghoz, szem előtt tartva a változó világgal együtt járó igényeket (öko szemlélet, 
digitális kompetenciafejlesztés, stb.). Hagyományos könyvtárbemutató, könyvtárhasználati 
foglalkozásaink sorába beiktattuk az online-katalógushasználatot, míg természetesen a jól 
bevált tematikus foglalkozások, és a Papírszínházak is vonzóak a felhasználók körében. 
A tárgyév során 15 intézményből, 83 alkalommal, 1800 fő vett részt csoportos 
foglalkozásainkon. 

Augusztus végén a gyermekkönyvtár, és az adott oktatási-, nevelési intézményhez 
legközelebb eső fiókkönyvtár foglalkozásait tartalmazó témaajánlatot küldtünk az 
intézményeknek, annak érdekében, hogy a tanév elején készülő munkatervükben már 
szerepelhessen könyvtárlátogatás is egy-egy konkrét témakörben. 

A különböző városi rendezvényeken való megjelenéssel, valamint az oktatási-, nevelési 
intézményekkel való intenzívebb kapcsolattartással kívánjuk felhívni a figyelmet a 
gyermekkönyvtár szolgáltatásainak sokrétűségére. Fontosnak tartjuk, hogy intenzíven jelen 
legyünk mind a köztudatban, mind pedig a pedagógusok látóterében annak érdekében, hogy 
tudatosan keressék a könyvtárat akár programlehetőség, akár tananyag kiegészítés 
szempontjából. 
 
 
5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 
 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.   
 

Szolgáltatás 2015-ben megvalósult 
(I/N) Részletek 

Honlap I Az aktuális szolgáltatások, új adatbázisok meg-
jelenítése. Ökológiai tudnivalók egy helyen 
gyűjtése, a könyvtár öko-szemléletének és kül-
detéstudatának megfelelően önálló menüben, 
válogatott cikkgyűjteménnyel. 
Nem tervezettként a Helyismeret menü kialakí-
tása önálló menüben. 
Iskolai Közösségi Szolgálat tájékoztató felülete 
a honlapon. 
Ajánló bibliográfiák kiemelése önálló menüben. 
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OPAC I Az állomány folyamatos feltárása, új keresési 
szempontokkal. A nemzetiségi és helyismereti 
állományra vonatkozó adatok pontosítása. 
„Könyvtárunk a sajtóban” c. adatbázis honlapon 
elérhető, kereshető formában. 

Adatbázisok I Irodalomjegyzék a Komárom-Esztergom Me-
gyei Értéktár számára.  
Cserteg István összeállítása a Komárom-
Esztergom megyében forgatott filmekről. 
ADT+ adatbázis előfizetéssel. 

Referensz szolgáltatás I Megbízási szerződés alapján; Libinfo; a tájé-
koztató szolgálat e-mail elérhetőségein és tele-
fonszámain keresztül. 

Közösségi oldalak  I Társintézményekkel együttműködve informáci-
ók cseréje, hozzáférési lehetőség biztosítása, a 
könyvtár közösségi oldalainak fejlesztése: 
Facebook (felnőtt, gyerek), Google+. Nem va-
lósult meg a Twitter. 

Hírlevél I Jelenlegi hírlevelek: Rendezvénymeghívó, 
Öko-hírlevél Öko-hírekké bővült cikkgyűjte-
ménnyel, Újdonság-hírlevél, Mesesarok, 
Kemlib - újként MTI Környezetvédelmi Hírle-
vél előfizetéssel. 
Nem valósult meg az Informatikai hírlevél. 

RSS - - 
Digitalizálás I Helyismereti dokumentumok digitalizálása: A 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra és előz-
ményei, Komárom megye a sajtó-
ban/sajtóbibliográfia 1-8 kötet. 
Az Elektronikus Könyvtár fejlesztése elindult, 
szerkesztési elveinek felülvizsgálatával. 
A megyei sajtófigyeléssel összefüggésben digi-
talizált helyismereti cikkek feldolgozása. ÚJ – 
sajtófigyelő szolgálat (T-Szol) papíralapú cik-
keinek digitalizálása. 
Nem valósult meg az Aprónyomtatványok 
digitalizációja, munkaterve kész. 

 
RÉSZLETESEN: 
 
Olvasóink online, a nap 24 órájában férnek hozzá személyes kölcsönzéseikhez, 
használják katalógusunkat, határidőt hosszabbíthatnak vagy előjegyezhetnek. 
Kérdésekkel, tájékoztatási igénnyel nyitva tartási időben a tájékoztató- és olvasó-, 
valamint a könyvtárközi kölcsönzés szolgálat elektronikus úton is rendelkezésre áll.  
 
Az intézmény www.jamk.hu domain nevű honlapja 5 nyelven érhető el. (A frissülő 
tartalmak azonban csak magyarul olvashatók.) 
 
A Könyvtári Szolgáltató Rendszer www.kszr.hu domain nevű honlapja csak magyar 
nyelven érhető el. 
 
A NetNagyi klub honlapja (www.netnagyiklub.hu) alapvetően magyar nyelvű, de van 
beágyazott fordító modul, amely egy egyszerű nyelvválasztással 89 nyelvre fordítja le az 
egyes oldalak szövegét. 
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Látogatottsági statisztikák: 
 

www.jamk.hu 
intézményi honlap 

Éves látogatottság 

2014. 368.809 
2015. 394.291 

 
Részletezve ebből:  

- opac: 179.169 látogató 
- katt.hu: 43.166 látogató 
- kemkszr.hu: 11.751 látogató 

 
 

www.netnagyiklub.hu 
 

Éves látoga-
tottság 

Havi látogatott-
ság 

Napi átla-
gos forga-

lom 

Hány országból 
volt látogató? 

2014.         118.636                9.886            330                       130     
2015.         134.599             11.217            374                       143     

 
 

Tartalomfrissítések gyakorisága (az intézményi webhelynél) 
 

  
Tartalomfrissítés 

évente 
Munkatervben 

tervezve 
Tartalomfrissítés 

havonta 
Változás 
mértéke 

2014. 104  n/a 12   
2015. 399  144 33,25 277 % 

 
 

Tartalomfrissítések gyakorisága (a NetNagyi Klub webhelyénél) 
 

  

Tartalomfrissítés 
éves gyakorisá-

ga 

Tartalomfrissítés 
havi gyakorisá-

ga 

Változás 
mértéke 

2014. 61 5   
2015. 49 4 80 % 

 
 
A közösségi média felületein egyelőre csak a Facebook oldalon aktív a megyei könyvtár. 
Itt a tartalom folyamatosan frissül, napi szinten átlagosan 2-3 bejegyzéssel. 
Honlapunkon jelenleg csak a „Könyvtárunk” menüpontja érhető el több nyelven (angol, 
német, szlovák, francia). A főoldal fejlécében található zászlók, mint oldalfordító 
funkciók, nem működnek. 
 
Az intézményi honlap periodikusan frissülő oldalai: 

 Közelgő rendezvényeink a nyitólapon, 
 Eseménynaptár és rendezvényeink listája alap-információkkal, ahonnan link vezet az 
egyes események önálló oldalaihoz, 
 Újdonságok – Nyitólap,  
 Kulturális ajánló, 
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 Könyvtár – Képtár, a központi könyvtárunk havi kiállításaival, 
 Öko-hírek, 
 Öko-cikktár (2015-ben új), 
 Megyénkről írták - sajtóbibliográfia lapszemle alapján, 
 Kemlib – a Komárom-Esztergom megyei online könyvtárszakmai folyóirat, 
 Fotógaléria rendezvényeinkről, 
 A gyermekkönyvtár programjai egy külön webhelyen, 
 A gyermekkönyvtár pályázati felhívásai, feladatlapjai, tájékoztatás a 
többfordulós versenyek állásáról. 

 
Az intézményi honlap alkalmanként, de évente többször is  frissülő oldalai: 

 Az 5 fiókkönyvtár oldala - rendezvények, pályázati és egyéb felhívások, 
 Könyvtárak Tatabányán - változások a fenntartói, könyvtári vagy könyvtárosi 
adatokban, elérhetőségekben, 
 Könyvtárak a megyében - változások a fenntartói, könyvtári vagy könyvtárosi 
adatokban, elérhetőségekben, 
 NKA pályázati beszámolók, könyvtári heti programok (Összefogás program címen), 
 Könyvtárhasználati szabályzatunk és szolgáltatásaink díjszabása, valamint egyéb 
dokumentumaink, 
 Elérhetőségeink személyi változások követésével, 
 Ajánló bibliográfiák (2015-ben új), 
 Folyóirataink listája az év közbeni változások követésével, 
 További, itt nem megnevezett és ritkábban frissülő oldalak. 
 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály sajtófigyelő szolgáltatásai: 
 

- Az Agora Nonprofit Kft. számára 2015-ben 650 cikket digitalizáltunk, melyek a 
Vértes Agorája honlapján, a „Sajtófigyelő” menüpontban is lekereshetők 
(http://www.avertesagoraja.hu/cikk/sajtofigyelo.html). A sajtófigyelés során 2 megyei 
napilap és 3 folyóirat repertorizálásáért, feldolgozásáért volt felelős a Tájékoztató és 
bibliográfiai osztály.  

 
-   A T-Szol Zrt. számára 285 cikket és online híranyagot tettünk elérhetővé az erre 
kialakított felületen (http://sajtofigyeles.jamk.hu/t-szol/_digest.php). 
 
Részletezve: 
 

Téma Papír alapú 
cikk (db) 

Online 
híranyag 
(db/link) 

Összesen 

T-Szol Zrt. 10 8 18 
T-Szol Zrt. 
divíziói 17 26 43 

TMJV 
önkormányzata 144 26 170 

Tatabánya az 
országos 
médiában 

5 49 54 

Összesen 176 109  285 
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A T-Szol sajtófigyelés naponta 1 megyei, 4 országos napilap, A mi Tatabányánk című 
havi magazin, 3 weboldal (kemma.hu, origo.hu, index.hu) vonatkoztatható rovataira 
terjedt ki, szigorú időkorlátok között. 
 
A könyvtári opacban történt munka: A Tájékoztató és bibliográfiai osztály 
munkatársai nem csak a gyarapítás során találkoztak az új dokumentumokkal. 
Állományba vételt követően az opacban történő feldolgozottság, feltárás, a tanulás és 
kutatás támogatására, a gondozott különgyűjtemények, ajánló bibliográfiák miatt, a 
honlap-tartalom (pl. Újdonságok, Kulturális ajánló) gazdagítására felülvizsgálták őket, 
ennek érdekében a többi osztállyal szorosan együttműködtek. Új tárgyszavak, annotációk, 
új „katalógus”ok (pl. nemzetiségi cikk) építésével segítették a tanulás és kutatómunka 
folyamatát. A Tájékoztató és bibliográfiai osztály munkatársai 2015-ben 653 rekordot 
vittek be újként, és 525 rekordot módosítottak. Ez együttesen 830 %-os többlet a 2014. 
évihez képest.  
 
Digitalizálás: Az Arcanum digitalizálás céljából a megyei napilap 1952-2005 közötti 
számait, bekötve 240 db kötetet vett át. Állagmegóvás miatt került sor a Komárom megye 
a sajtóban c. sajtóbibliográfia 1-8. köteteinek digitalizálására. 

 
 
ONLINE MEGYEI SZAKFOLYÓIRATUNK 
 
A KeMLIB című, online megjelenő Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai 
folyóirat 2015 során megjelent lapszámainak részletes adatait lásd a III. 4. A 
menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2015-ben, a megyei 
könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása pontban.  
2014-ben 9 megjelent szám szerepelt a statisztikában. Akkor nem vettük figyelembe az 
éves tartalomjegyzéket, így 2015-ben 10 szám készült el, számonként 8 rovattal. A 
cikkek mennyisége és az oldalszámok nem növekedtek szignifikánsan, mindazonáltal 
egyértelmű színvonal-emelkedés volt tapasztalható az idei számoknál. A megye egyre 
több könyvtárából és kulturális intézményéből kapunk cikkeket. Az írások terjedelmi 
szempontból sokfélék: a rövid, hírközlésre szorítkozó esemény-beszámolók mellett 
hosszabb cikkek is érkeznek, és nem csak a szűkebb szakmához kapcsolódóan.  
Az olvasók pozitív visszajelzése mellett szakmai elismerés volt 2015-ben, hogy az OSZK 
már nemcsak távoli eléréssel szolgáltatja folyóiratunkat, hanem az Elektronikus Periodika 
Archívum és Adatbázisban (EPA) teljes szöveggel is elérhetővé, kereshetővé tette.  
Sajnos a tájékoztató könyvtárosi feladatok, az e-tanácsadás, a tanfolyam-szervezés, a 
hírlapszerkesztés és a honlap-kezelés feladatai nem teszik lehetővé a tartalom szélesebb 
spektrumát. 
 
A KeMLIB rovatai:  
 
– Megyei körkép (beszámolók rendezvényekről, konferenciákról)  
– Mi újság a KSZR háza táján? (2015-ben új rovat)  
– Kitekintő (megyénk határain túli könyvtári programok, konferenciák; 
határon túli kapcsolataink; szakmán átívelő, de kultúrához, könyvtári tevékenységhez 
kapcsolható témájú cikkek) 
– Gyereksarok (Események gyermekkönyvtáraink életéből)  
– Helytörténet, honismeret (Könyvrecenziók, tanulmányok összefoglalói, 
helytörténeti események és könyvbemutatók beszámolói, nekrológok)  
– Egyesületi élet (Beszámolók az MKE tanácsüléseiről és egyéb szakmai 
programjairól; az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének szakmai 
programjairól) 
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– Klikk (Rövid hírek, linkajánlatok az információs társadalom világából)  
– Megyénk könyvtárai a sajtóban (sajtóbibliográfia a könyvtári szaksajtó 
és az országos lapok cikkei alapján.) 
 
Az év során megjelent cikkek témái, szerzői megismerhetők részletesen a decemberben 
megjelent éves tartalomjegyzékünk alapján: 
http://www.jamk.hu/letoltesek/files/2015_osszesitett_tartalomjegyzek.pdf  
Az egyes lapszámok megtekinthetők honlapunkon és az EPA-n:  
http://kemlib.jamk.hu és 
http://epa.oszk.hu/02700/02762  
 

 
Elektronikus hírlevelek a Megyei Könyvtár szerkesztésében és felületén: 

 
 
 Periodicitás 2014. 2015. 

Rendezvényeink 
 havonta 24 12 

Újdonságok 
 hetente 40 48 

Kemlib 
 havonta, ill. kéthavonta 9 10 

Öko-hírlevél 
 havonta, ill. kéthavonta 12 10 

Olvasásra születni 
 – Hordozóklub 
 

alkalmanként 8 0 

ÖSSZESEN: 93 81 
MTI környezetvédelmi hírlevele közreadva  0 160 

  
Hírleveleinkre fel lehet iratkozni. 
 
Az online arculattervezés során 2015 késő őszére megváltozott az Öko-hírlevél (9 db). 
2013 óta elérhető a honlapon, külön a hírlevélre feliratkozás lehetőségével. Már áprilistól 
bővült a tartalma az öko-cikktárral és TED-ajánlókkal (a Technology, Entertainment and 
Design nonprofit szervezet honlapján - 8 db). A könyv- és linkajánlók (216 db) mellett 
energetikai híreket (éves szinten 10 db), valamint a saját és mások öko-rendezvényeinek 
bemutatását kínáló hírlevél túllépett év végére a hírlevél formán, ezért a hírlevélből hírek 
lett. Ezeket 8 havi, és egy duplaszámmal tettük nyilvánossá.   
 
Részletesen:  
 
Öko-hírek január: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201501 
Öko-hírek február: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201502 
Öko-hírek március: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201503 
Öko-hírek április: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201504 
Öko-hírek május: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201505 
Öko-hírek június: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201506 
Öko-hírek szeptember: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201509 
Öko-hírek október: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201510 
Öko-hírek november- december: http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/201511-12 
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Újdonság-hírlevél: 
 
A megyei könyvtár honlapjának „Újdonságok” című rovatába heti rendszerességgel 
készült a frissen állományba vett könyvekről válogatás, amely könyvismertetővel került 
ajánlásra a honlapon. 
A leválogatás - a dokumentumok főbb adatai mellett - az elektronikusan elérhető 
katalógusunkban megtalálható helyét is tartalmazta.  
Az újdonság hírlevélben ajánlott nyolc könyvből egyet a Facebook oldalon is 
ismertetünk, heti rendszerességgel. 
 
Rendezvény-hírlevél: havonta kiküldésre kerül az aktuális havi plakátokkal. 
 
Elektronikus gyűjtemény: 
 
 Az Agora Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. és a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár között létrejött megállapodás értelmében a sajtófigyelés és 
sajtóválogatás készítése során a könyvtári katalógusban rögzített cikkeket szkennelt 
formában is tároljuk, elérhetővé tesszük a katalógusunkban, és megjelenítjük a Vértes 
Agorája honlapján. 

  2015 során összesen 650 cikk került beszkennelésre. 
 

 Adatbázis-építés: 2015-ben folyamatos volt a vers-, a novella- és a drámaelemzések 
analitikus feltárása. Az irodalmi analitikák száma 2015-ben: bevitt rekordok száma 
427 db, a módosítottaké 661 db.  

  A helyismereti adatbázisba, a katt.hu-n a biográfiai, az emlékhelyek, és az esemény-
adatbázisokba kerülő rekordokat a Helyismereti részleg dolgozza fel. 

 Az Ajánló bibliográfiákról (öko-cikktár, hangoskönyv/CD, egészségmegőrzés, 
babafigyelő), már volt szó a III.3. Tájékoztató szolgálati feladatok ismertetésénél. 
Továbbra is elérhető a Helyismeret menüből a holokauszt-bibiliográfiánk és Cserteg 
István film-bibliográfiája, valamint kibővült a megyei értéktár számára válogatott 
bibliográfiával is. 

 Folyóirat-lelőhelyadatbázisunk 2015-ben nem frissült. Ismételt kapcsolatfelvétel 
történt a megye könyvtáraival, hogy a könyvtárközi kölcsönzés és tájékoztató munka 
támogatására rögzítsük a könyvtáraikba járó folyóiratokat. A Megyei Könyvtár 
folyóiratainak aktuális, 2015. évi előfizetéseiről a honlap „Folyóirataink” blokkjában 
lehetett tájékozódni. 

 Az Elektronikus Könyvtár és Digitális Hírlaptár munkálatai a Helyismereti részleg 
feladatai közé tartozik. Az e-könyvtárba felvett dokumentumok köre a jogtisztázás 
után tud bővülni. Ezt a munkát a Helyismereti részleg folyamatosan végezte 2015-ben 
is. A honlapra kikerült dokumentumok száma ettől függetlenül az informatikusok 
túlterheltsége miatt nem nyomon követhető, azzal nem arányos. 

A jelenleg elérhető elektronikus dokumentumok száma: 

- E-könyvtár (http://www.jamk.hu/ek/index.php): 113 db dokumentum 
- E-hírlaptár (http://www.jamk.hu/ek/folyoirat/folyoirat1.html): 1548 folyóirat-szám 
- A Komárom-Esztergom megyei napilap, a Dolgozók Lapja és Komárom-Esztergomi 
megyei 24 Óra (több címváltozattal) digitalizálása 2015 végére várható, 1952-2001. 
évi számaira. 
- Lánczos Zoltán hagyatéka (http://www.jamk.hu/?q=hu/ek/lanczos_zoltan) közel 40 
db kéziratot tartalmaz - jelenleg nem elérhető a családtagok vitája miatt.  
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A folyóiratok körét kollégáink a településekkel egyeztették, azokat megkérték 
digitális formában.  
 

Elektronikus referensz szolgálat:  
 

Számítógépes kérdés 958 
Adatbázis-használat 96 
E-mailben érkezett kérdés 82  
E-mailben küldött válaszok 66  
Wifi használat: 879 

A távolról elérhető további adatbázisok száma gyarapodott: az EBSCO, a NAVA, a 
MOKKA, az ODR adatbázisok mellett a Megyei Könyvtár előfizetett az ADT+ 
adatbázisra is. 

Wifi használat 879 alkalommal történt, az olvasók internet-használata - saját célra - a 
forgalmi adatok között kimutatható. 
 

IKT eszközök:  

Az év során többször volt probléma a számítógépek, munkaállomások nem megfelelő 
működésével. Az intézmény jelentős informatikai fejlesztést csak év végén tudott véghez 
vinni. Esetleges volt a technikai eszközök javítása, pótlása, beállítása az informatikusok 
túlterheltsége és egyéb feladatvégzése, a települési feladatok ellátása mellett. Az öko-
terasz ügyeletben nem oldódott meg a program javítása, többször nem működött a raktári 
kéréseket regisztráló számítógép, rossz vonalkód-olvasók, ill. nem megfelelő 
programozásuk miatt nőtt az olvasók várakozási ideje a szolgáltatás során. A tájékoztató 
gépek lassúak voltak, gátolva az olvasók gyors informálását és a hatékony, folyamatos 
munkavégzést. Akadt probléma az internet-szolgáltatással is, olvasóink a sebességet 
kifogásolták a Wifi- és internethasználat során.  

Szoftverfrissítésre még év végén sem volt lehetőség. Szükség lenne a programok újabb 
verziójára, a munkakörökből adódóan több számítógépen rendelkezésre kellene bocsátani 
azokat (pl. Corel Draw a megfelelő minőségű sajtófigyeléshez). A meglévő programok 
nem azonosak a jelenlegi munkaállomásokon, egymás munkáját, a folyamatosságot 
gátolja a kompatibilitás hiánya. 

Az IKR folyamatos frissítésének hiánya is okozott fennakadást a folyamatos munkában. 
Ennek hátrányát elsősorban a feldolgozók érezték. Az ok szintén az informatikusok - 
egyéb feladatellátásból eredő - időhiánya. 

Az olvasói kérésre történő szkennelés és nyomtatás, fénymásolás, mint a Megyei 
Könyvtár alapszolgáltatása, sokszor szintén technikai akadályokba ütközött. Az egyes 
eszközök és a számítógépek, a szoftverek nem voltak összehangolva, csatlakoztatva, 
valamint rendezvények, egyéb használat után visszaállítva. 

Viszont saját fejlesztésű programjaink, és a honlap menüszerkezet javítása érdekében a 
rendszergazda és a honlapot gondozó munkatárs jelentős munkát végzett. 
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6.) Innovatív megoldások, újítások: 
 

Megnevezés Leírás, ismertető 
Iskolai közösségi 
szolgálat fejlesztése 

A könyvtárba beiratkozott olvasók számát növelő akcióként bevezettük 
a nálunk iskolai közösségi szolgálatot végző diákok számára az 
ingyenes beiratkozási lehetőséget. Ezzel az érdeklődést a későbbiekben 
is fenn tudtuk tartani, és a szolgálati órák letelte után azonnal 
kölcsönözni is tudtak állományunkból a diákok. 

Online jelentkezés 
közösségi munkára 

Szeretnénk elérni, hogy az iskolai közösségi szolgálatra jelentkezők 
távolról, online tudjanak a felajánlott időpontokra és tevékenységekre 
regisztrálni. 

Kihúzható, mobil 
ponyva-/sátortető  

A gyermekkönyvtár belső udvarának kihasználására, rendezvényeik 
zavartalanságának biztosítására. – Forráshiány miatt 2015-ben nem 
valósulhatott meg. 

Zárt tároló-helyiség  Az öko-terasz bútorainak raktározására, a humánerőforrás 
tehermentesítésére - 2015-ben ez a lehetőség nem valósult meg, de 
továbbra is fenntartjuk igényünket. 

Hangzórészleg 
kialakítása, elhelyezése 

Az olvasótérbe kihelyezett bakelit lemezgyűjteménnyel figyelmet 
keltenénk a jelenleg „elzárt” gyűjtemény iránt. Szolgáltatásaink és 
forgalmunk növekedne, ha hangsúlyt kapnának. A tárolásukra megfelelő 
bútorzat készítésére van szükség – 2015-ben árajánlat készült.   

A Megyei Könyvtár 
információs táblája és 
az olvasótér térképe 

Elkészült, friss információkat biztosítva a könyvtár falain kívül és belül is. 
A belső térben több helyen tájékoztató feliratok kerültek elhelyezésre. 

Könyvtári bútorzat A feldolgozók szükségletére négy szekrény készült. A ruhatár fogasai 
helyett a személyes holmik elzárására szekrényeket biztosítottunk. 

Technikai feltételek Megújult a számítástechnikai, informatikai géppark. 
Eseménynaptár a 
honlapon 

A honlapon a jelenleg nem megfelelően működő eseménynaptár 
helyreállításával segítenénk a széleskörű programok kommunikálását. 

Új, okostelefonokra 
optimalizált honlap 

Hosszú távú tervek között új, mobilbarát honlap elkészítése ajánlott. 
Cél a fiatal generációt ezen keresztül hatékonyabban elérni. Asztali 
számítógépen a színek élénkek, a szöveg nem olvasható mindenütt. 

 
 
7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) 

 
 
7.1 Kötelespéldány szolgáltatás 
 

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 20 nyomda, illetve kiadó szolgáltatott nyomdatermékeket, melynek során 144 
db könyv +1 CD-ROM melléklet került be állományunkba, valamint 15 féle helyismereti 
tartalommal bíró, megőrzésre szánt időszaki kiadvány gyarapította folyóirat-állományunkat. 
(2014-es esztendőben 9 nyomda szolgáltatott nyomdatermékeket, melynek során 99 db könyv 
került be állományunkba.) 

 
 
 7.2 ODR tevékenység 
 
ODR konferencia 
Sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához a XV. 
Országos ODR konferencia megrendezésére. 2015-ben, október 19-én „Egyedül nem megy”: 
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Könyvtárak és IKR rendszerek együttműködése a sikeres ODR szolgáltatásért címmel 
tartottuk meg a XV. ODR konferenciát.  
 

Könyvtárunk igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az idei konferencia két 
dologtól volt különleges. Egyrészt azért, mert nem csupán a MOKKA és ELDORADO 
fejlesztésének, működésének aktuális helyzetére fókuszáltak, hanem egy asztalhoz ültették az 
IKR fejlesztőket, hogy a másik oldal is kifejthesse véleményét, és ez segítse a problémák 
közös megoldását. Másrészt azért is volt egyedi ez a nap, mert jelen volt az érsekújvári Anton 
Bernolák Járási és Városi Könyvtár igazgatónője és munkatársai. Velük a konferencia után 
aláírtuk a két könyvtár közötti együttműködési megállapodást, amelynek része, hogy a 
Felvidéken, magyar nyelven, felsőoktatásban tanulók számára - a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzést tehermentesítve - közvetlenül küldjük Tatabányáról a kért dokumentumokat 
Érsekújvárra.  

A konferencia első előadásában Nagy Judit, a Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó kolléganője Az ODR jelene és a 
fejlesztési tervek egy országos felmérés tükrében címmel beszámolt a résztvevőknek az ODR 
portált használó könyvtárak körében 2015. május és szeptember között végzett felmérés 
eredményéről. A felmérés célja az volt, hogy az ODR kérésnyilvántartó rendszer 
használatáról képet kapjanak, megtudják, hogy mennyire elégedettek a használók, valamint a 
fejlesztés irányait felmérjék. A kérdőívet összesen 175 könyvtár töltötte ki, ami a jelenlegi 
felhasználók 26 %-a. Az ODR tagkönyvtárak 66 %-ától kaptak választ, ami lényegesen jobb 
arány az előzőekhez képest. A felmérés alátámasztotta, hogy a rendszer lelőhely-nyilvántartás 
és kérésadminisztráció funkciója eredményesen használható a napi munka során, így 
mindenképpen érdemes a fenntartásra és bővítésre a könyvtárak által megfogalmazott 
pontokon. 

A konferencia második előadásában Bánkeszi Katalintól, a Könyvtári Intézet 
igazgatójától egy összefoglalást kaptunk az országos rendszerek jövőképéről a MOKKA-ODR 
az országos szolgáltatások rendszerében címmel. A 2008-ban elindult országos fejlesztések 
keretében egy ponton, egy nagyobb összeg ráfordításával olyan szolgáltatások jöhettek létre, 
amelyek több funkciót tudnak magunkba foglalni, és minden könyvtárnál beépíthetők a 
szolgáltatások körébe. Emiatt az adatbevitelt könnyíteni kellett, a rendszerekhez való 
csatlakozást egyszerűbbé, egységesebbé kellett tenni. A 2008-2011-es időszakban a háttérben 
lévő közös adatbázist ténylegesen egységesítették, és egy adatbeviteli csatornán érkeznek az 
adatok a nagyobb szolgáltatásokba, a MOKKA és ODR rendszerébe. Nagyon fontos, hogy az 
adatokat egy helyen beolvasva több célra használhatjuk, ezért is történt meg az egyesítés. 
Önmagukban nagyon jól működnek a szolgáltatások, és együtt is működnek, de a szolgáltató 
felületen több lényeges funkciót nem lehetett megvalósítani, mivel az akkori pályázati 
feltételek nem tették ezt lehetővé. Ezeket a hiányokat újabb pályázati menetben szeretnék 
létrehozni, mint ahogy azóta létrejött az ELDORADO: az elektronikus dokumentumok 
könyvtári szolgáltatásának központi szolgáltató rendszere. Fontos feladat, hogy a három 
országos rendszert (MOKKA, ODR és ELDORADO) összeépítsék. A jövőbeni terv, hogy a 
Könyvtárnyilvántartó legyen a könyvtárakról szóló adatbázis, pontos adatokkal, szolgáltatási 
politikával.  

A konferencia utolsó előadásában Sándor Ákostól, az SZTE Klebelsberg Könyvtár 
osztályvezető kollégájától a közös katalógusba betölteni kívánt rekordok importálása során 
összegyűjtött problémákat, tapasztalatokat ismertük meg a jövőbeni gördülékenyebb munka 
érdekében. Az előadás elején a rekordküldések mikéntjéről, a küldés során előforduló 
problémákról kaptunk felvilágosítást. A rekordok MOKKA irányában történő küldése 
kétféleképpen valósul meg: az egyik megoldás, amikor a helyi IKR-ben a feldolgozó 
könyvtáros elmenti a rekordot, és egy másolati példány rögtön látható a közös katalógusban; a 
másik pedig az, amikor bizonyos időközönként kötegelve, exportálás után töltődnek be a 
rekordok. Ezután a rekordellenőrzés menetéről tájékoztatta a résztvevőket, ami több körön 
keresztül történik. Az első körös szintaktikai ellenőrzésnél, ha az adatrögzítés során a 

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


 57

MOKKA szervere elutasítja az adatokat, akkor információt küld arról, hogy miért történt ez, 
ami alapján elvégezhető a módosítás. Ha az első körön átjutott a rekord, akkor következik a 
második ellenőrzés, aminek része a duplumok szűrése. Néhány dián beszélt a példányadatok 
feltöltéséről is. Az előadás végén néhány statisztikai információt ismertetett a 
rekordbetöltésekről. A MOKKA eredménye, hogy a magyarországi könyvtárak katalogizálási 
gyakorlatában egyfajta közeledést ért el, és így elmondható, hogy a rendszer alkalmas arra, 
hogy az országos szolgáltatások kiszolgálójaként funkcionáljon. 

A délelőtti program zárásaként ún. ODR fejlesztői fórumot tartottunk, ahol az IKR 
fejlesztőktől megtudhattuk, hogy a rekordbetöltések és az adatbázis használata során felmerült 
problémákra milyen megoldásokat javasolnak. Török Csaba, a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár informatikus kollégája - moderátori szerepvállalása mellett - vitaindító előadásában 
összefoglalta a JAMK rekordjainak betöltési problémáit a MOKKA-ODR katalógusba. 
Elsőként Horváth Zoltánné a T-Systems/OLIB könyvtári rendszerének csapatából, mint IKR 
fejlesztő és az OCLC hazai kapcsolattartója, fogalmazott meg két gondolatot a tapasztalatai 
kapcsán. Kiemelte az egységesítés és a kooperáció jelentőségét. Járható útnak a rekordok 
teljességének létrehozása helyett inkább egy még elfogadható rekordminimumot tart 
megfelelőnek, ami pl. az OCLC gyakorlatában is így van. Ki kellene dolgozni a megfelelő 
elveket, kutatni kellene és betartatni. A második hozzászóló Thék György, az Infoker Kft. 
képviselője volt, aki egy táblázat segítségével vázolta fel a TextLib könyvtári rendszer és 
Hunmarc viszonyát. Beszélt az export és import lehetőségekről, ez utóbbi esetben kiemelte, 
hogy a rendszerben van egy érdekes lehetőség, ami legközvetlenebb módon kapcsolódik az 
ODR-hez, amikor is egy vonalkód beolvasásával lehet a TextLib-be importálni egy rekordot, 
úgy, hogy a vonalkód beolvasása után a program lekeresi a vonalkódhoz tartozó példányt, és 
létrehozza a példányt úgy, hogy kölcsönözhető legyen, valamint betölti a hozzátartozó 
bibliográfiai leírást. Ezt követően Szilágyi Loránd, a Szikla IKR képviseletében az ügyfeleik 
reflexióit fogalmazta meg. A kérések elsősorban komplett adatbázisok betöltésére 
vonatkoznak. Számukra segítség lenne, ha a MOKKA-ODR aratni tudná a rekordokat, 
amelyre Sándor Ákostól kapott válaszból megtudtuk, hogy ez a lehetőség adott. Legvégül 
Czoboly Miklós, a Monguz Kft. ügyvezetőjének véleményét, tapasztalatát ismerhettük meg. 
A MOKKA-ról sokféleképpen gondolkoznak a felhasználók, negatívan és pozitívan is. Az 
igazság az, hogy a MOKKA egy több alrendszerből álló, összehangolt, egymásra épülő 
országos szolgáltatási rendszer, amely igyekszik a párhuzamosságot kiszűrni. A baj az, hogy 
fenntartása csak szándék szinten működik, a finanszírozása nem teljes egészében és 
kiszámíthatóan megoldott.  

Közös ebéd után a konferencia délutáni programja Dr. Koltay Klára 
közreműködésével a MOKKA-ODR felület használata során felmerült problémák áttekintése 
volt számítógépek mellett. Az olvasói regisztrációról és kérésfeladásról, a MOKKA-ODR 
katalógusában található analitikákról, a Könyvtárnyilvántartóban megadható számlázási 
adatokról és a bizonylatkezelésről volt szó. 

 
 

Könyvtárközi kölcsönzés 
 

Könyvtárközi kölcsönzés Beérkezett kérések Küldött kérések Összesen 
2014 2722 549 3271 
2015 4269 427 4696 

 
 

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

2014 39 2683 97 452 3271 
2015 29 4240 188 239 4696 
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 Beérkezett kérések Küldött kérések 
Összesen  Eredeti Xerox Digitális Eredeti Xerox Digitális 

2014 2677 7 38 488 39 22 3271 
2015 4212 2 55 378 20 29 4269 

 
 

7.3 Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös 
fejlesztések, dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az 
érdekeltségnövelő támogatás felhasználása. 
 
A megye könyvtárait folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről, 
a jogszabályok és az ajánlások változásairól.  
Ács város könyvtárának állományát kérésükre leselejteztük, szakmai útmutatásokkal 
láttuk el, hogy sikeres pályázatot nyújthassanak be az NKA-hoz. 
 

 
7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése – rövid összefoglaló (a KSZR 
szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik) 
 
Szervezeti felépítés: A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály 4 fővel működik. A 
megyei könyvtár 2015-ben is megállapodást kötött a kisbéri Wass Albert Művelődési 
Központ és Könyvtárral, 14 település könyvtári szolgáltatásának biztosítására. Ez 4 
településsel (Csép, Dad, Kisigmánd, Kömlőd) kevesebb, mint 2014-ben. 
 
Beszerzések: 
A megyei könyvtár 2015-ben új szervert szerzett be, hogy a kistelepülések számára 
biztonságos adatszolgáltatást és kezelést, valamint online szolgáltatásokat 
nyújthassunk. 
Igényfelmérés után azokra a településekre, ahol nem rendelkeztek ilyennel, 
beszereztünk 1 könyvtárosi és 1 olvasói számítógépet, valamint multifunkciós 
nyomtatót és fényképezőgépet. 
Minden szolgáltatóhelyen biztosítottuk az internet elérést. 
A dologi beszerzéseket (irodaszerek, tonerek, kézműves anyagok) tömbösítettük, a 
kedvezőbb ár érdekében. 
6 település (Bajna, Bakonysárkány, Dunaalmás, Nagysáp, Súr, Vértestolna) könyvtári 
szolgáltatóhelyét felújítottuk: könyvtári bútorzatot szereztünk be, állományukat 
rögzítettük a TextLib integrált könyvtári rendszerbe. 
 
Rendezvényszervezés: 
4 rendezvény szervezését bonyolítottuk le településenként az alábbi témakörökben:  
- digitális kompetenciafejlesztés (50 alkalom), 
- író-olvasó találkozó (52 alkalom), 
- olvasás- és könyvtár népszerűsítő program (125 alkalom), 
- könyvtárhasználati foglalkozás (39 alkalom). 
A programok előadóival a költséghatékonyság érdekében keretszerződéseket 
kötöttünk. 
Kiemelt projektünk volt a könyvtári szolgáltatóhelyek népszerűsítése a falunapokon. 
Június 1. és szeptember 30. között 19 település falunapjára jutottunk el. 
Digitális kompetencia, helyi érték és közösségépítés voltak a hívószavai a 
Videokonferenciás vetélkedőnek, melyet az Országos Könyvtári Napok alatt 
bonyolítottunk le 6 szolgáltatóhely bevonásával – nagy sikerrel. 
3 településünkön (Tardos, Dunaalmás, Bakonysárkány) megteremtettük a 
Könyvtármozi szolgáltatás feltételeit. 
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Dokumentumszolgáltatás: 
A települések számára a közbeszerzés lefolytatása után a Kellotól szereztük be a 
dokumentumokat. 

 
PR: 
Kiemelt fontosságú terület, hogy a kistelepülések lakosaiban felébresszük az 
érdeklődést és az igényt a könyvtári szolgáltatóhely és szolgáltatásai iránt. Ennek 
érdekében szórólapot készítettünk minden települési szolgáltatóhelyről, 
szolgáltatásainkat népszerűsítő ajándéktárgyakat szereztünk be. A KemLib 
folyóiratban KSZR rovatot hoztunk létre. A települések falunapjaira kitelepültünk, és 
figyelemfelkeltő, a könyvtárt népszerűsítő programokkal a beiratkozott olvasók 
számát növeltük. 
 
Képzés, továbbképzés: 
2015-ben folytatta tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi karán 1 fő. 
A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály tagjai 2015-ben rendszeresen részt vettek a 
számukra szervezett szakmai beszélgetéseken, műhelymunkában; a szakmai sajtóban 
követték a munkaterületüket érintő eseményeket, híreket; figyelemmel kísérték a 
jogszabályváltozásokat. A pályázati lehetőségekről, szakmai újdonságokról, 
jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatták a megye könyvtárait. 
A kistelepülési könyvtárosok számára a MEMO 2015 során egy alkalommal szakmai 
napot szervezett TextLib használat témakörben, valamint szakmai konzultációt 
biztosítottunk számukra az Országos Könyvtári Napok nyitónapján. 
Az évi négy könyvkiszállítás alkalmával az adott település problémáit és kérdéseit a 
helyszínen, hatékonyan oldottuk meg. 
 
 

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás 
 

A programok szervezésében és megvalósulásában a Tájékoztató és bibliográfiai 
osztály munkatársai és a fiókkönyvtárosok vettek részt. 

 
A nemzetiségi állománygyarapítás továbbra is főként az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár gyarapítási jegyzékeiről, és támogatásával történt. 2015 során ezt a 
gyarapítási keretet kizárólagosan a megyei könyvtár és fiókkönyvtárai gyarapítására 
fordítottuk, megszűnt tehát az összeg megosztása a megyei és a települési könyvtárak 
között. A KSZR szolgáltató helyek gyarapítása saját keretükből történt. Így az 
eddigieknél - a beszerzett példányok és a ráfordított összeg tekintetében is - nagyobb 
mérvű, valamint a lengyel és a görög nemzetiségi dokumentumokra is kiterjesztett 
gyarapítást tudtunk megvalósítani.  
Az OIK 2015-ben bruttó 210 000 Ft-ot, és további bruttó 10.000 Ft-ot biztosított a 
romani/beás vagy romákkal kapcsolatos dokumentumok gyarapítására. 
Ajánlójegyzékéből június 20-án, az új szempontoknak megfelelően történt a rendelés. 
Novemberben utórendelésre volt még lehetőségünk a felhasználható keretből további 
bruttó 48.103 Ft értékben, mely összeget a Libri-nél vásároltuk le. 
 
Ajándékok útján is gyarapodott a nemzetiségi állomány: a Győri Könyvszalonról 
hozott német nyelvű könyvekről a Gyerekkönyvtár döntött, a nemzetiségi héten kapott 
könyvek a felnőtt állományba kerültek. 
Alkalomszerűen gyarapodott a könyvtár további ajándék vagy köteles példányokkal. 

 

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


60

2015-ben állományba vett nemzetiségi dokumentumok (15 db kivételével a 
központi könyvtáré): 

- görög nemzetiségi dokumentumok száma: 4 db 
- lengyel nemzetiségi dokumentumok száma: 51 db 
- német nemzetiségi dokumentumok száma: 243 db 
- romani/beás nemzetiségi dokumentumok száma: 2 db 
- szlovák nemzetiségi dokumentumok száma: 27 db 
- a nemzetiségekről általában íródott dokumentumok száma – még a 

feldolgozás/lekeresés szempontjainak tisztázása miatt részletesen nem 
kimutatható nemzetiségi cikkek száma: 214 db. 

 
A megyében élő nemzetiségekre vonatkozó dokumentumok feltárása terén a 
Helyismereti részlegnek a Megyei ellátási és módszertani osztállyal kellett 
együttműködnie. A lehetőségeket a Tájékoztató és bibliográfiai osztály véleményezte.  
 
A megyéhez köthető sajtóanyagok, cikkek gyűjtését és elektronikus közzétételét 
katalógusunkban szintén kiterjesztettük minden itt élő (görög, lengyel, német, roma, 
szlovák) nemzetiségre. A cikkek tárgyszavazva, naprakészen annotálva szolgálják a 
téma iránti kutatómunkát. 
 
Előrelépés történt a nemzetiségi kapcsolatrendszerben. A 2015. évi munkatervben 
megfogalmazottak szerint személyes kapcsolatfelvétel történt Tatabánya nemzetiségi 
önkormányzataival (Tatabányai Német, Szlovák, Lengyel, Görög és Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat), akikkel a Megyei Könyvtár - közös program 
megvalósítására - együttműködési megállapodást kötött. Ezek közül a német, szlovák 
és lengyel megállapodás hosszú távú, kétoldalú együttműködést fogalmazott meg. 
 
Nemzetiségi programokkal bővült a megyei könyvtár rendezvénylistája. A 
nemzetiségi identitástudat erősítésére, a jellemző öt nemzetiség kulturális értékeinek 
és hagyományainak bemutatására, az egymás felé közelítés szándékával - pályázati 
úton nyert 100.000 forint támogatásból és 100.000 Ft saját forrásból - nemzetiségi 
hetet rendeztünk 2015. június 8–13. között. Öt fiókkönyvtárunk bevonásával, széles 
médiavisszhanggal valósultak meg nemzetiségi programjaink Bánhidán, Felsőgallán, 
Kertvárosban, a Népház úti Fiókkönyvtárunkban és Központi Könyvtárunkban. 
 
A Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részéről az együttműködés 
keretében fordítási, tanácsadási tevékenység, közös program helyszínének biztosítása, 
rendezvénytámogatás történt.  Meghívták és díjfelajánlásra kérték a Megyei 
Könyvtárat a tardosi Megyei Szlovák Vers- és Prózamondó Versenyen. Tanúi voltak 
az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárral megkötött együttműködési megállapodás 
megkötésének, és tatabányai kalauzolásra invitálták vendégeinket. 
 
 

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás 
 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtárban a megyei könyvtárak statisztikai 
adatszolgáltatásának koordinálását (segítő és ellenőrző, a könyvtárak adatlapjait gyűjtő 
és javító feladatkörrel) végezzük. 
 
Kollégánk 2015. január 8-án levélben tájékoztatta a könyvtárakat a statisztikai 
adatszolgáltatás szükségességéről, jogszabályi hátteréről és az adatlap kitöltésének 
módjáról. Összesen 13 szakkönyvtár, 18 önálló könyvtár és 56 KSZR-könyvtár kapott 
felhívást a statisztikai adatgyűjtésre vonatkozóan.  
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A József Attila Megyei és Városi Könyvtárral könyvtárellátási szolgáltatási szerződést 
kötött könyvtárak 2015-ben, a korábbiaktól eltérő módon tettek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségeiknek. Az előző években minden település könyvtárosa 
önállóan töltötte fel az EMMI kulturális statisztikát gyűjtő honlapján az adatlapját, 
vagy küldte be postai úton a megyei könyvtár számára, nyomtatott formában. A 
kistelepüléseken tapasztalható könyvtáros-váltások, a szakmai fogalmak értelmezési 
problémái azok esetében, akik nem rendelkeztek könyvtárosi végzettséggel vagy 
gyakorlati tapasztalattal, tetemes számú javítási feladatot rótt ránk, és a problémák 
nem segítették elő a gyors adatszerzést a kistelepülésektől. Ezért 2015-ben – a 
központi statisztikai adatlap vonatkozó kérdéseit kiemelve - külön kérdőívet 
állítottunk össze a KSZR-könyvtárak számára, melyben a községi könyvtárral vagy a 
fenntartóval kapcsolatos adatváltozások mellett csak azokat az adatokat kértük el, 
melyeket a kistelepülési könyvtáros biztosan és pontosan rögzíteni tud (pl. települések 
rendezvényeinek létszámadatai, nyitva tartás adatai, a könyvtár szolgáltatásai, 
informatikai ellátottság, a könyvtárhasználat adatai, munkaügyi létszámadatok). A 
könyvtár állományára, a könyvtárközi kölcsönzésekre, az ellátás adataira vonatkozó 
kérdésekre a Megyei ellátási és módszertani osztályon dolgozó kollégák adtak 
válaszokat. Az így kapott egzakt adatokat felhasználva minden Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerben működő könyvtár adatlapját feltöltöttük az elektronikus 
adatszolgáltató felületre. 
 
A statisztikai adatszolgáltatás megyei feldolgozóközpontok számára meghatározott 
határidejéig, 2015. április 30-ig 1 megyei könyvtár, 18 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.  
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8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
 

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 
 
9.) Partnerség és önkéntesség 

 
 
9.1. Partnerség  

 
A köznevelési és a közgyűjteményi terület különböző helyi, városi és megyei 
intézményeivel (múzeum, levéltár), valamint a hazai és határon túli magyar 
szervezetekkel, civil és vállalkozói szférával sokféle együttműködést valósít meg a 
könyvtár, körüket sikerült 2015-ben bővíteni. 
 
Iskolák, óvodák: A Megyei Könyvtár korábbi kapcsolatai megmaradtak 2015-ben, de 
újakkal is bővültek. A programok, könyvtárbemutatók, könyvtári foglalkozások, 
közösségi programok folyamatosan indokolják a város és néhány település iskolájával, 
óvodájával a kapcsolattartást. Az óvodások és általános iskolások számára a 
Gyermekkönyvtár szervez programot, míg a középiskolás korosztálynak a Tájékoztató és 
bibliográfiai osztály. Ez utóbbira 2015-ben 10 alkalommal került sor, összesen 198 
résztvevővel. Rendszeresen továbbítjuk a korosztálynak szóló, színvonalas versenyek és 
pályázatok kiírásait, és felajánlottuk számukra idegen nyelvű lexikonjainkat. 
 
Új Nemzedék Kontaktpont Iroda: A könyvtár bekapcsolódott az iroda által szervezett 
Cool-túra – középiskolák vetélkedője programba. A megvalósításban a könyvtár az Új 
Nemzedék Kontaktpont Iroda, A Vértes Agorája, a Tatabánya Városi Szabadidősport 

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

 
2015. 

évi terv 
 

2015. évi 
tény 

eltérés %-
ban 2014-
hez képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 17.743 6.364 20.032 112,9 
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevé-
tel (nem fenntartótól származó bevételek)  17.743 6.364 20.032 112,9

- ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 2.168 977 2.110 97,3
- ebből beiratkozási díjbevétel (forint)  2.420 3.200 2.318 95,8

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 222.872 197.943 220.851 99,1 
         – ebből fenntartói támogatás 38.200 21.397 35.305 92,4 

– ebből központi költségvetési támogatás  175.320 176.546 176.546 100,7 
- ebből kistelepülési kiegészítő 

(KSZR) támogatás 
 

49.820 
 

50.822 
 

50.822 
 

102 
– ebből pályázati támogatás  8.639 0 8.165 94,5 

– a Pályázati támogatásból EU-
támogatás    

0 
 

0 
 

0 
Egyéb bevétel összesen    0 0 0 
Bevétel összesen   240.615 204.307 240.883 100,1 

Kiadás 

Személyi juttatás 97.640 89.020 100.562 103 

Munkaadókat terhelő összes járulék 25.409 
 

23.910 
 

 
27.165 

 
106,9 

Dologi kiadás     82.594 82.892 80.239 97,2 
Egyéb kiadás 34.972 8.485 32.971 94,3 
Kiadás összesen  240.615 204.307 240.883 100,1 
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Szövetség (Jubileum Park), a Peron Music Alapítvány, a Bázis Gyermek és Ifjúsági 
Egyesület, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Tatabányai Játszótér, a 
Tatabányai Múzeum, a Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda, a Nemzeti 
Művelődési Intézet mellett vett részt, és a verseny egyik állomásaként feladatokkal várta a 
fiatalokat, majd a díjátadó ünnepségen a könyvtár által felajánlott díjat is kiosztották a 
nyertesek között. 
Résztvevő középiskolák voltak: Árpád Gimnázium; Kereskedelmi, Vendéglátó és 
Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola; Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; Péch Antal Szakközépiskola; Kossuth Lajos 
Közgazdasági és Humán Szakközépiskola; Bárdos László Gimnázium; Fellner Jakab 
Szakközépiskola és Szakiskola; Remédium Általános Iskola és Szakiskola; Bánhidai Ipari 
Tanoda; Bánki Donát Szakközépiskola. A 10 iskolából összesen 100 főt fogadtunk. 
 
Tatabányai Múzeum: az Agóra Fórumban közös egyeztetéssel, a múzeumi kiállítások 
dokumentumokkal történő segítésével történt együttműködés. A Tatabányai Múzeum 
egyes eseményeire kölcsönadjuk a könyvtár projektorát és vetítőjét. 

 
A Komáromi Klapka Múzeummal és Tatabánya Városi Levéltárával 2015-ben közös 
kiállításra kötöttünk kölcsönzési szerződést.  
A települési és városi könyvtárak a Komárom-Esztergom megyei könyvtári napok 
rendezvényein keresztül, a KSZR-szolgáltatások és a statisztika során, valamint a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete rendezvényein keresztül kerültek kapcsolatba 2015-ben a 
Megyei Könyvtárral.   
 
A Közművelődési intézmények között tartjuk számon a Nemzeti Művelődési Intézet 
Komárom-Esztergom Megyei Irodáját, amelynek programjait támogatjuk, szakmai 
konferenciáin részt veszünk. 
Az Agora Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft és vele a művelődési házak 
intézményi plakátjait kölcsönösen kicseréljük, de programmeghívásokat is kaptunk 
részükről, és saját vállalkozásaikhoz a könyvtár segítségét kérték, valamint díjak 
felajánlásával járultunk hozzá az Országos József Attila Vers- és prózamondó versenyhez.  
Az Agora Fórum művészeti műhelyében Nagy Edit vett részt tevőlegesen, kapcsolattartó 
pedig Gyüszi László igazgatóhelyettes. Munkaterven felüli együttműködést igényelt a 
Tatabánya várossá nyilvánításának, és a helyi bányászat évfordulója kapcsán tervezett 
emlékév eseményeiben való könyvtári szerepvállalás. Ősszel szépirodalmi bibliográfia 
összeállítására érkezett felkérés a bányászat témakörében, ám a feladat 2016-ra is 
áthúzódik. 
Vállalkozási szerződésben végzi a Megyei Könyvtár az Agora Sajtófigyelő szolgáltatást. 
Novemberben kaptunk megkeresést egy bibliográfia összeállítására. 
 
Jászai Mari Színház - Népház: A Népház Úti Fiókkönyvtárnak helyet adó színház Jászai 
Játszó programjához kapcsolódva a könyvtár rendszeresen szervez foglalkozásokat. A 
NetNagyi Klub és a Fókuszban… programok alkalmával rendszeresen egyeztetni kell a 
vezetőséggel a nyitva tartás ügyében.  
 
T-Szol: 2015-ben szolgáltatási megállapodást kötöttünk sajtófigyelés bevezetésére. A 
szolgáltatás 2015.március 31-től augusztus 3-ig működött, a megbízó saját apparátusával 
végezte tovább a sajtófigyelést. 
 
Vértesi Erdő Zrt.: Könyvtárszakmai együttműködésre történt megkeresés, szakmai 
tanácsadást nyújtottunk a könyvtáralapításhoz, a gyűjteményszervezéshez és a 
dokumentációhoz. Hosszú távú szolgáltatási szerződés körvonalazódott. 
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KNYKK: Jó partnerkapcsolat alakult ki, így szponzortevékenységgel segítették 
programjaink megvalósítását a 47. Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Napok 
alkalmával. Partnerségben készítettük el a könyvtár ajándék könyvjelzőjét, és segítséget 
kaptunk Öko-füzetünk nyomdai munkálataihoz is. 
 
Média-megjelenéseinket segítik: a helyi TV, a Forrás Rádió és a megyei lapok 
szerkesztőségei. 
 
Infoker: A Megyei Könyvtár integrált könyvtári rendszerének fejlesztője és üzemeltetője. 
Florette virágbolt: évente 10 kiemelt rendezvényt szponzorál virágdíszeivel. 
Tatabánya Pont Iroda: segít a könyvtár programjainak reklámozásában. 
Védőnői Szolgálat: segíti a Gyermekkönyvtár programjainak ismertetését, az olvasás- és 
mesenépszerűsítést, a könyvtárhasználatot.  
Fenntartói és önkormányzati szervek: TMJV Önkormányzata, Nemzetiségi 
önkormányzatok, Megyei Értéktár bizottság, Könyvtári Intézet, Goethe Intézet és a 
Francia Intézet (évközi megkeresés). 
 
A Helyismereti részleg partneri kapcsolatai: kapcsolattartásunk a megyei helyismereti 
szervezetekkel folyamatos. A Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal rendezvényein részt 
veszünk, cikkek készülnek a KemLib-be. A tagok által készített publikációkból 
ajándékokkal gyarapítjuk gyűjteményünket. Vidéki értéktárak részére felajánlottuk 
segítségünket. 
A Honismereti Szövetség számára elküldjük éves gyarapodási jegyzékünket, esetenként 
cikket a Honismeret című lapba. 
Megyei kiadókkal és nyomdákkal a kötelespéldány–szolgáltatás keretében tartjuk a 
kapcsolatot. 
Kutatóknak irodalomkutatásokat készítünk.  
Kollégáink részt vesznek egyéb helyismereti konferenciákon is. 

 
Civil szervezetek között együttműködő partner a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet, és rajta keresztül van élő kapcsolatunk a 
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületével. 
 
Határon túli együttműködő partnereink száma is gyarapodott, hiszen testvérkönyvtári 
szerződést kötöttünk az Anton Bernolák Könyvtárral. Áprilisban szállítottunk 
ajándékkönyveket települési könyvtáraik számára, a Kölcsey-pályázat segítségével pedig 
100 db új, magyar nyelvű könyvhöz sikerült őket juttatnunk. Az együttműködési 
megállapodás megkötésére 2015. október 19-én, a XV. ODR konferencián került sor, a 
Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat titkára jelenlétében. A látogatás végén 
ismét ajándékkönyvekkel távoztak tőlünk. 
A Közösségi könyvtárak (Komunitná knižnica) konferencia során szorosabb partnerségi 
viszonyt alakítottunk ki az alábbi szlovákiai intézményekkel: az Anton Bernolák 
Könyvtár, a Zsolnai Megyei Könyvtár, a Felső-Zempléni Körzeti Könyvtár és a Gyöngy 
Polgári Társulás. Lásd még III. 7. – 7.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás. 
 
A Tatabányai Német, Szlovák, Lengyel, Görög és Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatok 2015-ben külön-külön írtak alá együttműködési szerződést a megyei 
könyvtárral. Tárgya a Megyei Könyvtár nemzetiségi rendezvényeinek támogatása a 
programszervezésben (totónyereményeket ajánlottak fel). Hosszú távú együttműködés a 
német, szlovák és lengyel önkormányzatokkal történt, a további közös programok 
szervezésére, pályázati lehetőségekre tekintettel.  
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A szlovák önkormányzat ezen kívül fordítási feladatokat látott el 2015 során a Megyei 
Könyvtár számára. Lásd még III. 7. – 7.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás. 
 
A könyvtárunk által már 8 éve működtetett NetNagyi Klub évek óta jó kapcsolatokat ápol 
a budapesti Ezüstnet és a pécsi Net-Nagyik Egyesületekkel. A társzervezetek tagjai közül 
már tartottak előadást Tatabányán, ahogy tőlünk is volt már más városban előadó. A közös 
rendezvényeken ismeretterjesztő előadások, kulturális programok, egymás életének 
kölcsönös megismerése a cél. 2012 óta évente egy közös program szerveződik az Ezüstnet 
Egyesülettel, váltakozva Tatán, Tatabányán vagy Budapesten. 2015-ben a tatabányai klub 
vendégeskedett az Ezüstnet egyesület meghívására Budapesten.  
A pécsi Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület által fenntartott Net-
Nagyik Egyesülettel szintén több évre visszamenőleg jó a kapcsolat. 2014-ben 
csoportosan vettek részt a tagok a két napos Szépkorúak a világhálón c. országos szakmai 
konferencián. 
Kevésbé rendszeres kapcsolata van a NetNagyi klubnak Vincze Andreával, aki a Békés 
Megyei Könyvtárban vezet internet- és helyismereti klubot. Sajnos a saját szűkös anyagi 
források nem teszik lehetővé egy, a pécsiekéhez hasonló témájú és színvonalú rendezvény 
lebonyolítását, pedig a tapasztalatcsere, az ötletbörze nemcsak az érintett szervezeteknek, 
hanem a helyi társadalomnak is hasznára válna. Ez a tevékenység fontos és értékes, 
ugyanakkor a közösségek létrehozása, ápolása a könyvtárakban jelenleg is ajánlott cél. A 
nyugdíjas és elöregedő résztvevők, valamint a túlterhelt dolgozók önkéntes munkájára 
alapozva azonban sehol sem lehet hosszabb távon is biztosítani a folyamatos fejlődést, a 
magas szakmai színvonalat és a fennmaradást. 

 
 
9.2. Önkéntesség 
 
Könyvtárunk fogadja az iskolai közösségi szolgálatra jelentkező diákokat. Tatabánya 
valamennyi középfokú oktatási intézményével, valamint a Komáromi Jókai Mór 
Gimnáziummal is partnerségben állunk. A 2014/2015-ös tanévben nálunk szolgálatot 
teljesítő diákok létszámáról, az itt töltött órák számáról, és a szolgálati tevékenységről 
készült beszámoló, amelyet a velünk szerződött középiskolák is megkaptak (a beszámolót 
a 6. számú melléklet tartalmazza). Itt kiemelve néhány adat: 17 tevékenységi körben 
segítették a diákok a könyvtár olvasóinak, használóinak tájékoztatását, a 
könyvtárlátogatók szabadidejének hasznos eltöltését és kollégáink munkáját. A különböző 
tevékenységi körökben összesen 842 alkalommal teljesítettek szolgálatot a diákok 
2124,7 órában. 

 
2015. évben az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály munkáját 1 fő önkéntes 
segítette összesen 96 órában (átlag heti 2x4 órás munkaidőben). Elsősorban a 
dokumentumok jelzetelésében számítottunk rá, illetve értékbeviteli munkákban is részt 
vállalt, valamint tavaszi könyvvásárunk alkalmával segédkezett.  
A gyerekkönyvtárosok pedig a legkisebbeket érintően megkeresték a tatabányai járási 
tiszti főorvost, és engedélyét kérték a kisbabák és kismamák könyvtári ellátását 
népszerűsítő szóróanyagaink elhelyezéséhez a védőnői hivatalokban. A hozzájárulást, és a 
védőnői hivatalok elérhetőségeinek listáját megkaptuk, a szóróanyagok kiszállítását az év 
végén megkezdtük. 
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10.) Mutatók 
 
SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  

 
Nyitva tartás 
 

 
Mutatók 

 
2014. tény 

 
2015. terv 2015. évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Heti nyitvatartási órák száma (a 
könyvtár székhelyén) (óra) 

40 40 40 0 

Hétvégi nyitva tartás (óra) 8 8 8 0 

Munkaidőn túli nyitva tartás (óra) 154 162 132 86 

Nyári zárva tartási idő (munkanap) 0 0 0 0 

 
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: 

- 2015. május 17-én, amikor a Gyermeknapot tartottunk, amelyen a változatos 
programok mellett a gyermekkel érkező szülőknek/nagyszülőknek fél áron 
biztosítottunk könyvtári tagságot. 

- Az Őszi Könyvtári Hét keretében 2015. október 11-én, a Könyves Vasárnapon 
ingyenes beiratkozási akciót kínáltunk. 

 
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 

 
Az év során az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztályon személycsere történt. 2015. 
február 1-jétől egy kollégánk áthelyezésre került a Tájékoztató és bibliográfiai osztályra, s 
helyére az Újvárosi Fiókkönyvtárunkból érkezett egy kolléga, vagyis az osztály létszámában 
változás nem történt. Továbbra is 8 fő látja el az alábbi feladatokat: 

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

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

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

számlák naprakész vezetése, 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 

sajnos 2015. évben anyagi forrás hiányában elmaradt), 
- ajándékkönyvek fogadása; 

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

5. könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása, fiókközi kölcsönzés adminisztrációja; 
6. fiókkönyvtáraink szolgáltatásához szükséges nyomtatványok biztosítása 

(olvasójegyek, látogatójegyek készítése, stb.); 
7. szolgáltatásunk folyamatos működéséhez szükséges nyomtatványok (olvasójegyek, 

adatlapok, stb.) beszerzése, esetenként előállítása (olvasójegyek tervezése, 
szerkesztése, stb.). 

 
2015. évben is fokozott figyelemmel kísértük, koordináltunk és segítettük fiókkönyvtárakban 
dolgozó kollégáink szakmai munkáját. Hetente személyesen is találkoztunk, s nemcsak a 
vezetői megbeszélésen elhangzott információkhoz jutottak így hozzá, hanem szakmai 
megbeszéléseken, továbbképzésben is részt vettek. 
 
 
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 
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 megállapításánál 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. 
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- 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 2015. évben (is) folyamatosan végezte, illetve 
végezte volna gyarapítási munkálatait, ha a közbeszerzési kiírás menete nem húzódott volna 
el az első félév utolsó hónapjáig. A fenntartó által bonyolított eljárás lassú és hosszadalmas 
volt, melynek során fel kellett függesztenünk a rendeléseket, míg a nyertes pályázóval 
(Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) alá nem írhattuk a szerződést, amire csak 2015 júniusában 
kerülhetett sor. Emiatt olvasóink az év második negyedévében kevesebb könyvhöz juthattak, 
illetve a frissebb megjelenésű dokumentumokat (több hónappal) később emelhették le 
polcainkról. Könyvtárunk használói a könyvesbolti forgalomban újdonságként kapható 
könyveket, CD-ket azonnal szeretnék látni könyvtárunk újdonság kínálata között, és sokszor 
értetlenül állnak afölött, hogy az egy-két hete megjelent könyvek, hangoskönyvek, CD-k, 
DVD filmek miért nem láthatók még katalógusunkban. 
 
A központi könyvtár gyarapodási javaslatait a tájékoztató osztályon dolgozók, míg a 
fiókkönyvtárak részére az ott szolgálatot teljesítő kollégák tették meg, természetesen 
figyelembe véve a használói igényeket.  
Az állományfejlesztési és olvasószolgálati osztályon a könyvtári beszerzéssel összefüggő 
feladatokat 2 munkatárs bonyolítja: egyik kollégánk csak az időszaki kiadványok, míg a 
másik az összes többi dokumentum beszerzéséért, megérkezéséért felelős. A két könyvtár 
összevonása óta a 6 könyvtárba járó időszaki kiadványok gondozása munkatársunk 
munkaidejének jelentős részét kitölti.  
 
Ebben az évben az állományba vételi munkakörben személycsere történt, február 1-jétől új 
kolléga vette át ezt a területet, aki a hónap folyamán gyorsan, ügyesen beletanult e 
feladatkörbe. 
Ez évben 7409 db új beszerzésű dokumentummal bővült könyvtárunk állománya. 
 

 Gyarapodás módja szerint - 
JAMK összes könyvtára 

2014. év 2015. év 
Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

VÉTEL útján 6.174 13.047.933 5.738 11.488.962 
MÁS módon 4.721 11.397.925 1.671 3.830.395 

GYARAPODÁS ÖSSZES 10.895 24.445.858 7.409 15.319.357 
 
Összehasonlítva a tavalyi évvel rögtön szembetűnik a két év közötti gyarapodási különbség, 
melynek oka: ez évben lényegesen kevesebb - Nemzeti Kulturális Alap által támogatott - 
dokumentum jutott könyvtárunknak: 
 

Gyarapodás nem vétel útján 
JAMK összes könyvtára 

2014. év 2015. év 
Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

Márai Program 347 696.184 635 1.451.117 
NKA Könyvtámogatási Alap 2.484 6.486.883 155 425.483 
Egyéb helyről ajándék 1.791 4.017.079 736 1.600.705 
Kötelespéldányként érkezett 99 197.779 145 353.090 

Gyarapodás nem vétel útján összes 4.721 11.397.925 1.671 3.830.395 
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Kötelespéldányként viszont több címhez jutottunk hozzá, az előző évihez képest, melynek 
leginkább a helytörténeti gyűjteményt használó olvasóink örülhettek (2014. évben 99 db). Ez 
annak tudható be, hogy helyismereti gyűjteményünket gondozó kollégáink felvették a 
kapcsolatot a megyében működő nyomdákkal, kiadókkal, emlékeztetve őket a kötelespéldány 
rendeletben foglaltakra. 2014. évben 9 nyomda/kiadó szolgáltatott, míg 2015. évben már 20 
helyről érkeztek folyamatosan a beszállítások. 
 
 

Gyarapodás 
dokumentumtípusok szerint - 

JAMK összes könyvtára 

2014. év* 2015. év 
Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

Könyv 10.219 22.630.147 7.013 14.553.414 
Könyvként kezelt folyóirat 0 0 0 0 
Hangzó – kép – 
program 

CD 232 271.101 189 131.195 

  CD-ROM 15 18.215 23 10.600 
  DVD 414 1.475.515 180 622.148 
  DVD-ROM 12 41.500 2 0 
  Dia 0  0  0 0 
 Hangkazetta   2 2.000 
Egyéb Kézirat 3 9.380 0 0 
Összes gyarapodás 10.895 24.445.858 7.409 15.319.357 

 
Fiókkönyvtáraink gyarapodása 

 
Gyarapodás módja szerint - 

Fiókkönyvtárak gyarapodása 
2014. év 2015. év 

Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 
VÉTEL útján 1.616 3.306.437 1.487 2.817.903 
MÁS módon 1.888 4.311.428 474 1.147.625 
Fiókkönyvtárak gyarapodása összes 3.504 7.617.865 1.961 3.965.528 

 
A fiókkönyvtári gyarapodás 2014. évben azért kiemelkedő, mert a két könyvtár adatbázisának 
összevonására csak 2013. év végén került sort, s a beszerzett dokumentumok nagy részének 
állományba vételére csak a következő (2014-es) év elején került sor. 
 
 
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.  
2015. évben is folytattuk - a már megszokott módon és a jogszabályoknak megfelelően – az  
állományból való kivezetést, melynek válogató munkáját Központi Könyvtárunkban a 
Tájékoztatási és bibliográfiai osztály munkatársai végezték, viszont a selejtezéssel járó 
adminisztrációt (adatbázisba történő felvitel, jegyzékkészítés, engedélyeztetés, stb.) 
osztályunk egy dolgozója végezte. 
A tavalyi évben lényegesen több dokumentum törlésére került sor, mint az előző évben, ennek 
oka, hogy a fiókkönyvtárak az elmúlt években nem selejteztek, s ezt igyekeztek 2015. évben 
bepótolni. 
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Összes törlés 
2014. év 2015. év 

Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 
Könyv 6.494 1.184.464 11.607 3.174.869 
Hang-, kép,- és 
elektronikus hord. 
összes 33 140.422 24 76.337 
Folyóiratok 33 165.080 86 200.556 
ÖSSZES TÖRLÉS 6.560 1.489.966 11.717 3.451.762 

 
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 tartozik. 
 
 

Ajándékba érkezett könyvek (db) 
  2014 2015 
Összes beérkezett: 8.041 4.735 

ebből került eladásra: 5.821 3.615 
cserére: 6 35 

leltár nélküli állományba: 89 53 
Állományba vételre: 47 62 

 
Évtizedek óta nagy népszerűségnek örvend látogatóink körében, és várva várt eseménynek 
számít az osztály szervezésében meghirdetett könyvvásár, amit évente két alkalommal 
tartunk, melynek lebonyolításában az egész kollektíva részt vállal. A kiárusításon nem csak az 
általunk (központi-, és fiókkönyvtárakban) törölt könyveket, időszaki kiadványokat árusítjuk 
ki, de azok az ajándékképpen felkínált könyvek, folyóiratok is eladásra kerülnek, amelyeket 
átválogatás után nem veszünk állományba. Amire olvasói igény mutatkozik, azt bevételezzük, 
vagy az azonos kiadásúakat lecseréljük az elhasználódott példányok esetében, valamint 
válogatva még határon túli partner könyvtáraink részére is juttatunk néhány dokumentumot. 
2015. évben (tavasszal és ősszel) is meghirdettük – olvasóink nagy örömére – a 
könyvkiárusításunkat, melynek bevétele meghaladta a 450 ezer forintot, s ily módon 2.361 db 
könyv talált gazdára. (2014. évben 1.879 db-ot adtunk el,  több mint 330 ezer forint értékben.)  
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 minden évben válogatva csomagoljuk. Egy részét 
újból kiárusítjuk, vagy szociális intézményekhez (pl. Hajléktalan szálló, Utcai Szociális 
Segítők Egyesülete, stb.) juttatjuk el. Aminek az állapota ezt nem teszi lehetővé, vagy már 
többször került kiárusításra, azt átadjuk újrahasznosításra. 
Könyvvásárunkra készülve gondot okoz a selejtezett és az ajándékba érkezett könyvek 
tárolása. Látogatóink egyre több alkalommal érdeklődnek a megvásárolható címek után, 
szívesen foglalnák le előre, de sajnos intézményünk szűkös terei nem teszik lehetővé, hogy 
ezt a kínálatot sorba rendezve tároljuk a könyvvásárig.  
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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 2015-ös 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 helyismereti napilapok tárolása egyre nehézkesebbé, és 
kezelhetetlenebbé válik. 2015 során is több alkalommal aktualizáltuk köttetési tervünket, 
árajánlatokat kértünk, s intézményünk beépítette a költségvetésünkbe, de sajnos így sem 
sikerült anyagi forrást találni e tevékenység elvégzéséhez.  
Minden évben abban bízunk, hogy a következő év költségvetésében 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. 
 
 
Olvasószolgálat 
 
2015. évben összességében nőtt az aktív használók száma. A beiratkozott olvasók száma 
ugyan picit csökkent, viszont azon olvasóink száma emelkedett, akik nem kívántak 
beiratkozni, csak helyben vették igénybe szolgáltatásaink. Regisztrációhoz kötött szolgáltatás 
pl. az internet- és számítógép-használat, a szkennelés, vagy éppen a wifi szolgáltatás 
igénybevétele is. Az utóbbi hónapok során nőtt a saját géppel érkezők száma, akik 
jegyzeteiket már gépen rögzítve készítik, illetve akik pl. helyben nyomtatják ki 
repülőjegyüket, készítik el az önéletrajzaikat, és szkenneltetve (képpel ellátva), csatoltan 
küldik el a kívánt címre.  
 
A kölcsönzési szolgálatot az osztály munkatársai végzik, ügyeleti rendszerben, figyelembe 
véve a napi forgalmat. 

 
 

  Beiratkozott olvasók Regisztrált látogatók Összes  
aktív olvasó   FELNŐTT GYEREK FELNŐTT GYEREK 

2014 5.101 2.089 839 92 8.121 
2015 5.013 1.964 955 586 8.518 

 
 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár forgalmi statisztikája 2015. 
14 éven aluli 14 éven felüli 

kölcsönzők (fő) általuk kölcsönzött 
példány kölcsönzők (fő) általuk kölcsönzött 

példány 
Központi Fiókok Központi Fiókok Központi Fiókok Központi Fiókok 

8.428 2.011 33.871 6.135 30.879 9.434 122.449 37.505 
    

A kölcsönzők száma összesen (fő): 
50.752 

Az általuk kölcsönzött állományegységek száma (példány): 
199.960 
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Az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály használókkal kapcsolatos adminisztratív 
tevékenységei között szerepel a felszólítások kiküldése, előjegyzések kezelése, e-mailen 
történő hosszabbításkérések teljesítése, megválaszolása is. 

 
A központi könyvtárban történik minden fiókkönyvtárba beiratkozott olvasó felszólítása is.  
Az első felszólítást már gép generálja, amelynek 99 %-a e-mail címre megy. A második 
értesítést küldjük hagyományos (tértivevényes) módon, melynek száma szerencsére csökkenő 
tendenciát mutat, mely azzal magyarázható, hogy az év során az ún. „első” figyelmeztető 
felszólító levél küldésének idejét és számát is meghosszabbítottuk, így az olvasónak hosszabb 
idő áll rendelkezésére a dokumentumok visszaadására az utolsó, tértivevényes figyelmezető 
levél kiküldéséig. 
Az e-mail levélben kért hosszabbítások száma is csökken, amely pedig annak a 
következménye, hogy egyre több olvasónk otthonról – saját maga - intézi a hosszabbítást az 
OPAC-ot használva, és már nem ír e-mailt e célból. 
Az előjegyzések értesítése nőtt, amelynek egyik oka lehet, hogy könyvtárunk a keresett 
címekből jó esetben is csak 2 példányt tud vásárolni, ezért olvasóinknak várnia kell a keresett 
példányra. 
 

 

Központi könyvtár (fő) Fiókkönyvtárak 
(fő) 2014. évi 

összesen 
2015. évi 
összesen 

  2014 2015 2014 2015 
I. felszólítás 7.187 7.894 503 364 7.690 8.258 
II. felszólítás 334 256 64 75 398 331 
E-mail hosszabbítás 543 569 111 80 654 649 
Előjegyzés értesítés  1.025 1.251 49 95 1.074 1.346 
Internethasználat 3.622 3.486 2.203 1.661 5.825 5.147 

Telefonos általános 
információkérés 448 383 1.618 1.868 2.066 2.251 
ÖSSZESEN: 13.159 13.839 4.548 4.143 17.707 17.982 

 
A fizetős számítógépet használók száma csökkenő tendenciát mutat. Ez többnyire azzal is 
magyarázható, hogy egyre több családban kerül bevezetésre az internet, s aki régebben csak 
emiatt kereste fel intézményeinket, már nincs ránk szüksége, vagyis elmaradnak a régebben 
rendszeresen internetet használók. Illetve egyre többen érkeznek saját géppel, melynek 
használata minden könyvtárunkban díjmentes. Az önálló géphasználók körében egyre 
magasabb azoknak az aránya, akik nem is az internet lehetősége miatt keresik fel elsősorban 
könyvtárunkat, hanem a szövegszerkesztő használatáért, s a helyben megírt önéletrajzot 
egyúttal már csatoltan küldik is a megpályázni kívánt címre. És sokan könyvtárunkat 
választják akkor is, ha nyomtatási, szkennelési lehetőséget keresnek, mivel a környéken nem 
igazán megoldott - főleg az esti és hétvégi órákban – ez a szolgáltatásfajta. 
 
 
Fiókkönyvtárak használatával kapcsolatos megállapítások: 

 
A Bánhidai Fiókkönyvtárba 2015 során beiratkozott olvasók száma növekedett az előző 
éves adatokhoz képest. A beiratkozott olvasók a közös olvasójegy használatával más fiókok 
szolgáltatásait is igénybe veszik, esetenként ott hosszabbítják meg tagságukat. 
Az akciós beiratkozási lehetőségeknek köszönhetően, valamint az iskolákkal, intézményekkel 
való kapcsolat révén új tagokkal bővült fiókkönyvtárunk olvasóinak tábora, mely 
eredményeképp a kölcsönzések és a kölcsönzött dokumentumok száma 2015-ben növekedett. 
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A könyvtárba beiratkozott olvasók egy része gyakrabban keresi fel a fiókot új könyvek 
reményében, sok esetben rövidebb határidejű folyóiratokkal pótolva az olvasnivalót. 
 
A helyben használat is növekedő tendenciát mutat. Az idősebb generáció körében igen 
népszerű a folyóiratok helybeli olvasgatása. A Puskin Művelődési Ház rendezvényeit látogató 
családok rendszeresen a fiókunkban történő olvasgatással töltik el a várakozási időt. Iskolai 
rendezvényeink révén, felkészítő óráinkon a 14 év alatti korosztály is könyvtárhasználati 
ismeretekre tett szert, használva fiókkönyvtárunk állományát. 
 
A számítógépet használók száma jelentősen növekedett az elmúlt évhez képest. A többi 
fiókkönyvtár olvasói és a városrészek lakói közül egyre többen látogatják fiókkönyvtárainkat. 
Az igényelt szolgáltatások száma (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés) ennek következtében 
növekvő tendenciát mutat. Sajnos sok esetben problémát jelent, hogy az épületek 
környezetében nem jelzi információs tábla a könyvtárat. 
Multifunkcionális készülékünk az év folyamán meghibásodott, így a fénymásolást csak 
közvetett módon, a dokumentumok szkennelésével és nyomtatásával tudtuk megoldani. 
 
A Felsőgallai Fiókkönyvtárban is sokféle könyvtári munkafolyamatot kell elvégezni.  
Az olvasószolgálati munka része a kölcsönzések lebonyolítása és a tájékoztatás is, valamint 
segítségnyújtás az eMagyarország Ponton jelentkezőknek a lakossági pályázatok (üdülés, 
fürdőjegy, mosógép) megírásában, elküldésében, továbbá az önéletrajzok és különböző egyéb 
kérések megoldásában. 
Kis fiókkönyvtár volta miatt egyre több dokumentumot kérnek a helyiek fiókközi kölcsönzés 
keretében. 
Kollégánk könyvtárhasználati órákat, foglalkozásokat, rendezvényeket is tart. 
 
 

 
Mutatók 2014. tény 

 
2015. terv 

 
2015. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 
(KSZR nélkül) 

 
 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók 
száma (fő) 8.121 9.467 8.518 104,8 

 
A könyvtári honlap-
látogatások száma (kattin-
tás a honlapra) 

368.809 410.000 528.890 143,4 

A könyvtár honlapja (tel-
jes webhely) hány nyel-
ven érhető el 

5 5 5  

A könyvtári honlap tarta-
lomfrissítéseinek gyakori-
sága (alkalom/hónap átla-
gosan) 

8 12 37,25  

A könyvtári honlap tarta-
lomfrissítésének száma 
összesen 

104 144 448 430,7 

A könyvtár által az Or-
szágos 
Dokumentumellátási 
Rendszerben szolgáltatott 
dokumentumok száma 

2.722 2.722 4.269 157 
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A könyvtárban használha-
tó adatbázisok száma 

6 6 7  

A Web 2.0 interaktív 
könyvtári szolgáltatások 
száma (db) 

0 1 1 - 

A Web 2.0 interaktív 
könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók 
száma (fő) 

0   5 
(tesztelők száma) 

3.277 - 

A könyvtári OPAC hasz-
nálatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás 
az OPAC-ra) 

143.303 150.000 179.169 125 

Tárgyévben a könyvtár 
által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé 
tett dokumentumok száma 

9 10 10  

A kölcsönzések száma 
dokumentumtípusonként               

    

- könyv (+térkép) 192.057 192.057 183.035  
- audiovizuális dokumen-
tum (hangzók: bakelit, hgk., 
CD 

3.893 3.893 3.464  

- multimédia (DVD, video) 17.566 17.566 13.704  
- elektronikus dokumentum 
(CD-ROM, DVD-ROM) 

310 310 142  

- egyéb (dia) 78 78 62  
- időszaki 3.815 3.815 3.208  
Irodalomkutatások, téma-
figyelések száma 

147 147 220  

A megyei könyvtár által 
nyújtott, dokumentált 
szakmai (megyei, illetve 
országos szintű) tanács-
adások száma 

185 185 257 
(eMagyar-

ország) 

 

Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő 
IKT eszközök száma 

1 1 1  

Fogyatékossággal élők 
számára akadálymentes 
szolgáltatások száma 

2 2 2  

A könyvtár által szerve-
zett olvasási kompetencia-
fejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem 
formális képzések száma  

0 0 0  

A könyvtár által szerve-
zett olvasási kompetencia-
fejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem 
formális képzéseken 
résztvevők száma 

0 0 0  
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A könyvtár által szerve-
zett digitális kompetencia-
fejlesztési, információke-
resési ismereteket nyújtó 
nem formális képzések 
száma  

21 25 18  

A könyvtár által szerve-
zett digitális kompetencia-
fejlesztési, információke-
resési ismereteket nyújtó 
nem formális képzéseken 
résztvevők száma 

330 400 452  

A könyvtár által szerve-
zett akkreditált képzések, 
továbbképzések száma 

0 0 0  

A könyvtár által szerve-
zett akkreditált képzése-
ken, továbbképzéseken 
résztvevők száma 

0 0 0  

A könyvtár által szerve-
zett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma  

77 
 

83 
 

104  

A könyvtár által szerve-
zett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztve-
vők száma 

2.321 
 

2.500 
 

2.492  

A könyvtár által szerve-
zett hátrányos helyzetűe-
ket, romákat célzó, a tár-
sadalmi együttélést erősí-
tő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleran-
ciára nevelő és multikul-
turális programok száma 

1 tábor 1 tábor + 3 
program 

8  

A könyvtár által szerve-
zett hátrányos helyzetűe-
ket, romákat célzó, a tár-
sadalmi együttélést erősí-
tő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleran-
ciára nevelő és multikul-
turális programokon 
résztvevők száma 

16 205 195  

A könyvtár által szerve-
zett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő progra-
mok száma 

0 0 5  

A könyvtár által szerve-
zett nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő progra-
mokon résztvevők száma 

0 0 120  

A könyvtár által szerve-
zett fogyatékossággal élők 

2 12 3  
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könyvtárhasználatát segítő 
képzések, programok 
száma 
A könyvtár által szerve-
zett fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő 
képzéseken, programokon 
résztvevők száma 

33 120 67  

A könyvtár által a nyugdí-
jas korosztály számára 
szervezett programokon, 
képzéseken résztvevők 
száma, 

176 200 
 

362  

A könyvtár által a nyugdí-
jas korosztály számára 
szervezett programok, 
képzések száma, 

12 15 23  

A könyvtár oktatást, kép-
zést, könyvtári tevékeny-
ségeket támogató kiadvá-
nyainak száma 

0 5 2   

Saját könyvtári hírlevél 
megjelenésének száma 

94 94 81  

A könyvtár megjelenésé-
nek száma a médiában 

482 522 631  

A használói elégedettség-
mérések száma, a válasz-
adó használók szá-
ma/alkalom (átlag) 

1 
 

2 1  

A használói elégedettség-
mérések során a válaszadó 
használók száma/alkalom 
(átlag) 

20 500 417  

A megyei könyvtár koor-
dinációjával minősítésre 
készülő települési könyv-
tárak száma 

0 0 0  

Az iskolai közösségi szol-
gálatot a könyvtárban 
teljesítők száma 

128 128 145  

Az iskolai közösségi szol-
gálat fogadására a közne-
velési intézményekkel 
kötött megállapodások 
száma 

7 7 7  

A könyvtárban foglalkoz-
tatott önkéntesek száma 

0 0 1  

A könyvtárral írásos 
együttműködést kötő ci-
vil, határon túli, vállalko-
zói, stb. partnerek száma 

3 3 11   
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A megyei könyvtár szak-
ember-ellátottsága 
(könyvtárosok szá-
ma/megye lakosságának 
száma) 

0,0001 0,0001 0,0001  

A megyei könyvtár olva-
sói hozzáférést biztosító 
számítógéppel való ellá-
tottsága (számítógépek 
száma/a megyeszékhely 
lakosságának száma) 

0,0004 0,0004 0,0004  

A megyei könyvtár által 
biztosított nemzetiségi 
dokumentumok száma 

3.636 3.726 6.196  

A megyei könyvtár által a 
kistelepülési önkormány-
zattal kötött megállapodá-
sok számának aránya (a 
megyében lévő kistelepü-
lések szá-
ma/megállapodást kötött 
települések száma) 

64/56 64/57 64/57  

A megyei könyvtár által 
beszerzett művek iránti 
érdeklődés (a beszerzett 
dokumentumok kikölcsön-
zésének aránya, kölcsönzé-
si átlag, adott dokumentum 
kikölcsönzésének száma) 

nem mért nem volt tervezve 7.409 dokumentumot 
19.162 alkalommal 

kölcsönözték ki 

átlag 2,6 kölcs/dok 

 

 

 
Megjegyzések:  
 
Ritka a fogyatékossággal élő látogató a könyvtárban. Egy rendszeres látássérült 
olvasónk van, aki körülbelül havonta jön be hozzánk új hangoskönyvekért. A 
felolvasógépet nem szokták használni olvasóink. 
 
Irodalomkutatást főleg felsőoktatásban tanuló hallgatók kérnek, és a tájékoztató 
könyvtárosok a saját szakjuknak megfelelően tájékoztatnak. Gyakoribbak az 
irodalomkutatással kapcsolatos kérések a vizsgaidőszakokban és a szakdolgozat előtti 
időszakokban. Az irodalomkutatás a könyvtárban térítéses szolgáltatás, ekkora 
tételmennyiségre azonban nem került sor az év folyamán.   
 
 

Beszerzett források – Gazdasági irodából kapott adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
 

 

Mutatók 

2014. évi 
tény 2015. évi terv 2015. évi tény Változás 2014-

2015 (%) 

Költségvetés 213.002 197.972 211.628 99,35 

Érdekeltségnövelő 
támogatás 

518 0 223 43,05 
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ODR támogatás do-
kumentumok beszerzé-
sére 

1.450 0 1.397 96,34 

Egyéb  24.945 6.364 26.832 107,56 
Források összesen 239.915 204.307 240.080 100,07 

Ajándék, kötelespél-
dány értéke 

11.398 4.000 3.830 33,6 

Összesen 251.313 208.307 243.910 97,05 

 
 
Gyűjteményfejlesztés   
 

 
Mutatók  

2014. tény 
 

2015. terv 2015. évi tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg 
(Ft) 

12.565.642 12.550.000 12.553.048 99,9 

ebből folyóirat (Ft) 3.471.858 4.000.000 3.736.133 107,6 
ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (Ft) 
576.893 1.000.000 1.088.203 188,6 

A könyvtári állomány éves 
gyarapodása dokumentum-
típusonként (db és méter) 

    

  könyv 10.219  205 m 10.219  205 m 7.013 140 m 68,6 
  CD 232 232 189 81,5 
  CD-ROM 15 15 23 153,3 
  DVD 414 414 180 43,5 
  DVD-ROM 12 12 2 16,7 
  Kézirat 3 3 0 - 
  Hangkazetta 0 0 2 - 
A gyűjteményből apasztott 
dokumentumok száma doku-
mentumtípusonként 

    

   könyv 6.494 130 m 6.494 130 m 11.607 232 m 178,7 
   időszaki 33 33 86 260,6 
   CD 5 A nem hagyo-

mányos doku-
mentumok 

elhasználódás 
címen kerülnek 
apasztásra, nem 

tervezhető 

13 260 
   CD-ROM 0 0 0 
   DVD 24 9 37,5 
   DVD-ROM 1 2 200 
   Dia 1 0 - 
   Videokazetta 2 0 - 

Kötelespéldányként kapott és 
nyilvántartásba vett dokumen-
tumok száma (db) 

99 99 145 146,5 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 
bekerült dokumentumok szá-
ma (db) 

1.834 1.834 1.585 86,4 

Helytörténeti gyűjteménybe 
bekerült dokumentumok szá-
ma (db ) 

230 230 187 81,3 
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Nemzetiségi gyűjteménybe 
bekerült dokumentumok szá-
ma (db) 

85 85 312 367,1 

Zenei gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

- - - - 

A megyei könyvtár esetében a 
tárgyévben beszerzett egy 
lakosra jutó könyvtári doku-
mentumok száma (dokumen-
tumok száma/megye lakossá-
ga) 

0,037 0,037 0,022 
 

59,5 

 
 
Gyűjteményfeltárás  
 

 
 
Mutatók 

 
2014. tény 

 
2015. terv 

2015. évi 
tény 

 
változás 
%-ban 
előző év-
hez ké-
pest 

   
Épített elektronikus katalógusok-
ban/adatbázisokban rögzített rekordok 
száma 

 32.368 20.533 37.881 117  

Magyarországi Közös Katalógusba 
(MOKKA) betöltött tételek száma 

330.018 6.315 5.363 1,6 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 
betöltött rekordok száma 

652  652 531 81,4 

Feldolgozás időtartama (egy dokumen-
tum feldolgozásának átlagos időtartama 
órában kifejezve) 

0,30 0,30 0,30 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók 
számára történő hozzáférhetővé válásá-
nak időtartama napokban kifejezve (át-
lagosan) 

10 nap 10 nap 10 nap 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgo-
zottsága (az elektronikus katalógusban 
feltárt dokumentumok száma a gyűjte-
mény egészének %-ában) 

99%  100% 99 % *** 0 

*Az épített elektronikus katalógusokban rögzített rekordok száma 2014. évben azért több mint a 2015. 
évre tervezett, mert az idegen nyelvű állományunk lekereshetővé tétele miatt több mint tíz ezer rekord 
került átnézésre, módosításra. 
** 2014. évben adtuk át a két könyvtár (megyei és városi) összetöltött adatbázisát a MOKKA közös 
katalógusába. 
*** bakelit hanglemezek hiányoznak 
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Feldolgozás, állományfeltárás 
 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár állományába kerülő dokumentumok feldolgozása 
a Textlib integrált könyvtári szoftverben történik.  
Ebben az évben befejeződött az adatbázisban a példány értékek feltöltése, emiatt 
szükségtelenné vált a raktári katalógus őrzése, így az év utolsó hónapjában megváltunk 
intézményünk utolsó hagyományos cédulakatalógusától is.  
Az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály feladata, hogy a megvásárolt, vagy egyéb 
úton bekerült dokumentumok mind formai, mind tartalmi szempontból – szabványi előírásnak 
megfelelően – feldolgozásra kerüljenek, vagyis visszakereshetőek legyenek elektronikus 
katalógusunkban. 
Az osztályon belül 3+1 fő végez feldolgozói munkát, ebből 1 fő – emellett – a könyvtárközi 
kölcsönzés feladatait is ellátja. Munkatársaink a feldolgozás során a Könyvtárellátótól rendelt 
és letöltött rekordokat ellenőrzik, javítják a hibás rekordokat, egységesítik a 
segédállományokat, illetve elkészítik azon dokumentumok leírásait, melyek nem tölthetők le. 
Vagyis lehetővé teszik az adatbázisban – törekedve a legpontosabb szempontok szerinti – 
történő visszakeresést. Feldolgozásra kerülnek még a tanulmánykötetek és a drámakötetek is, 
valamint ez év júliusáig a helyismereti cikkek tárgyszavazását is az osztály feldolgozó 
könyvtárosa végezte. 
 
 

2015. év 

Összes fel-
dolgozói 

munka az 
adatbázisban 

(db) 

Rögzített 
rekordok 
száma az 

adatbázisban 

Könyv közös 57 57 
Könyv kötet 1.264 1.264 
Disszertáció 16 16 
Program részegység 50 50 
Térkép 10 10 
Helyismereti tezaurusz 37 - 
Analitika 1.387 1.387 
Deszkriptorok 948 - 
Sorozat 52 - 
Audiovizuális közös 10 10 
Audiovizuális részegység 236 236 
Audiovizuális részdokum. 501 - 
Időszaki bevitel 54 54 
Könyv példány 1.718  - 
AV és egyéb példány 350 - 
Bizonylat 88 - 
Bizonylat sora 2.009 - 
Bevitel összes 8.787 3.084 
Módosítás (db)   
Könyv közös 620 620 
Könyv kötet 23.094 23.094 
Könyv kötet idegen nyelvű - - 
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Program részegység 40 40 
Térkép 35 35 
Disszertáció 5 5 
Sorozat 45 - 
Deszkriptor 1.434 - 
Helyismereti cikkek 2.667 - 
Audiovizuális közös 79 79 
Audiovizuális részegység 1.207 1.207 
Időszaki módosítás 339 - 
Időszaki gyűjtés (téka) 298 - 
Időszaki gyűjtés példány (téka) 299 - 
Módosítás összes 30.083 25.080 
Összes feldolgozói munka 38.870 28.164 

 
Ebben az évben sikerült befejezni - az iskolai közösségi szolgálat során könyvtárunkat 
választó diákok segítségével - a volt városi hálózat állománypéldányainak leltári értékének 
adatbázisban történő megjelenítését is. 
 
 
Tudományos kutatás 

 
 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 2015. évi tény 
változás %-ban 
előző évhez ké-
pest 

   
Kutatómunka éves idő-
alapja (munkaóra/év) 
  

- - 300 - 

Tudományos kutatások 
száma 

5 5 18 360 

A könyvtár összes pub-
likációinak száma és 
ebből a könyvtár szak-
emberei által készített, 
nyomatott vagy elekt-
ronikus formában meg-
jelent publikációk szá-
ma 

205 175 173 84,4 

Idegen nyelvű publiká-
ciók száma 

0 0 1 - 

Nemzetiségi nyelvű 
kiadványok, publikáci-
ók száma 

0 0 1* 0 

A könyvtár által kiadott 
kiadványok száma 

11 10 12 109,1 

A könyvtár szakembe-
rei által tartott előadá-
sok száma 

66 64 55 83,3 
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A könyvtár szakembe-
rei által elvégzett szak-
értői tevékenységek 
száma 

0 9 9 - 

A könyvtár által szerve-
zett konferenciák száma  

3 3 3 0 

A könyvtár által szerve-
zett konferenciákon 
résztvevők száma 

456 460 332 72,8 

A könyvtár szakembe-
reinek konferencián 
való részvételének szá-
ma 

12 12 59 491,7 

A képzésben, tovább-
képzésen részt vett dol-
gozók száma 

4 3 6 150 

* Bulletin SAK (Szlovák könyvtári szaklap) 2015./3. szám – IX. KOMUNITNÁ KNIŽNICA SA 
KONALA V ŽILINE / THE 9TH YEAR OF THE SEMINAR COMMUNITY LIBRARY WAS HELD 
IN ŽILINA 

 
A megyei könyvtár dolgozóinak publikációs listáját a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
Továbbképzések, konferenciák 
 
Intézményi szinten, több fő részvételével zajlott események, szakmai továbbképzések, 
konferenciák: 
 
 - A magyar kultúra napja, 2015. január 24. Helyszín: A Vértes Agorája, Tatabánya 
- MKE KEM Szervezet - Tisztújító taggyűlés, 2015. március 2. Helyszín: József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár, Tatabánya  
- Műtárgyvarázs – A Szomolányi-gyűjtemény bemutatása, 2015. május 18. Helyszín: Tatabá-
nyai Múzeum 
- MKE 47. Vándorgyűlése – A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár, 2015. július 16-18. 
Helyszín: Szolnok 
- 55 éves az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet – Emlékülés, 2015. szeptember 7. 
Helyszín: József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya 
- 47. Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Napok, „Könyvtár – Értéktár” szakmai konfe-
rencia, 2015. október 5. Helyszín: József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya 
- V. ODR konferencia, 2015. október 19. Helyszín: József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 
Tatabánya 
- MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet szervezésében szakmai tapasztalatszerzést 
szolgáló utak: 
 - Szakmai tapasztalatcsere az Országos Széchényi Könyvtárban és Vecsésen, 2015. 
 június 8. 
 - Szakmai látogatás Lábatlanon, kulturális kitekintéssel Karvára, 2015.szeptember 14. 
 - Szakmai kirándulás a felújított bajnai könyvtárba és a restaurálás alatt lévő Sándor-
 Metternich kastélyba, 2015. november 2. 
 
Kissné Anda Klára 
 
2015. február 11. MKE Küldöttközgyűlés, OSZK (Budapest) 
2015. március 3. MKE Tanácsülés, OSZK (Budapest)  

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


 83

2015. március 27. MKE KEMSZ vezetőségi ülés, József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
(Tatabánya) 
2015. április 11. Könyvtárosok világnapja (Környe) 
2015. április 21–22. 17. Nyitott kapuk rendezvénysorozat, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
2015. április 27. Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító taggyűlés és szakmai 
nap - előadás tartása (Komárno - Szlovákia)  
2015. május 6. MKE Tisztújító küldöttközgyűlés, OSZK (Budapest) 
2015. május 21. MKE Tanácsülés, OSZK (Budapest) 
2015. június 1. Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája (Csongrád) 
2015. július 13. MKE KEM Szervezet - vezetőségi ülés, József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár (Tatabánya) 
2015. augusztus 27.  MKE KEM Szervezet - emlékülés megbeszélés, József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár (Tatabánya) 
2015. szeptember 19. II. Kulturális Piac, A Vértes Agorája (Tatabánya)  
2015. szeptember 21. Kölcsey pályázaton kapott támogatásból vásárolt dokumentumok 
kiszállítása és a testvérkönyvtári szerződés előkészítése, szakmai látogatás (Érsekújvár - 
Szlovákia)  
2015. október 20. MKE Tanácsülés, OSZK (Budapest) 
2015. november 6-7. XV. Győri Könyvszalon  
2015. november 25. MKE 80 éves jubileumi konferencia, ELTE (Budapest) 
 
Nagy Ádám  

 
Cooltúra megbeszélés az Edutus Főiskolán (Tatabánya) 2 alkalommal (2015. február és 
március hóban) 
2015. április 16–17. XIII. Diákbiológus és Környezetvédelmi Napok, Bárdos László 
Gimnázium (Tatabánya) 
2015. április 21–22. 17. Nyitott kapuk rendezvénysorozat, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
2015. június 16-17. Közösségi könyvtárak (Komunitná knižnica) konferencia, Zsolnai Megyei 
Könyvtár (Szlovákia, Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47)  
- és ua. Rajecfürdő Városi Hivatala (Szlovákia, Mestský úrad Rajecké Teplice, Nám, SNP.1/ 
29), a Felső-Zempléni Körzeti Könyvtár és a Gyöngy Polgári Társulás szervezésében 
2015. szeptember 18. II. Kulturális Piac – Az Y és a Z generáció kultúrafogyasztási szokásai 
c. szakmai konferencia, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
2015. november 25. Jövőkép Műhely, Tarjáni Közösségi Ház (Tarján) - a Vértes Agorája és a 
Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodájának szervezésében 
2015. december 2. Jövőkép Műhely, Petőfi Sándor Szabadidőközpont és Könyvtár 
(Almásfüzitő) - a Vértes Agorája és a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom 
Megyei Irodájának szervezésében 
 
Feketsné Kisvarga Anita  
 
2015. június 8. MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet szakmai kirándulás - OSZK, 
Vecsés 
2015. július 16-18. MKE Vándorgyűlés (Szolnok) 
2015. szeptember 7. MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 55. jubileumi konferencia 
2015.szeptember 14. MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet szakmai kirándulás 
(Lábatlan, Karva) 
2015. szeptember 18-19. II. Kulturális Piac, A Vértes Agorája (Tatabánya) - konferencián 
való részvétel: Az Y és a Z generáció kultúrafogyasztási szokásai 
2015. november 2. MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet szakmai kirándulás (Bajna) 
2015. november 25. A 80 éves MKE jubileumi ülés 
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Nász János 
 
Változó Világ előadássorozat - az MTA Szociológiai Társaság Holisztikus ökológiai 
szakosztálya, Agora program keretében, MTA Könyvtár és Információs Központ (Budapest) 
 1. előadás. 2015. szeptember 28.   
 2. előadás. 2015. október 28. 
 3. előadás. 2015. november 23.   
 4. előadás. 2015. december 14.  
2015. április 13. Szakmai találkozó az Anton Bernolák Könyvtárban - ajándékkönyv-szállítás 
(Érsekújvár - Szlovákia) 
2015. április 16–17. XIII. Diákbiológus és Környezetvédelmi Napok, Bárdos László 
Gimnázium (Tatabánya) 
2015. április 21–22. 17. Nyitott kapuk rendezvénysorozat, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
2015. május 29. 17. Nyitott kapuk rendezvénysorozat – záró vetélkedő, eredményhirdetés, 
Szabadtéri Bányászati Múzeum és Ipari Skanzen (Tatabánya) 
2015. június 2. Klímabarátok Szövetsége - országos konferencia (Budapest) 
2015. június 16–17. Közösségi könyvtárak (Komunitná knižnica) konferencia, Zsolnai 
Megyei Könyvtár (Szlovákia)  
- Ua. Helyszín: Rajecfürdő Városi Hivatala (Szlovákia), a Felső-Zempléni Körzeti Könyvtár 
és a Gyöngy Polgári Társulás szervezésében 
2015. augusztus 10–15. Öko-tábor (Koppánymonostor) 
2015. szeptember 25. Kutatók Éjszakája – külső rendezvény, Edutus Főiskola (Tatabánya) 
2015. december 11. A klímaváltozás kihívásai - Tatabánya Megyei Jogú Város rendezvénye, 
Tatabánya Önkormányzata 
 
Petényi Erzsébet  
 
MKE tisztújító taggyűlés 
2015. július 16-18. MKE Vándorgyűlés (Szolnok) 
2015. szeptember 7. MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 55. jubileumi konferencia 
2015. szeptember 14. MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet szakmai kirándulás 
(Lábatlan, Karva) 
2015. szeptember 18. II. Kulturális Piac – Az Y és a Z generáció kultúrafogyasztási szokásai 
című szakmai konferencia, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
2015. november 2. MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet szakmai kirándulás (Bajna) 
2015. november 23. Adventi kézműves foglalkozás 
2015. november 25. A 80 éves MKE jubileumi ülés 
Látogatás a Tatabányai Múzeumban 
Cooltúra megbeszélés az Edutus Főiskolán (Tatabánya) 2 alkalommal (2015. február-március) 
 
Nagy Edit 
 
2015. február 10. MATARKA Közgyűlés (Budapest) 
2015. március 16.  Agora Fórum, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
 
Szilassi Andrea 

 
2015. február 11. MKE Küldöttközgyűlés, OSZK (Budapest) 
2015. április 8. KKDSZ Közgyűlés (Budapest) 
2015. április 15. Szakmai nap e-tanácsadóknak az eMagyarország Centrum szervezésében 
(Budapest) 
2015. június 18. Az Információs Társadalom Parlamentje, Országház (Budapest) 

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


85

2015. szeptember 24. A budapesti EzüstNet - a NetNagyi Klub testvérszervezetének – 
meghívása (Budapest) 
2015. november 23. Pályázati tájékoztató és workshop e-tanácsadóknak, könyvtárosoknak, 
fenntartóknak (Tatabánya) 
 
Bartók Gertrud 
 
2015. szeptember 18. Emberek és tárgyak c. kiállítás megnyitója, Tatabányai Múzeum (saját 
tárgy fotója is kiállítva) 
2015. november 5. Utazás a koponyák körül c. előadás - Kissné Cseh Julianna régész a 
megyei régészeti leletekről, Tatabányai Múzeum 
2015. november 18. Égetnivaló boszorkák c. előadás - A. Pál Gabriella múzeumigazgató 
előadása a néphagyományokról, Tatabányai Múzeum 
2015. november 23. Helyismereti Konferencia, Kuny Domokos Múzeum (Tata) 
2015. december 3. II. Szent Borbála Konferencia, Tatabányai Múzeum 
 
Dr. Horváth Géza 
 
2015. március 20. és június 12. Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal  
2015. március 24. Magyary Zoltán Konferencia (Héreg) - a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság szervezésében  
2015. október 7. Vida Jenő Emlékkonferencia, Tatabányai Múzeum 
2015. december 3. II. Szent Borbála Konferencia, Tatabányai Múzeum 
 
Erősné Suller Ildikó 
  
2015. április 21–22. 17. Nyitott kapuk rendezvénysorozat, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
2015. május 29. 17. Nyitott kapuk rendezvénysorozat – záró vetélkedő, eredményhirdetés, 
Szabadtéri Bányászati Múzeum és Ipari Skanzen (Tatabánya) 
2015. november 6-7. XV. Győri Könyvszalon 
2015. április 11. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, valamint 
Neveléstudományi Doktori Iskolája, a városban működő Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskola, továbbá a Magyar Olvasástársaság konferenciája a kutatás és a gyakorlat 
termékeny párbeszédéről (Debrecen) 
2015. szeptember 18. II. Kulturális Piac – Az Y és a Z generáció kultúrafogyasztási szokásai, 
szakmai konferencia, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
 
Szerencsi Edina 
  
2015. március 17. Kortárs gyermekirodalmi workshop a Kisalföldi Könyvtárak és 
Könyvtárosok Egyesülete, valamint a Könyvtárostanárok Egyesülete közös szervezésében 
(Győr) 
 
Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 
 
2015. március 17. Kortárs gyermekirodalmi workshop a Kisalföldi Könyvtárak és 
Könyvtárosok Egyesülete, valamint a Könyvtárostanárok Egyesülete közös szervezésében 
(Győr) 
2015. szeptember 18. II. Kulturális Piac – Az Y és a Z generáció kultúrafogyasztási szokásai 
című szakmai konferencia, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
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Gyüszi László 
  
2015. március 16. Agóra Fórum, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
2015. április 27. Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító taggyűlés és szakmai 
nap - előadás tartása (Komárno - Szlovákia) 
2015. április 13. Szakmai találkozó az Anton Bernolák Könyvtárban - ajándékkönyv-
szállítással (Érsekújvár - Szlovákia) 
2015. november 25. MKE 80 éves jubileumi konferencia, ELTE (Budapest) 
 
Kantó Erika 
  
2015. szeptember 19. II. Kulturális Piac, A Vértes Agorája (Tatabánya)  
2015. szeptember 21. Kölcsey pályázaton kapott támogatásból vásárolt dokumentumok 
kiszállítása és a testvérkönyvtári szerződés előkészítése, szakmai látogatás (Érsekújvár - 
Szlovákia)  
 
Csejtei Zsolt 
  
2015. április 21–22. 17. Nyitott kapuk rendezvénysorozat, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
2015. szeptember 19. II. Kulturális Piac, A Vértes Agorája (Tatabánya)  
 
Ligeti Nikolett 
 
2015. szeptember 19. II. Kulturális Piac, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
 
Pap Zsuzsanna 
 
2015. szeptember 19. II. Kulturális Piac, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
 
Sutáné Csulik Andrea 
  
2015. szeptember 19. II. Kulturális Piac, A Vértes Agorája (Tatabánya) 
 
A szakmai ismeretekről és az aktualitásokról tájékozódni segített az MKE vándorgyűlése, 
melyen könyvtárunk számos dolgozója vett részt. 
 
 
Rendezvény, kiállítás  
 
 

Mutatók 2014. tény 2015. évi terv 2015. évi tény 
Változás %-
ban az előző 
évhez képest 

   
A könyvtárban 
a tárgyévben 
szervezett helyi, 
megyei és or-
szágos szintű 
közösségi prog-
ramok, rendez-
vények száma 
összesen  

51 
 

39 
 

83  162,7 
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A könyvtárban 
a tárgyévben 
szervezett helyi, 
megyei és or-
szágos szintű 
közösségi prog-
ramok, rendez-
vényeken 
résztvevők 
száma 

8.217 
 
 

 9.000 
 

9.819 
 

119,5 

Tárgyévben 
szervezett kon-
ferenciák száma  

3 3 3  0 

Tárgyévben 
szervezett kon-
ferenciákon  
résztvevők 
száma 

456 460 332 72,8 

A könyvtárban 
szervezett idő-
szaki kiállítások 
száma  

11 14 21 190,9 

A könyvtárban 
szervezett idő-
szaki kiállítások 
látogatóinak 
száma 

21.711 23.000 
 

19.243 
 

88,6 

Tárgyévben a 
családok számá-
ra meghirdetett 
rendezvények 
száma  

20 
 

26 
 

33 165 

Tárgyévben a 
családok számá-
ra meghirdetett 
rendezvényeken 
résztvevők 
száma 

1.032 
 

1.270 
 

1.324 128,3 

A megyei 
könyvtár eseté-
ben az általa 
ellátott kistele-
püléseken szer-
vezett rendez-
vények száma  

232 228 263 113,4 

A megyei 
könyvtár eseté-
ben az általa 
ellátott kistele-
püléseken szer-
vezett rendez-
vényeken részt-
vevők száma 

10.672 10.000 13.939 130,6 
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Egyéb rendez-
vényeken részt-
vevők száma 

1.989 
 

2.000 1.320 66,4 

 
Részletezve:  
 
A Központi Könyvtár szervezésében, együttműködésben, intézményi kapcsolatok által 
valósultak meg a következő rendezvények:  

  
- Cool-Túra vetélkedő (Együttműködő fél: Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda) – 

100 fő. 
- Részvétel a 17. Nyitott kapuk rendezvényen, csoportok fogadása, részvétel a záró 

eseményen (Együttműködő fél: A Vértes Agorája) – 72 fő. 
- Részvétel a II. Kulturális Piacon a Vértes Agorájában. (Először!) – 193 fő. 
- Iskolai közösségi szolgálat tájékoztató 2 alkalom - 18 fő. 
- Nemzetiségi hét „Tungitól a görög lagziig” (Együttműködő fél: Tatabányai Görög 

Nemzetiségi Önkormányzat) – 40 fő. 
- Öko-tábor (Koppánymonostor) az általános iskolák bevonásával – 25 fő. 
- Kihelyezett Öko-est a Kutatók éjszakáján (Együttműködő fél: Edutus Főiskola) – 3 

előadás – 75 fő. 
- Előadás a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tatabányai csoportjának 

szervezésében – 31 fő. 
- „A komáromi tűzrendőrök” kiállítás a Komáromi Klapka György Múzeummal és a 

Tatabányai Városi Levéltárral közösen, a Felsőgallai Fiókkönyvtár szervezésében.  
- A Könyves Vasárnapi programokon együttműködő felek: KEM Rendőr-

főkapitányság, NAV KEM Adóigazgatósága, Vakok és Gyengénlátók KEM 
Egyesülete, KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KEM Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség. 

- Pályázati tájékoztató és workshop e-tanácsadóknak (Együttműködő fél: 
eMagyarország) – 47 fő. 

- A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 
taggyűlése és emlékülése – 66 fő. 

 
Fiókkönyvtárak szervezésében kiemelkedő programok voltak 2015-ben: 
 

- Jászai Játszó programjai - Népház úti fiókkönyvtár (Együttműködő fél: Jászai Mari 
Színház, Népház). 

- Móra Ferenc kerületi mesevetélkedő – Kertvárosi fiókkönyvtár (Együttműködő felek: 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bolyai János Általános Iskola, Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola). 

- Érzékenyítő foglalkozás és kiállítás – Bánhidai fiókkönyvtár (Együttműködő fél: 
Csobogó Gyermek- és Ifjúsági Klub). 

- Dietetikai foglalkozás a Kodály Zoltán Általános Iskola bevonásával - Újvárosi 
Fiókkönyvtár. 

- Múzeumpedagógiai foglalkozások a tűzoltókról a Táncsics Mihály Nemzetiségi 
Óvoda és a Széchenyi Általános Iskola bevonásával - Felsőgallai Fiókkönyvtár. 

- Nemzetiségi hét „Tungitól a görög lagziig” - Bánhidai, Felsőgallai, Kertvárosi, 
Népház Úti Fiókkönyvtár és Központi Könyvtár (Együttműködő felek: Tatabányai 
Német, Roma, Szlovák és Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, a városrészi iskolák és 
közösségi klubok). 
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További közösségi programként emelhető ki a Megyei Könyvtár programjai között: 
 

- Olvasólámpa olvasóklub: 10 alkalom/158 fő. 
- A Gyermekkönyvtár Mesesarok programsorozata: 5 alkalom/233 fő 
- Öko-esték: 9 alkalom/ 360 fő. 
- Könyvtár–Képtár kiállítás: 11/19.243 fő. 
- Népház Úti Galéria: 8 alkalom, megnyitóin: 232 fő. 
- NetNagyi Klubok: 6 alkalom/239 fő. 
- 47. Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Napok és Könyves Vasárnap 

programsorozatában megvalósuló események - összesen 43 felregisztrált programmal 
és akcióval (program szinten 20 rendezvény/2670 fő). A Tájékoztató és bibliográfiai 
osztály feladata volt a programok összeállítása (a fiókkönyvtárakra tekintettel is), a 
szervezés és a koordinálás, a PR, valamint a menedzsment feladatok ellátása. 

- XV. Országos ODR konferencia: 146 fő. 
- Költészet napja Téri Sándor estjével: 21 fő. 
- Két gyerek és két felnőtt adventi program: 96 fő 
- Könyvtárbemutatókra érkeztek az általános és középiskolák: 10 alkalom/198 fő. 
- Digitális felhasználóképzés: 3 tanfolyam - 6 alkalom/38 fő. 
- Egyéb, külön fel nem sorolt író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, előadások: 3 

alkalom/96 fő. 
 
A könyvtár népszerűségét növelő események voltak a Bánhidai Bizsergetőn, illetve a 
Lecsófesztiválon történő kitelepülések, valamint a nagy sikerű könyvvásárok (2 alkalom/437 
fő). 
 
A programok lebonyolításában, a teremrendezésben a központi könyvtár munkatársai 
mellett az adott helyszíneken a fiókkönyvtárosok is részt vállaltak. Helyenként volt mód 
iskolai közösségi szolgálatosokat bevonni az előkészületekbe és a lebonyolításba. 
 

 
2015. ÉV KIÁLLÍTÁSAI 
 
A legnagyobb látogatottságot a Megyei Könyvtár a kiállításaival éri el. Csak ennek a 
szegmensnek 19.243 látogatója volt 2015-ben, míg a Központi Könyvtár egyéb rendezvényein és 
programjain együttesen 2.983 főt regisztráltunk. 
 
Újdonság 2014-hez képest, hogy a Megyei Könyvtár Fő téri központjának olvasóterében, a 
kiállítóktól ajándékba kapott alkotások - a darabszámok növekedésével - év végére sajátos kis 
tárlatot képeztek, további értékes és érdekes színfoltját nyújtva a felületeknek. A könyvtár 
kiállítótereinek népszerűsítésére 2015-től formanyomtatványt vezettünk be. A két kiállítóhelyen 
havonta frissülő tartalom változatosságáért, a bemutatott technikák sokszínűségéért, az amatőr és 
profi kiállítók felkutatásáért Nagy Edit felelős. 
 
Helyszínenként:  
 
A Központi Könyvtárban a folyóirat-olvasó falán, az önálló internethasználatra szolgáló 
számítógépek felett kialakított Könyvtár-Képtárban havonta 10-12 kép került kiállításra, így az 
év során összesen 11 alkotó mutatkozott be. Itt megnyitót nem tartunk, de látogatottsága a 
könyvtárlátogatók napi forgalma miatt nagyobb. 
  
2015-től Nagy Edit, a kiállítások szervezője állandó tárlatot alakított ki a Központi Könyvtár 
olvasóterének falain a kiállítóktól ajándékba kapott képekből: Banka Péter és Benczekovits 
Beatrix fotójával, Bankáné Bálint Mária, Zsolnay Katalin, Sándor Ilona, Pardaviné 
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Horváth Zsuzsa és Keményné Pongó Anna festményével gyarapodott az állandó tárlat. A 
kiállított képek száma folyamatosan gyarapszik. 
 
A Népház Úti Fiókkönyvtár 15-50 alkotással biztosít havonta bemutatkozási lehetőséget az 
alkotóknak, művészeknek - a képek méretétől függően - egy vagy két szinten.  
2015-ben 9 kiállításra került sor, melyből egy alkalommal előadással vontuk össze a megnyitót. 
Rendezvényeinken műsorral igyekeztünk elérni, hogy minél többen térjenek be hozzánk, és 
fedezzék fel, mennyi szolgáltatást nyújt, és milyen kincseket rejt a könyvtár.  
 
Rendezvénnyel, érzékenyítő programmal együtt zajlott a Bánhidai Fiókkönyvtárban a 
Csobogó Gyermek- és Ifjúsági Klub alkotásaiból rendezett kiállítás. Itt sajnos nincs megfelelő 
felület a könyvtárban, így a Családi Intézet egyik helyisége adott helyszínt a foglalkozásnak és a 
folyosóján lehetett megtekinteni - egy rövid megnyitót követően - az alkotásokat, amelyeket a 
sérült gyermekek érdekes, vegyes technikával, közösen hoztak létre. A rendezvényről a média is 
tudósított. A program a Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Napok keretében került 
megrendezésre. Felelőse Tarjánné Tihanyi Tímea volt. 
 
A Felsőgallai Fiókkönyvtár szervezésében (Sóvágó Zsoltné fiókkönyvtáros, Kissné Anda Klára 
és Nagy Edit közreműködésével), szintén a Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Napok 
keretében jött létre a „A komáromi tűzrendőrség története” című időszaki kiállítás, melynek 
anyagát a Komáromi Klapka György Múzeum bocsátotta rendelkezésre. A Fiókkönyvtár nem 
volt alkalmas a rendezvény lebonyolítására, így az épület 2. szintjén működő Tatabányai Megyei 
Jogú Város Levéltára folyosóján nyílt meg a kiállítás. Az eseménynek széles médiavisszhangja 
lett, és egy hónapig volt megtekinthető. A kiállítást a tűzoltósággal kapcsolatos 
múzeumpedagógiai foglalkozások kísérték, a körzet óvodájának és általános iskolájának 
bevonásával. 
 
A kiállítóterek népszerűsítésére formanyomtatvány készült alapinformációkkal, és a honlapra 
történő utalással. Mindkét helyen ingyenes a bemutatkozás, és egyeztetés alapján, kb. havonta 
váltják egymást a kiállítók. 
 
A Népház Úti Galéria előnye: a fiókkönyvtár szép környezetben, a városi színház épületében 
található. A megnyitó is személyesebbé teszi a rendezvényeket, de ha a kiállító állófogadást 
szeretne rendezni az esemény utána, arra is van lehetősége (de csak saját költségén).  
A megnyitókon az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei és tanárai rendszeresen szerepelnek, ez 
erősíti és szélesíti a könyvtár kapcsolatait. Cserébe a könyvtár a zeneiskola farsangi batyus 
báljára ajánl fel tombolanyereményt, így 2015-ben három személynek éves ingyenes tagságot és 
ajándékkönyveket adtunk. 
Hátránya: a domb és a sok lépcső miatt az épület és az intézmény megközelítése nehézséget 
okozhat. A képeket többnyire magasan, a polcok fölött tudjuk elhelyezni, ezért a nagyméretű, 
illetve távolról jól látható alkotások érvényesülnek. Ez kevésbé forgalmas hely, mint a központi 
könyvtár. 
 
A média szinte minden esetben tudósított (ezt a III.4. A menedzsment és a minőségirányítási 
tevékenységek megvalósulása 2015-ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének 
bemutatása alatt soroljuk fel), ebből példaként csak kettő kiemelve: 
www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150124_24ora_p3_makos.pdf 
www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150122_24ora_p2_akvarellek.pdf 
 
A Népház úti kiállítás megnyitókról szintén a „Galériában” találhatók fotók: 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/51 
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A Fő téri könyvtár Könyvtár-Képtára csak egy oldalnyi bemutatkozó szöveggel és az 
alkotóról készült fotóval informál az aktuális kiállítóról. Előnye, hogy a könyvtár a város 
központjában van, nagy a látogatottsága. Szemmagasságban lehet elhelyezni a munkákat, így 
alkalmas kisebb, illetve részlet-gazdag alkotások kiállítására is.  
Hátránya: a képek előtt helyezkednek el az internethasználók asztalai. Nincs megnyitó. 
 
A média tudósítása esetleges, kiszámíthatatlan, az öko-estek teszik hangsúlyosabbá. Néhány 
példa: 
https://www.youtube.com/watch?v=-8Etffd22tI 
https://www.youtube.com/watch?v=N9g8wW7rRT4 
https://www.youtube.com/watch?v=FvsP7TvztjY 
 
A korábbi Fő téri kiállítások ismertetője a honlap kezdőoldalán visszamenőleg a Könyvtár-
Képtár galériában, az aktuális pedig a főoldalon található: 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/201512 
 
 
A 2015-ben rendezett kiállítások részletezve:  
 
KÖNYVTÁR-KÉPTÁR (Központi Könyvtár, Fő tér 2.) 
 
Január: Fink Adrienn „Portrévariációk” c. kiállítása (Látogatók száma: 1640 fő - becsült adat) 
(Január 12-től február 14-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/20151 
A médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=r_IBkXOnDqw 
 
Február: Lőrincz Szandra fantasy grafikái (Látogatók száma: 1604 fő - becsült adat) 
(Február 16-tól március 7-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/201502 
A médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=2hco4RUAF_U 
www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150214_24ora_p2_kiallitas.pdf  
 
Március: Bócsó Rozália akvarelljei (Látogatók száma: 1663 fő - becsült adat) 
(Március 9-től április 3-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/20153 
A médiában: 
www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150306_24ora_p2_megyei.pdf 
 
Április: Konrádné Sonn Lídia festményei (Látogatók száma: 1611 fő - becsült adat) 
(Április 7-től május 9-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/20154 
A médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=syh5cMdIL3I 
 
Május: Kiállítás a „Mondom, hallom, rajzolom” c. gyermekrajz-pályázat díjazott 
alkotásaiból - a gyermekkönyvtár programja, Nagy Edit a zsűri egyik tagjaként vett részt a 
munkában. (Látogatók száma: 1870 fő - becsült adat) 
(Május 17-től június 13-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/20155 
A programról a médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=vR8WmUcX5RU 
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Június: Rátvai Erzsi és Velencei Györgyné gobelinkiállítása (Látogatók száma: 1658 fő - 
becsült adat) 
(Június 15-től július 10-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/20156 
A médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=UBTj_GuuFH4&feature=share 
https://www.youtube.com/watch?v=3reVc_p8RMM 
 
Július-augusztus: Észak-Dunántúl kastélyai c. képeslap-kiállítás Nagyné Horváth Eszter 
gyűjteményéből (Látogatók száma: 2285 fő - becsült adat) 
(Július 14-től augusztus 28-ig)  
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/20157  
A médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=382qcvvCMcA 
www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150725_24ora_p2_gitarzene.pdf 
 
Szeptember: Szám János képzőművész akvarell kiállítása (Látogatók száma: 1593 fő - becsült 
adat) 
(Szeptember 1-től október 3-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/20159 
A médiában: 
www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150908_24ora_p4_akvarelljei.pdf  
 
Október: Benczekovits Beatrix Utazni jó című fotókiállítása (Látogatók száma: 1756 fő - 
becsült adat) 
(Október 5-31-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/201510 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_10/kemlib_2015_10.pdf 
 
November: Kempa Szandra grafikái (Látogatók száma: 1485 fő - becsült adat) 
(November 2-től 28-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/201511 
 
December: Hatrapál József faintarziák és akvarellek kiállítása (Látogatók száma: 2078 fő - 
becsült adat) 
(November 30-tól január 9-ig) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/201512 
 

NÉPHÁZ ÚTI GALÉRIA (Népház Úti Fiókkönyvtár, Népház u. 5.) 
 
Január 16-tól március 5-ig: Szabóné Mákos Margit festményei (Megnyitó: január 16. 48 
fővel) 
 
Március 6-tól április 10-ig Elekné Pócs Edit pasztellképei (Megnyitó: március 6. 52 fővel) 
A könyvtár galériájából: 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/273 
A médiában: 
www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150305_24ora_p3_kiallitas.pdf 
 
Április 16-tól május 22-ig a Gyermelyi festőtábor alkotóinak tárlata (Megnyitó: április 16. 36 
fővel) 
A könyvtár galériájából: 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/280 
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Május 28-tól június 30-ig Zsolnay Katalin festményei (Megnyitó: május 28. 41 fővel) 
A médiában: 
http://forrasradio.hu/szorakozas/programajanlo/megnyilt-zsolnay-katalin-masodik-onallo-
kiallitasa.html 
https://www.youtube.com/watch?v=yQdybZ5ysIk  
 
Július-augusztus: nyári szünet 
 
Szeptember 10-től október 7-ig: Sztancsik Zsuzsa olajfestményei (Megnyitó: szeptember 10-én 
21 fővel) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/314 
A médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=ilSqF05U2TA 
 
Október 8-tól 30-ig: Szabó Szonja Prima-díjas szájjal festő művész kiállítása (Megnyitó 
október 8-án 38 fővel) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/334 
A médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=gWRTkRozb5M 
 
November 5-től 30-ig: Keményné Pongó Anna festőművész festményei (Megnyitó: november 
5. 35 fővel) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/338 
 
December 4-től január 8-ig: Gyukics Péter: Hidak mentén a Tiszán c. fotókiállítása (Megnyitó: 
december 4. 9 fővel - a kiállító azonos című előadásával) 
http://www.jamk.hu/galeria/picture.php?/10326/category/346 
 
A könyvtári kiállítóterek népszerűsítésére formanyomtatvány készült. 
 
 
OLVASÓLÁMPA Olvasóklub 
 
Közel két éve működik havi rendszerességgel és 10-20 fővel (éves átlag: 16 fő) könyvtárunkban 
az olvasóklub, amely olvasói kezdeményezésre alakult 2014 februárjában. 
Elsősorban nyugdíjasok látogatják, de a klubdélutánokra alkalmanként a fiatalabb korosztály 
képviselői is eljönnek. Célja kettős: egyrészt baráti klub, találkozóhely az olvasásszeretet, az 
olvasmányajánlás céljából, másrészt a könyvtári ismeretterjesztést szolgálja kisebb előadásokon, 
író-olvasó találkozókon keresztül, a könyvtárhasználatot népszerűsíti az egyes állományrészek 
bemutatásával.  
Igény mutatkozik egymás megismerésére, ezért idén játékos csapatépítő mini-tréninget tartott 
Mikolasek Zsófia. Többen írnak verset, prózát, 4 főnek verseskötete is jelent meg (Vázsonyi 
Judit, Prander Éva, Gera Sándor, Horváth Szabolcs), így alkalmanként verseikből is idéztünk. 
Nagy Edit, a klub házigazdája saját Facebook-oldalt hozott létre az olvasóklubnak: gondozza, 
információval tölti fel. 
 
A 2015. évi klubfoglalkozások: 
 
JANUÁR 12. Női szerzők könyvei (16 fő) 
 
FEBRUÁR 9. Ismeretterjesztő könyvek I. Könyvtár a kulisszák mögött – 1 éves az Olvasólámpa 
(16 fő) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/264 
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A médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=u95s2EoWTRQ 
https://www.youtube.com/watch?v=YR1xyJGHkvU 
http://www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150211_24ora_p4_konyvtar.pdf  
 
MÁRCIUS 9. Ismeretterjesztő könyvek II. - "13 rejtély"-től a "Megvadult szótár"-ig (20 fő) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/274  
A médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=NKKfwNBECsM 
www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150306_24ora_p2_megyei.pdf 
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/olvasolampa-iranytu-a-konyvtarban-600972 
http://www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150320_mi_tatabanyank_p11_titkok.pdf 
http://www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150311_24ora_p3_vannak.pdf 
 
ÁPRILIS 27. Költészet Nap – Miért szép? Kis költészeti teadélután. Vendég: Vázsonyi Judit 
költő (18 fő) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/284 
 
MÁJUS 11. A könyvtár újdonságaiból ajánljuk (19 fő) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/290 
Médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=aUcXRwivvFw 
http://www.jamk.hu//letoltesek/agora_cikk/20150425_24ora_p2_judit.pdf 
 
JÚNIUS 8. Nyári olvasmányok: Ha 5 könyvet vihetnél magaddal egy lakatlan szigetre, melyiket 
választanád? – felkészülés a nyárra  (18 fő) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/301  
Médiában: 
https://www.youtube.com/watch?v=lLRaxOrlQpA 
 
JÚLIUS-AUGUSZTUS: NYÁRI SZÜNET 
 
SZEPTEMBER 14.  Ismeretterjesztő könyvek III. (16 fő) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/224 
 
OKTÓBER 9. Megfilmesített regények I. Magyar filmek (11 fő) 
 
NOVEMBER 16. Megfilmesített regények II. Külföldi filmek (10 fő) 
 
DECEMBER 7. Milyen könyv kerüljön a fa alá? (14 fő) 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/345 

 
 

Rendezvények a fiókkönyvtárakban: 
 

A Bánhidai Fiókkönyvtár 2015-ben a rendezvények szervezése során igyekezett 
együttműködni a város iskoláival, kulturális és szociális intézményeivel. A rendezvények 
többségénél az általános iskolás tanulók alkotják a célcsoportot. A könyvtárunkkal történő 
együttműködés révén szeretnénk népszerűsíteni az olvasást, a könyvek szeretetét, remélve, 
hogy új tagokkal bővül fiókkönyvtárunk. 
 
2015. évi rendezvények száma: 5 db  
Résztvevők száma összesen: 297 fő 
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14 év alatti résztvevők száma összesen: 188 fő 
14 év fölötti résztvevők száma: 109 fő 
 
 2015. június 2. Trianoni vetélkedő 
 
A Trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulója alkalmából a Bánhidai Fiókkönyvtár 
és a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola közös vetélkedőt szervezett, melynek célja, hogy 
az iskola tanulói ismereteiket gyarapíthassák a trianoni események, a hozzá kapcsolódó 
történelmi személyek tekintetében, a felkészülés során könyvtári ismereteiket is gyarapítva. 
A játékos csapatvetélkedő során kvíz, totó, puzzle és ügyességi feladatok váltogatták 
egymást, de a térképészeti, irodalmi, zenei ismereteiket is összemérhették a tanulók. 
A vetélkedő anyagának, feladatainak összeállítása, a csapatok könyvtárhasználati 
felkészítése a Bánhidai Fiókkönyvtár feladata volt. 
A díjazott csapatok könyvjutalomban részesültek, melyet a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár adományozott a résztvevő tanulóknak. 
Résztvevők száma összesen: 132 fő, 14 év alatt: 118 fő, 14 év felett:14 fő 
 
 2015. június 8. Szlovák dalok és gyermekjátékok 
 
A nemzetiségi hét Bánhidán kezdődött, ahol Turainé John Katalin alpolgármester asszony 
megnyitója után dr. Voit Pál, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, 
valamint Mazalin Zoltánné a Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. 
Vendégünk, Krajczárné Száraz Erzsébet pedagógus szlovák dalokkal, táncokkal és 
gyermekjátékokkal ismertette meg a főleg gyermekekből álló közönséget. A rendezvényt 
követően a helyszínen értékelésre került az a 13+1 pontból álló nemzetiségi totó, melyet a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár a korábbiakban közzétett. A helyes megfejtők 
közül kisorsoltuk azon díjazottakat, akik a megyei könyvtár jóvoltából könyvjutalomban 
részesültek. 
A program keretében aláírásra került egy együttműködési megállapodás a Tatabányai 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, melynek köszönhetően a jövőben remélhetőleg több 
közös kulturális program épül majd a szlovák nemzetiségi hagyományok köré. 
Résztvevők száma összesen: 36 fő, 14 év alatt: 26 fő, 14 év felett: 10 fő 
 
 2015. június 13. III. Bánhidai Bizsergető 
 
Bánhida kulturális rendezvényébe a Bánhidai Fiókkönyvtár ismét bekapcsolódott. A 
rendezvény ideje alatt a fiókkönyvtár kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosított az 
érdeklődők számára. Felnőtt látogatóinkat könyvtári totóval vártuk, a helyes megfejtők 
jutalma ingyenes éves tagság volt. 
Ezen a délutánon 14 fő élt ezzel a kedvezményes beiratkozási lehetőséggel. 
Résztvevők száma összesen: 86 fő, 14 év alatt: 32 fő, 14 év felett: 54 fő 
 
 2015. október 8. Ablak egymásra 
 
A könyvtári hét programsorozatának keretében a TJ ESZI Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ Csobogó Gyermek és Ifjúsági Klubja mutatkozott be a Bánhidai 
Fiókkönyvtárban. A klub vezetője, Sopotnikné Percze Beáta előadását követően a jelenlévő 
tagok egy interaktív játékba vonták be a közönséget, melynek célja egy közös alkotás 
létrehozása volt. 
A klub alkotásaiból nyílt kiállítást Bereznai Csaba alpolgármester nyitotta meg. 
Résztvevők száma összesen: 23 fő, 14 év alatt: 2 fő, 14 év felett: 21 fő 
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 2015. október 1- 2016. április 30. Versek képekben fotópályázat (folyamatban) 
 
A pályázat 7 hónapja során 7 fordulóban, minden hónap elején két nevezési kategóriában 
egy-egy vers jelenik meg a József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapján, melyhez 
kapcsolódóan várjuk a fiatal alkotók vers ihlette képeit. A diákok fordulónként elküldött 
képei a forduló zárását követően egy hónapig megtekinthetők lesznek könyvtárunk 
honlapján. A pályázat 2016. április 30-i lezárását követően a 7 forduló összes alkotása 
felkerül honlapunkra, melyek közül on-line szavazással döntjük el, hogy ki nyeri a közönség 
különdíját. A beérkezett műveket szakmai zsűri értékeli, korcsoportonként a legjobb három 
alkotást díjazva. Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között 2016 júniusában kerül 
sor. A legjobb 40 alkotásból a Kép - Szín - Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület 
közreműködésével kiállítást rendezünk a Puskin Művelődési Házban. 
Regisztrált résztvevők száma 2015.12.31-ig: 20 fő, 14 év alatt: 10 fő, 14 év felett: 10 fő 
 
Az Újvárosi Fiókkönyvtárban: 
 2015. 03. 19. Könyvtári óra Sóvágó Zsoltné előadásában (1 alkalom – 22 fő) 
 2015. 10. 08. A Könyvtári Hét keretén belül Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 
 dietetikus előadása az egészséges táplálkozásról gyerekeknek (2 előadás, 54 fő 
 részvételével) 
 2015. 12. 01 - 2015. 12. 31-ig Könyv és DVD cserebere: 55 fő, 108 dokumentum 
 
Cikk a KEMLIB 2015. októberi számában (Fink Noémi – 16. oldal): 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_10/kemlib_2015_10.pdf 
 
2015. évi Jászai Játszók: 
 
1. január 25. felnőtt: 11, gyerek: 14 (összesen: 25 fő) 
2. március 7. felnőtt: 34, gyerek: 43 (összesen: 77 fő) 
3. április 19. felnőtt: 16, gyerek: 20 (összesen: 36 fő) 
4. november 15. felnőtt: 16, gyerek: 17 (összesen: 33 fő). 
 
A Kertvárosi Fiókkönyvtárban az év folyamán főképp gyerekfoglalkozások és könyvtári 
órák voltak. Emellett megrendezésre került a roma kultúrát ismertető Dvd bemutatója és egy 
mesevetélkedő is. 
Összesen 11 alkalom 240 résztvevővel. 

 
 
Munkaterven kívüli feladatok teljesítése 
 
2015. április 21–22. között első ízben vett részt a Megyei Könyvtár a Nyitott kapuk 
rendezvénysorozaton, ahol alkalom nyílt felhívni a figyelmet arra, hogy a fenntarthatóságot 
kiemelten kezeljük. A város összes óvodája, általános és középiskolája ezt követően egy hónapon 
keresztül látogatta a Megyei Könyvtárat, hogy a 2016. május 29-ei záró versenyen adjanak számot 
a könyvtárról és a nálunk megvalósuló ökológiai szemléletről szerzett ismereteikről. 
 
2015. június 13-án Tatabánya város családi-szórakoztató rendezvényén, a III. Bánhidai 
Bizsergetőn is képviseltette magát könyvtárunk, ahol a Bánhidai Fiókkönyvtárunk 
kedvezményes beiratkozási lehetőséget teremtve, fél áron kínálta éves tagságunkat. Illetve aki 
a Könyvtárunk történetéről, szolgáltatásairól készült (13+1-es) totónkat hibátlanul kitöltötte, 
ingyen válthatott éves tagságot. (2014. évben, 50%-os kedvezménnyel kínáltuk a 
tagságváltást, akkor 7 fő használta ki e lehetőséget, míg 2015. évben ily módon 14 fővel 
gyarapodott a beiratkozottak száma.) 
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2015. szeptember 19-én az Agorában megrendezésre kerülő Kulturális Piacon állítottuk fel 
standunkat, ahol félévre szóló ingyenes beiratkozási lehetőséget kínáltunk a helyszínre 
látogatóknak. Ezen a napon 44-en éltek ezzel a lehetőséggel. (2014. évben féláras beiratkozási 
akcióval vártuk a rendezvény résztvevőit, akkor 16 személy váltott olvasójegyet.) 
 
Ugyanezen a napon Tatabánya másik városrészében is családi programra hívták a környéken 
élőket, amikor is a Kertvárosi Napok keretében megrendezett Lecsófesztiválon a Kertvárosi 
fiókkönyvtárunk is részt vett. Itt szintén féláras beiratkozással vártuk a programra érkezőket, 
és 10 fő élt is a lehetőséggel. (2014. évben is megjelentünk a Kertvárosi Napokon, akkor 
50%-os kedvezmény mellett 7 fő váltott tagságot.) 
 
2015. évben is folyamatos volt a konzultáció az InfoKer Szövetkezet munkatársával, aki az év 
során személyesen is ellátogatott hozzánk, hogy az összegyűlt kérdéseinkre megadja a választ, 
illetve jobbító szándékú észrevételeinket, ötleteinket meghallgassa és a TextLib rendszer 
fejlesztése során - azokat beépítve - munkánkat könnyebbé tegye. 
Ez évtől kezdtük el használni - a 2014-ben kolléganőnk segítségével letesztelt - „Időszaki 
szám+példány bevitel”-i menüpontot, melynek során naponta tudjuk a rendszerben érkeztetni 
az időszaki kiadványokat, ezzel is elősegítve a folyóiratok kölcsönözhetőségét, illetve az 
olvasók folyóirat számainak láthatóságát az online katalógusban. 
 
A nyár folyamán egy főiskolai hallgatót láttunk vendégül, aki a marosvásárhelyi Petru Maior 
egyetemről érkezett. Irodalom kritika szakos hallgatóként, az Erasmus program keretében 
tölthette országunkban két hónapos szakmai gyakorlatát, az Állományfejlesztési és 
olvasószolgálat osztály vezetőjének felügyelete alatt. 
Munkaterven felüli együttműködést igényelt a Vértes Agorája részéről történt megkeresés, 
Tatabánya várossá nyilvánításának és a helyi bányászat évfordulójához kapcsolódó emlékév 
tervezett eseményeiben való könyvtári szerepvállalás.  
Ősszel szépirodalmi bibliográfia összeállítására érkezett felkérés a bányászat témakörében. A 
feladat 2016-ra áthúzódott. 
 
 
Állományvédelem 
 

 
 
Mutatók 

 
 
2014. tény 

 
 
2015. terv 

2015. évi 
tény 

változás 
%-ban 
előző év-
hez ké-
pest 

Állományvédelem   
Tárgyévben fer-
tőtlenítés, kötés, 
javítás, restaurá-
lás, savtalanítás 
vagy egyéb aktív 
állományvédelmi 
intézkedésben ré-
szesült dokumen-
tumok száma 

0  
 

0  
 

45 
(fertőtlenítés) 

- 

Muzeális doku-
mentumok száma 

1.225 1.227  1.226 100,1 

Restaurált muzeá-
lis dokumentu-
mok száma 

0 0 0 0 
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Az állományvé-
delmi célból digi-
talizált és a kon-
vertált dokumen-
tumok száma 

 0 0 627 - 

Biztonsági jellel 
ellátott dokumen-
tumok száma 

0  0 0 0 

A könyvtári do-
kumentumok ál-
lagának védelmét 
szolgáló gépek 
száma 

 0 0 0 0 

 
 
 
Tatabánya, 2016. február 19. 
 
 
 
         …………………………. 

aláírás 
               Intézményvezető 
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MELLÉKLET 1.        
A gyermekkönyvtár 2015. évi rendezvényei 

 
Rendezvény címe Időpont Előadó/k Forrás Alkal-

mak sz. 
Résztvevők 

száma 
Mesesarok II. 2015.01.23. 

2015.02.20. 
2015.03.20. 

Weisz Péter 
Tóth Zsóka 
Varga Gáborné 

NKA 3808-
2312 

3 141 

„Harry Potteren 
túl”  

2015.02.13. Varró Dániel A Vértes 
Agorája 

1 50 

„Harry Potteren 
túl”  

2015.03.13. Böszörményi 
Gyula 

A Vértes 
Agorája 

1 50 

Húsvéti szöszmö-
tölős alkotónapok 

2015.04.01-
04. 

 saját 5 131 

Mondom, hallom, 
rajzolom Vers-
mondó verseny 

2015.04.13.  NKA 3808-
2316 

1 30 

Anyák napi 
szöszmötölős alko-
tónapok 

2015.04.28-
2015.05.02. 

 saját 4 158 

Mondom, hallom, 
rajzolom - Kon-
cert 

2015.05.04. Katáng együt-
tes 

NKA 3808-
2316 

1 88 

Gyereknap 2015.05.17. Joós Tamás, 
Nagyné Boldog 
Katalin 

saját 1 108 

Mondom, hallom, 
rajzolom – Rajz-
verseny ered-
ményhirdetése 

2015.05.17.  NKA 3808-
2316 

1 33 

Nyitott Kapuk 
rendezvénysorozat 
záró rendezvénye 

2015.05.29.  saját 1 45 

„Olvasd velünk”, 
„Mese, mese, mát-
ka olvasópályáza-
tok eredményhir-
detése 

2015.06.01. Barcza Katalin NKA 3808-
2311 

1 152 

„Ismerjük meg 
együtt!” Ismeret-
terjesztő tábor 

2015.07.06- 
10. 

 NKA 3808-
2315 

5 30 

Barangoló tábor 2015.07.03-
15. 

 TMJV Kör-
nyezeti ne-
velési pályá-
zat 

3 26 

Mesepedagógia 
előadás 

2015.09.28. Farkas L. Rozá-
lia 

NKA 3808-
2607 

1 24 

Mesepedagógia 
vetélkedő 

2015.09.28. Farkas L. Rozá-
lia 

NKA 3808-
2607 

1 47 

Mesesarok III. 2015.10.30. 
2015.11.27. 

Turainé John 
Katalin 
Crespo Rodrigo 

NKA 3808-
2804 

2 92 

Író-olvasó találko-
zó 

2015.11.30. Dóka Péter saját 1 73 
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„Advent a Megyei 
Könyvtárral” 

2015.12.05. Portéka Szín-
pad 

saját 1 25 

Adventi szöszmö-
tölős alkotónapok 

2015.12.15-
19. 

 saját 5 71 

 
 
MELLÉKLET 2. 
 
A Megyei Könyvtár Központi Könyvtár Tájékoztató és bibliográfiai osztálya által szer-
vezett rendezvények 2015-ben 
 

  Dátum Név Helyszín (szer-
vező) Létszám 

1 2015.01.12. Olvasólámpa JAMK 16 

2 2015.01.12-
02.14. Könyv-Kép-Tár: Fink Adrienn grafikái JAMK 1.640 

3 2015.01.26. 
Szenes Hanna Baráti Társaság: Ma-
cher Péter előadása Szabó István film-
rendezőről 

JAMK 34 

4 2015.01.31. Öko-esték: Sziráki Éva JAMK 30 
5 2015.02.09. Olvasólámpa JAMK 16 
6 2015.02.09. Könyvtárbemutató olvasóklubnak JAMK 16 
7 2015.02.16. Számadó Emese könyvbemutató JAMK 23 

8 2015.02.16-
03.07. 

Könyv-Kép-Tár: Lőrincz Szandra gra-
fikái JAMK 1.604 

9 2015.02.23. Öko-esték: Balogh Béla JAMK 87 
10 2015. 03.09. MKE taggyűlés JAMK 24 

11 2015.03.09-
04.03. 

Könyv-Kép-Tár: Bócsó Rozália fest-
ményei JAMK 1.663 

12 2015.03.09. Olvasólámpa JAMK 20 

13 2015.03.20. Könyvtárbemutató - Árpád Gimnázi-
um JAMK 16 

14 2015.03.23. Öko-esték JAMK 24 

15 2015.03.30. Cool-túra JAMK (UNP 
szervezés) 100 

16 2015.04.07-
05.09. 

Könyv-Kép-Tár: Konrádné Sonn Lídia 
festményei JAMK 1.611 

17 2015.04.13. A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA: 
Téri Sándor JAMK 21 

18 2015.04.15. Könyvtárbemutató - Sárberki Ált. Isk. 
8. o. JAMK 21 

19 2015.04.17. Könyvtárbemutató - Sárberki Ált. Isk. 
8. o. JAMK 12 

20 2015.04.20. ÖKO-ESTÉK: Moczik Csaba JAMK 24 
21 2015.04.20. Számítógépes felhasználóképzés I. JAMK 8 

22 2015.04.21. Könyvtárhasználati bemutató: Sárbe-
rek JAMK 22 

23 2015.04.21-22. 17. Nyitott Kapuk (Agora) 
JAMK (Agora 

szervezés, külső 
helyszín) 

56 

24 2015.04.27. Olvasólámpa JAMK 18 
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25 2015.04.27. Számítógépes felhasználóképzés II. JAMK 5 
26 2015.05.04. Számítógépes felhasználóképzés III. JAMK 5 
27 2015.05.11. Könyvvásár JAMK 170 
28 2015.05.11. Olvasólámpa JAMK 19 

29 2015.05.17. Könyv-Kép-Tár: gyermek rajzverseny 
díjazott alkotásai JAMK 1.870 

30 2015.05.18. Öko-esték: P. Szabó József JAMK 21 
31 2015.05.29. Nyitott kapuk záróverseny (Skanzen) JAMK 16 

32 2015.06.01. Lőrincz L. László JAMK (KSZR 
szervezés) 48 

33 2015.06.03. Iskolai Közösségi Szolgálat tájékozta-
tó JAMK 8 

34 2015.06.08. Olvasólámpa JAMK 18 

35 2015.06.11. Iskolai Közösségi Szolgálat tájékozta-
tó JAMK 10 

36 2015.06.13. Nemzetiségi Napok: görög JAMK 40 
37 2015.06.15. Könyvbemutató (Dr. Monostori Imre) JAMK 25 

38 2015.06.15. 2015.06.15. - Könyvtárbemutató Vér-
tesszőlős könyvtáros tábor JAMK 13 

39 2015.06.15-
07.10. 

Könyv-Kép-Tár: Rátvai Erzsi és Ve-
lencei Györgyné JAMK 1.658 

40 2015.07.14-
08.28. 

Könyv-Kép-Tár: Nagyné Horváth Esz-
ter (képeslap kiállítás) JAMK 2.285 

41. 2015.08.10-
08.15. Öko-tábor Koppánymo-

nostor 25 

42 2015.08.10. Felhasználóképzés JAMK 6 
43 2015.08.17. Felhasználóképzés JAMK 7 
44 2015.08.24. Felhasználóképzés JAMK 7 

45 2015.09.01.-
10.03. Könyv-Kép-Tár: Szám János JAMK 1.593 

46 2015.09.07. 55 éves MKE KEM emlékülés JAMK 66 
47 2015.09.14. Olvasólámpa JAMK 16 

48 2015.09.19. A megyei könyvtár a II. Kulturális 
Piacon 

JAMK (Agora 
szervezés, külső 
helyszín) 

193 

49 2015.09.22. Könyvtárbemutató (Árpád Gimn.) JAMK 34 

50 2015.09.25. Öko-esték (EDUTUS, Kutatók Éjsza-
kája) – 3 előadás 

JAMK (külső 
helyszín) 

75 51 2015.09.25. Öko-esték (EDUTUS, Kutatók Éjsza-
kája) 

JAMK (külső 
helyszín 

52 2015.09.25. Öko-esték (EDUTUS, Kutatók Éjsza-
kája) 

JAMK (külső 
helyszín 

53 2015.10.05-
10.31. Könyv-Kép-Tár: Benczekovits Beatrix JAMK 1.756 

54 2015.10.05. Szakmai nap - Értéktár JAMK 84 

55 2015.10.05. Lehet-e erényesen gazdálkodni? 
(KÉSZ, SAPIENTIA) JAMK 31 

56 2015.10.06. Az aradi tizenhármak utolsó napja - 
1849. október 5. JAMK 18 
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57 2015.10.09. Olvasólámpa - megfilmesített regé-
nyek I. JAMK 11 

58 2015.10.10. Bolond mesék - Délibáb-színház JAMK 23 
59 2015.10.11. Mesesarok: Varga Gáborné JAMK 31 

60 2015.10.11. Vidám társasjátékok Horváth Zoltán-
nal JAMK 32 

61 2015.10.11. Nagy itt a Forgalom (KEM RFK) JAMK 57 
62 2015.10.11. Családi Szöszmötölő JAMK 72 

63 2015.10.11. Zenés gyerekműsor JAMK  
30 

64 2015.10.11. Arcfestés JAMK 65 
65 2015.10.26. Öko-esték: A keleti hangtálak csodája JAMK 44 

66 2015.11.02-
11.28. Könyv-Kép-Tár: Kempa Szandra JAMK 1.485 

67 2015.11.09. Könyvvásár JAMK 267 
68 2015.11.09. Olvasólámpa JAMK 10 
69 2015.11.19. XV. ODR konferencia JAMK 146 

70 2015.11.23. Pályázati tájékoztató és workshop e-
tanácsadóknak JAMK 47 

71 2015.11.30. 
Öko-Esték: Adventi – Karácsonyi 
csillagles, magyar mondák, történetek, 
legendák 

JAMK 28 

72 2015.11.30.-
12.31. Könyv-Kép-Tár: Hatrapál József  JAMK 2.078 

73 2015.12.07. Olvasólámpa JAMK 14 

74 2015.12.12. -
9.30 Könyvtárbemutató (Árpád Gimn.) JAMK 14 

75 2015.12.12. -
12.30 Könyvtárbemutató (Árpád Gimn.) JAMK 32 

76 2015.12.12. Öko-esték: Adventi beszélgetés Ben-
csik János országgyűlési képviselővel JAMK 27 

77 2015.12.19. Fülke együttes JAMK 16 

78 
 2015. 12.22. Könyvtárbemutató (Árpád Gimn.) JAMK 16 

79 2015.12.22.  JAMK  
  Könyvtárbemutató (Árpád Gimn.)  16 

     
 
 

MELLÉKLET 3.  
 
MÉDIA MEGJELENÉSEK 2015-ben 
 

 
Elektronikus megjelenés: Kemma.hu 14 

 Tatatbanya.hu 5 
 ujszo.hu 1 
 emagyarorszag 6 
 Összesen:  26 
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 Előzetesek: figurabolt.hu 0 
 minalink.hu tatabanya.hu 42 
 tatabanya.hu 49 
 vertesinfo.hu 10 
 Összesen: 101 

Rádiós megjelenések: Forrás Rádió 160 
 Lánchíd Rádió 1 
 Összesen:  161 

Televíziós megjelenések: Forrás Rádió 13 
 Tata TV Online 2 
 Tatabányai TV 18 
 Tatabányai Közösségi Tele-

vízió (2015. 07. hótól) 
13 

 NUKEM.hu 1 
 Összesen:  47 

Spotok Esztergomi Körzeti TV 14 
 Komárom 28 
 Oroszlány 11 
 Tata 35 
 Tatabánya 64 
 RTVE (Esztergom) 21 
 Összesen: 173 

Elektronikus folyóirat KeMLIB 38 
 Könyvtárvilág 4 

Elektronikus, Rádió, TV összesen:  550 db 
NYOMTATOTT SAJTÓ 

Helyi lapok Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 óra 

64 

 Kisalföld – Komárom-
Esztergom megye (2 db) 

2 

 A Mi Tatabányánk 6 
 Új forrás 1 
 Összesen 73 
Országos szaksajtó Könyvtári Levelező/Lap 7 
Külföldi nemzetiségi nyelvű lap 
(szlovák) 

Bulletin SAK  1 

 Összesen:  81 db 
ÖSSZES MÉDIAMEGJELENÉS:  631 db 
 
RÉSZLETEZVE: 
 
Internetes cikkek, megjelenések 

 
 kemma.hu:  
 

2015. január 28. 16:47 V. T. A tatabányai bányateleptől az Oscar-díjig 
2015. február 11. 14:30 V. T. Őket még tényleg érdeklik a könyvek 
2015. február 17. 16:00 V. T. Mindenki jól járt a könyvtár diák-önkénteseivel 
2015. február 18. 10:54 V. T. A holokausztról feketén-fehéren 
2015. február 27. 17:52 V. T. Az értékteremtő ember kifosztása 
2015. március 11. 15:37 V. T. Olvasólámpa: iránytű a könyvtárban 
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2015. június 13. 19:19 V. T. Nemzetiségi hét Tatabányán 
2015. június 15. 16:42 V. T. Buzukival a bemutatón 
2015. augusztus 7. 11:11 Zs. K. Így olvasunk mi 
2015. szeptember 10. 14:04 Zs. K. Van olyan 2000 fős falu, ahol 6 tagja van a tele-

pülési könyvtárnak 
2015. szeptember 13. 13:15 Zs. K. Gutenberg-galaxis a kistelepüléseken is 
2015. október 28. 16:50 tataba-
nya.hu 

Helyi érték lett a Jó szerencsét! Tatabányán 

2015. november 28. 15:48 Zs. K. Crespo Rodrigo volt a Mesesarok tegnapi vendége 
2015. december 20. 17:45 P. J. Igazi otthonra talált Tolna könyvtára 

* V. T. = Veizer Tamás, Zs. K. = Zsíros Krisztina, P. J. = Petrik József 
 
tatabanya.hu 
 

2015.01.26. Előadás Szabó István rendezőről 
2015.06.09. Közös Bölcső 
2015.06.13. Nyári gyermek programok a könyvtárban 
2015.10.20. XV. Országos ODR Konferencia 
2015.10.28. Városi értékeket ismertek el 

 

 
 
ujszo.hu 
 

2015.04.15. Könyvtárosok találkoztak Érsekújvárban 
 
emagyarorszag.hu 

2015.03.03. MeMoP 2014 Tatabánya − A József Attila Me-
gyei és Városi Könyvtár eMagyarország Pontjá-
nak új szolgáltatásai 

2015.03.03. Infóvilág előadássorozat 
2015.03.03. Mobiltelefonon alapuló sajátos innováció Afriká-

ban. 
2015.03.31. Előadás az okostelefonokról diákoknak 
2015.08.06. Informatikai-pedagógiai projektek a nagyvilágban 

(Hole in the wall, OLPC, Hipersuli)   
2015.11.04. Fókuszban az ismeretszerzés és a tanulás lehetősé-

gei számítógép- és mobil eszközök bevonásával.  

 

 
Programok előzetes megjelenései: 
 
minalunk.hu: 42 (2014: 44) 
tatabanya.hu: 49 (2014: 50) 
vertesinfo.hu: 10 (2014: 24) 
figurabolt.hu: 0 (2014: 9) 
 
Rádiós megjelenések: 
 
A Forrás Rádió hírblokkjában hozzávetőleg 160 alkalommal jelentek meg a megyei könyvtár 
programjai a 2015-ös év folyamán programismertető, beharangozó és nyilatkozat formájában. 
Ez 90-el kevesebb a tavalyi körülbelül 250 darab megjelenéshez képest. 
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Az év során egy budapesti rádió készített 10 perces telefonos interjút Szilassi Andreával: 
 

2015.05.15. Lánchíd Rádió NetNagyi Klub Tatabá-
nyán 

 
Televíziós megjelenések: (47 db) 
 
2015.01.26. Tatabányai TV Macher Péter előadása 

2015.02.10. Forrás Rádió TV 1 éves az Olvasólámpa 

2015.02.10. Tatabányai TV 1 éves az Olvasólámpa 

2015.02.17. Tatabányai TV Számadó Emese könyvbemutatója 

2015.02.17. Tatabányai TV Lőrincz Szandra kiállítása 

2015.02.25. Tatabányai TV Ökoesték a könyvtárban, vendég: Balogh Béla 

2015.03.10. Tatabányai TV Olvasólámpa a könyvtárban 

2015.03.12. Tatabányai TV Elekné Pócs Edit pasztellfestő kiállítása 

2015.03.24. Forrás Rádió TV A római fürdők volt a téma 

2015.04.10. Forrás Rádió TV  

Amatőr alkotókat várnak a könyvtárba 
2015.04.13. Forrás Rádió TV "Mondom, hallom, rajzolom" című programsorozat 

Tatabányán 
2015.04.13. Tatabányai TV Költészet napja a könyvtárban 

2015.04.29. Forrás Rádió TV Szépségről olvastak a megyei könyvtárban 

2015.05.07. Tatabányai TV Pár- Beszéd (37 perces interjú) 

2015.05.12. Forrás Rádió TV Könyvvásár és Olvasólámpa a József Attila Könyvtár-
ban 

2015.05.17. Forrás Rádió TV Gyermeknap a József Attila Megyei Könyvtárban 

2015.05.28. Tatabányai TV Zsolnay Katalin kiállítása 

2015.05.29. Forrás Rádió TV Zsolnay Katalin kiállítása 

2015.06.01. Forrás Rádió TV Mese, mese Mátka 

2015.06.09. Forrás Rádió TV Olvasólámpa - melyik könyvet vinnéd magaddal egy 
lakatlan szigetre? 
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2015.06.10. Tatabányai TV Nemzetiségi Hét 

2015.06.10. Tatabányai TV Nemzetiségi Hét I. 

2015.06.10. Tatabányai TV Nemzetiségi Hét II. 

2015.06.10. Forrás Rádió TV Nemzetiségi Napok Tatabányán 

2015.06.11. Tatabányai TV "A roma kultúra virtuális háza" című interaktív DVD 
bemutató 

2015.06.11. Forrás Rádió TV Nemzetiségi napok - Német nemzetiségi hagyományok, 
Tatabánya 

2015.06.16. Forrás Rádió TV dr. Monostori Imre könyvbemutató 

2015.06.18. Tatabányai TV 0617 Mozaik (40 perces interjú) 

2015.06.18. Tatabányai TV Monostori Imre könyvbemutatója 

2015.06.18. Tatabányai TV Könyvtári szöszmötölő 

2015.06.18. Tatabányai TV Gobelin-kiállítás a József Attila Megyei Könyvtárban 

2015.06.23. Tatai TV Online 150618 Híradó 06 Gobelin-kiállítást rendeztek a József 
Attila Megyei Könyvtárban 

2015.06.23. Tatai TV Online 150619 Híradó 05 Nyárköszöntő zenés délutánt tartot-
tak a KPVDSZ Művelődési házban 

2015.07.22. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Tatabanya, Ma 2015 07 21 

2015.08.12. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

8 éves a NetNagyi klub. Interjú Szilassi Andreával 

2015.08.17. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Tatabanya, Ma 2015_08_17 

2015.09.08. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Tatabánya, Ma 2015_09_08 

2015.09.16. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Sztancsik Zsuzsa kiállítása 2015_09_15 

2015.10.06. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Előadás a könyvtárban 2015_10_06 

2015.10.07. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Kiállítás a tűzrendőrségről 2015_10_07 

2015.10.08. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Otthonunk, Tatabánya 2015_10_08 (34 perces interjú) 

2015.10.09. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Szabó Szonja kiállítása 2015_10_09 

2015.10.20. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

ODR konferencia a József Attila Könyvtárban 
2015_10_19 

2015.10.28. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Hangtálas meditáció a könyvtárban 2015_10_27 
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2015.11.03. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Mesesarok a könyvtárban 2015_11_02 

2015.11.29. NUKEM.HU NUKEM.HU Programajánló Magazin │ 1. adás 

2015.12.15. Tatabányai Kö-
zösségi Televízió 

Adventi gondolatok Bencsik János országgyűlési kép-
viselőtől 2015_12_14 

 
A nyár folyamán a Forrás Rádió Youtube csatornája megszűnt. Addig egy adott eseményről 
általában a Forrás Rádió és a Tatabányai Televízió is készített rendszeres TV riportot, utána 
már csak az utóbbi. 
2015 júliusában a Tatabányai Televízió megváltoztatta a nevét Tatabányai Közösségi 
Televízióra. Ettől az időszaktól kezdve csak a Tatabányai Közösségi Televízió készített 
rendszeresen riportokat a könyvtár eseményeiről. Alkalmanként a Tatai TV is. A Tatai TV-
ben többnyire ugyanazt a riportot adták le, amit a Tatabányai TV-ben is. 
A Tatabányai Városi Televízióban a 2014-es évben 35 darab megjelenés volt, 2015-ben 30 
db. 
 
Spotok: 
 
A fenti TV megjelenéseken túl az Országos Könyvtári Napok tv spotját is hirdettük az alábbi 
adatok szerint (Helyi televízió neve/spot megjelenésének száma): 
 
RTVE (Esz-
tergom) 

Esztergomi Körze-
ti TV Komárom Oroszlány Tata Tatabánya 

21 megjelenés 14 megjelenés 28 megjelenés 
11 megjele-
nés 

35 megjele-
nés 64 megjelenés 

 
Nyomtatott sajtómegjelenések: 
 
2015-ben a helyi lapokban 73 db (2014/70 db): 
  
 Komárom-Esztergom Megyei 24 óra (64 db) 
 Új forrás (1 db) 
 A Mi Tatabányánk (6 db) 
 Kisalföld (2 db)  
 
Országos szaksajtóban további 7 db 
Külföldi sajtómegjelenés nyomtatott sajtóban 1 db 
 
Összesen: 81 db 
 
Részletezve:  
 
Komárom-Esztergom Megyei 24 óra (64 db): 
 
2015.01.13. – Fink Adrienn grafikái a galériában 
2015.01.19. – Érdekes könyvtári programok 
2015.01.22. – Egy Oscar-díjas tatabányai gyökerei 
2015.01.23. – Szabó István filmrendező gyökerei 
2015.01.28. – Szabó István tatabányai gyökerei 
2015.02.06. – Az olvasás szerelmeseinek 
2015.02.09. – Elveszett hazáról a megyei könyvtárban 
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2015.02.09. – Új kiállítás Lőrincz Szandra munkáiból 
2015.02.11. – Könyvtár a kulisszák mögül 
2015.02.13. – Új kiállítás a grafikus munkáiból 
2015.02.14. – Varró Dániel diákokkal találkozott a Vértes Agorájában 
2015.02.14. – Új kiállítás a megyei könyvtárban 
2015.02.17. – Önkéntesek a könyvtárban  
2015.02.18. – Holokausztról feketén-fehéren 
2015.02.21. – Balogh Béla előadása 
2015.02.26. – Nemzetközi Könyvajándék Nap 
2015.02.27. – Öko-esték: A magyarság szerepe a korszakváltásban 
2015.02.28. – Holokausztról feketén-fehéren 
2015.02.28. – Képekbe kódolt nyelv a magyar 
2015.03.06. – A „13 rejtélytől” a „megvadult szótárig” 
2015.03.06. – Kiállítás a megyei könyvtárban 
2015.03.11. – Hol vannak az ismeretterjesztő könyvek? 
2015.03.14. – Böszörményi Gyula íróval találkozhattak a Kodály-iskolások 
2015.03.31. - Játszva ismerkedtek a kulturális szolgáltatásokkal 
2015.04.01. – A magyar költészet napja a könyvtárban 
2015.04.07. – Téri Sándor színművész műsora a könyvtárban 
2015.04.17. – Íróinvázió a kistelepülési könyvtárakban 
2015.04.18. – Monológ készült Szabó Lőrinc műveiből 
2015.04.25. – Vázsonyi Judit lesz a könyvtár vendége 
2015.04.25. – Téri Sándor: Kérdések, nem válaszok 
2015.04.28. – Közelebb hozni a verseket 
2015.04.29. – Ez a csillagászat és a fény éve 
2015.05.04. – Könyvtárosok sikeres szakmai fóruma a megyeszékhelyen 
2015.05.05. – Nagy válogatás a megyei könyvtárban 
2015.05.08. – Élénk szlovákiai kapcsolatok  
2015.06.04. – Kreatív könyvtár 
2015.06.11. – Sajátságos sváb ízek és mesék 
2015.06.11. – Digitálisan is lehet 
2015.06.15. – Buzukival a bemutatón 
2015.06.15. – Helyi színek 
2015.06.17. – Németh László után Szekfű Gyulát kutatja 
2015.07.25. – Izgalmas pillanatok a képeslapokon 
2015.07.25. – Tojástartó, dugó és facsipesz 
2015.07.30. – Könyvtári eszközökkel a környezet védelméért 
2015.08.07. – Így olvasunk mi – átalakulóban a hazai könyvpiac 
2015.08.07. – Nyári szöszmötölő és filmajánlat 
2015.08.08. – Játékos formában okosodnak – Duna-parti táborban ismerkednek a természet 
helyi csodáival 
2015.08.31. – Könyv-kép-tár Szám Jánossal 
2015.09.03. – Könyvtárosok megyei találkozója 
2015.09.08. – Évfordulós emlékülés – a szakmai kapcsolatokat erősítik a civilek is 
2015.09.08. – Szám János akvarelljei a könyvtárban 
2015.09.10. – Kistelepülések könyvtárai – fontos, hogy jól működjön a helyi dokumentumok 
szolgáltatója (KSZR) 
2015.09.15. – Felgyújtották az Olvasólámpát – Ismét találkoztak a tatabányai könyvbarátok a 
megyei könyvtárban 
2015.09.18. – Mesepedagógia a könyvtárban 
2015.09.22. – Kultúra, piac, választék – sokasodó ujjlenyomatok a Magyar Értékek térképén 
2015.09.29. – A népmese jó oktató 
2015.10.06. – Megkezdődött a 44. Könyvtári Hét: vasárnap és hétfőn 
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2015.10.12. – Véget ért a könyvhét: ingyenes beiratkozás volt vasárnap a könyvtárban 
2015.10.20. – Országos könyvtári adatbázisról értekeztek: testvérkönyvtári megállapodást 
kötött a József Attila megyei és Városi könyvtár az érsekújvárival 
2015.11.02. – Mesesarok a könyvtárban 
2015.11.28. – A rendíthetetlen ólomkatona: Crespo Rodrigó volt a Mesesarok vendége 
2015.12.15. – Szöszmötölő és adventi koncert 
2015.12.17. – Könyvtárátadó és templomi ünnep 
2015.12.21. – A könyvek különleges illata: igazi otthonra talált a község könyvtára 
 
Új forrás (1 db): 
 
2015. 47. évf. 07. szám – Lapszerkesztő, irodalomtörténész, könyvtáros és egyéb – Monostori 
Imre 70. születésnapjára 
 
A Mi Tatabányánk (6 db): 
 
2015. február 13. – A bányafőorvos unokája 
2015. március 20. – Élmények és titkok a könyvtári kulisszák mögött 
2015. június 12. – Monostori Imre: Lobbanékony és szívós 
2015. július 10. – Tungitól a görög lagziig 
2015. október 9. – Keresztény Hét vasárnapig: kiállítás, erényes gazdálkodás, szentmisék, 
hangverseny  
2015. november 6. – Élet a könyvek között: nem csak mesével várják a kicsiket a bibliotéká-
ban 
 
Kisalföld (2 db): 
 
2015.10.28. – Mesél az alpolgármester 
2015.11.27. – Mesesarok 
2015.12.29. – Könyvtár 2,5 millióból 
 
Országos szaklapban, a Könyvtári Levelező/Lapban (7 db): 
 
2015. március – Infóvilág előadássorozat 
2015. március − MeMoP-2014. - Új szolgáltatások központi könyvtárunkban 
2015. május – II. Cool-túra 
2015. július – Közös bölcső – tungitól a görög lagziig 
2015. október – Testvérkönyvtár-program az Anton Bernolák Könyvtárral 
2015. december – „Egyedül nem megy”: könyvtárak és integrált könyvtári rendszerek 
együttműködése a sikeres ODR-szolgáltatásért 
2015. december – Könyvtár – értéktár szakmai nap Tatabányán 
 
Külföldi sajtómegjelenés: Bulletin SAK, Szlovák könyvtári szaklap (1 db): 
2015./3. szám – IX. KOMUNITNÁ KNIŽNICA SA KONALA V ŽILINE / THE 9TH YEAR 
OF THE SEMINAR COMMUNITY LIBRARY WAS HELD IN ŽILINA 
 
Elektronikus sajtó (42 db):  
 
A Megyei Könyvtár elektronikus megyei könyvtárszakmai folyóiratában, a KeMLIB-ben 
2015-ben 38 darab cikk jelent meg (kemlib.jamk.hu): 
 
2015. február - Ezt a könyvet nem kell visszahozni! Nemzetközi Könyvajándék Nap(ok) a 
JAMK-ban 
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2015. február - Mit tükröz írásunk? Bevezetés a grafológia világába 
2015. február - Egy Oscar-díjas filmrendező tatabányai gyökerei 
2015. március - Sóvágó Zsoltné: Író – olvasó találkozó Berg Judittal 
2015. április – Húsvéti szöszmötölő 
2015. április – Mondom, hallom, rajzolom! 
2015. április – Római fürdők, fürdőkultúra a Brigetio-ban talált leletek alapján 
2015. április – Szlovák-magyar találkozó Érsekújváron 
2015. április – 80 éves lesz az MKE 
2015. április – Így ünnepeltük a költészet napját a tatabányai megyei könyvtárban 
2015. április – Cool-túra 
2015. május-június – Csillagközi utazás Moczik Csabával 
2015. május-június – Miért szép? – Olvasólámpa Vázsonyi Judittal 
2015. május-június – Gyereknap 2015. 
2015. május-június – Nyitott kapuk rendezvénysorozat 
2015. július-augusztus – Szakmai elismerések a JAMK-ban 
2015. július-augusztus – A jövő könyvtára – közösségi könyvtárak Szlovákiában 
2015. július-augusztus – Jubileumi közös ünnep 
2015. július-augusztus – Közös bölcső – A tungitól a görög lagziig 
2015. július-augusztus – Lőrincz L. László a JAMK-ban 
2015. július-augusztus – Aki pertuban van a Dalai Lámával 
2015. július-augusztus – Dr. Monostori Imre köszöntése 
2015. szeptember – Marosvásárhelytől Tatabányáig, az irodalomkritikától a könyvtári felada-
tokig 
2015. szeptember – Öko-tábor 2015. - Otthonunk a Föld, édes hazánk Magyarország 
2015. november – Az internet veszélyei 
2015. november – Könyvtár, értéktár: a Komárom-Esztergom megyei XLIV. Könyvtári Hét 
szakmai nyitó programjáról 
2015. november – Könyves Vasárnap a József Attila Megyei és Városi Könyvtár központi 
könyvtárában 
2015. november – Fókuszban az ismeretszerzés és a tanulás lehetőségei számítógép és mobil 
eszközök bevonásával 
2015. november – Októberi kiállítások a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban 
2015. november – Lássuk, miből élünk! : az egészséges táplálkozásról gyermekeknek 
2015. november – Ablak egymásra 
2015. november – A komáromi tűzrendőrség története: kiállítás 
2015. november – Móra Ferenc mesevetélkedő 
2015. november – TextLib alapfokú tanfolyam a kistelepülési könyvtárosok számára 
2015. november – Testvérkönyvtári kapcsolat az Anton Bernolák Könyvtárral 
2015. november – Könyvgyűjtés a felvidéki magyar könyvtáraknak 
2015. november – Galaktikus utazás a Kutatók Éjszakáján: öko-est az Edutus Főiskolán 
2015. november – Az aradi vértanúk utolsó napja: Kemény Krisztián előadásáról 

 
Könyvtárvilág (4 db): A Magyar Könyvtárosok Egyesületének webmagazinja 
(http://mke.info.hu/konyvtarvilag/)  
 
2015. 01. A kiszámítható életpálya – országos konferencia, 2014. november 26., OSZK. 
2015. 03. Tisztújítás után az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. 
2015. 10. Évfordulós emlékülés Komárom-Esztergom megyében. 
2015. 11. Egy nap Bajnán – a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet kirándulása. 
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MELLÉKLET 4. 
 

A referensz szolgálat során megválaszolt kérdések ETO és téma szerinti megoszlásban, az 
ellátott tevékenységek és a használt eszközök/dokumentumok száma havi bontásban – fél-

éves összesítéssel 
 

  Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 
I. 

félév Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
II. 

félév Össz. 

0 22 25 24 26 17 19 133 6 13 16 9 9 9 62 195 
1 91 75 101 85 71 80 503 81 65 95 103 96 84 524 1027 
2 13 25 18 26 15 18 115 17 12 26 25 15 21 116 231 
3 128 171 206 163 156 117 941 85 78 208 204 170 180 925 1866 
5 34 30 26 35 32 17 174 23 9 26 42 19 28 147 321 
6 99 105 119 113 115 108 659 69 78 135 161 164 151 758 1417 
7 51 51 50 48 61 56 317 52 16 61 68 53 58 308 625 
8 77 70 76 67 67 63 420 50 46 72 88 46 62 364 784 
9 76 82 80 161 97 88 584 93 72 75 131 86 93 550 1134 

szak 
összes 591 635 658 725 631 566 3846 472 394 714 835 658 686 3754 7600 
szépiro-
dalom 267 329 340 282 281 318 1817 381 300 345 402 339 322 2089 3906 
helyis-
meret 30 28 16 34 11 10 129 14 19 11 29 16 10 99 228 
AV dok. 53 57 67 48 58 50 333 89 43 27 71 49 68 347 680 

számí-
tógépes 
kérés 107 100 84 58 85 57 491 44 26 86 122 93 96 467 958 
saját 
adatbá-
zis 4 9 10 13 4 4 44 6 0 8 12 12 14 52 96 
iroda-
lomku-
tatás 20 16 20 20 21 9 106 8 8 18 29 27 24 114 220 
telefo-
nos 
kérdés 20 20 28 19 19 16 122 20 22 23 31 21 24 141 263 
WIFI 84 90 75 87 101 82 519 69 34 53 67 74 63 360 879 

he
ly

be
n 

kö
l-

cs
ön

zö
tt

 
pe

ri
od

ik
a 

132 142 188 485 261 95 1303 212 137 161 363 187 186 1246 2549 

he
ly

be
n 

kö
l-

cs
ön

zö
tt 

kö
ny

v 

510 564 573 464 425 419 2955 379 292 462 532 409 419 2493 5448 

he
ly

be
n 

kö
l-

cs
ön

zö
tt 

ös
sz

es
 

642 706 761 949 686 514 4258 591 429 623 895 596 605 3739 7997 

ra
kt

ár
bó

l 
ho

zo
tt 

(s
zá

m
ító

g.
) 

641 802 633 659 621 590 3946 642 363 676 823 662 586 3752 7698 
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he
ly

be
n 

kö
lc

sö
nz

és
 ö

ss
ze

s (
he

ly
-

be
n 

kö
lc

sö
nz

öt
t ö

ss
ze

s +
 r

ak
tá

r 
sz

ám
ító

gé
p)

 

1283 1508 1394 1608 1307 1104 8204 1233 792 1299 1718 1258 1191 7491 15695 

könyv-
tárközi 14 7 13 11 3 2 50 10 3 12 11 10 44 90 140 

szkenne
lések 
száma 99 39 9 32 8 6 193 17 4 18 33 9 28 109 302 

fé
ny

m
ás

ol
t 

do
k.

ok
 sz

ám
a 

134 187 129 256 297 131 1134 102 133 141 379 171 164 1090 2224 

fé
ny

m
ás

ol
t 

la
po

k 
sz

ám
a 

422 702 345 559 856 702 3586 333 361 490 756 1070 478 3488 7074 
Tájékoztató e-mailek száma: 

érk. 5 5 7 7 0 7 31 1 9 18 10 5 8 51 82 
küld. 5 2 8 6 2 10 33 7 6 5 8 2 5 33 66 

 
 
MELLÉKLET 5. 
 
A KULTURÁLIS AJÁNLÓ 2015. ÉVI TARTALMA: 
 
01.05. Dvorák: Stabat mater – lemezajánló (Vitéz Veronika írása) 
01.16. Natura 2000 - könyvajánló (Nász János írása) 
01.29. Gyerekkönyveinkből ajánljuk – 3 könyvajánló (Sutáné Csulik Andrea írása) 
02.04. Valentin napra szeretettel – kézműves leírás + könyvajánló (Erősné Suller Ildikó írá-
sa) 
02.18. Mit tükröz írásunk? – előadás + könyvajánló (Nász János írása) 
03.02. Balogh Béla – előadás + könyvajánló (Feketsné Kisvarga Anita írása) 
03.09. Fielding: Bridget Jones naplója 3. – könyvajánló (Petényi Erzsébet írása) 
03.19. Napos oldal – DVD ajánló (Vitéz Veronika írása) 
03.27. Csányi Vilmos: Ironikus etológia – könyvajánló (Feketsné Kisvarga Anita írása) 
04.03. Fürdőkultúra egykor és most – előadás + könyvajánló (Feketsné Kisvarga Anita írá-
sa) 
04.13. Lépésről lépésre 1. Papírvágás, ragasztás – kézműves leírás + könyvajánló (Erősné 
Suller Ildikó írása) 
04.17. Teljesebbé válni – könyvajánló (Vitéz Veronika írása) 
04.28. Rankin: Gyógyulás gyógyszerek nélkül – könyvajánló (Petényi Erzsébet írása) 
05.04. Tánczos Judit: Tanulási technikák – könyvajánló (Vitéz Veronika írása) 
05.14. Zöld angol – könyvajánló (Nász János írása) 
05.22. Könnyedén angolul – könyvajánló (Petényi Erzsébet írása) 
06.02. A gyermekkönyvtár nyári olvasmányajánlata – 3 könyvajánló (Sutáné Csulik Andrea 
írása) 
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06.09. Irodalmi Magazin – folyóirat ajánló (Petényi Erzsébet írása) 
06.17. Baló Júlia: Púder – könyvajánló (Feketsné Kisvarga Anita írása) 
06.29. Szondi Máté: Megélni a pillanatot – könyvajánló (Vitéz Veronika írása) 
07.13. Németh Márta: Tejmentes ételek, azaz teljes tejetlenség – könyvajánló (Vitéz Vero-
nika írása) 
07.20. Halmos Mónika: Gasztroajándékok – könyvajánló (Feketsné Kisvarga Anita írása) 
07.27. Kiss Róbert Richárd: Így látják a magyarokat a világban – könyvajánló (Petényi Er-
zsébet írása) 
08.03. Lépésről lépésre – Öt perces ötlet – kézműveskedés könyvajánlóval (Erősné Suller 
Ildikó írása) 
08.10. Romain Puertolas: A fakír, aki egy Ikea szekrényben ragadt – könyvajánló (Petényi 
Erzsébet írása) 
08.17. Farkas Zoltán: Hosszú hétvégék Magyarországon – könyvajánló (Feketsné Kisvarga 
Anita írása) 
08.24. Augusztus Oklahomában – DVD ajánló (Petényi Erzsébet írása) 
09.01. Ron Aroni: matematika szülőknek – könyvajánló (Petényi Erzsébet írása) 
09.10. Lépésről lépésre – Kavicsfestés – kézműveskedés könyvajánlóval (Erősné Suller Il-
dikó írása) 
09.16. Paleokonyha Magazin – folyóirat ajánló (Vitéz Veronika írása) 
09.25. Magyarország legszebb túraútvonalai – könyvajánló (Petényi Erzsébet írása) 
10.02. Yudit Mars: Szívem csücsKÉN – könyvajánló (Vitéz Veronika írása) 
10.12. Juhász Ágnes: Memóriaőrző – könyvajánló (Petényi Erzsébet írása) 
10.22. Csögyam Trungpa: Sambhala – könyvajánló (Nász János írása) 
10.28. Emlékezés elhunyt szeretteinkre – bibliográfia (Petényi Erzsébet írása) 
11.05. Szökőhév – DVD ajánló (Petényi Erzsébet írása) 
11.17. James P. Steyer: Szólj vissza a facebooknak! - könyvajánló (Petényi Erzsébet írása) 
11.24. Virágtündérek – kézműveskedés könyvajánlóval (Erősné Suller Ildikó írása) 
12.01. Eljövetel – bibliográfia (Feketsné Kisvarga Anita írása) 
12.08. Csillagképek kézikönyve – könyvajánló (Feketsné Kisvarga Anita írása 
12.16. Anna Woltz: Száz óra sötétség – könyvajánló (Sutáné Csulik Andrea írása) 
12.21. Karácsonyi CD-k – bibliográfia (Petényi Erzsébet írása) 
12.28. 6:27 – könyvajánló (Feketsné Kisvarga Anita írása)  

 
Személyekre bontva:  
 
Feketsné Kisvarga Anita (10 cikk) 
 - Balogh Béla 
 - Csányi Vilmos 
 - Wodehouse 
 - Balneoterápia 
 - Baló Júlia 
 - Gasztroajándékok 
 - Hosszú hétvégék Magyarországon 
 - Eljövetel - Adventi ajánlatunk 
 - Csillagképek kézikönyve 
 - 6:27 
 
Erősné Suller Ildikó (4 cikk) 
 - Valentin napra 
 - Lépésről lépésre 1. (papír) 
 - Lépésről lépésre 2. (virág cserépben) 
 - Lépésről lépésre 3. (kavicsfestés) 
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Nász János (3 cikk) 
 - Natura 2000 
 - Grafológia 
 - Zöld angol 
 
Petényi Erzsébet (12 cikk) 
 - Fielding: Bridget Jones 3. 
 - Rankin: Gyógyulás… 
 - Így látják a magyarokat 
 - Irodalmi Magazin 
 - Chineasy 
 - Ron Aharoni: Matematika szülőknek 
 - Romain: Puertolas: A fakír, aki egy Ikea szekrényben ragadt 
 - Augusztus Oklahomában (DVD) 
 - Magyarország legszebb túraútvonalai 
 - Juhász Ágnes: Memóriaőrző 
 - James P. Steyer: Szólj vissza a facebooknak! 
 - Murányi Péter: Természetes nyelvtanulás 
 
Sutáné Csulik Andrea (3 cikk) 
 - 3 gyerekkönyv 
 - 3 gyerekkönyv 
 - Anna Woltz: Száz óra sötétség 
 
Vitéz Veronika (10 cikk) 
 - Stabat mater 
 - Tejlesebbé válni 
 - Napos oldal 
 - Tanulási technikák 
 - Szondy Máté 
 - Tejmentes ételek 
 - Paleo konyha magazin 
 - Szívem csücsKÉN 
 - Szökőhév 
 - 5 perc angol 
 
 
MELLÉKLET 6. 
 

Iskolai közösségi szolgálat a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban 
Beszámoló a 2014/2015-ös tanévről  

(Időszak: 2014. szeptember 1 - 2015. augusztus 31.) 
 

Készítette: Feketsné Kisvarga Anita 
 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár immár három éve fogadja azokat a diákokat, akik 
intézményünkben szeretnék a közösségi szolgálatukat teljesíteni. Könyvtárunk azonban 
nemcsak erre ad lehetőséget, hanem a szolgálatot teljesítő diákokat egy éves ingyenes olvasói 
tagsággal is megajándékozza. 
 
A megyei könyvtár a városban működő valamennyi középiskolával együttműködési 
megállapodást kötött, tehát mindegyik oktatási intézményből érkezhetnek hozzánk diákok. 
Ezen felül a Komáromi Jókai Mór Gimnázium is a partnereink közé tartozik. 
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A legkiemelkedőbb időszak, amikor a diákok huzamosabb szolgálati időt tölthetnek 
könyvtárunkban, a nyári szünet időtartama. Éppen ezért a nyári szünidőt megelőző május-
június hónapokban könyvtárunk két alkalommal nagyobb volumenű tájékoztatót tart az 
iskolai közösségi szolgálatot nálunk letölteni szándékozó tanulók számára. A tájékoztatók 
időpontjairól értesíteni szoktuk az iskolákat. A megbeszélésekre a szülőket és a 
pedagógusokat is várjuk. A tájékoztató során a könyvtár iskolai közösségi szolgálatot 
koordináló munkatársai röviden bemutatják intézményünket, a diákok lehetőségeit és a velük 
szembeni elvárásokat, majd szervezeti egységenként más-más kolléga ismerteti azokat az itt 
folyó tevékenységeket, melyek teljesítésére várjuk a tanulók jelentkezését. Ezeken a májusi-
júniusi találkozókon azonnali lehetősége van a diákoknak egyeztetni a kollégákkal a nyári 
időszakra vonatkozó szolgálat tevékenységét és időpontját.  
Ebben az évben tájékoztatóinkra 2015. június 3-án és 11-én került sor, sajnos - az előzetes 
értesítéseink dacára -, csekély számú résztvevővel. 
A nyári szünidőn kívül csak alkalmanként - egy-egy nagyobb szabású rendezvény, 
könyvvásár esetén - van lehetőség a könyvtárban közösségi szolgálatot végezni. Ezekben az 
esetekben a hozzánk feliratkozó diákokat értesíteni szoktuk a kínálkozó lehetőségekről. 
 

Adatok, tapasztalatok 
 
Ahogy az elmúlt években, úgy ebben a tanévben is több tevékenységi körben teljesíthettek 
szolgálatot a diákok. A tevékenységi körök szervezeti egységenként a következők voltak: 
 

1. Tájékoztatási és bibliográfiai osztály: 
- olvasószolgálati ügyelet segítése, állománygondozás (a felnőtt olvasóterem 

rendjének fenntartása, könyvtárba visszahozott dokumentumok könyvtári rendbe 
történő visszasorolása, olvasók útbaigazítása, könyvek ajánlása szükség szerint); 

- zöld olvasótermi felügyelet (a könyvtár zöld olvasótermét használók regisztrálása, 
könyvtári dokumentumok kikölcsönzése az ÖKO-teraszra, olvasók útbaigazítása, 
könyvek ajánlása szükség szerint); 

- filmforgatás (részvétel a könyvtár reklámfilmjében); 
- rendezvényszervezés (irodalmi- vagy ÖKO-előadások lebonyolításához szükséges 

teremrendezés, közönségszolgálat); 
- szórólapozás (könyvtári rendezvényhez kapcsolódó prospektusok terjesztése); 
- szkennelés (könyvek, sajtótermékek digitalizálása); 
- könyvvásár előkészítése (teremrendezés, eladásra szánt dokumentumok 

mozgatása). 
2. Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály: 

- értékbevitel (számítógépes adatrögzítés); 
- jelzetelés (könyvek ellátása könyvtári azonosító számmal). 

3. Gyermekkönyvtári csoport: 
- részvétel a „Könyves vasárnap” című rendezvény lebonyolításában 

(teremrendezés, gyermekprogramok lebonyolításának segítése, gyermekolvasók 
útbaigazítása); 

- részvétel a „Mesesarok” című rendezvény és kézműves foglalkozás 
lebonyolításában (teremrendezés, kézműves foglalkozáshoz szükséges eszközök 
előkészítése, segítségnyújtás a gyerekeknek); 

- a könyvtár rendszeres kézműves foglalkozásainak előkészítésében, 
lebonyolításában részvétel; 
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- olvasószolgálati ügyelet segítése, állománygondozás (a gyermek-olvasóterem 
rendjének fenntartása, könyvtárba visszahozott dokumentumok könyvtári rendbe 
történő visszasorolása, olvasók útbaigazítása, könyvek ajánlása szükség szerint); 

- részvétel a „Gyermeknap” című rendezvény lebonyolításában (teremrendezés, 
gyermekprogramok lebonyolításának segítése, gyermekolvasók útbaigazítása); 

- részvétel a könyvtári olvasópályázatok eredményhirdető rendezvényének 
lebonyolításában; 

- részvétel a nyári szünetben rendszeresen jelentkező „Játszoda” program 
lebonyolításában és előkészítésében (készségfejlesztő társasjátékok szabályainak 
ismertetése, játék a gyerekekkel); 

- könyvek javítása (elszakadt könyvek ragasztása). 
 
 

A diákok 2014/2015-ös tanévben végzett tevékenységének főbb adatai 
 
7 középfokú oktatási intézményből érkeztek hozzánk diákok. A küldő intézmények a 
következők voltak: 
 

1. Bárdos László Gimnázium 
2. Tatabányai Árpád Gimnázium 
3. Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium 

a. Bánki Donát Székhelyintézmény 
b. Széchenyi Úti Telephely (volt Péch Antal Szakközépiskola) 
c. Kereskedelmi Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola 
d. Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 

4. Komáromi Jókai Mór Gimnázium. 
 

Könyvtárunkban a vizsgált időszakban összesen 145 diák vett részt a közösségi szolgálatban. 
Összesen 17 tevékenységi körben segítették a diákok a könyvtár olvasóinak, használóinak 
tájékoztatását, a könyvtárlátogatók szabadidejének hasznos eltöltését és kollégáink munkáját. 
A különböző tevékenységi körökben összesen 842 alkalommal teljesítettek szolgálatot a 
diákok 2124,7 órában. 
 
 
A közösségi szolgálatban végezhető tevékenységi alkalmak száma iskolánként és a könyvtár 

szervezeti egységeire lebontva (1-3. táblázat) 
 

Tájékoztatási és bibliográfiai osztály (1. táblázat) 

 
 

Tevékenységek (alkalmak)     
        

Iskolák 
állomány-
gondozás 

zöld olvasó-
terem fel-
ügyelet 

film-
forgatás 

rendezvény-
szervezés 

szóró-
lapozás szkennelés 

könyvpa-
kolás 
(könyv-
árusítás 
előkészí-
tése) 

Kereskedelmi 0 0 0 1 0 0 0 
Bárdos 7 44 0 1 0 0 3 
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Árpád 44 35 5 1 1 1 4 
Közgazdasági 19 11 0 2 0 0 2 
Bánki 28 5 0 0 0 0 0 
Péch Antal 36 16 0 0 0 0 0 
Jókai (Ko-
márom) 0 7 0 0 0 0 0 
ÖSSZESEN 134 118 5 5 1 1 9 
        
 Tevékenységek (óraszámok)     
        

Iskolák 
állomány-
gondozás 

zöld olvasó-
terem fel-
ügyelet 

film-
forgatás 

rendezvény-
szervezés 

szóró-
lapozás szkennelés 

könyvpa-
kolás 
(könyv-
árusítás 
előkészí-
tése) 

Kereskedelmi 0 0 0 2 0 0 0 
Bárdos 21 130 0 2 0 0 6 
Árpád 113 104 9 2 2 3 8 
Közgazdasági 53 28 0 4 0 0 4 
Bánki 78 15 0 0 0 0 0 
Péch Antal 100,5 44,5 0 0 0 0 0 
Jókai (Ko-
márom) 0 21 0 0 0 0 0 
ÖSSZESEN 365,5 342,5 9 10 2 3 18 

 
 

Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály (2. táblázat) 
 

Tevékenységek (alkalmak) 
   
Iskolák árbevitel jelzetelés 
Kereskedelmi 35 0 
Bárdos 77 0 
Árpád 66 2 
Közgazdasági 124 3 
Bánki 80 0 
Péch Antal 0 0 
Jókai (Komárom) 0 0 
ÖSSZESEN 382 5 
   

Tevékenységek (óraszámok) 
   
Iskolák árbevitel jelzetelés 
Kereskedelmi 75 0 
Bárdos 196 0 
Árpád 148 6 
Közgazdasági 266,1 6 
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Bánki 205,2 0 
Péch Antal 0 0 
Jókai (Komárom) 0 0 
ÖSSZESEN 890,3 12 

 
 

Gyermekkönyvtári csoport (3. táblázat) 

 
 

Tevékenységek (alkalmak)    
         

Iskolák 
Könyves 
vasárnap 

Mese-
sarok 

kézműves 
foglalkozá-
sok 

állomány-
gondozás 

Gyerek-
nap 

eredmény-
hirdetés 
előkészítés játszoda 

könyvek 
javítása 

Kereskedelmi 1 0 11 0 6 0 6 0 
Bárdos 3 1 22 7 0 0 6 0 
Árpád 0 0 19 6 10 1 6 0 
Közgazdasági 0 0 38 17 0 0 11 0 
Bánki 0 0 6 2 0 0 2 1 
ÖSSZESEN 4 1 96 32 16 1 31 1 
     
 Tevékenységek (óraszámok)    
         

Iskolák 
Könyves 
vasárnap 

Mese-
sarok 

kézműves 
foglalkozá-
sok 

állomány-
gondozás 

Gyerek-
nap 

eredmény-
hirdetés 
előkészítés játszoda 

könyvek 
javítása 

Kereskedelmi 2 0 33 0 15 0 17 0 
Bárdos 7 3 55 21 0 0 17 0 
Árpád 0 0 48 11 21 2 18 0 
Közgazdasági 0 0 93 43,4 0 0 33 0 
Bánki 0 0 18 6 0 0 6 3 
ÖSSZESEN 9 3 247 81,4 36 2 91 3 

 
 
A közösségi szolgálatban végzett tevékenységi alkalmak száma iskolánként (4. táblázat) 

 

iskolák összes tevékenységi alkalom iskolánként 
Kereskedelmi 60 
Bárdos 171 
Árpád 201 
Közgazdasági 227 
Bánki 124 
Péch Antal 52 
Jókai (Komá-
rom) 7 
ÖSSZESEN 842 
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A közösségi szolgálatban végzett tevékenységi órák száma iskolánként (5. táblázat) 
 

iskolák összes tevékenységi óraszám iskolánként 
Kereskedelmi 144 
Bárdos 458 
Árpád 495 
Közgazdasági 530,5 
Bánki 331,2 
Péch Antal 145 
Jókai (Komá-
rom) 21 
ÖSSZESEN 2124,7 

 
 
A főbb teljesítési mutatókat diagramokban is jeleztük. Láthatóan az árbevitelben, a zöld 
olvasóterem felügyeletében és állománygondozásban, a felnőtt olvasószolgálatban 
tevékenykedtek a legtöbb alkalommal és a legnagyobb óraszámban a diákok. 
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Tapasztalatok 
 
A számadatok azt mutatják, hogy a városi diákok nagy számban, sok alkalommal és 
magas óraszámban teljesítették közösségi szolgálatukat a megyei könyvtárban. 
Az egzakt tények mellett azonban nem szabad elhanyagolni azokat a tapasztalatokat, melyek a 
könyvtárban végzett szolgálati tevékenységről alkotott képet árnyalhatják. Ezek egyelőre csak 
kollégáink észrevételeiből táplálkoznak, de a jövőben szándékunkban áll a diákok körében is 
felmérni, hogyan értékelik a megyei könyvtárban végzett közösségi szolgálatukat: elegendő 
segítséget, tájékoztatást kaptak-e kollégáinktól, mennyire érezték hasznosnak a nálunk 
eltöltött időt. 

1. Meglátásunk szerint a diákok többsége lelkesen és precízen látta el a szolgálatban 
vállalt feladatát. Voltak azonban olyan tanulók, akik érzékelhetően a megszabott 1-3 
óra mielőbbi letöltését tűzték ki célul. Ezért a jövőben a szolgálathoz való negatív 
hozzáállású diákokra nem fogunk igényt tartani. Ez azzal a következménnyel jár, hogy 
akár a korábban már megbeszélt tevékenységekre sem kérjük fel őket, és nem 
igazoljuk le a szolgálatban eltölteni szánt időmennyiséget sem. Ezzel nemcsak a 
közösségi szolgálat teljesítésének fontosságát szeretnénk hangsúlyozni, de a 
munkatársak részéről megnyilvánuló becsületes munkavégzés is megköveteli, hogy a 
diákoktól is hasonló hozzáállást várjunk el. 

2. A tanulók általában megbízhatóan jelentkeztek az előre egyeztetett időpontokban. 
Előfordult, azonban, hogy egyes diákok nem jelentek meg, mellyel sok esetben 
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okoztak bosszúságot a számunkra. Az indokolt távollétet természetesen megértjük és 
elfogadjuk. Tájékoztatóink alkalmával minden esetben elmondjuk, hogyan kérjük 
jelezni, ha a diák nem tud részt venni az előzőleg megállapított időpontban a 
közösségi szolgálaton. A bosszúságot az érzékelhetően nem indokolt távollétek 
okozták. 

3. Sok diák a közösségi szolgálat révén ismerkedett meg a könyvtárral, a könyvtári 
renddel és a szolgáltatásokkal. Az ő számukra mindenképpen értékesnek bizonyultak 
az itt eltöltött órák. Ugyanakkor az itt folyó tevékenykedésük révén még azok is 
szerezhettek új tudást, akik már korábban is olvasóink voltak.  

4. A nálunk szolgálatot teljesítő diákok mindegyike segítőkésznek bizonyult az olvasók 
tájékoztatása, a gyermek könyvtárhasználók segítése tekintetében. Kedvesek, 
udvariasak voltak az itt dolgozó munkatársakkal is.  

 
Mivel a megyei könyvtár olvasójegyet ajándékozott minden itt tevékenykedő diáknak, bízunk 
benne, hogy a fiatalokat közelebb tudtuk vinni a könyvek és a könyvtár világához, és betérnek 
hozzánk később, szolgálaton kívül is. 
Reméljük, hogy az itt folyó tevékenykedésük során a diákok képet kaphattak a könyvtárosi 
munkáról, a könyvtár szolgáltatásairól és közösségépítő tevékenységéről. 
Hisszük, hogy a József Attila Megyei és Városi Könyvtárat a későbbiekben is ilyen szép 
számmal fogják választani a közösségi szolgálat teljesítésére. 
E célok eléréséhez azonban elengedhetetlenül fontos az iskolákkal való aktív kapcsolattartás. 
Ezért kérjük az iskolákat, hogy tájékoztassák intézményünket az iskolai koordinátorok 
személyéről és elérhetőségeiről, a diákokat pedig a megyei könyvtár közösségi szolgálatot 
érintő tájékoztatásairól. 
Szintén aktív tájékoztatást igényelne intézményünk felé, ha az iskolának valamilyen egyedi 
kérése van a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatban: ha kikötése, hogy a diákok ne 
egy tömbben, több egymást követő napon teljesítsenek; ha maximalizálja az egy 
intézményben letölthető órák számát; ha elvárja, hogy egy diák több tevékenységi körben 
teljesítsen; ha meghatározza, hogy mennyi lehet az egyszerre teljesíthető szolgálati órák 
száma szorgalmi időszakban és szünidőben. Ezeket az információkat úgy tudnánk a 
leghatékonyabban kezelni, ha nem a diákoktól tudnánk meg, hanem közvetlenül az iskolától. 
A könyvtár is bővíteni szándékozik tájékoztatási forrásait. Terveink szerint a megyei könyvtár 
honlapján közzéteszünk az év minden időszakában elérhető, rövid tájékoztatót az itt folyó 
közösségi szolgálattal kapcsolatban. 
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MELLÉKLET 7. 
 

A József Attila Megyei Könyvtár dolgozóinak publikációi 
 
 
Adorján Mária:  

 1. Móra Ferenc mesevetélkedő. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 10. sz. p. 18.   
 2. Táncoljuk össze a térséget … In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. p. 16-18. 

 (Társszerző vel) 
 

Bartók Gertrud: 

 1.  A magyar-török kulturális kapcsolatokról a tatai Patara kapcsán. In.: KEMLIB, V. évf. 
 2015. 7-8. sz. p. 43-44.  

 2.  Jó étvágyat, Samu! – avagy paleolit étrenden élte az ember a paleolitikumban? In.: 
 KEMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. p. 36-38. 

 
Erősné Suller Ildikó: 
 
 1.  Advent a megyei könyvtárral. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. p. 16.  
 2.  Ezt a könyvet nem kell visszahozni! ‒ Nemzetközi Könyvajándék Nap(-ok) a JAMK-

 ban. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 2. sz. p. 11.  
 3. Folytatódik a Mesesarok. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. p. 16.  
 4. Gyermeknap 2015. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 5-6. sz. p. 25.  
 5. Húsvéti szöszmötölő  Tavaszi kézműves hét a JAMK-ban. In.: KEMLIB, V. évf. 

 2015. 4. sz. p.24.  
 6. Jubileumi közös ünnep. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 37.  
 7. Mondom, hallom, rajzolom! In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 4. sz. p. 23.  
 8. Nyitott kapuk rendezvénysorozat.  In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 5-6. sz. p. 26.  
 9. Világgá megyek! – Népmesékkel reggeltől estig. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. p. 

 34-35.  
 10. Segítő munka a közkönyvtárakban. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 51-52.  

 (Társszerzővel) 
 
Feketsné Kisvarga Anita: 

1.  80 éves lett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. (megjelenés alatt a KeMLIB-be) 
2.  Adventi beszélgetés – Bencsik János a JAMK-ban. (megjelenés alatt a KeMLIB-be) 
3.  Adventi beszélgetés – Bencsik János a JAMK-ban. In.: Öko-hírlevél. (Megjelenés 

alatt) 
4.  Balogh Béla: A magyarság helye és szerepe a korszakváltásban. In.: Öko-hírlevél, 

2015. évf. 4. sz. 
5.  Csillagközi utazás az ÖKO-esték rendezvénysorozat soron következő előadásán - 

Moczik Csaba előadásáról.  In.: Öko-hírlevél, 2015. évf. 6. sz. 
6.  Csillagközi utazás Moczik Csabával. In.: KeMLIB, V. évf. 5-6. sz. p. 4-5. 
7.  Egy nap Bajnán. In.: KeMLIB, V. évf. 11. sz. p. 43-44. 
8.  Egy nap Bajnán – a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet kirándulása. In.: Könyv-

tárvilág, III. évfolyam 2015. 6. sz.  
9.  Kitekintés a minőség jegyében (Olvasószolgálati Szekció). In.: KeMLIB, V. évf. 7-8. 

sz. p. 53-54. 
10.  Könyvtár, értéktár – A Komárom-Esztergom megyei XLIV. Könyvtári Hét szakmai 

nyitó programjáról. In.: KeMLIB, V. évf. 10. sz. p. 5-7. 
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11.  Könyvtár – értéktár szakmai nap Tatabányán. In.: Könyvtári Levelező/Lap, 27. évf. 
12. sz. p. 33-35. 

12.  Közös bölcső – A tungitól a görög lagziig – Összefoglaló az eseményekről. In.: 
KeMLIB, V. évf. 7-8. sz. p. 4-8. 

13.  Közös bölcső: tungitól a görög lagziig. In.: Könyvtári Levelező/Lap, 27. évf. 07. sz. 
p. 13-17.  [Társszerzőként] 

14.  [Kulturális ajánló] 6:27 – könyvajánló. Megjelenés: 2015.12.28. 
15.  [Kulturális ajánló] Baló Júlia: Púder. Megjelenés: 2015.06.17. 
16.  [Kulturális ajánló] Balogh Béla: A magyarság helye és szerepe a korszakváltásban. 

Megjelenés: 2015.03.02.  
17.  [Kulturális ajánló] Bencsik János: Lámpagyújtogató. Megjelenés: 2015.12.29. 
18.  [Kulturális ajánló] Csányi Vilmos: Ironikus etológia. Megjelenés: 2015.03.27. 
19.  [Kulturális ajánló] Eljövetel – Adventi ajánlatunk. Megjelenés: 2015.12.01. 
20.  [Kulturális ajánló] Farkas Zoltán: Hosszú hétvégék Magyarországon. Megjelenés: 

2015.08.17.  
21.  [Kulturális ajánló] Fürdőkultúra egykor és most. Megjelenés: 2015.04.03. 
22.  [Kulturális ajánló] Geoffrey Cornelius: Csillaglesen. Megjelenés: 2015.12.10. 
23.  [Kulturális ajánló] Halmos Mónika: Gasztroajándékok. Megjelenés: 2015.07.20. 
24.  [Kulturális ajánló] Jean-Paul Didierlaurent: A 6:27-es felolvasó. Megjelenés alatt. 
25.  [Kulturális ajánló] Kovács Eszter: Let’s kifli. Megjelenés alatt. 
26.  [Kulturális ajánló] P. G. Wodehouse: Galahad mindent elrendez. Megjelenés: 

2015.07.06.  
27.  Lábatlan és Karva – Élménybeszámoló az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szer-

vezete őszi kirándulásáról. In.: KeMLIB, V. évf. 10. sz. p. 56-59. 
28.  A magyarság helye és szerepe a korszakváltásban – Balogh Béla előadásáról. In.: 

KeMLIB, V. évf. 3. sz. p. 4-5.  
29.  Minőségi szolgáltatások a digitális kultúra korában (Társadalomtudományi Szekció). 

In.: KeMLIB, V. évf. 7-8. sz. p. 54-56. 
30.  Mondák, legendák a csillagos égen. In.: KeMLIB, V. évf. 11. sz. p. 14-16. 
31.  Római fürdők, fürdőkultúra a Brigetio-ban talált leletek alapján – Számadó Emese 

előadásáról. In.: KeMLIB, V. évf. 4. sz. p. 6-8. 
32.  Római fürdők, fürdőkultúra – különös tekintettel a 2014-ben a Brigetio-ban talált 

római fürdőre – Számadó Emese előadása.  In.: Öko-hírlevél, 2015. évf. 5. sz. 
33.  Új év – új jogszabályi-pénzügyi alapok a könyvtárak működéséhez. In.: KeMLIB, V. 

évf. 1. sz. p. 4-5. 
 

Fink Noémi: 

 1. Lássuk, miből élünk! – Az egészséges táplálkozásról gyermekeknek. In.: KeMLIB, V. 
 évf. 2015. 10. sz. p. 16. 

 
Gyüszi László, ifj.: 
 
 1. Szlovák – magyar könyvtáros találkozó Érsekújváron. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 4. 

 sz. p. 27-28. (Társszerzővel) 
 
Horváth Géza, dr.: 
 
 1. A Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal 64. találkozójáról. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 

 4. sz. p. 29-30.  
 2. Az aradi vértanúk utolsó napja – Kemény Krisztián előadásáról. In.: KEMLIB, V. évf. 

 2015. 10. sz. p. 51-52.  
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 3. Emlékkonferencia Héregen Magyary Zoltán és Techert Margit halálának 70. 
 évfordulójára. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 4. sz. p. 30-32.  

 4. Értékmentés, értékőrzés, hagyományápolás - A Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal 10 
 évéről.  In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 46-47.  

 5. Magyarország mezőgazdálkodása a 18-19. században − Angyalffy Mátyás életútjának 
 méltatása. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 3. sz. p. 22-23. 

 

Kissné Anda Klára: 

1.  80 éves lesz az MKE. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 4. sz. 35-37.   
2.  A dinamikus fejlődés záloga: kultúrkincsek és kihívások. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 

7-8. sz. p. 52-53.   
3.  A jubileumi konferenciától a Fitz-díj bizottságig. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. p. 

39-42.   
4.  A kiszámítható életpálya – országos konferencia, 2014. november 26., OSZK. In.: 

Könyvtárvilág, 2015. 1. sz.  
5.  Komárom-Esztergom Megyei Szervezet tisztújítása. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. 

p. 30-31.   
6.  A könyvtári területet érintő aktuális kérdések. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 2. sz. p. 22-

24.  
7.  A Szomolányi-gyűjtemény Tatabányán. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 5-6. sz. p. 38-39.  
8.  Az MKE részvétele a XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. In.: KeMLIB, 

V. évf. 2015. 3. sz. p. 31.   
9.  Beszámoló az MKE tanácsüléséről. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 58-60.   
10.  Évfordulós emlékülés Komárom-Esztergom megyében. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 

10. sz. p. 59-63.   
11.  Évfordulós emlékülés Komárom-Esztergom megyében. In.: Könyvtárvilág, III. évf. 

2015. 5. sz.   
12.  Felfelé ívelő pályán a megyei szervezet – öt év tükrében. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 

3. sz. p. 27-29.   
13.  Hogyan viszonyul a profit az örök élethez? [Fóris Ferenc, dr. Baritz Sarolta]. In.: 

KeMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. p. 11-13.   
14.  Könyves Vasárnap a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárá-

ban. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 10. sz. p. 8-10.   
15.  Könyvtári életpálya a kiszámíthatóság jegyében. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. p. 

24-28.   
16.  Könyvtáros szemmel az OSZK-ban és Vecsésen. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 9. sz. p. 

32-35.   
17.  Köszöntjük tagtársainkat! In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 60.   
18.  Küldöttközgyűlés választás előtt. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 2. sz. p. 21-22.   
19.  Miért szép? – Olvasólámpa Vázsonyi Judittal. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 5-6. sz. p. 

6-7.   
20.  Minőség és dinamika – Az MKE 47. Vándorgyűlése Szolnokon. In.: KeMLIB, V. 

évf. 2015. 7-8. sz. p. 48-50.   
21.  Összegzés és záró gondolatok. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 56-58.   
22.  Pénzügyeink 2000-2014 között. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 3. sz. p. 29-31.   
23.  Táncoljuk össze a térséget … In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. p. 16-18. (Társszer-

zővel) 
24.  Testvérkönyvtári kapcsolat az Anton Bernolák Könyvtárral. In.: KeMLIB, V. évf. 

2015. 10. sz. p. 37- 38.   
25.  Tisztújítás után az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. In.: KeMLIB, V. 

évf. 2015. 3. sz. p. 25-27.   
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26.  Tisztújítás után az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. In.: Könyvtárvi-
lág, 2015. 2. sz.  

27.  Új elnökség az MKE élén. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 5-6. sz. p. 35-38.   
 

Mikolasek Zsófia: 
 

1. 6. KSZR Műhelynap - A KSZR hatékony működtetése és a szolgáltatások 
 népszerűsítése. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. p. 26-27.  

2.  Adventi programok a kistelepülési könyvtárakban. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. 
 p. 15.  

3. Digitális kompetencia-fejlesztő programok a kistelepüléseken. In.: KEMLIB, V. évf. 
 2015. 2. sz. p. 10.  

4. Drámapedagógia a könyvtárban. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 40-42.  
5. Elégedettségi felmérés a KSZR településein. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. p. 14.  
6. Falunapokon a megyei könyvtár. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 20.  
7. Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 5-6. sz. p. 17. 
8. Könyvtárátadó Bajnán. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 4. sz. p. 20.  
9. Könyvtárhasználati foglalkozások és egyebek. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 9. sz. p. 18. 
10. Könyvtári hét a kistelepüléseken. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 10. sz. p. 35. 
11. KSZR műhelynap, Eger, 2015. január 14-15. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. p. 14-

 15.  
12. Lőrincz L. László a JAMK-ban. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 8.  
13. Nemzetközi könyvtárbuszos találkozó Pécsett. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 4. sz. p. 

 21.  
14. Rendhagyó napló egy program megvalósulásáról. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 10. sz. 

 p. 35-36.  
15. Súr és Nagysáp megújult könyvtárai. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 10. sz. p. 31.  
16. Textlib alapfokú tanfolyam a kistelepülési könyvtárosok számára. In.: KEMLIB, V. 

 évf. 2015. 10. sz. p. 34.  
17. Új tárgyi eszközök a kistelepülési könyvtárakban. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 9. sz. 

 p. 18. 
 

Nagy Ádám: 

1.  Így ünnepeltük a költészet napját a tatabányai megyei könyvtárban. In.: KeMLIB, V. 
évf. 2015. 4. sz. p. 8. 

2.  Egy Oscar-díjas filmrendező tatabányai gyökerei. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 2. sz. p. 
3-4. 

3.  A jövő könyvtára: közösségi könyvtárak Szlovákiában. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 7-
8. sz. p. 35-36. 
 
Kiadvány: Az ökológiai gondolkodás erősítése Tatabánya város lakóközösségében 
könyvtári eszközökkel. JAMK, 2015. 8. p. [Társszerkesztő] 

 
Nagy Edit:  
 

1.  Decemberi kiállítás a Fő téren [Kósa Lajosné Ujvári Judit]. In.: KeMLIB, V. évf. 
2015. 1. sz. p. 10.   

2.  ”Ezt olvasom most…” ─ Az Olvasólámpa Klub 2014. dec. 8-i klubdélutánja. In.: 
KeMLIB,  V. évf. 2015. 1. sz. p. 9.   

3.  Kiállításainkról I. ─ Ecsettel Pápua Új-Guineán [Kókay Szabolcs]. In.: KeMLIB, V. 
évf. 2015. 1. sz. p. 10.   
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4.  Kiállítások a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban januártól márciusig [Bócsó 
Rozália, Fink Adrienn, Lőrincz Szandra, Szabóné Mákos Margit]. In.: KeMLIB, V. 
évf. 2015. 3. sz. p. 7.   

5.  [Megyénk könyvtárai a sajtóban]. 2014. december. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. 
p. 34-35.  

6.  [Megyénk könyvtárai a sajtóban]. 2015. február. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 3. sz. p. 
34-36.   

7.  [Megyénk könyvtárai a sajtóban]. 2015. március. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 4. sz. p. 
40-43.  

8.  [Megyénk könyvtárai a sajtóban]. 2015. április. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 5-6. sz. p. 
42-44.   

9.  [Megyénk könyvtárai a sajtóban]. 2015. május–június. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 7-
8. sz. p. 65-69. 

10. [Megyénk könyvtárai a sajtóban]. 2015. július–augusztusi cikkek bibliográfiája. In.: 
KeMLIB, V. évf. 2015. 9. sz. p. 37-40. 

11. [Megyénk könyvtárai a sajtóban]. 2015. szeptember. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 10. 
sz. p. 66-68.   

12. [Megyénk könyvtárai a sajtóban]. 2015. október. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 10. sz. p. 
68-70. 

13. 2015 október-novemberi cikkek bibliográfiája. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. p., 
47-50. 

14. Októberi kiállítások a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban [Benczekovits 
Beatrix, Szabó Szonja]. In.: KeMLIB,  V. évf. 2015. 10. sz. p. 15. 

15. Szülinapi könyvtár-túra. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 3. sz. p. 6. 
 
Nász János: 
 

1.  Aki pertuban van a Dalai Lámával [P. Szabó József]. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 7-8. 
sz. p. 9-10. 

2.  Ua. In.: Öko-hírlevél, 2015. 7-8. sz. 
3.  Éghajlat: ismerjük meg és cselekedjünk! In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 2. sz. p. 13-16.  
4.  Fenntartható fejlődés és globális kihívások. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 5-6. sz. p. 22-

23. 
5.  Galaktikus utazás a Kutatók Éjszakáján – Öko-est az Edutus Főiskolán. In.: KeMLIB, 

V. évf. 2015. 10. sz. p. 42.  
6.  Galaktikus utazás a Kutatók Éjszakáján – Öko-est az Edutus Főiskolán. In.: Öko-

hírlevél, 2015. 10. sz. 
7.  Klímatudatos települések a gyakorlatban. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 34. 
8.  Ua. In.: Öko-hírlevél, 2015. 7-8. sz. 
9.  Kozmikus Fény az éjszakában. In.: Öko-hírlevél, 2015. 10. sz. 

10. Kreatív Könyvtár. Három percben. In.: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra, 26. évf. 
129. sz. (2015. jún. 4.) p. 2. 

11. [Kulturális ajánló] Csögyam Trungpa: Sambhala – könyvajánló. Megjelenés: 
2015.10.22. 

12. [Kulturális ajánló] Mit tükröz írásunk? Bevezetés a grafológia világába. Megjelenés: 
2015.02.18.  

13. [Kulturális ajánló] Natura 2000 - Fajok és élőhelyek Magyarországon. Megjelenés: 
2015.01.16. 

14. [Kulturális ajánló] Zöld angol. Megjelenés: 2015.05.14. 
15. Mit tükröz a kézírásunk? Sziráki Éva grafológus előadásáról. In.: Öko-hírlevél, 2015. 

3. sz. 
16. Mit tükröz kézírásunk? Bevezetés a grafológia világába [Sziráki Éva] In.: KeMLIB, V. 

évf. 2015. 2. sz. p. 4-5.  
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17. Öko-est: Összhangban a világmindenség rezgésével, harmóniában önmagunkkal 
[Kazamér Károly]. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. 13-14.   

18. Öko-est: Összhangban a világmindenség rezgésével, harmóniában magunkkal - Kari 
Kazi, a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. In.: Öko-hírlevél, 
2015. 11-12. sz. 

19. Öko-Est az Edutus Főiskolán a Kutatók Éjszakája keretében: Kozmikus Fény az éjsza-
kában. In.: Öko-hírlevél, 2015. 10. sz. 

20. Öko-tábor 2015. Otthonunk a Föld, édes hazánk Magyarország. In.: KeMLIB, V. évf. 
2015. 9. sz. p. 22-25.   

21. Önkéntesek a Könyvtárban. [Riport]: A JAMK és az Iskolai Közösségi Szolgálat kap-
csolata. Nász János könyvtáros, V.T. (Veizer Tamás). In.: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra, 26. évf. 40. sz. (2015. február 17.), p. 2. 

22. Rendezvényeinkről – Adventi beszélgetés Bencsik Jánossal. In.: Öko-hírlevél, 2015. 1. 
sz. 

23. Szlovák – magyar könyvtáros találkozó Érsekújváron. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 4. 
sz. p. 27-28. (Társszerzővel) 

24. Változó Világ. Öko-előadássorozat második eseményéről. Társadalmi normák és a 
természet határai. In.: Öko-hírlevél, 2015. 11-12. sz.  

25. Változó világban - változatos előadások. In.: Öko-hírlevél, 2015. 10. sz.  
26. Változó világ I-II. – Ökológiai előadássorozat Budapesten. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 

11. sz. p. 29-32.  
 
Az ökológiai gondolkodás erősítése Tatabánya város lakóközösségében könyvtári esz-
közökkel. JAMK, 2015. p. 8. [Kiadvány] [Társszerkesztő] 

 
Pap Zsuzsanna: 
 

1. Könyvtárak és IKR rendszerek együttműködése a sikeres ODR szolgáltatásért − 15. 
 Országos ODR konferencia Tatabányán. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 11. sz. p. 4-8. 

2. Egyetemi könyvtárak minőségbiztosítása ‒ hozzáférés a forrás-leírás korszerű fejlesztő 
 eszközeihez. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 50-51. 

 
Petényi Erzsébet: 
 

1.  II. Cool-túra: iskolák vetélkedője Tatabányán a József Attila Megyei és Városi Könyv-
tár közreműködésével. In.: Könyvtári levelező/lap, 27. évf. 5. sz., 2015. május, p. 8-
12. 

2.  Cool-túra: Iskolák vetélkedője Tatabányán. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 4. sz. p. 4-6. 
3.  Dr. Körmendi Géza művei a JAMK-ban [bibliogr.]. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. 

p. 20-23. 
4.  [Kulturális ajánló] Augusztus Oklahomában (DVD). Megjelenés: 2015.08.24. 
5.  [Kulturális ajánló] Chineasy. Megjelenés: 2015. 
6.  [Kulturális ajánló] Emlékezés elhunyt szeretteinkre – bibliográfia. Megjelenés: 

2015.10.28. 
7.  [Kulturális ajánló] Fielding: Bridget Jones naplója 3. Megjelenés: 2015.03.09. 
8.  [Kulturális ajánló] Irodalmi Magazin – folyóirat ajánló. Megjelenés: 2015.06.09. 
9. [Kulturális ajánló] James P. Steyer: Szólj vissza a facebooknak! Megjelenés: 
 2015.11.17. 
10. [Kulturális ajánló] Juhász Ágnes: Memóriaőrző. Megjelenés: 2015.10.12. 
11. [Kulturális ajánló] Karácsonyi CD-k – bibliográfia. Megjelenés: 2015.12.27. 
12. [Kulturális ajánló] Kiss Róbert Richard: Így látják a magyarokat a világban. Megjele
 nés: 2015.07.27. 
13. [Kulturális ajánló] Könnyedén angolul – könyvajánló. Megjelenés: 2015.05.22. 
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14. [Kulturális ajánló] Magyarország legszebb túraútvonalai. Megjelenés: 2015.09.25. 
15. [Kulturális ajánló] Murányi Péter: Természetes nyelvtanulás. Megjelenés: 2015. 
16. [Kulturális ajánló] Rankin: Gyógyulás gyógyszerek nélkül. Megjelenés: 2015.04.28.  
17. [Kulturális ajánló] Ron Aharoni: Matematika szülőknek. Megjelenés: 2015.09.01. 
18. [Kulturális ajánló] Romain Puertolas: A fakír, aki egy Ikea szekrényben ragadt. Meg
 jelenés: 2015.08.10. 
19. [Kulturális ajánló] Szökőhév – DVD ajánló. Megjelenés: 2015.11.05. 
20. Az Y és a Z generáció kultúrafogyasztási szokásai, avagy hogyan adjuk el a kultúrát 
 fiataloknak? In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 9. sz. p. 4-8.  

 
Pohner Lászlóné: 
 

1. Internet Fiesta 2015. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 3. sz. p. 8. (Társszerzővel) 
 

Pulai Violetta: 
 

1. Az internet veszélyei – előadás a Népház Úti Fiókkönyvtárban [Bakonyi Katalin]. 
 In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 10. sz. p. 14. 

 
Sámuelné Ábrahám Mónika: 
 

1. Az I. világháború 100 év távlatából. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 1. sz. p. 6. 
 

Sóvágó Zsoltné: 
 

1. A komáromi tűzrendőrség története – kiállítás. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 10. sz. p. 
 17-18.  
2. Író-olvasó találkozó Berg Judittal. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 3. sz. p. 20.  
 

Szerencsi Edina: 
 

1. Ismerjük meg együtt! Tábor az esélyegyenlőség jegyében. In.: KEMLIB, V. évf. 2015. 
 9. sz. p. 25-27. 
 

Szilassi Andrea: 
 

1.  8 éves lett a tatabányai NetNagyi Klub. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 9. sz. p. 9-10. 
2.  Aktuális gondolatok az Információs Társadalom Parlamentjének idei eseménye kap-

csán. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 7-8. sz. p. 27-30. 
3.  Applikáció ajánlatok. In.: Könyvtári Levelező Lap, 2015. 1. sz. p. 24-25.  
4.  Elhunyt Dr. Kálmán Attila. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 10. sz. p. 55.  
5.  Előadás az okostelefonokról diákoknak Naszályon. In.: KeMLIB, V. évf. 2015. 3. sz. 

p. 18-19.  
6.  Előadás az okostelefonokról diákoknak Naszályon. In.: Könyvtári Levelező Lap, 

2015. 5. sz. p. 32-33. 
7.  Előadás az okostelefonokról diákoknak. (2015.03.31.) 
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