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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 meghatározott 
 feladatokat, 
e) a könyvtárellátási szolgáltató rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI 
 rendeletben meghatározott feladatokat. 
 
 A feladatok bemutatása a beszámolóban: 
 
AZ  EMBERI  ERŐFORRÁSOK  MINISZTÉRIUMA,  ILLETVE  A  KULTÚRÁÉRT 

FELELŐS  ÁLLAMTITKÁRSÁG  2017.  ÉVI   SZAKPOLITIKAI  CÉLJAIHOZ  

KAPCSOLÓDÓ  INTÉZMÉ NYI  PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES 
BEMUTATÁSA  
 
Szakpolitikai célok 2017. évben: 
 
· A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének érdekében  
· A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai célok 
elérése érdekében  
· A könyvtárak növekvő szerepvállalása Digitális Jólét Programban  
· A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése  
A fenntartó által meghatározott feladatok: a Fő téri épület felújítása miatti költözés 
előkészítése 
 
2017. A Fenntarthatóság éve volt, amely a Megyei Könyvtár számára a „Modern Városok 
Program Tatabánya” keretében az új könyvtár tereinek megtervezését, valamint az ideiglenes 
helyen történő elhelyezés és szolgáltatás kialakításának megtervezését, raktári elhelyezését 
jelentette.  
Ezzel összefüggésben 2017 során rendkívüli feladat volt  
 az állomány nagyarányú (több mint 40 ezer dokumentum) leválogatása, 
 a megújuló könyvtár szolgáltatásfejlesztése érdekében végzett pályázati tevékenység: 

 Infrastrukturális pályázat. EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 

 Módszertani pályázat. EFOP-3.3.3.-VEKOP/16 „Az én könyvtáram” Országos 
múzeumi és könyvtári központi fejlesztés. 

Ezek a feladatok a Minisztérium által is visszatérően jelzett, alacsony státusz létszám és az 
időközben a megyei hatókörű városi könyvtárakra rótt többletfeladatok mellett jelentősen 
befolyásolták a napi szakmai feladatok elvégzését és a Minisztérium 2016. évi 
beszámolójának értékelésében kifogásoltak teljesülését.  
A folyamatos létszámhiányt súlyosbító tényezőként említhető, hogy 2017 során több személyi  

 
 



változás történt. A meghirdetett állásokat könyvtári szakmai végzettség nélküliekkel volt 
kénytelen a könyvtár betölteni, így a betanítás folyamata,a szakfeladatok elvégzése több idő- 
és energiaráfordítást is igényelt. 
 
 
 

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 
 
 

 
  
  
  

2016. tény 2017. terv 
2017. évi 
tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 39,25 39,25 39,25 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 5,75 6 6 

Könyvtári 
szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 26,5 26,5 26,5 

átszámítva teljes munkaidőre 27 27 27 

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) 

összesen 0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre 
 

0 0 0 

Egyéb felsőfokú 
összesen  5 5 5 

átszámítva teljes munkaidőre  5 5 5 

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 
 

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

Egyéb 
alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen  2 2 1 

átszámítva teljes munkaidőre  2 2 1 

Egyéb alkalmazott 
középfokú 
 

összesen  5,75 5,75 6,75 

átszámítva teljes munkaidőre 7 7 8 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 7,75 7,75 7,75 

átszámítva teljes munkaidőre  
9 9 9 

Összes létszám:  39,25 39,25 39,25 
Önkéntesek száma  0 0 0 
Közfoglalkoztatottak száma    4 6 4 

 
A Modern Városok Program Tatabánya 2017-ben a Megyei Könyvtár számára a munkatervvel 
összhangban az állomány nagymértékű állományapasztását jelentette, miközben az olvasói 
visszajelzések és a kölcsönzési mutatók növelése érdekében új gyarapítási politikát vezetett be. 
A Modern Városok Program keretében felújítandó Megyei Könyvtár tervezési feladatai, az 
átépítést megelőző tervezés, a könyvtár ideiglenes elhelyezését érintő egyeztetések, bejárások, 
tervezési feladatok 2017 tavaszától lényeges időt és energiát vont el a napi teendőktől.  

2017. január 1-jétől igazgatói utasításra a Helyismereti csoport szervezetileg a Tájékoztató és 
bibliográfiai osztállyal szorosabb együttműködésben, az osztályvezető irányítása alá került. A 
tájékoztató könyvtárosok létszámhiánya és a tájékoztató szolgálat szakszerű, színvonalas ellátása 
indokolta azt is, hogy helyismereti munkája mellett nem csak Bartók Gertrud, hanem dr. Horváth 
Géza is részt vegyen a tájékoztató ügyelet ellátásában. 

A helyismereti részlegen alkalmazott Bartók Gertrud 6 órás státuszából 2017-ben sem sikerült 8 
órást engedélyeztetni a fenntartóval, holott munkaköri feladatai és a Helyismereti részleg jelentős 
többletfeladatai alátámaszthatóan indokolják ezt. (A probléma 2018. január 1-től megoldódott.) 



A Gyerekkönyvtár vezetője, Erősné Suller Ildikó 6 órás státuszának 8 órára emelését 
Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsa 8 óráról 6 órás státuszra csökkentésével sikerült elérni. 

A 2017. január 1-jét követő és az év során történt személyi változások érintették mind az 
Állományfejlesztési és olvasószolgálati, mind a Tájékoztatási és bibliográfiai osztály szervezetét, 
az egyes feladatkörök módosítását, külön terhet róva egyes esetekben a szakmai végzettséget 
nélkülözők betanítás/betanulás folyamatára a folyamatos feladatellátás és többletfeladatok mellett. 

A Tájékoztató és bibliográfiai osztályról Feketsné Kisvarga Anita az Állományfejlesztési és 
olvasószolgálati osztály feldolgozó munkatársa lett 2016. december 1-ét követően, munkakörét 
(statisztikai adatszolgáltatás, sajtófigyelés, iskolai közösségi szolgálat koordinálása, nemzetiségi 
gyarapítás) Varga-Duba Réka vette át. A 2017. évi statisztikai adatszolgáltatást még együtt 
végezték.  
Kolevné Forisek Györgyi 2017. április–november közötti hosszas betegállománya alatt Feketsné 
Kisvarga Anita többletfeladata lett az állományba vétel is.  
 
2018. április 8-ától távozott a Megyei Könyvtárból, és így a Tájékoztató és bibliográfiai osztályról  
Nagyné Sári Aliz Imola. Munkaköréből az általa felügyelt szakterület, azzal összefüggésben a 
repertorizáló tevékenység az egyébként is túlterhelt Helyismereti csoport feladatkörébe került, 
míg egyebekben a Tájékoztató és bibliográfiai osztály munkatársai között oszlott meg. 
 
2017. május 3-ától távozott Nagy Ádám, aki a könyvtár kommunikációs feladatait, a PR-
tevékenységgel, a közösségi felületek gondozásával és programok előkészítésével kapcsolatos 
feladatait Horváth Szabolcsnak adta át.  
Horváth Szabolcs május 8-ától került Nagy Ádám státuszára. Az év során e feladatkör ismét 
változott, Horváth Szabolcs 2017. december 31-ét követően az Állományfejlesztési és 
olvasószolgálati osztályon tölt be olvasószolgálati munkakört a Slam Poetry további szervezési 
feladati mellett.  
Egyebekben feladatait Hatvani István vette át 2017. október 10-étől. 
 
Rövid ideig, 2017. július 17-től augusztus 30-ig Opálka Tamara, az ELTE könyvtárszakon 
végzett hallgatója munkaszerződéssel dolgozott a megyei könyvtárban a mesterképzés előtt. A 
tájékoztató szolgálatban, az ökoterasz ügyeletben, repertorizálásban, bibliográfiakészítésben és az 
állomány selejtezésében is nagy segítséget nyújtott. 
 
2017. október 8-ától a Megyei Könyvtár vezetésében is személyi változás történt. Dr. Voit Pál 
igazgató nyugdíjba vonult, az új igazgató Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
határozatával Mikolasek Zsófia lett. 
 
Ezzel egyidejűleg a Megyei ellátási és módszertani osztály osztályvezetői feladatait Fábián 
Ildikó kapta meg. Helyette a Titkárság ügyintézését közmunkásból státuszba emelt Ballabás 
Andrea vette át. 

A Megyei ellátási és módszertani osztályon Fink Noémi szülés előtti szabadsága okozott tartós 
létszámhiányt az év végére. 

Az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály alábbi felsorolt feladatkörét 2017. évben 
továbbra is 8 fő látta el: 

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

számlák leadása, reklamáció, partner intézményekkel való kapcsolattartás, 
ajándékok fogadása, stb.) mind a központi, mind az 5 fiókkönyvtár számára), 

- feldolgozása (formai és tartalmi feltárással), 
- állományba vétele, illetve 
- az állomány apasztása, engedélyeztetése, selejtezés utáni folyamatos árusításra 

bocsátása, valamint az évenkénti – többszöri – könyvvásárok teljes körű 
megszervezése, lebonyolítása, 



- ajándékkönyvek fogadása – mind a szerzői/kiadói, mind az NKA által juttatott, 
mind az olvasói –, nyilvántartása, szortírozása; 

- időszaki kiadványok tartós megőrzésére történő előkészítés, állományba rögzítése. 
2. a központi könyvtár kölcsönzői szolgálatának (nyitvatartási időben történő) folyamatos 

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

3. a fiókkönyvtári olvasók felszólítással kapcsolatos teendői, a dokumentumok 
fiókkönyvtárakba történő ki- illetve beszállítása; 

4. központi könyvtár olvasóinak, látogatóinak internet- és számítógép-használatának 
adminisztrációja, alkalmankénti (tudásunk szerinti) számítógép-használatban való 
segítségnyújtás ügyeleti kölcsönzői szolgálatunk során; 

5. statisztikák gyűjtése, készítése 
- könyvtári állománnyal (gyarapodás, apasztás) összefüggő adatok szolgáltatása, 
- forgalommal (használói) összefüggő adatok szolgáltatása; 

6. 5 fiókkönyvtárunk szakmai gondozása, kollégáink (és esetenként megyén belül és megyén 
kívül működő könyvtárak) számára professzionális tanácsadás nyújtása; 

7. a szolgáltatásaink folyamatos működéséhez szükséges nyomtatványok készítése, 
beszerzése, biztosítása (olvasójegyek, látogatójegyek készítése, stb.); 

8. fiókközi kölcsönzés gördülékeny lebonyolítása, adminisztrációja; esetenkénti 
könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása; 

9. az osztályon folyó szabályzatok gondozása, aktualizálása; 
10. szolgáltatásunk folyamatos működéséhez szükséges nyomtatványok (olvasójegyek, 

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

11. az osztály vezetője fogadja és koordinálja a használói észrevételeket, javaslatokat, kezeli 
és kivizsgálja az esetleges panaszokat. 

 

Érettségizett közmunkásra több igény lenne, elsősorban a raktározási feladatok szorulnak 
kiegészítésre, a 2 fő raktáros kevés. Egyikük hosszabb szabadsága, betegsége esetén a másikuk 
folyamatos olvasószolgálati ügyeletbe helyezésével tudjuk megoldani a helyettesítést, ami a 
raktárba sorolást és raktárrendezést hátráltatja. Egyéb iránt más csoportban foglalkoztatott (erre 
betanított, ellenőrzött munkavégzés mellett) közmunkással vagy a tájékoztató könyvtárost saját 
munkájától elvonva tudjuk a feladatot ellátni. Szorult helyzetünkben betanítás után 2017 
áprilisától Balogh Anett kulturális közfoglalkoztatott, július elejétől Ballabás Andrea közmunkás 
helyettesített raktárosként ügyeleti időben. 

A könyvtárakban dolgozó kulturális közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos igények összegyűjtése, 
adminisztrációja, nyilvántartása az egész megyére 2017-ben is az Országos Széchényi Könyvtár 
feladatkörében a Megyei Könyvtár koordinálásával történt. A Megyei Könyvtárban 4 fő (1 fő 
könyvtári kisegítő a Kodály téri fiókban és 1 fő a Népház úti fiókban, 1 fő pénzügyi ügyintéző és 
1 koordinátor a Fő téri könyvtárban) dolgozik kulturális közfoglalkoztatottként. 

A központi könyvtárban 2 fő rehabilitációs járulékban részesülő megváltozott munkaképességű 
dolgozó biztonsági szempontból teremfelügyeletet lát el, valamint ügyeleti beosztásuk szerint 
délutáni programok, ügyeletek esetén a könyvtár zárásáról gondoskodnak. 

Önkéntesként dolgozott 2017. október 7. és 19. között Fejszés Katalin. Az Országos Könyvtári 
Napok (megyei könyvtári hét) alkalmával rendezvényfelügyeletet, adminisztrációs feladatokat 
látott el, majd az ökoterasz ügyeletben segédkezett. Jelentős segítséget nyújtott a készülő megyei 
képző- és iparművészeti kiállításokat feldolgozó bibliográfia adatbevitelében és korrektúrájában.  
 
A Minisztérium által többször kifogásolt, hogy önkéntest a könyvtár nem foglalkoztat. Egyrészt 
behatárolt azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyet a könyvtár önkéntessel tudna megoldani. 
A létszámhiány miatt a szakmai munka igényelne feladatvégzést, de önkéntest szakmai feladat 
ellátására nem lehet alkalmazni. Az önkéntes(ek)kel való foglalkozás,  a munka betanítása, 
felügyelete, ellenőrzése ugyanakkor még inkább a szakmai feladatokban hátráltat. Másrészt akadt 



az év során olyan tevékenység, amely nem szakmai jelleggel, de segítséget jelentett volna 
(gyermekkönyvtár udvarának rendbe tértele, kertészkedés), amelyre önkéntest kerestünk, de 
jelentkező nem akadt. 
Gyakornokot az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály fogadott. Molnár Judit 
személyében. 
 
Orbán Zsuzsa főiskolai hallgató könyvtárban töltött gyakorlatát az Állományfejlesztési és 
olvasószolgálati osztályon kezdte és a Tájékoztató és bibliográfiai osztályon fejezte be 2017. 
december 5-én. A Megyei Könyvtár raktározási gyakorlatába kellett bevezetni. 
 
A Megyei Könyvtár októberben kinevezett igazgatója a József Attila Megyei Könyvtár KKDSZ 
alapszervezetének titkára volt, emiatt az Alapszervezet új titkárt választott december 18-án Erősné 
Suller Ildikó személyében. 
 
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Tatabánya és Komárom-Esztergom megye 
településeinek könyvtárfenntartóit kérte, hogy a könyvtárosok világnapján, április 14-én a 
könyvtárak zárva tarthassanak a szakmai megbecsülés érdekében szervezett szakmai program 
miatt. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata is az engedélyezők között volt, ugyanakkor 
végül az április 14-ére eső nagypéntek államilag elismert munkaszüneti nap lett. 
 
Tatabánya város által alapított Zöld Ág-díjra terjesztette fel a Megyei Könyvtár igazgatója Nász 
János ökológiai szakreferens, tájékoztató könyvtárost – harmadik éve eredménytelenül. 
 
A Megyei Könyvtár által alapított Megyei Könyvtárért Díj kitüntetésben 2017. december 18-án 
dr. Voit Pál részesült. 
 
A vezetőváltás miatt szükségessé vált a könyvtár törzskönyvi nyilvántartási adatainak módosítása, 
valamint új – közjegyző által hitelesített – aláírási címpéldányt kellett készíttetnünk igazgató 
asszony számára. 
 
A számlavezető banknál és a pénzügyi irodánál (GAMESZ) az aláírási jogosultságok 
nyilvántartását is frissíteni kellett. 
 
A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata a 4/2017. (V. 31.) Polgármesteri utasítás alapján 
változott. 

A Megyei Könyvtár a Digitális Jólét Programmal összhangban elkészítette frissített digitalizálási 
stratégiáját. 
 
 

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 
 
1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

 
 
Mutatók 

2016. évi 
tény 

2017. évi terv 2017. évi tény 
változás %-ban 
előző évhez 
képest 

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

40 40 40 0 

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve – 5 
fiók, óra)  

134 134 134* 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra) – csak a könyvtár 
székhelyén, a fiókokban nincs rá 
elég igény! 

8 8 8 0 



16 óra utáni nyitva tartás (óra) 35** 35 35 0 

Nyári zárva tartási idő (CSAK 
FIÓKOK!) 
Munkanapok száma:  

41 40 50 122 

Ebből nyitvatartási napok száma: 34 30 40 118 

Téli zárva tartási idő (CSAK 
FIÓKOK!) 
Munkanapok száma:  

5 4 4 80 

Ebből nyitvatartási napok száma: 5 4 4 80 

* Népház úti fiók 35 óra, bánhidai 21 óra, felsőgallai 20 óra, kertvárosi 21 óra, újvárosi 37 óra 
** a székhelyen heti 13 óra, az 5 fiókkönyvtárban összesen heti 22 óra 
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 
SZERVEZETI ÁBRA 

Lásd 1. sz. melléklet  
 
2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek leírása ismertetése 

 
2.1.Gyűjteményfejlesztés   
 
A Megyei Könyvtár nyilvános, települési feladatokat is ellátó könyvtárként és az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer tagjaként a Ktv.55., 65. és 66.§-a alapján, valamint Gyűjtőköri 
szabályzata szerint szervezi gyűjteményét. 
A vele szerződött települési könyvtárak száma emelkedett, állománygyarapítását külön 
megállapodás alapján végzi a KSZR keretein belül, a települési könyvtárak igényei és a 
szolgálatot teljesítők kérései alapján. 
Az állománygyarapítás a könyvtárhasználók érdeklődési körének megfelelően, a nemzetiségi 
szempontok figyelembe vételével, a nevelési-oktatási tevékenységet, tanulást segítve minden 
szinten, valamint kutatási tevékenység támogatására elsősorban a helytörténeti dokumentumok 
felkutatásával és beszerzésével, a kötelespéldányokra különösen ügyelve történik. 
Valamennyi könyvtári dokumentumtípust gyűjtjük. Papíralapon és elektronikus formában (a 
szerzői jogokra ügyelve) egyaránt hozzáférhetővé tesszük állományunkat. 
A példányszámokat az ODR feladatok figyelembe vételével határozzuk meg. Az időszaki 
kiadványok kínálata kiegészül a világ- és nemzetiségi nyelveken megjelenő folyóiratokkal. 
A megyei könyvtár ökoarculatára tekintettel különös gonddal gyarapítjuk a fenntarthatósággal 
és a környezeti neveléssel foglalkozó szép- és szakirodalmat – minden dokumentumtípust, 
kiemelten a folyóiratok köréből. 
Gyarapítási stratégiánk szerint fokozott figyelmet fordítottunk az újdonságokra. A Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft. korlátozott raktárkészletei és a szállítás késedelme miatt szerzeményezünk a friss 
könyvesbolti kínálatból. Így a kereskedelmi kínálatra gyorsan reagálva egészítjük ki az állományt 
az olvasók sikerkönyvek iránti érdeklődése szerint. A gyarapítási politikát a kölcsönzések 
visszaigazolják, ugyanakkor ez a feldolgozókra többletfeladatot ró. 
 
A Tájékoztatási és bibliográfiai osztály és a Helyismereti részleg munkatársai a felnőtt szép- és 
szak-, a gyermekkönyvtárosok a gyermekirodalom kínálatát a dokumentumok behasonlítása után 
javasolják beszerzésre. a javaslatokat a Tájékoztatási és bibliográfiai osztály vezetője összesíti és 
hagyja jóvá. A fiókkönyvtárak gyarapítása az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály 
munkatársának felelőssége, a fiókkönyvtárosok igényei szerint. 
 
A gyarapítás a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. kéthetente megjelenő Új Könyvek gyarapítási 
tanácsadói alapján, a kiadók és szerzők közvetlen megkeresései, a kereskedelmi akciók, 
elektronikus hírlevelek, egyéb ajánlatok, az OSZK fölöspéldány-jegyzékei, a Mikes-program 
kínálata, a Márai-jegyzék, valamint az OIK nemzetiségi jegyzéke alapján történik. Helyismereti 



gyűjtemény gyarapítása esetén az antikváriumok ajánlatából is válogat, gyarapodása 2017-ben 
241db volt, ebből muzeális 2db. 
A kiadók és szerzők 2017-ben rendszeresen, közvetlenül küldték meg a megyei könyvtárnak az 
NKA által támogatott dokumentumokat, amelynek nyilvántartása, adminisztrálása, a 
visszaigazoló levelezés jelentős többletfeladatot jelent. 
 
Éltünk a Tinta Kiadó Lőrincze pályázati lehetőségével, valamint a Kazinczy könyvtárbővítési 
pályázattal. Külön jegyzék alapján gyarapítottuk a DVD és CD gyűjteményt (zenei CD-k és 
hangoskönyvek). 
 
Az OIK koordinálásával lezajlott állománygyarapítás során összesen 52 dokumentumot 
szereztünk, ebből 23 német, 2 görög, 11 lengyel, 2 cigány és 14 szlovák. Szlovákiából ajándékba 
70 db szépirodalmi dokumentumot kaptunk. 
 
A folyóirat-előfizetéseket felülbíráltuk, az olvasói és könyvtárhasználói igények szerint mondtuk 
le, új előfizetésekkel helyettesítettük, gyarapodott e-folyóirataink száma. 
Néhány számmal gyarapodott e-könyveink száma is, ám feldolgozásukra sem szabályzat, sem 
megoldás az IKR-ben egyelőre nincs, kölcsönzése jogilag nem megoldott. Külön nyilvántartás 
mellett e-book olvasón helyben hozzáférhetővé tehetők, illetve az eszközhasználat tanítható. 
 
Az olvasói ajándékként érkezett dokumentumok fogadását a Megyei Könyvtár 2017-ben 
felfüggesztette a költözésre való készülődés, saját állományának nagyarányú selejtezése, 
ideiglenes raktárkapacitásának befogadóképessége miatt, továbbá a selejtezési feladatok mellett 
behasonlításukkal időt akartunk megtakarítani. Kizárólag indokolt esetekben fordult elő ajándék 
átvétele, összesen 12 alkalommal mintegy 6000 db dokumentum behasonlítását, átválogatását 
jelentette.  A kimondottan jó állapotú dokumentumokkal az elhasználódott saját példányokat 
cseréltük le, illetve az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár számára, a határon túli kiskönyvtárak 
megsegítésére gyűjtöttük. 
A Kölcsey Ferenc Alapítványnál az Anton Bernolák Könyvtár számára pályázott támogatásra 
még nem érkezett válasz az Alapítvány felfüggesztett működése, átszervezése miatt.  
 
A selejtezés ellenére az olvasói igényeket kiszolgáló sikerkönyvek nagy példányszámú beszerzése 
a raktár telítettségét rövid idő alatt ellehetetleníti. 

A központi könyvtár állományának gyarapítására a tájékoztató kollégák teszik meg javaslataikat, 
majd az osztályvezető jóváhagyása utáni rendelési adminisztráció lebonyolítása már az 
Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztályon történik, míg a fiókkönyvtárak gyarapítása az 
osztályunk egy munkatársának felelőssége, a fiókkönyvtárosok igényei szerint. 

 
Az előző év második felében megváltoztatott gyarapítási stratégiánkat ez évben is folytattuk, 
amikor is a sikerkönyvek megjelenésük után rövid időn belül (egy-két hét elteltével) könyvtárunk 
kínálatában is megjelen(het)tek. 
A gyarapítás mértéke a Könyvtárellátó-tól százalékosan továbbra is kicsit csökkent, míg a 
könyvesbolti vásárlás aránya tovább nőtt – több terhet róva ezzel 2 feldolgozónk kollégánkra. 
Gyarapítási szempontként szerepel az olvasók kérése, látogatóink javaslattétele, mely – ha nem tér 
el a gyűjtőköri szabályzatunkban lefektetett elvektől – folyamatos megvalósításra kerül. A kért 
műveket igyekszünk rövid időn belül – anyagi lehetőségünket is figyelembe véve – beszerezni, és 
rövid határidőn belül szolgáltatni. 
Összességében sajnos egy picivel kevesebb darabszámot rendelhettünk a 2017-es esztendőben, 
viszont a fiókkönyvtáraknak rendelt darabszám, ha csak csekély mértékben is, de növekedett. 
A dokumentumtípusok rendelésénél is figyelembe vesszük használóink igényeit, s elmondható, 
hogy olvasóink elsősorban a nyomtatott könyveket a keresik, s azt követik a dvd-n lévő filmek, 
melynek minden évben igyekszünk is eleget tenni – melynek gátat, csak a gyarapítási keret összeg 
szab határt.  
 



A helyismereti gyűjtemény állománygyarapodása nagy mértékében függ attól is, hogy a KELLO 
az új Könyvek jegyzékén mit ajánl. Így sajnos ezen állományrész fejlesztése, gyarapítás nem 
tervezhető. És arról sem tudunk minden esetben, illetve csak nagy késéssel értesülünk, hogy a 
megye településein milyen helytörténeti vonatkozású dokumentum jelenik meg. Bár a kiadók, 
nyomdák figyelmét folyamatosa felhívjuk a kötelespéldány-szolgáltatás betartására, sok telefon és 
levél hatására – és elsősorban a személyes ismeretség, eljárás után kapjuk meg a domunetumokat. 
 

 
Mutatók 2016. évi 

tény 
2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  12.582.445 12.550.000 15 661 856 24 % % 
- ebből folyóirat (br. Ft) 3.502.961 4.142.000 3 482 647 -0,6 % 
- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 
722.343 1.655.000 397 895 -45 % 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba 
vett dokumentumok száma (db) 

125 125 174 39 % 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

1.768 1.768 2.038 15 % 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

158 158 246 56 % 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

196 196 170 -14 % 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 
összesen 

9.009 9.009 10.289 14 % 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 
száma  

7.844 84.070 42.641 543 % 

 
 
 
 
 

Dokumentumok rendelése 

  
  

2016 2017 

darab érték (Ft) darab érték (Ft) 

Központi Könyvtár 4 689 11 086 031 4 547 10 255 408 

Fiókkönyvtárak 1 496 3 133 548 1 535 3 297 754 

Összes rendelés 6 185 14 219 579 6 082 13 553 162 
 

Rendelések dokumentumtípusonként 

  
  

2016 2017 

darab érték (Ft) darab érték (Ft) 

Könyv, CD 5 963 13 085 193 5 878 12 834 427 

DVD 222 1 134 386 204 718 735 

Összes rendelés 6 185 14 219 579 6 082 13 553 162 
 
 
2017-ben összesen 10.072 db dokumentummal gyarapodott könyvtárunk 23.602.793 Ft értékben. 
Ez 2016-hoz képest 792 db-os, mintegy 14%-os növekedést jelent darabszámban, és 2 millió 
forintos növekedést állományértékben. Az elmúlt három év adatait összevetve jól látható, hogy 
könyvtárunk évről évre növeli dokumentumvásárlásaira fordított forrásait. Folyamatosan 



növekszik az állományunkat erősítő ajándékdokumentumok száma is, amely az olvasói 
felajánlások mellett nagymértékben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhető. 
Hihetjük tehát, hogy a könyvtárunkból kölcsönzött dokumentumok számának csökkenése nem 
állományunk frissítésének hiányával magyarázható, hanem az olvasói szokások megváltozásával. 

 
Apasztás 
 
Az állományból történő kivonás szintén jogi szinten és a Gyűjtőköri szabályzat szerint 
meghatározott. A 3/1975. KM-PM együttes rendelet alapján tartalmilag elavult, fölöspéldány, 
megrongálódott, elveszett, valamint megtérített jogcímen töröljük az állományból leválogatott 
dokumentumokat – a központi könyvtárban a szaktájékoztatók, a helyismereti könyvtárosok és a 
gyermekkönyvtárosok javaslatai alapján, a fiókkönyvtárakban az adott könyvtáros végzi a 
selejtezést.   
Az apasztás nem érinti a helyismereti és muzeális gyűjteményt, a kötelespéldányokat, a pályázati 
támogatásból beszerzett dokumentumokat, és csak indokolt esetben selejtezhetők az ODR-
forrásból vásároltak is. 
A folyóiratokat a megőrzésükre vonatkozó külön szabályozás alapján selejtezzük.  
Az állományból történő kivonás adminisztrációját, az IKR-ből törlését, a törlési jegyzékek 
kezelését, és a selejtezett dokumentumok csomagolását az Állományfejlesztési és olvasószolgálati 
osztály végzi – szűkös létszámuk miatt szintén megfeszített tempóban. 
 
 
A 2017-es év, a Központi könyvtár várható elköltöztetés miatt a megyei könyvtár történetének 
legnagyobb arányú selejtezési munkálatait hozta. Ez a hatalmas és igen megterhelő munka főként 
az első félévben került lebonyolításra, melynek során a könyvtár összesen 40.500 darab 
dokumentumot vont ki több mint 300 ezres állományából. A leválogatást a Tájékoztató és 
bibliográfiai osztály munkatársai, a selejtezési munkákat osztályunk egy munkatársa végezte és 
koordinálta. Az állományapasztás adminisztratív lebonyolítását az osztályunk munkatársai mellett 
2017 januárjától május végéig három fiókkönyvtáros Kolléganő is segítette, akik heti zárva 
tartásuk ideje alatt segítették munkánkat. 
2016-hoz képest a központi könyvtár több mint nyolcszoros mennyiségű dokumentumot 
selejtezett le, és az apasztott állomány értéke a 2016-os apasztási értéknek is közel ötszöröse volt.  
A 2016-os évhez képest a legnagyobb mértékű selejtezést a hang- és képhordozó állományunkban 
vittük véghez: hetvenhétszer több audiovizuális dokumentumot selejteztünk 2017-ben. Ennek oka, 
hogy az elavult hangkazettákat, videokazetákat – érdeklődés hiányában – szinte teljesen kivontuk 
az állományunkból.  
Könyvállományunkból pedig több mint ötször annyi könyv került apasztásra, mint 2016-ban. 
 
 
Évtizedek óta nagy népszerűségnek örvend látogatóink körében és várva várt eseménynek számít, 
az osztály szervezésében meghirdetett könyvvásár, amit általában évente két alkalommal tartunk, 
melynek lebonyolításában az egész kollektíva részt vállal. 2017. évben a hatalmas mennyiségű 
törlés miatt három alkalommal hirdettünk könyvvásárt. A kiárusításon nem csak az általunk 
(központi-, és fiókkönyvtárakban) törölt könyveket, időszaki kiadványokat árusítjuk ki, de az 

Gyarapodás módja szerint - 
összes könyvtár 

2016. év 2017. év 
Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

VÉTEL útján 5.950 12.114.721 6.742 14.131.802 
MÁS módon 3.059 7.928.222 3.330 9.470.991 
ÖSSZES állományba került 9.009 20.042.943 10.072 23.602.793 
Időszaki kiadványok (tartós 
megőrzés szánt) 0 0 217 1.033.075 
GYARAPODÁS ÖSSZES 
időszakival 9.009 20.042.943 10.289 24.635.868 



ajándékképpen felkínált könyvek, folyóiratok is eladásra kerülnek, melyeket átválogatunk, s amire 
olvasói igény mutatkozik, azt állományba vételezzük, vagy az azonos kiadásúakat lecseréljük az 
elhasználódott példányok esetében. És válogatva még határon túli partner könyvtáraink részére is 
juttatunk. Amire pedig már ott sem lenne igény, azt a selejtezett könyveink mellett kiárusítjuk. 
Ez évben (kora tavasszal, nyár elején és ősszel) is meghirdettük – olvasóink nagy örömére – a 
könyvkiárusításunkat, (akcióval: 10-et fizet +5-öt vagy +10-et vihet), melynek bevétele 
meghaladta a 636 ezer forintot, s ily módon 5436 db könyv talált gazdára. (2016. évben 2683 db-
ot adtunk el, több mint 436 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. 
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.  
 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár fiókhálózatában az állomány gyarapításával, 
apasztásával, feldolgozottságával kapcsolatban a következő gondolatok fogalmazódtak meg a 
kollégákban. Az adatok a Központi könyvtár nyilvántartásában szerepelnek összesítve. 
- Az Újvárosi Fiókkönyvtárban 2017. 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.  
- Folyóiratok bevitele az adatbázisba, újak (9 db) előfizetése 2018-ra a megszűnt és lemondott 
folyóiratok helyére, feliratok készítése és laminálása az új folyóiratoknak. 
- A tervszerű apasztás során 649 db könyvet és 2164 db újságot és folyóiratot selejteztünk le. 
A leselejtezett dokumentumokat bedobozoltuk, összekötöztük és adminisztráltuk, majd a 
Központi Könyvtárba szállíttattuk, ahol egy részüket a könyvvásáron értékesítették. 
A régi napilapokat és a megmaradt, nem eladható folyóiratokat papírgyűjtésbe adományoztuk. 
- Az év során 9017 db könyvet jelzeteltünk. 
- A gyermekkönyvtári részen kialakítottunk egy polcot a „Kezdő olvasóknak” és létrehoztunk 
egy ún. „Segítő könyvek” polcot, melyen a gyermeknevelési gondokról szóló könyveket 
helyeztük el. 
- Gyermekolvasóink részére 30 db őrjegyeket készítettünk újrahasznosított anyagokból. 
 
A Felsőgallai Fiókkönyvtárban 2017-ben is folyamatosan, tervszerűen történik az 
állománygyarapítás a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szakmai honlapja 
segítségével. 
A gyarapítás során próbálom figyelembe venni a használói igényeket, kéréseket.  
A beszerzett dokumentumokat a Központi Könyvtárból, a feldolgozás után kapja meg a 
fiókkönyvtár.  
Állományapasztás alkalmával a 2016-os évi gyarapodás számát töröltem.  
A könyveknek dobozokat szereztem be. 
A selejtezett folyóiratokat az év folyamán helyben árusítottam, majd a Fő téren a 
könyvvásáron kínáltuk az érdeklődőknek.  
A régi napilapokat és a nem eladható folyóiratokat a szomszédos iskolába folyamatosan 
viszik el a gyerekek papírgyűjtéskor. 
 
A gyűjtemény fejlesztése, feldolgozása minden egyes fiókkönyvtárban a könyvtárosok 
és persze az olvasók igényeinek alapján történik. 
Az apasztást az adott helyen a kollégák végzik, de az állományból való kivezetést ismét 
a központi könyvtárban végzik a kollégák. 



 
 

Állományapasztás 

  
  

2016 2017 

Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

Fiókkönyvtárak 3 263 733 998 2 141 736 344 

Központi Könyvtár 4 581 2 059 537 40 500 12 217 622 

ÖSSZES: 7 844 2 793 535 42 641 12 953 966 
 
 

 

Állományapasztás – dokumentumtípusonként 

2016. év 2017. év 

Darab Érték (Ft) Darab Érték (Ft) 

Könyv 7 760 2 627 025 41 125 10 372 047 

Hang- és képhordozó 14 62 230 1 080 2 149 016 

Folyóiratok 57 87 850 278 346 989 

Szabvány 0 0 83 7 864 

Kézirat 13 16 430 75 78 050 

ÖSSZES: 7 844 2 793 535 42 641 12 953 966 
 
 
2.2. Gyűjteményfeltárás  
 

 
A 2016-os évhez viszonyított nagyobb arányú állománygyarapítás természetesen nagyobb arányú 
állományba vétellel párosult. Mintegy 1100 db-bal több könyvet és 271 db-bal több időszaki 
gyűjtést vettünk állományba. A tavalyihoz képest viszont csökkent a leltárba vett audiovizuális 
dokumentumok száma. 
 
A módosított rekordok számának csökkenése az előző évhez képest különösen a segédállományok 
tekintetében tetten érhető. Nyilván a 2016-ban nagyfokú ellenőrzésen és módosításon átesett 
segédállományainkat 2017-ben már nem kellett olyan mértékben javítanunk. Ebben az évben 
nagyobb hangsúlyt kapott a könyvek kötetadatainak módosítása. 
 
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága, hozzáférés biztosítása 
 
A feldolgozói munkatársak egyébként is kis létszámának további csökkenése ez évben sem tette 
lehetővé a még elektronikusan feldolgozatlan dokumentumok IKR-be történő rögzítését. Már csak 
a bakelit-állomány vár feldolgozásra, összességében tehát továbbra is 99 %-os feldolgozottságról 
beszélhetünk.  
 
 

Mutatók 2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. 
évi tény 

 
változás %-ban 
előző évhez 
képest 

Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 
száma 21.444 21.444 17.161 - 20 % 



Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 
betöltött tételek száma 7.025 7.025 6.567 - 4 % 
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 
rekordok száma 303 600 860 84 % 
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve) 0,30 0,30 0,30 0 % 
Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 10 nap 15 nap 10 nap 0 % 
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 99% 100% 99% -1 % 

 
 
Az állomány feltárása a TextLib integrált könyvtári rendszerben történik. Az Állományfejlesztési 
és olvasószolgálati osztály papíron 3 feldolgozó könyvtárost foglalkoztat, de sajnos 2017. évben 
egy kollégánkat hosszú hónapokig helyettesíteni kellett, ezért a 2017-es formai és tartalmi 
feltárást bő 9 hónapon keresztül 2 kollégánk látta el (olvasószolgálati ügyelet mellett!). 
A feltárás mélységét a szaktájékoztatók és a helyismereti könyvtárosok szabják meg. Az 
állományba vett dokumentumok áttekintése során javasolt tárgyszavakat, analitikákat könyvek 
esetén – többnyire – a feldolgozók rögzítik a tartalomszolgáltatás és visszakereshetőség, a kutatási 
igények kiszolgálása érdekében. 
A formai feltárás során az integrált könyvtári rendszerbe felvitt és módosított rekordok száma 
tavalyhoz képest csökkent. A rekordbevitel csökkenése főként a könyv kötetadatok és az 
audiovizuális dokumentumok esetében jellemző. 2017-ben kevéssé bővültek a segédállományok 
és kevesebb könyvet dolgoztunk fel analitikusan. Ennek elsődleges oka, hogy kevés a feldolgozó 
könyvtáros kolléga, és az esetleges tartósabb hiányzás – pl. betegség – hátráltatja az optimális 
feldolgozói tevékenységet. 2016-hoz képest viszont nagyarányú növekedést produkáltak a 
kollégák az időszaki gyűjtés (tékázás) rekordjainak bevitelében. 
 
A Helyismereti Csoportban a napi feladatokon felül az adatbázis hibáinak, pontatlanságainak 
javítása retrospektíve folyamatosan megtörtént. A forrásdokumentum nélküli analitikák és 
repertorizált cikkek törlésre kerültek; a személynév adatbázis pontosítása, adatokkal való 
kiegészítése – különösen helyismereti szempontból – kiemelt feladat. 
 
A Helyismereti Csoport repertorizálási munkájával kapcsolatban: az adatbázis naprakészen 
tárgyszavazva van az ÖKO-cikekkel együtt – így teljes mértékben kereshető. 
 
Az adatbázisok a munkatervben megadott frissítési periódussal készült. 
 
Digitalizálás: a bevitel kevesebb volt, képszerkesztés és leválogatás folyamatosan történik. 
 
E-könyvtár: a szerzői jogok tisztázása továbbra is javasoljuk a hirdetést, a személyes 
kapcsolatokon át történő ügyintézés lehetőségei számunkra kimerültek. 2017-ben kb. 40 új 
nyilatkozatot kaptunk meg. Az E-könyvtár bővítése és közzététele immár csak technikai kérdés. 
Az állomány feltárása a TextLib integrált könyvtári rendszerben történik. Az Állományfejlesztési 
és olvasószolgálati osztály a feldolgozó munka során visz be és módosít rekordokat.  
 
 
 
 
 
 



A GYŰJTEMÉNY ELEKTRONIKUS FELDOLGOZOTTSÁGA, HOZZÁFÉRÉS 
BIZTOSÍTÁSA 
 
A megyei könyvtár minden adatbázisa elektronikusan hozzáférhető, az előfizetett adatbázisok 
(EBSCO e-bok, ADT+) kivételével 24 órás hozzáféréssel 
távolról is elérhetők. 
A saját adatbázisok frissítése folyamatos. NKA pályázati 
forrásnak köszönhetően a Könyvtár oldaláról és a 
HUNGARICANA felületről is elérhető a Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra digitalizált változata. A 2011–
2015. évi lapszámokat (1521 db) még 2017 januárjában 
visszakaptuk, a 2016. évi 307 db lapszámot 2017-ben 
digitalizálták pályázati forrásból. A munka nem volt 
maradéktalan, reklamációt vont maga után és jelenleg 
iskolai közösségi szolgálatosok segítségével ellenőrizzük, 
hogy hiánytalan-e az elektronikus változat. 
Az előfizetéssel hozzáférhetővé tett EBSCO e-book és 
ADT+ adatbázis csak beiratkozott olvasóink számára, 
olvasószámuk megadásával, utóbbi pedig csak helyben 
szolgáltatva elérhető. 
2017-ben bővült adatbázisaink száma. az eddigi 7 helyett 
már 13 elérhető honlapunkról a kutatást és érdeklődést 
kielégítve. 
 
Az e-könyvtárba felvett dokumentumok a szerzői jogok tisztázása után gyarapodik. 2017-ben 104 
dokumentum jogtisztázása zajlott pozitívan. A Digitális hírlaptár retrospektív feladatként, a 2016-
ig beérkezett lapszámok rendezését, beazonosítását jelentette folytatólagosan.  
Az aprónyomtatványok közül 1000 db új bevitelként került szkennelésre informatika szakos 
hallgatók gyakorlati tevékenysége és iskolai közösségi szolgálat keretében. Ebből feltöltés előtti 
szerkesztésen 800 db esett át, digitalizálásra nem került sor. Több nagy méretű (A3, A0), amelyek 
a szkenner mérete mérete miatt több részletben kerültek szkennelésre, viszont szerkesztő szoftver 
hiányában nem lehetett a részleteket egyesíteni, és így feltölteni sem. Ez a munkafolyamat a 
technikai feltételeken túl a jelenlegi intézményi létszámkeretből nehézkesen halad. A 
feladatvégzés az egyéb feladatok mellett egy 6 órás helyismereti könyvtárost terhel. 
Helyismereti könyvtárosunknak, dr. Horváth Gézának köszönhetően a honlapunkról újabb 
bibliográfiák váltak elérhetővé: 

- Kovács Lajos, dorogi író, helytörténész önálló műveinek bibliográfiája 
(http://www.jamk.hu/?q=hu/node/6254) 

- Hegedűs Pál szakmai munkássága (http://www.jamk.hu/?q=hu/node/6380) 
- Javasolt irodalomjegyzék-kiegészítések a megyei értéktárba (Ágazatok szerint)  

159 oldal terjedelemben (http://www.jamk.hu//letoltesek/files/JAMK-Ertektar-javasolt-
irodalomjegyzek-kieg.pdf) 
 

Folyamatosan frissülnek Ajánló bibliográfiáink.  
A KeMLIB tartalomjegyzéke teljes szöveggel az EPA-ban 2017-ig elérhető. 
A MATARKA adatbázisába egy szakkönyvtáros 4 folyóiratból 2017-ben 860 címet rögzített 
munkaterven kívüli feladatként, amely 143 %-kal haladta meg a tervezettet. 
 
A dokumentumokhoz és az információkhoz való széles körű hozzáférését az ODR-szolgáltatás 
keresztül, az újragondolt KSZR-ben nyújtott könyvtárközi kölcsönzés és az érsekújvári 
testvérkönyvtárral - dokumentumcserét is megfogalmazó - együttműködési megállapodás 
biztosítja. Gyarapítását és gyarapított példányszámait e szempontok figyelembe vételével 
szervezi. 
 A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 99 %, a helyismereti gyűjteményé 1,5% (a 



Könyvtári Intézeti kérdőíve alapján). A tervezetthez képest tehát továbbra sem értük el a 100 %-
ot. 
 

Formai feltárás bevitt és módosított rekordjai 

Év Bevitt rekordok Módosított rekordok Összesen 

2016 12 334 7 555 19 889 

2017 9 707 7 454 17 161 
 
 

Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály – részletes feldolgozói munkája 

Bevitel (formai feltárás) 

2016 2017 

Könyv közös adatok 73 65 

Könyv kötet adatok 2.088 1.781 

Időszaki bevitel 50 41 

Térkép 2 11 

Audiovizuális közös 44 16 

Audiovizuális részegység 346 278 

Audiovizuális analitika 1.364 45 

Program közös 1 0 

Program részegység 24 32 

Disszertáció 1 4 
Segédállományok (mű, testület, alkotó, földrajzi név, 
sorozat, cég) 1.325 857 

Analitika 1.344 735 

Időszaki szám bevitel (napi érkeztetés) 5.667 5.585 

Időszaki gyűjtés (téka) 5 257 

Összesen: 12.334 9.707 

      

Állományba vétel, példány bevitel 

Időszaki példány bevitel (napi érkeztetés) 2.138 2.136 

Időszaki gyűjtés példány (téka) 5 276 

Könyv példány 8.493 9.632 

AV példány 467 380 

Program, térkép, kotta, egyéb példány 52 60 

Bizonylat 464 644 



Bizonylat sora 8.431 9.122 

Példány összesen: 20.050 22.250 

Módosítás 

Könyv közös adatok (módosítás, ÚK) 39 32 

Könyv kötet adatok  (módosítás, ÚK) 2.833 4.150 

Időszaki módosítás, (kiegészítés, javítás) 297 323 

Térkép (módosítás) 5 4 

Disszertáció módosítás 2 0 

Segédállományok módosítása (mű, testület, alkotó, 
földrajzi név, sorozat, cég, cikk) 4.087 2.720 

Audiovizuális közös 29 11 

Audiovizuális kötet 263 214 

Összesen: 7.555 7.454 

Feldolgozás összesen: 19.889 17.161 
 
 
2.3. Állományvédelem 
 
 
GONDOZÁS, ELLENŐRZÉS, ÁLLOMÁNYVÉDELEM 
 
Az állomány gondozását a részlegfelelősök, illetve munkaköri leírásukban rögzített 
állományrészek szerint a szaktájékoztatók végzik úgy a szabadpolcon, mint a raktárakban. A két 
fő raktáros szintén felosztott formában felelős a raktári állomány rendjéért. A folyamatos 
polcrendezés, frissítés, a feldolgozást követően az újdonságok kihelyezése, a rossz állapotúak 
elkülönítése a napi feladatvégzés része. 
A British Council állományrészének az angol nyelvű dokumentumokkal történő összeolvasztása a 
költöztetés során válik aktuálissá. 
Az ökoállományba került az év során az 52 osztály, az IKR-ben és a dokumentumok gerincén, 
előzéklapján a megfelelő jelzéssel elláttuk, összesorolása a többi dokumentummal szintén a 
költöztetés után lesz célszerű. 
Állományellenőrzésre 2017-ben nem került sor. 
Az állományvédelmet kizárólag a folyóiratolvasó kamerarendszere, két fő rehabilitációs 
járulékban részesülő munkatárs teremfelügyelete biztosítja. 2017 tavaszán zárult le a Megyei 
Könyvtár folyóiratait ennek ellenére eltulajdonító olvasónk elleni feljelentés nyomán indult 
bírósági eljárás. 
A muzeális állomány védelmét páncélszekrények biztosítják, a dokumentumok használata 
kizárólag előzetes bejelentésre, felügyelet mellett, kesztyűben történhet. 
Köttetésre lehetőség és forrás nem áll rendelkezésre. Az állagmegóvást az 1975 előtt bekötött 
folyóiratok, valamint az 1945 előtti dokumentumok másolásának megtagadásával igyekszünk 
biztosítani. 
Pályázati kiírás állagmegóvó restaurálásra évek óta csak a múzeumok számára adódik. 
 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 
Tárgyévben fertőtlenítés, 
kötés, javítás, restaurálás, 

savtalanítás vagy egyéb aktív 

0 0 0 



állományvédelmi 
intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

Muzeális dokumentumok 
száma 

1227 1227 1227 

Restaurált muzeális 
dokumentumok száma 

0 0 0 

Az állományvédelmi célból 
digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 

0 0 0 

Biztonsági jellel ellátott 
dokumentumok száma 

0 0 0 

A könyvtári dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló 

gépek száma 

0 0 0 

 
 
 
2.4.Tudományos kutatás 
 
Tájékoztató szakszolgálat feladatellátása 
2.4.1. TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT, REFERENSZ SZOLGÁLAT, 
IRODALOMKUTAÁS 
 
Tájékoztató ügyelet 
 
A tájékoztató szolgálatot ügyeleti időben a könyvtár költözésével járó tervezési és selejtezési 
feladatok miatt csökkentett létszámú ügyelettel láttuk el 2017-ben is. A vasárnapi és hétfői 
szünnapok mellett az év 204 hétközi ügyeleti napjából 51 nap (délelőtt–délutános szakonként), a 
szombati ügyeletek, a könyves vasárnap és a gyermeknap vasárnapi nyitvatartással működött csak 
2–2 szaktájékoztatóval a központi könyvtárban. A selejtezési többletfeladatok miatt a 
Helyismereti részleg mindkét könyvtárosa kisegített az ügyeleti idő alatt.  
A szombati ügyelet külön ügyeleti rend szerint 4 csoporttal, forgó rendszer szerint működött 
kizárólag a központi könyvtárban, ami július–augusztus hónapokban a nyári szabadságolások 
miatt szünetelt, mindössze egy nappal csökkentve a heti nyitvatartások számát az üdülési 
szezonban is.  
 
A szaktájékoztatók 2016 december és 2017. december között 3 fővel lettek kevesebben, ebből 2 
fő másik munkahelyre távozott. A státuszok nem voltak rögtön betölthetők, többször kellet 
meghirdetni, nem megfelelő, vagy szakképzettség nélküli jelentkezők közül kellett válogatni. A 3 
fő betanítása nagy többletenergiát és időráfordítást jelentett az iskolai közösségi szolgálatosok 
feladatellátásával és felügyeletével, a nyitvatartás alatti programfelügyelettel és a belső munkák 
ügyeleti idő alatti pótlásával. A Helyismereti részleg munkatársaival együtt 8-9 fő szaktájékoztató 
raktári ügyeltet is ellátni vagy kiegészíteni kényszerült számos alkalommal, ha a 2 fő raktáros 
valamelyikének hiányzása esetén erre szükség volt, illetve kulturális közfoglalkoztatott, 
közmunkás betanításával volt áthidalható a helyzet. 
Átlagosan egy tájékoztatóra az év során – a határidős feladatok ütemezésének figyelembe 
vételével –  
55–75 ügyelet esett.  
A szaktájékoztatók és gyermekkönyvtárosok 2017-ben - az ökoszemléletre nevelés és 
általános információnyújtás miatt ismét részt vett két alkalommal a Nyitott kapuk kiállításon 
és a záróversenyen feladatokkal is készülve. 
 
Tájékoztató eszközök bővülése: 
 



- Köztéri alkotások 149db + (Emlék-könyv – Tata: 298db) 
 
- Megyénkről írták 7149 db 
 
- Tatabánya történeti kronológia 112 db 
 
- Éves gyarapodási jegyzéken 241 db 
 
- Közigazgatás-történet  73 db 
 
 
 
Referensz szolgálat, irodalomkutatás 
 
A tájékoztató referensz szolgálat egyidejűleg elégíti ki a közérdekű, az általános és a tudomá- 
nyos információk közvetítését, a kutatási igényeket, részt vesz a hozzáférés biztosításában, 
felveszi a fiókközi és könyvtárközi kölcsönzésekre vonatkozó kéréseket, segítséget nyújt az 
adatbázisok használatához, részt vesz a reprográfiai szolgáltatásokban. Igény szerint 
irodalomkutatást, téma- és sajtófigyelést végez. 
A Helyismereti részleg a célzott kutatótevékenység támogatására az olvasószolgálati ügyeleti 
időn kívül is rendelkezésre áll, adott esetben, igény szerint időpont egyeztetetéssel. 
 
Helyismereti jellegű kutatói igénnyel 4 alkalommal jelentkeztek. Az ökológiai jellegű referensz 
kérdések száma 2017-ben 8.339 db volt, ebben 657 volt az 5 főosztályban a 
temészettudományokkal kapcsolatos, és 195 a más szakba tartozó, ám ökológiai jellegű kérdés. 
Összsesítve 852 kérdés/kérésről beszélhetünk, ami 10 % feletti mutatót jelent. Összehasonlítva a 
10 évvel ezelőttivel, a 2007-es adatokkal, amikor még nem volt kiemelt könyvtári szolgáltatás az 
ökológiai témakör, azt mondhatjuk, hogy az akkori összes kérdés 3,96% volt az 5 főosztályba 
sorolható, tehát a tíz év alatt háromszorosára nőttek az ilyen jellegű kérdések, kérések. 
2017-ben a Libinfotól kérdés nem érkezett. 
 
A referenszkérdések számának csökkenése mögött a könyvtárlátogatók számának csökkenése, és 
a távolról elérhető szolgáltatások használata egyaránt meghúzódik.  
 
 

évek: 
2013 2014 2015 2016 2017 szakok: 

0 184 192 195 214 178 

1 733 898 1027 988 872 

2 198 223 231 216 183 

3 1758 1664 1866 1920 1596 

5 338 347 321 321 293 
6 1149 1203 1417 1511 1382 
7 589 595 625 666 622 
8 748 705 784           776 752 
9 1156 1076 1134 1338 1220 
Szép 2695 3034 3906 4553 4008 
Helyism. 584 252 228 197 255 
Összes: 10.132 10.189 11.734 12.503 11.361 

 
A táblázat azonban csak a felnőtt referensz szolgálat eredményeit mutatja. 2017-ben a 
gyerekkönyvtár referenszadatai e mellett a következők voltak: 
 



évek: 
2017 szakok: 

0 35 

1 37 

2 31 

3 126 

5 364 
6 285 
7 148 
8 61 
9 220 
Szép 2648 
Helyism. 36 
Összes: 3.991 

 
A felnőtt referenszadatokkal együtt tehát 15.352 kérdéssel fordultak könyvtároshoz olvasóink. 
A felnőtt referensz szolgálat során megválaszolt kérdések ETO és téma szerinti megoszlásban, az 
ellátott tevékenységek és a használt eszközök/dokumentumok száma havi bontásban 
mellékletként csatolt. (2. sz. Melléklet) 
 
 
2.4.2. ADATBÁZISÉPÍTÉS, REPERTORIZÁLÁS, SAJTÓFIGYELÉS, BIBLIOGRÁFIAI 
TEVÉKENYSÉG 
 
 
A szaktájékoztatók és a helyismereti könyvtárosok a feltárás mélységét szabják meg a kutatási 
igényeket figyelembe véve. A gyarapított dokumentumok áttekintése nyomán tárgyszavakat, 
analitikus feltárást javasolnak. Javaslataik és munkájuk nyomán visszakereshetők a helyismereti, a 
nemzetiségi és a fenntarthatóság/ökológia témakörébe tartozó dokumentumok. A folyóiratok 
repertorizálásából adódóan helyismereti, nemzetiségi és ökocikk katalógus épül.  
 
Adatbázisépítés, IKR 
 
A feltárásnak köszönhetően épülnek a Megyei könyvtár saját adatbázisai: dráma, drámaelemzés, 
novella, novellaelemzés, verselemzés, regényelemzés. Az irodalmi analitikával Petényi Erzsébet 
foglalkozik 26 irodalmi folyóirat és az állományba került könyvek alapján. Az analitikus 
feldolgozást a könyvek esetében a feldolgozó osztály munkatársai segítik adatbevitellel. A 
szaktájékoztató saját feldolgozás eredményeként 180 rekordot vitt be és 282 rekordot 
módosított. Miután az irodalomtudományi és szépirodalmi szaktájékoztató a selejtezés során a 
legnagyobb állományrész leválogatásáról gondoskodott, itt is lemaradás tapasztalható a napi 
munkában (66 retrospektív és 20 db kurrens dokumentum feldolgozása maradt el). 
 
Repertorizálás 
 
A repertorizálás során a szaktájékoztatók és helyismereti könyvtárosok a tárgyévre előfizetett 
folyóiratokból 2017-ben összesen 190 tartalmából rögzítették és dolgozták fel tartalmi 
kivonattal az IKR-ben a helyismereti, nemzetiségi és az ökológia/fenntarthatóság/környezet- 
és természettudatosság témakörébe tartozó cikkeket, tanulmányokat. 
2017-ben 7506 helyismereti cikk, 279 nemzetiségi cikk, 265 ökocikk került kivonattal az 
adatbázisba, hogy segítse a kutatók, szakdolgozók munkáját, kielégítse az elmélyült 
érdeklődést.  
 



A TextLib-ben visszakereshetők, és a KeMLIB-ben bibliográfiaként is megjelennek a megyei 
könyvtárról és a megye könyvtárairól szóló cikkek. 2017-ben különös odafigyeléssel tettük 
visszakereshetővé a Megyei Könyvtár újjáépítésével kapcsolatos híranyagot. 2017-ben a 
könyvtári vonatkozású, kivonatolt helyismereti cikkek száma 562 volt. 
 
A repertorizálás során bevitt és módosított rekordok száma 2017-ben: 
 
 Bevitt rekordok Módosított rekordok 
Bartók Gertrud 6385  11403 
Horváth Géza 3241 1077 
Duba Réka 218 599 
Hatvani István 14 12 
Horváth Szabolcs 18 30 
Kissné Anda Klára 113 80 
Nagy Ádám 11 18 
Nagy Edit 30 156 
Nagyné Sári Aliz Imola 111 307 
Nász János 218 233 
Opálka Tamara 26 26 
Petényi Erzsébet 427 737 
Összesen:  10812 14678 
 
Osztálybontásban látható, hogy a feltárás mélysége leginkább a helyismereti kutatást szolgálja: 
 
2017-ben Bevitt rekordok Módosított rekordok Összesen 
Helyismereti csoport 9626 12480 22466 
Tájékoztató és 
bibliográfiai osztály 

1186 2198 3384 

 
Az adatokat az előző éviekkel összevetve: 
 
 2016-ban bevitt és 

módosított rekordjai 
2017-ben bevitt és 
módosított rekordjai  

Helyismereti részleg  18807 22466 
Tájékoztató és 
bibliográfiai osztály 

4845 3384 

 
A táblázat értékei jelzik, hogy a költözést előkészítő nagyarányú selejtezés a Tájékoztató és 
bibliográfiai osztály munkáját visszavetette – tudjuk azt, hogy a repertorizáló tevékenységben a 
havi zárások ellenére elmaradások vannak. A Helyismereti részleg munkájának köszönhetően 
pedig egyre megalapozottabbá válhat a helyismereti kutatótevékenység.  
Ne felejtsük el, hogy ebben az adatban a Vértes Agorája és divíziói sajtófigyelő szolgálatának 
feltáró munkája is benne van. 
 
Repertorizálást végez Nagy Edit a MATARKA (A magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek 
kereshető adatbázisa) adatbázisa számára 4 folyóirat tartalomjegyzékéből. 2017-ben az Édes 
Anyanyelvünk c. folyóiratban 174 db, Múzeumcafé-ban 111 db, A Műértő : művészeti és 
műkereskedelmi folyóiratban 553 db, az Óvodai Nevelés c. folyóiratban 22 db, mindösszesen 
860 db cikk került feldolgozásra és rögzítésre. 
 
Sajtófigyelés 
 
A Vértes Agorája Nonprofit Kft. megbízásából Varga Duba Réka négy folyóiratból végez a 
könyvtár sajtófigyelést a Helyismereti csoporttal együttműködve. A Komárom-Esztergom megyei 



24 Óra, a Kisalföld, a Regio Regia és a Mi Tatabányánk folyóiratok cikkei nyomán sajtóválogatás 
készül havi rendszerességgel. A Vértes Agorája honlapján szkennelt formában is megjelenő 
cikkek többszempontú leválogatással kereshetők vissza. 2017-ben év végéig összesen 725 cikk 
került az adatbázisban feltárásra. A havi, valamint az éves sajtófigyelés tételszámonként 
tárgyszavazva, tárgymutatóval készül. 
 
Bibliográfiai tevékenység 
 
A feltáró tevékenység másik eszköze az adatbázison túl a bibliográfia. A Helyismereti részleg 
2017-ben két online is elérhető életmű-bibliográfiát készített: az elhunyt Kovács Lajos és Hegedüs 
Pál helytörténészek munkásságát reprezentálva. 
Elkészítették továbbá a megyei értéktár alap-bibliográfiáját, kiegészítése folyamatos, a bizottsági 
ülésekhez alkalmi bibliográfia készül. 
A Jó szerencsét! Tatabánya c. könyvtári kiadványban Tatabánya történeti kronológiája és 
válogatott történeti bibliográfiája jelent meg. 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztályon belül többen segédkeztek Nász Jánosnak a Komárom-
Esztergom megye képző-és iparművészeti kiállítások 1986–2000. c. bibliográfia anyaggyűjtésé-
ben, adatbevitelében, korrektúrázásában. Az 1999–2000. év anyagainak kigyűjtése (KEMH és 24 
Óra) törzsanyaga elkészült. Összeszerkesztve a korábbi anyaggal 1801 tételt, 330 kéziratoldalt 
jelent. Lektoráltatása és korrektúrája két esetben megtörtént. Jelenleg a mutató munkálatai 
folynak. 
 
2.4.3. HELYISMERETI TEVÉKENYSÉG  
 
A helyismereti könyvtárosok munkáját érintettük már az adott részterületeken, tevékenységek 
között. A helyismereti tájékoztatás fontos támasza a kutatótevékenységnek. Különösen a 
HUNGARICANA és a könyvtár honlapjáról elérhető megyei napilap, a KEM 24 Óra adatbázisára 
alapozott, továbbá a régi helyismereti irodalom a HUNGARICANA és az ADT+ adatbázisaiból, 
valamint a Komárom megye a sajtóban c. kötetkatalógusokból történik. 
A Helyismereti részleg feladata a kötelespéldányok beérkezését nyomon követni, az elektronikus 
közzétételhez a szerzői jogokat megkérni, az árva művek szerzőit felkutatni. Nyilvántartást 
vezetnek a szerzői joggal tisztázott és tisztázandó művekről annak érdekében, hogy az 
elektronikus könyvtárba felkerüljenek. 2017-ben a felvett művek közül kb. 40 jogi státuszát 
sikerült tisztázni, ill. van folyamatban. Elmondható, hogy 104 dokumentum jogtisztázott az 
elektronikus könyvtárban.  Ugyanakkor a humánerőforrás hiánya, ill. túlterheltsége akadályozza a 
digitalizálási tevékenységet. Ennél fogva az e-hírlaptár gyarapodása sem rendszerszerű, a meglévő 
folyóiratok 2016-ig rendezettek. 
 
A Helyismereti részleg a Digitális Jólét Programmal összhangban felülvizsgálta és elkészítette a 
Megyei Könyvtár digitális stratégiáját.  
Az előző évben szortírozott aprónyomtatványok közül tanulók segítéségével 1000 darabot 
szkennelt be, ebből 800 db szerkesztett és digitalizálásra vár. 
 
Az év során végzett bibliográfiai munkák az értéktárhoz, a várostörténethez kapcsolódva és 
nekrológ jelleggel tötént az előzőekben részletezve. Ezek a könyvtár honlapján, a Helytörténet 
menüből elérhetők.  
 
A helyismereti adatbázisok építése folyamatos. A könyvtár honlapjáról jelenleg a fejlesztő 
hibájából akadályozott, de a helyismereti könyvtáros segítségével jó tájékoztatási eszköz az 
Emlékhelyek és Események adatbázisa. A helytörténet menüből még nem elérhető, de elkészült 
a2017. évi gyarapodási jegyzék, és hozzáférhető a „Megyénkről írták”. Folyamatosan kerülnek be 
az adatbázisba a köztéri alkotások, a közigazgatástörténet rekordjai. A „Megyénk könyvtárai a 
sajtóban” bibliográfia külön rovata a KeMLIB-nek.  
 



Helyismereti vonatkozású, de Nász János fogja össze a Komárom-Esztergom megye képző-és 
iparművészeti kiállítások 1986-2000. c. bibliográfia anyaggyűjtését és szerkesztését. Az 1999–
2000. évek anyagának forrása a KEMH és KEM 24 Óra.  
 
A Helyismereti részleg pályázati tevékenységet kiadványra, digitalizációra és helytörténeti 
előadássorozatra adott be.  
Pályázati keretben az Árpád Gimnáziummal együttműködve Tatabánya helytörténetéről tartott 
előadásokat. A könyvtári héten internetes vetélkedőt szervezett, összeállította a feladatokat és 
ellátta a zsűrizést a székelyudvarhelyi könyvtárral, valamint helyismereti sétára várta a város 
lakóit.  
Dr. Horváth Géza az értéktár vetélkedő szervezésében, előkészítésében, feladatok írásában és a 
vetélkedő lebonyolításban is részt vett. 
Munkájukat jelentősen segítik az együttműködések. Partnerek a Tatabányai Múzeum, Kuny 
Domokos Múzeum (Tata), Klapka György Múzeum (Komárom), Tatabánya Városi Levéltár, 
Tatabányai Értéktár Bizottság, Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság. Ez utóbbiak 
bizottsági ülésein meghívottak, több saját javaslattal járultak hozzá az értéktárak munkájához. 
Felterjesztették a Megyei Könyvtár muzeális gyűjteményét, amely immár az Értéktárba bekerült.  
 
Az együttműködések során a múzeum részére dokumentumokat kölcsönöztünk kiállítási célra, az 
értéktárak részére folyamatos a bibliográfiák elkészítése.  
 
Bartók Gertrud megyei szaktanácsadó feladatot kapott az EFOP „Én könyvtáram” projektben, 
melynek során több szakami konzultáción vett részt az év során.  
A digitalizálási munkákhoz szorosan kötődve jelentős segítséget nyújtottak az EFOP 
infrastruktúra eszközbeszerzési pályázatának összeállításához. 
 
 
2.4.4. FENNTARTHATÓSÁG. ÖKOLÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, 
ÖKOARCULATTAL KAPCSOLATOS FELADATELLÁTÁS 
 
A Megyei Könyvtár Küldetésnyilatkozatában kiemelt szerepet kap a fenntarthatósággal, 
környezetvédelemmel, ökológiai szemlélettel összefüggő, szemléletformáló tevékenység.  
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály feladatkörében Nász János ökológiai szakreferens 
felelőssége a könyvtár ökológiai szolgáltatásait, tevékenységét felügyelni. Kiemelten 
gondozza a témakörbe tartozó dokumentumokat a szabadpolcon és a raktárakban. 2017-ben a 
szakirodalomból az 52 osztállyal bővült a kiemelés. Javaslatot tesz a különállomány 
gyarapítására, leválogatja a selejtezésre szántakat, pályázati tevékenységet folytat, 
rendezvényt tart, táboroztat, publikál, hírlevélszolgáltatást gondoz, bibliográfiát szerkeszt és 
képviseli az intézményt a témában rendezett konferenciákon, eseményeken, amely során 
kapcsolatépítést folytat. 
 
A tatabányai zöldkönyvtár híre már országosan elterjedt, a helyi, megyei és országos 
rendezvényeken, konferenciákon, előadásokkal és prezentációkkal visszük hírét a könyvtár 
nevelési célzattal és társadalmi szemléletformáló tevékenységének. Meghívást már nem csak 
idehaza, hanem határon túli könyvtártól is kaptunk, szeptemberben formálódott 2018 
tavaszára a következő megkeresés Érsekújvárra. Szemléletformáló hatásunkra a Nyitra 
Kerületi Könyvtá r is kialakította saját öko-különgyűjteményét. 
 
2017-ben jelen voltunk többek között a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és 
Információs Központ Agora-programján és a Magyar Szociológia Társaság Holisztikus 
Ökológiai Szakosztályának ökoelőadás-sorozatán.  
Új elem volt a Komárom-Esztergom megyei Éghajlat-változási platform tagjaként 
Klímaplatform tagjaként a szakmai konferenciákon, továbbképzésen való képviseletünk. 
 



Részvétel összesen külső rendezvényeken: 
- Országos rendezvény: 9 alkalom 
- Megyei rendezvény: 6 alkalom 
- Városi rendezvény: 4 alkalom 

  Ebből saját 2 alkalom 
 Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform: 3 alkalom 
 
Nász János prezentált az Országos KönyvtárMozi konferencián, az ELTE Egyetemi Központi 
Könyvtárban, a MKE megyei szervezete meghívására a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtárban. 
 
Az ökológiai tevékenység könyvtárunk honlapján önálló menüvel rendelkezik, ahol a 
legfontosabb hírek hírlevél formájában, illetve széleskörű tájékozódást segít bibliográfiájával, 
a téma irodalmát feldolgozó tárgyszójegyzékével. 
 
A könyvtári tevékenységről és szolgáltatásainkról rendszeresen jelennek meg publikációk a 
Megyei Könyvtár online szakmai folyóiratában és az Öko-hírekben.  
 
A Megyei Könyvtár, mint zöldkönyvtár szolgáltatásairól mintaprojektet állított össze az 
EFOP-3.3.3.-VEKOP/16 „Az én könyvtáram” módszertani projekthez, valamint a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete által szervezett ENSZ 2030 Agendához kapcsolódva. 
 
Pályázati tevékenységgel teremtünk forrást az Öko-esték rendezvénysorozatára, amely 2017-
ben 11 rendezvényt jelentett 323 látogatóval.  
 
Részletesen: 
 
1, 2017. Január 16., Dr. Czinege László orvos-természetgyógyász: Fenntartható egészség és 
mit tehetünk érte.  
Látogatók száma: 47 
 
2, 2017. Február 13., Purisaca Golenya Ágnes író kutató: Utazás az Aranykorba. Rejtélyes ősi 
kultúrák nyomában.  
Látogatók száma: 89 fő 
 
3, 2017. Március 13., Waszlavik Gazember László előadóművész: Negyvennyolcas 
katonanóták és vízi környezetvédelmi dalok. (Fenntartható ünnepeink – fenntartható 
környezet)  
Látogatók száma: 36 fő 
 
4, 2017. Április 10., Dinnyés József daltulajdonos: Huszár Gál: Isteni dicséretek és 
Psalmusok. Debrecen, 1560. Megszólaltatott énekeskönyv 1560-ból. (Fenntartható ünnepeink 
sorozatban, a Költészet Napjára emlékezünk) Látogatók száma: 13 fő 
 
5, 2017. Április 24., Dr. Czinege László orvos-természetgyógyász: Fenntartható egészségünk. 
2. rész  
Látogatók száma: 33 fő 
 
6, 2017. Május 15. , Wehner Tibor Munkácsy-díjas művészettörténész, író, kritikus: 
Fenntartható város és művészet. Fejezetek Tatabánya város képzőművészetének történetéből.  
Látogatók száma:14 fő 
 



7, 2017. Június 12., Szádváry Gyula agrármérnök, tanár: Túraélmények Rockenbauer Pál 
nyomában. Vetítéssel egybekötött könyvbemutató. A 88 Ünnepi Könyvhét tatabányai 
rendezvénye.  
Látogatók száma: 15 fő 
 
8, 2017. Szeptember 18., Bartók Gertrud, könyvtáros helyismereti tájékoztató: A 
szerzetesrendek ökológiai érzékenysége.  
Látogatók száma: 20 fő 
 
9, 2017. Október 2., Dr. Kádár Péter, mérnök, egyetemi tanár: A tatai és környékbeli 
vízimalmok rendszere és a megye megújuló energiaforrásai. 
 
10, 2017. November 20., Dr. Czinege László: Fenntartható egészségünk, avagy mit tehetünk 
érte? III.  
Látogatók száma: 19 fő 
 
11, 2017. December 18., Varga Csaba, szociológus, író, filozófus: Szeretetfalva – 
Boldogságváros  
Látogatók száma: 17 fő 
 
 
Szintén pályázati forrásból valósítottuk meg az öko-olvasótábort 2017. augusztusában, és a 
pályázat már beadásra került a 2018. évre vonatkozóan is. 
 
Az Országos Könyvtári Napok keretében, kétfordulós Csak tiszta forrásból címen 
meghirdetett ökoverseny a tatabányai általános iskolák 7–8. osztályos tanulói számára 
jelentett alapos felkésülést. A színvonalat emelte a Vértesi Erdő Zrt. és a Tatabányai Klímakör 
Közhasznú Egyesület szponzorációja. 
 
A Vértes Agorájában szervezett Nyitott kapuk két rendezvényén volt jelen a könyvtár, 
fogadta a csoportokat könyvtárlátogatásra és szponzorációja mellett feladatokat állított össze a 
záróversenyre. 
A gyermekkönyvtár szemléletformáló tevékenysége a totók, feladatok összeállításában, 
Glóbi-foglalkozásaiban jelenik meg.  
A Környezetvédelmi Világnap városi rendezvénye elmaradt, de a világnapon a komáromi 
Jókai Mór Városi Könyvtár gyermekrészlegében Nász János tartott foglalkozást.  
Munkaterven kívüli feladatként a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály felkérésére 2017-
ben a települési könyvtárak KönyvtárMozi programja kiegészült az ökológiai, 
környezetvédelmi témájú, természetfilmek vetítésével és az azokhoz kapcsolódó 
beszélgetésekkel, foglalkozásokkal, amelyeket Nász János tartott. 
 
Az ökológiai szakszolgálat tevékenysége kiterjed a feltárásra és bibliográfiai munkálatokra is.  
A folyóiratok repertorizálása során a témakörbe illeszkedő cikkek annotációi bekerülnek az 
IKR-be, és válogatott ajánlóbibliográfia formájában online elérhetők a megyei könyvtár 
honlapjáról. 2017-ben 303 tétellel bővült, külön tárgyszójegyzéke folyamatosan kiegészül, a 
hivatkozott cikkek e szerint is visszakereshetők. 
 
A tavasztól őszig működtetett zöld olvasóterem (ökoterasz) az időszak alatt június–
szeptember között 570 kölcsönzőt, 627 látogatót regisztrált. 
 
 
 
 



2.4.5. E-TANÁCSADÓI MUNKA 
 
Fő téri központunkban idén is hetente egyszer, 8 órában biztosítottuk szakképzett mentorunk, 
Szilassi Andrea segítségadását az érdeklődőknek. Mindazonáltal bármely nyitvatartási napon és -
időben rendelkezésre állt eMagyarország pontunk 3 számítógépe az e-közigazgatási ügyek 
intézéséhez térítésmentesen az érdeklődők számára. Ezt a lehetőséget azok vehetik igénybe, akik 
képesek önállóan kezelni a számítógépet és elvégezni a feladatot. Az e-pont faliújságjára és 
brossuratartójára pedig rendszeresen kihelyezünk aktuális, fontos információkat, anyagokat.  
E-tanácsadást valamennyi tudással és saját eszközzel rendelkező érdeklődőknek nyújtunk a 
digitális világ problémáival kapcsolatban. Idén is az előző évekhez hasonló témákban fordultak 
hozzánk tanácsért. Ennek részleteit szemlélteti az első ábra.  
Az e-ügyintézést az érintettek helyett végezzük az illető felhatalmazása alapján, a nevében 
lakossági pályázatok és egyéb e-közigazgatási ügyek intézése érdekében. Ezt a szolgáltatást olyan 
emberek veszik igénybe, akiknek többnyire nincs számítógépe, internet-előfizetése, és / vagy 
elegendő ismerete egy hivatalos ügy elektronikus intézéséhez. Ebből adódóan náluk az email fiók 
figyelése, továbbá az emailek nyomtatott formában történő átadása is szükséges teendő, bár külön 
nem tüntetjük fel a statisztikában. Ennek adatait a második ábra mutatja. 2017-ben összesen 238 
esetet regisztráltunk. 2016-ban összesen 208 segítségadás történt, amelyből 101 e-ügyintézés és 
108 e-tanácsadás volt. Ez 14 %-os növekedést mutat tavalyhoz képest. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



2.4.6.  FELHASZNÁLÓKÉPZÉS 
 
A Megyei Könyvtár központi könyvtárában a gyerekeknek, és középiskolásoknak könyvtári 
órákat, a felnőttek számára alap és haladó szintű digitális kompetenciafejlesztő tanfolyamokat 
tartunk. Mivel a tanfolyamokra szintén csak hétfőnként, a zárvatartás alatt van lehetőség, az 
év során korlátozott a tanfolyamok szervezhetősége, továbbá az informatikai eszközök 
állapota, a WIFI-elérés és egyéb technikai problémák hátrányosan befolyásolják az 
alkalmakat. 
 
A gyerekkönyvtár gondosan összeállított listával kínálja ki foglalkozásait.  
A felső tagozatok és középiskolás osztályok számára a Tájékoztató és bibliográfiai osztály tart 
könyvtárhasználati és egyéb órákat. 14 év felettiek 2017-ben összesen 28 alkalommal (467 fő) 
használták ki a lehetőséget. Ebből 24 alkalommal (400 fő) a könyvtár használatába, a raktári 
rend és katalógushasználatba vezettük be gyerekeket. 4  alkalommal (67 fő) rendhagyó 
irodalom órára került sor, jelentős katalógushasználattal. 
 
A digitális kompetenciafejlesztésre díjazás ellenében egyénileg is be lehet jelentkezni, illetve 
az e-ügyintézés során díjmentesen sajátíthatnak el ismeretet akik, segítségért fordulnak a 
könyvtárhoz. A tanfolyamkínálat ugyanakkor kibővült:  
 
Ezek kínálata 2017-ben: 
 
1. Kezdő számítógéptanfolyam keretein belül foglalkozunk a következőkkel: Asztali 
számítógép és laptop. A Windows 8.1 és 10-es operációs rendszerek működése. Hálózat, 
internetelőfizetés, WIFI. Egérhasználat. Biztonság, védelem. Képek feltöltése digitális 
fényképezőgépről, telefonról. Fájlok rendszerezése, mappák létrehozása. A világháló 
(internet) és a hipertextes hivatkozások. Letöltések, feltöltések. Keresőrobotok alkalmazása 
(Bing, Google).Hasznos honlapok bemutatása. Elektronikus levelezés. 
 
2. Haladó számítógépkezelő tanfolyam: Információkeresés, hasznos webhelyek és 
elektronikus könyvtárak, online szolgáltatások.  YouTube, Facebook. A felhőalapú tárhelyek 
alkalmazása. Letöltések és feltöltések. Biztonság, védelem. Vásárlás és banki műveletek. 
Csevegés, Skype.  
 
3. Digitális világ tanfolyam:  Infokommunikációs eszközök (PC, laptop, tablet, okostelefon). 
Érintőképernyős eszközök. Csevegés különféle módokon és csatornákon. Digitális 
fényképezés és memóriakártyák használata. Képek feltöltése vezetékkel és nélküle 
(Bluetooth). Ingyenes képszerkesztő programok. Felhő alapú tárhelyek. E-könyv olvasó 
használata, e-könyvek letöltése. 
  
4. Élet a virtuális világban: Biztonság, (érzékeny) védelem. Az erőszakos reklámok 
blokkolása. Facebook. Profil oldal létrehozása, adatvédelmi beállítások, feltöltések, letöltések, 
ismeretségek kezelése. Közösségi portálok veszélyforrásai. Jogok és lehetőségek 
érdeksérelem esetén. Álcázott videók és képek. A jó hírnév megőrzése az interneten, 
zaklatások kezelése. A magánélet védelme. Legális és illegális letöltések.  
 
5. Képszerkesztő tanfolyam: A digitális fényképezés, képfájlok típusai, sajátosságai. Ingyenes 
(offline) képszerkesztő programok alkalmazása. Montázs és többrétegű kép készítése. Online 
képszerkesztő programok alkalmazása. Flickr webhely. Fotóalbumok tárolása és megosztása a 
OneDrive-ról. 
 
Mindennek ellenére Tatabányán összesen 1 alkalommal (38 fő) 2017. márc. 27-től április 10-
ig, zajlott. 



 
Szintén a digitális kompetenciákat fejleszti a Népház Úti Fiókkönyvtárban működő NetNagyi 
Klub. Az év során 5 alkalommal 108 fő vett részt a klubalkalmakon. Az alábbi táblázat az 
egyéb tatabányai programmal és vidéki tanfolyamokkal kiegészített adatokat mutatja összesen 
12 alkalommal  449 fő előtt, 6 helyszínen:  
 

 

DÁTUM HELYSZÍN ÉMA 
RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA 

2017.01.14 
Tatabánya, JAMK 
Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

NetNagyi Klub 
eBeutaló, e-recept – Változások az 
egészségügyben. Újabb egészségügyi applikációk 

19 fő 

2017.03.18 
Tatabánya, JAMK 
Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

NetNagyi Klub 
Kibertámadások – Védelem számítógéphez, mobil 
eszközökhöz és okostévéhez 

21 fő 

2017.03.25 
Baj, Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér 

Használd okosan az okostelefont! Optimális 
beállítások és egyéb  tanácsok 

5 fő 

2017.03.31 
Tatabánya, Turul 
Csontritkulás Egyesület 

Egészségügyi információk az internetről. 
Okostelefonos  alkalmazások az egészség 
szolgálatában 

52 fő 

2017.05.10 
Gyermelyi Általános 
Iskola 

Áldás és átok – az okostelefon veszélyei 
2 előadás a teljes felső tagozatnak 

68 fő 

2017.05.20 
Tatabánya, JAMK 
Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

NetNagyi Klub 
Okos városok intelligens szolgáltatásai 

21 fő 

2017.09.02 
Tatabánya, JAMK 
Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

NetNagyi Klub 
10 éves a NetNagyi Klub – Egy multimédiás DVD 
bemutatása a klub 10 éves történetének 
emlékeiből 

28 fő 

2017.09.29 
Neszmély, Református 
Általános Iskola és 
Művészeti Gimnázium 

Áldás és átok – az okostelefon veszélyei 
2 előadás a felső tagozatnak és a középfokú iskolás 
diákoknak 

98 fő 

2017.10.10 
Budapesti Művelődési 
Központ SeniorNet klubok a világban 118 fő 

2017.11.11 
Tatabánya, JAMK 
Népház Úti 
Fiókkönyvtár 

NetNagyi Klub 
SeniorNet klubok a világban 

19 fő 



 
A digitális kompetenciák fejlesztését segítette az Internet Fiestára szervezett online 
vetélkedő „Virtuális barangolás a Föld körül” címmel. 
 
Öt napon át vártuk online vetélkedőnkre a vállalkozó szellemű érdeklődőket - korhatár nélkül. 
Célunk egyfelől az információkeresés gyakoroltatása volt, másfelől reméltük, hogy a kutatás 
nemcsak hasznos, hanem kellemes időtöltést is nyújt a versenyzőknek. Örömünkre szolgált, 
hogy gyermek-, felnőtt- és nyugdíjas korú résztvevő egyaránt pályázott, még teljes családok 
is. 19 településről érkeztek feladatmegoldások. (Budapest, Héreg, Jászárokszállás, Kömlőd, 
Környe, Mocsa, Oroszlány, Pilismarót, Súr, Szákszend, Szárliget, Tarján, Tata, Tatabánya, 
Tornyópuszta, Újbarok, Vérteskethely, Vértestolna és Vértesszőlős) Ezek közül 12 KSZR 
településen a községi könyvtáros is aktívan népszerűsítette a programot, s a könyvtár is 
rendelkezésre állt a megoldásokhoz. 
Összességében 210-en pályáztak, a vetélkedő sikeres lett. Hosszabb újságcikk is született a 
program kapcsán. Voltak azonban, akik többször is kitöltötték a feladatlapot, és olyanok is, 
akik csak pár feladatot oldottak meg. Ebből adódóan az értékelésnél 113 feladatlapot 
vettünk figyelembe. Az Informatikai és Könyvtári Szövetségtől kapott reklámajándékok 
mellett a JAMK Megyei és Módszertani és Ellátási Osztálya különdíjakat is felajánlott a 
legügyesebbeknek: egy tízezer és egy ötezer forintos LIBRI könyvutalványt, továbbá három 
darab, 4 gigabájtos pendive-ot. A többiek más, apróbb ajándékokat kaptak.  
 
2.4.7.  ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  
 
Az iskolaiközösségi szolgálatra a Megyei Könyvtár 7 intézménnyel kötött megállapodást. 2017 
januárjában elkészült és a partneriskolák számára elküldtük a 2015/2016-os tanév során 
könyvtárunkban lezajlott, iskolai közösségi szolgálat tapasztalatairól készült beszámolót.  
Míg 2015/2016-os tanévben a legtöbb időt a diákok a zöld olvasóterem (Öko-terasz) 
felügyeletével, a Gyermekkönyvtárban, és a felnőtt könyvtár olvasószolgálatában 
állománygonodozással töltötték (83 diák összesen 1136,25 órában), 2016/2017-es tanévben  
 
A könyvtárban közösségi szolgálatot végző diákok mindegyike vagy már regisztrált olvasója volt 
könyvtárunknak, vagy a tevékenysége okán vált taggá. Az újonnan regisztrált tanulók többsége 
szívesen vette igénybe olvasóként is a könyvtár szolgáltatásait. Az előző időszakban pozitív 
tapasztalatunk volt, hogy a diákok általában lelkesen és precízen végezték közösségi 
szolgálatukat, miközben alapfokú könyvtárismereti tudást is kaphattak. Mindemellett 
intézményünk is egyre nagyobb rutinnal koordinálta a diákokat. Negatívumként csak az előző 
évekhez képest csökkent tanulólétszámot említhettük, ami részben annak is betudható, hogy a 
kötelező közösségi szolgálat teljesítését szorgalmazó jogszabály életbe lépése utáni első 
érettségizőknek csak egy vagy két tanév állt rendelkezésére a szükséges 50 óra megszerzésére.  
 
2017-ben könyvtárunk az együttműködési szerződéseit részben aktualizálta, a 
képzőintézmények átszervezésével 7 középiskola helyett 9 intézményből fogadunk tanulókat, 
melyek a következők:  

- Bárdos László Gimnázium 
- Tatabányai Árpád Gimnázium 
- Tatabányai Szakképzési Centrum: 

o Műszaki Szakgimnáziuma, Bánki Donát Székhelyintézmény 
o Műszaki Szakgimnáziuma, Péch Antal Telephely 
o Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 
o Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma 
o Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakiskolája 
o Fellner Jakab Szakgimnáziuma és Szakiskolája 



o Komáromi Jókai Mór Gimnázium 
 

A könyvtár honlapján rendszeresen aktualizált információk segítik a Megyei Könyvtárba 
jelentkezőket, ennek utolsó módosítására május 22-én került sor. Információs napot tartottunk 
két alkalommal (május 23-án és 31-én), ahol személyesen volt lehetőség tájékozódni a 
tevékenységi körökről, kérdezni és regisztrálni a nyári időpontokra. 
A diákok szakszerű tájékoztatás után, felügyelet mellett a Helyismereti részleg, a 
Gyerekkönyvtár, a Tájékoztató és bibliográfia osztály tevékenységében vettek részt.  
A tevékenységi körök módosultak egyrészt a tapasztalatok, másrészt az új könyvtári igények 
miatt. Az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály 2017-ben nem tartott igényt a 
diákok munkájára, ugyanakkor a digitalizált KEM 24 Óra hiányosságai nyomán a tanulók 
jelentős segítséget nyújtottak a papíralapú példányok és az online változat összevetése során. 
Továbbra is elláttak a könyvtárban rendezett előadások, programok során 
rendezvényfelügyeletet és adminisztrációs munkát, segítettek a könyvvásárok és 
rendezvények, a kézműves foglalkozások előkészületeiben. A zöld olvasóterem 
megnyitásában tevékenyen részt vettek és a nyár során felügyelték látogatottságát. Az 
állományrendezési feladatok ellátását korlátozni kellett, de új, kreatív tevékenységként 
olvasmányajánlót készíthettek kortársaiknak, amelyre szolgáltatást kívántunk építeni.  
A visszatérő tanulók szolgálatuk során más és más feladatot végeztek, így a könyvtár 
többrétegű működésébe nyertek bepillantást.  
A 2016-2017-es tanév könyvtárban zajló, a programra vonatkozó beszámolói összesítve és 
iskolánként 2017 decemberére készültek el. 
A 2017-es évben összesen 149 diákot, ebből 69 fiút és 80 lányt fogadott intézményünk. A 
kedvező földrajzi fekvésnek köszönhetően az Árpád, majd a Bárdos László Gimnázium 
diákjai tevékenykedtek legnagyobb számban. A komáromi Jókai Mór Gimnáziumból kevesen 
jelentkeztek a távolság miatt, ám teljes mértékben mégsem maradtak el diákjaik. A tatabányai 
iskolák közül a Péch Antal Műszaki Szakgimnáziumból érkeztek legkevesebben, vélhetően az 
érdeklődési kör és a reálirányultság miatt. 
 

 
 
Az év folyamán összességében legtöbb óraszámban végzett tevékenység a megyei 
behasonlítási folyamata volt 135 alkalommal 481 órában, melynek során a digitalizált 
változatot összevetik a papír alapú példánnyal, a diákok számára bepillantást engedett a múlt 
eseményeibe, történéseibe.  
A gyermekkönyvtár foglalkozásaiba is sokan kapcsolódtak be. 122 alkalommal 422 órában 
vettek részt kézműves foglalkozásokon, játékkoordinálásban. A kisgyermekekkel való 
munkafolyamatok új szempontokat tártak fel a tanulók szociális érzékenységében.  



A zöld olvasóterem felügyelete a látszólag kevés tennivaló miatt a leglátogatottabb 
tevékenységi körök közé tartozott 104 alkalommal 390 órában. Az ügyeleti feladatot 
kiegészítettük azzal, hogy a repertorizálási szempontjaink szerint a folyóiratok átnézésére 
kértük a tanulókat.  
 
 
A 2017-es évben a diákok összesen 526 alkalommal 1843,5 órában vettek részt könyvtárunk 
tevékenységi köreiben. 
 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár az Iskolai Közösségi Szolgálat programjában 
nagyszámú érdeklődést és intenzív munkavégzést tapasztalt, mely során a diákok közelebb 
kerültek a könyvtárak világának belső működéséhez, részesei lehettek meghatározott 
munkafolyamatoknak. Sok diák a közösségi szolgálat leteltével aktív olvasónkká vált és már 
otthonosan mozog a könyvtárban. 
 
Negatívum, hogy a koordinálásukért felelős munkatárs, illetve távollétében a szaktájékoztatók 
a tájékoztató szolgálat ügyeleti ideje alatt és munkavégzése mellett nem tudnak folyamatosan 
figyelni a diákokra. A tanév alatt tanítási munkanapokon, a párhuzamosan végezhető 
tevékenységi körökben és egyidejűleg több diák 3 óránkénti tájékoztatása a végzendő 
feladatról, elvárásokról, annak hasznáról, illetve ellenőrzésük és a teljesítés adminisztrációja 
nagy terhet ró minden könyvtárosra, megakasztja a folyamatos munkavégzést, esetenként 
hátráltatja az olvasószolgálatot. Ebből adódóan a tanulók nem minden esetben kapnak olyan 
tájékoztatást és figyelmet egy adott feladat elvégzéséhez, amely megfelelő hozzáállást, 
inspirációt jelentene számukra. Ettől függetlenül is vannak, akik „kötelező időtöltésként” 
fogják fel az iskolai közösségi szolgálat teljesítését, míg a munkatársak hozzáállása is változó 
és többször rutinszerű. A jelenlegi létszám mellett az iskolai közösségi szolgálat 
felvállalásával olyan többletfeladatot végez a könyvtár, amely megint csak a szakmai 
feladatok ellátását hátráltatja. 
 
 



 

 
 
2.5. RENDEZVÉNY, KIÁLLÍTÁS  
 
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 
 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 2017. évben összesen 172 rendezvényt szervezett, – 
a gyermekkönyvtár rendszeres foglalkozásait itt nem számolva – amelyen összesen 7409 fő vett 
részt. A gyermekkönyvtári rendezvényeknek köszönhetően kimagasló a 15 év alatti korosztály 
részvétele, amely a teljes résztvevők számának közel felét teszi ki. Emellett azonban 
megállapítható, hogy mindegyik korosztály számára kínál a könyvtár a korosztálynak megfelelő 
rendezvényeket, így minden korosztályt meg tudtunk szólítani. 
A rendezvények közül három jelentősebb kampányszerű programot szerveztünk, amelyeken a 
résztvevők száma kiugró volt: 

- a könyvtári hét, ahol az egy hét során 45 rendezvényt tartottunk, és 2063 résztvevőt 
tudtunk mozgósítani;  

- az öko-hét 
- és a nemzetiségi hét. 

 
Meg kell még említeni a JAMKPoetry, Slam Poetry-sorozatot, ahol szintén kimagasló a résztvevő 
érdeklődők aránya. 
A különböző típusú rendezvényeket és azok részvételi arányát az alábbi táblázat foglalja össze: 

Mutatók 
2016. évi 
tény 

2017. évi terv 2017. évi tény 
változás %-ban 
előző évhez képest 

Kutatómunka éves időalapja 
(munkaóra/év)   

300 300 200 - 50 % 

Tudományos kutatások száma 24 20 9 -62 % 
A könyvtár összes publikációinak 
száma és ebből a könyvtár 
szakemberei által készített, 
nyomatott vagy elektronikus 
formában megjelent publikációk 
száma 

163 100 152 -7 % 

Idegen nyelvű publikációk száma 4 3 0 - 100 % 
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 
publikációk száma 

3 3 0 -100 % 

A könyvtár által kiadott 
kiadványok száma 

11 8 8 -28 % 

A könyvtár szakemberei által 
tartott előadások száma 

73 65 44 -40 % 

A könyvtár szakemberei által 
elvégzett szakértői 
tevékenységek száma 

8 11 9 12 % 

A könyvtár által szervezett 
konferenciák száma  

5 4 3 - 4 % 

A könyvtár által szervezett 
konferenciákon 
résztvevők száma 

366 270 489 33 % 

A könyvtár szakembereinek 
konferencián való részvételének 
száma 

72 37 53 -27 % 

A képzésben, továbbképzésen 
részt vett dolgozók száma 

3 7 4 33 % 



 
Rendezvény Alkalom Résztvevők száma 
JamkPoetry 5 452 
Öko-esték 11 346 
NetNagyi klub 5 102 
Olvasólámpa 9 128 
Könyvtári hét 45 2063 
Könyves vasárnap 15 623 
Ökohét 6 164 
Nemzetiségi hét 6 183 
Kulturális előadás 12 385 
Irodalmi vonatkozású 
rendezvény 

17 295 

Könyvbemutató 4 56 
Ökológiai 20 791 
Nevezetes napok 5 137 
Külső rendezvény 3 401 
Nemzetiségi 7 194 
Könyvtári rendezvény 2 17 
Szakmai rendezvény 2+9 219 
Könyvtárbemutató órák 40 737 

 
A könyvtár minden rendezvényével számolva szaktanácsadástól a gyermekfoglalkozásokig, 
2017-ben elmondható, hogy összesen 296 rendezvény szerveződött 7969 résztvevővel.  
(Részletesen mellékletben csatoljuk.) 
Forgalmi adatok 
Aktív használók száma 
 

  
  

Beiratkozott olvasók Regisztrált látogatók Összes aktív 
olvasó Felnőtt Gyermek Felnőtt  Gyermek 

2016 5.202 1.899 1.077 468 8.646 

2017 5.188 1.787 984 700 8.659 
 
 
 
A felnőtt (14 év feletti) beiratkozott olvasók száma a 2016-os jelentősebb növekedést követően az 
elmúlt évben számottevően nem változott, ami azt mutatja, hogy stabil olvasói köre van a 
könyvtárnak. A felnőtt regisztrált látogatók száma viszont az elmúlt három év adatit összevetve, 
2016-ban érte el a tetőpontját, a tavalyi évben a 2015-ös regisztrált olvasói számhoz hasonló 
adatot mutat.  
A beiratkozott gyermekolvasók száma viszont sajnálatos csökkenést jelez: a 2016-os évhez képet 
5-6%-os a lemorzsolódás. Ezzel egyidejűleg a regisztrált gyermeklátogatók száma viszont 33 %-
os emelkedést mutat a 2016-os évhez viszonyítva. Összességében a gyermeklátogatók száma tehát 
nem csökkent számottevően, csak a könyvtárhasználói szokások változtak meg: kevesebb lett a 
beiratkozott gyermekolvasó, de annál több a regisztrált gyermek-könyvtárhasználó. 
Összességében a könyvtár aktív olvasóinak számsora az elmúlt három év adatai alapján enyhe 
emelkedést mutat. 

 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár forgalmi statisztikája 
2017. (részletes) 
14 éven aluli 14 éven felüli 

kölcsönzők (fő) általuk kölcsönzött 
példány 

kölcsönzők (fő) általuk kölcsönzött 
példány 

Központi Fiókok Központi Fiókok Központi Fiókok Központi Fiókok 

7.809 1.316 31.663 3.878 29.538 8.350 117.584 31.812 



    
A kölcsönzők száma összesen (fő): 
47.013 
Az általuk kölcsönzött állományegységek száma (példány): 
184.937 

 
 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár forgalmi statisztikája  
2017. (összesített) 
14 éven aluli 14 éven felüli 

kölcsönzők (fő) általuk kölcsönzött 
példány 

kölcsönzők (fő) általuk kölcsönzött 
példány 

9.125 35.541 37.888 149.396 
    
A kölcsönzők száma összesen (fő): 
47.013 
Az általuk kölcsönzött állományegységek száma (példány): 
184.937 
 
 
A könyvtár forgalmi adatai alapján a látogatottság emelkedő tendenciája mellett a kölcsönzők 
számának csökkenéséről is be kell számolnunk. 2016-hoz képest a könyvtárból kölcsönző olvasók 
összesített száma 2017-re mintegy 6 %-kal csökkent. Ezzel egyidejűleg a kölcsönzött példányok 
száma is csökkenést mutat 2016-hoz képest. Ez a tendencia igaz a központi könyvtárra is és a 
fiókkönyvtárakra is. 
A részletes táblázatok összehasonlításakor viszont örvendetes emelkedést látunk a központi 
könyvtárt látogató 14 éven aluli kölcsönzők kategóriában. Számuk is, és az általuk kölcsönzött 
dokumentumok száma is több volt 2017-ben, mint 2016-ban. Nem mondható el ugyanez a 
fiókkönyvtárakat látogató gyermekolvasók tekintetében.  
Mivel korábban már megállapítottuk, hogy a könyvtárunkat látogató olvasók száma számottevően 
nem változott, a számadatokból arra lehet következtetni, hogy a könyvtárhasználók érdeklődése 
könyvtár iránt töretlen maradt, csak az olvasási igény csökkent, amit a kölcsönzési statisztikák 
már kimutatnak. 
 

Központi Könyvtár 
(fő) 

Fiókkönyvtárak 
(fő) 

2016. évi 
összesen 

2017. évi 
összesen 

2016 2017 2016 2017 

I. felszólítás 8.333 7.814 299 235 8.632 8.049 

II. felszólítás 284 246 62 62 346 308 
E-mail 
hosszabbítás 541 501 87 60 628 561 
Előjegyzés 
értesítés 1.150 1.107 88 78 1.238 1.185 

Internethasználat 3.079 2.958 1.421 1.137 4.500 4.095 
Telefonos 
általános 
információkérés 334 299 922 998 1.256 1.297 

ÖSSZESEN: 13.721 12.925 2.879 2.570 16.600 15.495 
 
 



Figyelembe véve több év adatait összevetve elmondható, hogy az olvasók 2016-hoz képest 
figyelmesebben követik a kölcsönzési határidők lejáratát, annak ellenére, hogy a könyvtár nem 
emelte a késedelmi díjakat. Nagy erőfeszítéseket tettünk viszont a hosszú idejű késedelmi díjak 
érvényesítése érdekében, ami valószínűsíthetően hozzájárult a könyvtárhasználók 
fegyelmezettebbé válásához. 
A korábban említett kölcsönzések számának csökkenésével függhet össze az előjegyzések 
számának kismértékű csökkenése. A könyvtár távoli elérésével magyarázható az e-mailben kért 
hosszabbítások számának csökkenése. 2017-ben kevesebb volt az internethasználó is 
könyvtárunkban, ahogy a telefonos információkérések száma is 2016-ra csökkent, majd 2017-ben 
az előző évhez hasonló adatot produkált.  
 
 
 

Mutatók 2016. évi tény 2016. évi terv 2017. évi tény 
Változás %-ban az 
előző évhez képest 

A könyvtárban a tárgyévben 
szervezett helyi, megyei és 
országos szintű közösségi 
programok, rendezvények 
száma összesen  

111 90 73 -35 % 

A könyvtárban a tárgyévben 
szervezett helyi, megyei és 
országos szintű közösségi 
programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

4232 3500 2321 -46 % 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások száma  

19 3 1 -95 % 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

8129 1240 17 -98% 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvények száma  

50 40 37 -35 % 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők 
száma 

2604 2100 899 -34 % 

A megyei könyvtár esetében 
az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett 
rendezvények száma  

316 236 406 28 % 

A megyei könyvtár esetében 
az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett 
rendezvényeken résztvevők 
száma 

14772 7000 14 891 8 % 

Egyéb rendezvényeken 
résztvevők száma 

6296 5000 1971 -69 % 

 
 
 
 



 
3. Megyei könyvtár területi feladatellátása  

 
3.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

 
A 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet „A sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról 
és hasznosításáról” alapján a megyei könyvtár részesül a megye nyomdáiban készült 
dokumentumok egy-egy példányából.  
 

 2016 2017 
Szolgáltató nyomda/kiadó 20 24 
Állományba került példány 125 (118 kötet) 174 (150 kötet) 

 
 

Az önkormányzati kiadású folyóiratokat külön megkereséssel, a Megyei ellátási és 
módszertani osztály segítségével igyekeznek a helyismereti könyvtárosok rendszeresen 
begyűjteni. Esetleges az elektronikus példányok érkezése is. Az elektronikus hírlaptárba a 
rendszerinformatikus tölti fel.  
A nyilvántartást a Helyismereti részleg az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztállyal 
együttműködve vezeti és veszi gyűjteménybe.  

 
 

3.2 ODR tevékenység 
 

Az ODR szolgáltatás, valamint az ODR konferencia pályázati és szervezési feladatai Nagy 
Edit feladata. A könyvtárközi kölcsönzés az intézményi tevékenységek között prioritást élvez, 
magas színvonalra, azonnali teljesítésre törekszik. Emiatt fontos a gördülékeny 
munkaszervezés. Emiatt, és a személyi kapacitások miatt a könyvtárközi kölcsönzésben az 
Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály, Sutáné Csulik Andrea segít ki. 
 A papíralapú dokumentumok összegyűjtésében és a másolatban kért anyagokelőkészítésében 
– adott esetben – a raktárosok és a rendszertechnikus is részt vesznek.  
Nem teljesítünk beérkező kérést a fiókkönyvtárakból és a települési könyvtárakból. 
  A küldött kérések esetén a települési könyvtárak számára bevezetett korlátozás – miközben 
csökkentett díjjal kérhetnek könyvtárközi kölcsönzést –, hogy a kiadási évtől függetlenül, az 
egy évnél korábbi beszerzéseket nem szolgáltatjuk. Ennek célja, hogy a friss beszerzésektől a 
saját olvasóink ne essenek el, miközben a települési könyvtárak saját keretükből kérhetik 
beszerzését. A települési könyvtárak olvasói saját olvasóinkká válva a szolgáltatáshoz és a 
kívánt dokumentumokhoz hozzájuthatnak. 

 
Saját fiókkönyvtárainkból kényelmi, díjköteles szolgáltatásként fiókközi kölcsönzéssel 
juthatnak olvasóink azokhoz a dokumentumokhoz, amelyekért a városon belül nem kívánnak 
személyesen elmenni. Ezeket a kéréseket az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály 
kezeli, a kéréseket a szaktájékoztatók veszik fel. 

   
A megyei könyvtár évente szervezi az országos ODR konferenciát, melynek költségeit az 
NKA által biztosított pályázat útján igyekszik biztosítani. 2017. október 16-án tizenhetedik 
alkalommal fókuszában a MOKKA-ODR felületének olvasói funkciói álltak. Gyüszi László, a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Mikolasek Zsófia, az új 
könyvtárigazgató köszöntője, és Kancz Csaba, a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottjának megnyitója után Nagy Edit moderálásával előadóink 
voltak dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgató-
helyettese, Kollár Mária, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Könyvtárának 
munkatársa, Mészáros-Nagy Éva Emőke, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa, 
Benke Adrienn, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa és Szarvas 



Beatrix, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR Területellátási 
Csoport vezetője. 
Dr. Koltay Klára a MOKKA-ODR közvetlen olvasói szolgáltatásait mutatta be. Bemutatta az 
ODR bejelentkezett olvasók számára készített felhasználói felületét, valamint kiemelte az 
olvasók által indított könyvtárközi kérések jelentőségét. Kollár Mária bemutatta a tanszék 
könyvtárának könyvtárközi kölcsönzési gyakorlatát és kiemelte az olvasói kérések 
szolgáltatás hozzáadott értékeit és sajátosságait.  
Mészáros Márta a FSZEK könyvtárközi kölcsönzési megváltozott gyakorlatáról tartott 
előadást a MOKKA-ODR regisztrált olvasói felületének bevezetésével. Benke Adrienn a 
miskolci megyei könyvtár könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatát mutatta be. A záró előadás a 
miskolci megyei könyvtárral kapcsolatban álló kistelepülési könyvtárak könyvtárközi 
kölcsönzési gyakorlatáról számolt be. Délután a gyakorlati ismeretek bemutatásával 
folytatódott a konferencia programja „GYIK élőben” címmel, a konzultációt Száldobágyi-
Tóth Bettina szaktájékoztató és Dajka Orsolya, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár munkatársai vezették. Ennek során egy fiktív könyvtár és olvasó példáján 
részletesen bemutatták a MOKKA-ODR olvasói felületére történő regisztrációt, és lépésről 
lépésre mutatták be a könyvtárközi kölcsönzési kérés indítását az olvasói felületen. 
A konferencia résztvevői számos tapasztalattal és értékes gyakorlati tudással gazdagodva 
tértek haza. A konferenciáról Hatvani István munkatársunk cikkét publikáltuk a KEMLIB 
Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat 2017. november-decemberi 
számában: 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2017_10/kemlib_2017_12.pdf. (Az előadások a videotóriumban: 
A MOKKA-ODR közvetlen olvasói szolgáltatásai. Előadó: Dr. Koltay Klára, 
http://videotorium.hu/hu/recordings/17806.) 

 
Könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása 2017-ben: 

 
2017-ben összesen 2735 beérkezett (ebből 66 nem teljesíthető volt) és 598 küldött kérés 
(amiből 4 nem teljesült) volt, összesen 3333 db könyvtárközi kölcsönzést eredményezve. 
Ez csupán 78 %-a a 2016-ban teljesítettnek.  

 
Könyvtárközi 
kölcsönzés 

Beérkezett 
kérések 

Küldött kérések Összesen 

2016 3517 746 4263 
2017 2735 598 3333 

 
Az okok között továbbra is említhető, hogy a kéréseket korlátozza az egy évnél korábbi 
beszerzések elutasítása sok a visszautasított kistelepülési kérés. A 2735 beérkezett kérésből 
1580 volt a KSZR-kérés. 
Másik oka a csökkenésnek az egyre több online elérhető, letölthető dokumentum, vagy hogy 
az olvasók maguk vállalkoznak elmenni egy adott dokumentumért máshova, kikerülve a 
szolgáltatás díját, az adminisztrációt és a kölcsönzési idő korlátját. Ebben mutatkozik meg az 
is, hogy a 21. század ember „azonnaliságot” akar, azonban a postai szállítás ideje megnőtt.  

 
A fentiek részletezve az OPAC-on és ODR felületen érkezettek vonatkozásában: 

 Beérkezett Küldött Összesen 
 ODR-ben OPAC-on ODR-ben OPAC-on 
2016 124 3393 207 539 4263 
2017 13 2722 249 349 3333 
 
A kérés teljesítésekor azt látjuk, hogy egyedül a küldött digitális kérés száma nőtt. Ezek a 
kérések jellemzően (30-ból 26) intézményi és nem régiós kérés volt. Ez is jelzésértékű az 
azonnali kiszolgálására. A küldött xerox szinte lenullázódott száma arra utal, hogy szintén 



a postai utat és a másolati költségeket mellőzve a cél, minél gyorsabban kielégíteni az 
igényt. Rövidebb tanulmányoknál ez közrejátszik az eredetiben történő kérések esetén is. 
 
 
 Beérkezett Küldött Összesen 

Eredeti Xerox Digitális Eredeti Xerox Digitális 
2016 3416 0 101 697 34 12 4260* 
2017 2641 2 26 563 1 30 3263** 

*3 nem teljesített küldött kérés; ** 66 nem teljesített beérkezett kérés 
 

 
Továbbra is visszatartó erő, hogy az OSZK-tól kért digitális másolatok ára az alapdíjakkal 
együtt drágább, mint ha ugyanazt a dokumentumot xeroxban, vagy eredetiben kérjük.  

 
 
3.3  Területi ellátó munka  
2017 során a Megyei ellátási és Módszertani Osztály vezetésében változás állt be. Az 
osztályvezetői helyet Fábián Ildikó tölti be október 9-től. 
A megye könyvtárait folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről, a 
jogszabályok és az ajánlások változásairól. Koordináltuk a megye könyvtáraiban dolgozó 
kulturális közfoglalkoztatottak munkáját. Tovább dolgozunk a közös megyei katalóguson. 
Megszerveztük a megyei könyvtáraival és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal 
együttműködve a megyei Megismerem - Megőrzöm – Megszeretem vetélkedőt. 

 
3.4.  A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály szervezi 59 kistelepülési könyvtár ellátását 
Komárom-Esztergom megyében (KSZR). 2017-ben jelezte Tokod önkormányzata, hogy 
csatlakozni kívánnak a KSZR-hez, ezzel 60-ra nőtt az általunk ellátott települési könyvtárak 
száma.   
Működésünk 4 fő területre terjed ki:  

1. Dokumentum-beszerzés: a kistelepülési könyvtárosok igénye szerint 2017-ben 8 
alkalommal rendeltünk dokumentumokat (könyveket, folyóiratokat, audiovizuális 
dokumentumokat). Egy településre – nagyságtól függően - 150-300 új cím került 
beszerzésre.  
2. Tárgyi és dologi eszközök beszerzése: 2017-ben minden településen pótoltuk az 
elhasználódott olvasói-, és könyvtári számítógépet, multifunkcionális nyomtatót és 
fényképezőgépet. Irodai eszközeik és a könyvtári foglalkozásokhoz szükséges 
anyagok beszerzéseit központilag, nagy árengedménnyel valósítottuk meg.  
3. Információellátás: A kistelepülési könyvtárakat tájékoztattuk az őket érintő 
pályázatokról, lehetőségekről. Folyamatosan építjük a közös TextLib katalógust, a 
települési könyvtárak állományának 90 %-át retrospektíven feldolgoztuk, vagy 
más rendszerekből áttöltöttük. Az információellátást megkönnyíti a honlapunk 
(www.kemkszr.hu), ezt 2017-ban 660 alkalommal frissítettük. Két alkalommal 
szerveztünk szakmai napot kistelepülési könyvtárosainknak a megyei könyvtárban. 
(Csak jogtiszta forrásból, ODR-konferencia). Kistérségenként csapatépítő 
tréningeket szerveztünk. Összegyűjtöttük a kistelepülési könyvtárakról szóló 
híreket.   
4. Rendezvényszervezés: 2017-ben az 59 településen 416 rendezvényt szerveztünk 
meg - természetesen a kistelepülési könyvtárosok aktív részvételével. A résztvevők 
száma összesen 16 147  fő volt, ez 39 fős átlaglétszámot jelent programonként. (A 
szórás természetesen nagyon nagy.) 4 rendezvénytípusra koncentráltunk 2017-ben: 
ismeretterjesztő előadások (ide tartoztak a digitális kompetenciafejlesztő előadások 



és tanfolyamok), író-olvasó találkozók, könyvtárhasználati- és olvasásfejlesztő 
foglalkozások, és könyvtárnépszerűsítő foglalkozások.  

Kiemelt projektjeink: 
 KönyvtárMozi tematika létrehozása az NKA pályázat segítségével: módszertani 

anyagok kidolgozása 
 Kiadtuk Fink Jánosné: Vértestolna múltjából című sváb-magyar szótárat 
 Országos, 3 napos KönyvtárMozi Szakmai Napok szervezése 
 Falunapi kitelepülések – 25 alkalommal  
 Olvasótábor 25 gyermek részvételével 
 Befejezett könyvtárfelújítás Vértessomlón, Vérteskethelyen, Süttőn és Bajóton 
 Elindított könyvtárfelújítás Annavölgyön, Máriahalmon és Kömlődön 

 
A Tájékoztató és bibliográfiai osztály munkatársa, Nász János, a Megyei Könyvtár ökoarculatát, a 
környezet- és természettudatosság, fenntarthatóság eszméjét terjesztette azokon a települési 
KönyvtárMozi foglalkozásokon, amelyre az év során újkezdeményezésként sor került. 18 
alkalommal történ a NAVA adatbázisán keresztül természetfilm vetítése, amelyet foglalkozás, 
beszélgetés, vita kísért a filmek feldolgozása kapcsán.  
 

3.5.  Nemzetiségi könyvtári ellátás  
 

Komárom-Esztergom megyében 5 bejegyzett nemzetiség él és 53 nemzetiségi önkormányzattal 
rendelkezik, ebből 24 német, 15 roma, 10 szlovák, 3 lengyel és 1 görög.  
A Megyei Könyvtárba 2017-ben összesen 168 db nemzetiségi dokumentum került állományba. 
Ezek között szerzeményeztünk az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi keretéből, 
kaptunk ajándékot határon túli testvérkönyvtárunktól, valamint az író–olvasó találkozón 
kistelepülési programmal vendégeskedő Tót László Felvidéken élő írótól. Ez utóbbi jelentős 
részét a (22 db-ot) a vértesszőlősi KSZR könyvtár állománya számára adtunk állományba vételre. 

 
Az OIK nemzetiségi programja volt forrása 2017-ben is a Megyei Könyvtár nemzetiségi 
gyarapításának, míg a települési könyvtárak a saját keretükből szerzeményeztek nemzetiségi 
irodalmat.  
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 210 000 Ft-os nemzetiségi, ezen felül 10 000 Ft-os roma 
nemzetiségi támogatásával Tatabánya öt nemzetisége számára választottunk a kiajánlott 
dokumentumokból. A végül 226 130 Ft vösszegben kiajánlott könyvekből nem kaptunk meg 
mindent, a küldött könyvek beszerzési értéke 196 855 Ft volt. A maradványösszeg terhére végül 
21 783 FT-ot költöttünk el a Líra-Móra Könyvesbotban. 

 
 Ez a gyarapítás központi és fiókkönyvtárainkra terjedt ki. A Bánhidai Fiókkönyvtárba 12 szlovák 
és 7 lengyel, a Felsőgallai Fiókkönyvtárba 13 német és a Kertvárosi Fiókkönyvtárba 1 roma 
nemzetiségi dokumentumot juttattunk el.  

 
A nemzetiségi könyvtári ellátás azonban nem csak az állománygyarapításban merül ki. 3. éve 
pályázott a könyvtár a Tatabányai Önkormányzatnál nemzetiségi program megvalósítására. A 
Közös bölcső keretcímmel indult egy hetes programsorozat minden nemzetiségre tekintettel 
igyekezett ismeretterjesztő, kulturális előadásokat szervezni azzal a céllal, hogy a gyerekeket 
érzékenyítse a köztünk élők, más kultúrával rendelkezők iránt. A zenés, irodalmi, kreatív 
foglalkozások és rendezvények során a hagyományok, szokások, a nemzetiségi kultúra értékei 
kerültek bemutatásra 2017. május 29. és június 2. között.  
A nemzetiségi hét minden fiókkönyvtárra kiterjedt. A megnyitó, szlovák program során 
állatmesék, mondókák – nem titkoltan a nyelvtanítás, -gyakorlás – szándékával kerültek terítékre 
a vértesszőlősi és a Jókai Mór Általános Iskola diákjai segítségével. Felléptek a Bánhidai Szlovák 
Dalkör harmonikás kísérettel. Ezzel igen értékes szeletet kaptunk hagyományokból, népviselet 
bemutatásából, gyermekjátékokból.  



A Kertvárosban (a fiókkönyvtár felújítása miatt) a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 
Rostás-Farkas György mesélt két osztálynyi gyereknek életéről, íróvá válásáról, a romák 
betelepüléséről, vándorlásairól, identitáskérdésről és az irodalom szeretetéről. 
A Népház Úti Fiókkönyvtárban Zsille Gábor a lengyel nemzetiséget érintve Krakkóba kalauzolt el 
minket és két szentről, Hedvigről és Kingáról tartott érdekfeszítő prezentációt, bemutatva 
Lengyelország történelmét, jellegzetességeit, érintve tájait, ételeit. 
Újvárosban Bartók Gertrud helyismereti könyvtáros a görög istenekről, hősökről beszélt 
hétköznapi módon megszólítva a gyerekeket. Nem volt tilos megtapogatni azokat a használati 
tárgyakat sem, amelyek bemutatásával a cél az volt, hogy a mindennapok emberével, szokásaival 
is párhuzamot vonhassanak. 
A német nemzetiségi program során Busa Mónika múzeumpedagógus mesélt a németek 
betelepüléséről, kultúrájáról és szokásairól. Interaktív foglalkozás keretében bútormotívumokat 
rajzoltak és színeztek a gyerekek kis füzeteket összeállítva. 

 
A nemzetiségi programokat megelőzve, már év elején együttműködési megállapodást újított meg 
a megyei könyvtár a Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, a melyet év közben a 
megyei nemzetiségi önkormányzattal is megkötött, és a Tatabányai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal is megállapodás született a roma program támogatására. Mindkét nemzetiség 
városi önkormányzata jelentős anyagi támogatásban is részesítette a programgazdát. Így 
egészülhetett ki a nemzetiségi hét Vértesszőlősön Tóth László író-olvasó találkozójával. 

 
A szlovák együttműködés azt is megengedi, hogy a helyhiány miatt hátrányos helyzetű Bánhidia 
Fiókkönyvtár a Bánhidai Szlovák Házban tartsa esetenként a fiókkönyvtár rendezvényeit. 

 
 

3.6. Statisztikai adatszolgáltatás:  
 

Megyei hatókörű könyvtárként feladatkörünkbe tartozik a megyében működő könyvtárak 
statisztikai adatszolgáltatása, melyet Feketsné Kisvarga Anita, a Tájékoztató és bibliográfiai 
osztályról való távozásával 2016. decemberében Varga-Duba Rékának adott át. A nehézségek 
elkerülése és a betanítás miatt a statisztikai időszakot 2017-ben még együtt végezték.  

 
Az adatszolgáltatás 89 könyvtárat ölelt fel, ebből 17 önálló-, 13 pedig szakkönyvtár. A 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer hatókörébe tartozó 59 könyvtár adatgyűjtését a KSZR 
csoport segítségével hajtottuk végre. Az adatok bekérését postai és elektronikus úton küldött 
tájékoztató indította el. A kitöltött adatlapok pontosságát alátámasztva a 2015-ös év 
adatlapjaival összevetve támasztottuk alá és kiugró eltérések tapasztalása alkalmával 
megfelelő magyarázatot vagy módosítást kértünk az adott intézménytől. A magyarázatokat az 
Országos Széchenyi Könyvtár országos könyvtári statisztikai szakreferensének küldtük el.  
A Szent Borbála Kórház Orvosi Könyvtára (Tatabánya) nem szolgáltatott adatokat, ahogy az 
előző években sem volt hajlandó. 
2017-ben is határidőre, március 31-ig lezajlott a Komárom-Esztergom megyei könyvtárak (88 
db) statisztikai adatszolgáltatása.  
Az adatközlés lezárása után minden könyvtár részére elküldtük saját lezárt statisztikai 
adatlapját. 

 
A vándorgyűlésen hallottak alapján a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezet az őszi megyei könyvtári héten előadást szervezett a változó statisztikai 
adatszolgáltatásról. A meghívott előadók és a felkérés eredményeként a Megyei Könyvtár 
felkérést kapott, hogy vegyen részt azon a workshopon, amelynek célja megvitatni a 
változásokat és tisztázni a szükséges fogalmakat. Feketsné Kisvarga Anita vet részt 2017. 
november 14-17. között a KSH Könyvtár által szervezett Könyvtár-statisztikai workshopon, 
amit a kollégákkal való egyeztetés előzött meg és több módosításijavaslatot szült. 

 



 
Az iskolai közösségi szolgálatról bővebb statisztikai számsorok az adott fejezeten belül 
találhatók.  

 
A Megyei Könyvtár közösségi oldalainak látogatottsági statisztikáit a Média és menedzsment, 
a könyvtár kommunikációs tevékenységei között elemezzük. 

 
2017. január 1-jével osztályunkra áthelyezett kolléganőnk még az év első hónapjaiban 
továbbra is segítette a Tájékoztató és bibliográfiai osztályon dolgozó új kolléganőt a 
statisztikai adatszolgáltatás gördülékenységében, teljes körűen részt vett a Komárom-
Esztergom megyében működő könyvtárak (88 db) statisztikai adatszolgáltatásában. 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár statisztikai adatlapja is határidőre kitöltésre került 
a kollégák által nyújtott adatok alapján a kultstat oldalon. 
A Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerben működő könyvtárak esetén nagy segítséget 
nyújtott a Megyei ellátási és módszertani osztályon dolgozó kollégák munkája, melynek révén 
nem kellett a KSZR-be tartozó könyvtáraktól adatokat kérni, csak a papír alapon kitöltött 
kérdőívek elektronikus felületre való feltöltése volt a feladatunk. 
Az év során folyamatos volt a kommunikáció a Könyvtári Intézettel (Somogyi József).  
 Kolléganőnk vett részt a 2017. november 14-17. között a KSH Könyvtár által szervezett 
Könyvtár-statisztikai workshopon. Előzőleg, - a kollégákkal való egyeztetést követően, – 
elküldte e-mailben a statisztikai adatlappal kapcsolatos módosítási javaslatainkat, 
kérdéseinket a szervezőknek. 
 
4. Mutatók 

 
 

Mutatók 
2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

 
2017. évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 
képest 

Szolgáltatási feladatok – 
Könyvtárhasználat 
(KSZR nélkül) 

 

 
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók 
száma (fő) 

8646 
6052 8659 1 % 

A könyvtári látogatások száma: 
ebből:  személyes: 
              

119637 

100 000 110 514 -13 % 

 virtuális: 1.323.321 992.490 2 019 372 52 % 
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány 
nyelven érhető el 

5 
5 5 0 % 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

107 
90 124,5 16 % 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 
száma összesen 

1286 
1070 1497 16 % 

A könyvtár által az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszerben szolgáltatott 
dokumentumok száma (Csak az ODR-en 
keresztül) 

4260 

3500 275 -64 % 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 7 8 13 85 % 
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 
száma (db) 

2* 
3** 2 0 % 

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

4457* 

5000** 4612 3 % 



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

199.584 
159.667 307099 53 % 

Tárgyévben a nyílt hozzáférésű publikációként 
elérhetővé tett dokumentumok száma 

348 
400 600 72 % 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 310 250 384 24 % 
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 
szakmai (megyei, illetve országos szintű) 
tanácsadások száma 

219 

180 80  
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 
segítő IKT eszközök száma 

1 
1 1 0 % 

Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások száma 

2 
2 2 0 % 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális képzések 
száma  

34 

40 28 -18 % 
A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken résztvevők száma 

700 

800 478 -32 % 
A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzések 
száma  

15 

11 10 -50 % 
A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 
résztvevők száma 

415 

175 279 -23 % 
A könyvtár által szervezett engedélyezett 
képzések, továbbképzések száma 

0 
0 0 0 % 

A könyvtár által szervezett akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken résztvevők 
száma 

0 

0 0 0 % 
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma  

54 
36 28 -48 % 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 

991 
661 581 -42 % 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális programok száma 

6 

4 6 0 % 
A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális programokon résztvevők 
száma 

55 

36 164 298 % 
A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programok száma 

10 
4 7 -3 % 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 
résztvevők száma 

311 

124 232 -26 % 
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 
élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

1 

1 1 0 % 



A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma 

17 

15 95 558 % 
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon, képzéseken 
résztvevők száma, 

294 

230 354 20 % 
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programok, képzések 
száma, 

15 

13 20 33 % 
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak 
száma 

3 

1 2 -33 % 

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 77 60 69 -11 % 
A könyvtár megjelenésének száma a médiában 
(online, offline egyaránt) 

695 
460 699 0.5 % 

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

1 
1 0 -100 % 

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

67 
150 0 -100 % 

A megyei könyvtár koordinációjával 
minősítésre készülő települési könyvtárak 
száma 

0 

3 0 
 
0% 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 

102 
100 149 46 % 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

7 

7 8 14 % 
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek 
száma  

0 
1 1 100 % 

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

10 

11 24 240 % 
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést 
biztosító számítógéppel való ellátottsága 
(számítógépek száma/a megyeszékhely 
lakosságának száma) 

0,0004 

0.0004 0.0004 0 % 
A megyei könyvtár által biztosított 
nemzetiségi dokumentumok száma 

4784 
5520 4819 7 % 

A megyei könyvtár által a kistelepülési 
önkormányzattal kötött megállapodások 
számának aránya (a megyében lévő 
kistelepülések száma/megállapodást kötött 
települések száma) 

64/59 

64/60 64/60 1 % 
A megyei könyvtár által beszerzett művek 
iránti érdeklődés (a beszerzett dokumentumok 
kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, 
adott dokumentum kikölcsönzésének száma) 

 Átlag 2,2 
kölcs./dok. 

Átlag 3 
kölcs./dok. Átlag 2,4 kölcs/dok 9 % 

* Facebook, Youtube. Ebből Facebook/JamkPoetry 2016.11.07-től, YouTube 2016.06.09-től   
 csak részadatok. 
**Facebook, Youtube teljes évek +Google Plus 
 
 
Tatabánya oktatási-, nevelési intézményeivel folyamatos az együttműködés 
gyermekkönyvtárunk részéről. Könyvtárbemutató-, könyvtárhasználati-, tematikus 
foglalkozások, Papírszínházi előadások keretén belül 2017.-ben 74 alkalommal, 1543 fő 
fordult meg a gyerekkönyvtárban. Ez a szám tartalmazza azokat a foglalkozásokat is, amikor 



a város különböző intézményeinek táborosait látjuk vendégül egy-egy kézműves foglalkozás, 
Papírszínház, vagy egyéb program kapcsán. (Pl. TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ 
által szervezett nyári napközis táborok). 
Az olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális 
képzésként tervezett 19 foglalkozás helyett 28 alkalom valósult meg, ennek arányában 
nagyobb volt a résztvevők száma is. A tavalyi évhez képest valamelyest csökkentek ezek az 
adatok. Hasonlóan csökkent a könyvtárhasználati foglalkozások és az azokon résztvevők 
száma is. Ez a könyvtárhasználók igényeinek változásában magyarázható: olyan foglalkozást 
tartunk, amilyen jellegűt a pedagógus kér. 
 
 
Újvárosi Fiókkönyvtár: 
2017. 02. 03. Könyvtárbemutató 2. osztályosoknak (25 fő) 
2017. 06. 02. III. Közös Bölcső – Városi nemzetiségi hét 
  Az istenek köztünk járnak – Mitológia az ógörög mindennapokban 
  Bartók Gertrud előadása (25 fő) 
2017. 10. 06. XLVI. Könyvtári hét 
  Történelmi hagyományőrzés testközelből 
  Bartók Gertrúd interaktív előadása (26 fő) 
2017. 11. 10. Könyvtárbemutató 2. osztályosoknak (24 fő) 
2017. 11. 10. Könyvtárbemutató 2. osztályosoknak (21 fő) 
 
A Népház Úti Fiókkönyvtárban: 
2017. január 31-n a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó kiállítást rendeztünk. 
2017. szeptember 28-án a közelben lévő Móra Ferenc Óvoda egyik csoportja látogatott el 
hozzánk a Magyar Népmese Napja alkalmából egy könyvtárbemutatóra, illetve 
mesehallgatásra. 
2017. október 4-én Nógrági Gábor volt a könyvtár, illetve a diákok vendége a délutáni 
órákban. 
Ugyanezen a napon este Görgényi 100 c. kiállítás megnyitójára került sor. 
2017. november 11-én Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat c. könyvének bemutatójára 
került sor a Muravidék Baráti Társasággal közösen. 
2017. november 29-én a Kossuth Lajos középiskolából voltak könyvtári órán a diákok. 
 
Könyvtári órákat és egyéb rendezvényeket minden fiókkönyvtárban szervezünk, bonyolítunk 
a terveknek és az igényeknek megfelelően. 
 
 
 

III. FEJLESZTÉSEK: 
 

1) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
2017-ben az intézmények területén fejlesztés nem történt. A Modern Városok Program 
keretében 2018-tól a könyvtár teljes átépítése várható. 
 
 

2) Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  
 

A helyismereti csoport részt vett a 24 óra digitalizálásának ez évi pályázati kiegészítésében, , 
Bartók Gertrud részt vett az EFOP eszközbeszerzési pályázat előkészítésében, Bartók Gertrud 
megyei szaktanácsadóként részt vesz „Az én könyvtáram” EFOP projektben. 

 
 



 
3.  Jelentősebb eszközbeszerzések:  

 
Megnevezés darab forint megjegyzés 
Gépjármű 1 6 169 890  
ebből személygépkocsi 1 6 169 890  
Számítógép 11 1 411 181  
ebből olvasói 6 603 921  
ebből szerver 1 404 646  
Fénymásoló 1 301 100  
Szkenner    
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    
egyéb: babzsákfotel 13 276 900  
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  8 159 071  
   

3.1 Pályázatok, projektek 
A helyismeret részt vállalt az infomatikai szakiskolások gyakorlatában, valamint IKSZ keretében 
diák önkénteseket fogadott. 
A helyismereti csoport részt vett a 24 óra digitalizálásának ez évi pályázati kiegészítésében, a 
csoport NKA pályázatból valósította meg a Tatabánya helytörténete c. előadás-sorozatot, Bartók 
Gertrud részt vett az EFOP eszközbeszerzési pályázat előkészítésében, Bartók Gertrud megyei 
szaktanácsadóként részt vesz „Az én könyvtáram” EFOP projektben. Gyüszi László és dr. 
Horváth Géza szerkesztette a Jó szerencsét! Tatabánya c. JAMK kiadványt helyi pályázati 
forrásból. 

 
Az öko-arculatot formáló rendezvénysorozatunk 2010-től jelentős érdeklődés mellett 
folyamatosan zajlik. 2017-ben eljutottunk  a 76. rendezvényünkhöz. Öko-olvasótáboraink 2013-
tól, évente nyaranta, hagyományos és nem hagyományos könyvtári eszközökkel, szociális 
értelembe vett hátrányos helyzetű gyermekeknek, eddig öt esetben volt sikeres és 2018-ra is 
sikerült pályázati forrást nyernünk. A szemléletformáló és környezettudatosító- környezetnevelő 
könyvtári programjaink mára már minta értékük a hazai szakemberek, intézmények előtt. 
A nemzetiségi hét programsorozata városi pályázati forrásból valósult meg. 
NKA pályázatból sikerült az és során legnagyobb látogatottságú Országos Könyvtári Napok és az 
ODR konferencia megszervezése. 
Együttműködő partnerként részt veszünk a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” 
című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kódszámú pályázati konstrukció keretében 
megvalósuló Az én könyvtáram kiemelt projektben, amelyet a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár koordinál a könyvtári szakmai tevékenységek kivitelezésére vonatkozóan. 
 
Gyermekkönyvtár: Mese, mese, mátka – Az öt forduló alatt beérkezett és kijavított 
feladatlapok száma: 568 db. Induló létszám 148 fő, végső létszám (aki minden fordulóban 
részt vett) 98 fő. 
I., II., III. helyezetteket, és kiemelkedő teljesítményűeket díjaztunk. Oklevelek, 
ajándékkönyvek, emléklapok és egyéb ajándékok formájában. A díjátadóra Kelemen Petra 
Piroska felvidéki mesemondót hívtuk meglepetésvendégként. Az eredményhirdetés 
résztvevőinek száma: 106 fő. 
Izgő-mozgó: kukkantás kedvenceink mindennapjaiba – Tóth Gábor biológus, Telegdi 
Ágnes író, Dr. Fogarasi Tünde állatorvos, és Pataki Antal akvarista voltak a vendégeink. 
Minden előadást kézműves foglalkozás követett. 
Múzeum, művészet, muzsika: barangolás a művészetek világában – A 4 alkalmas 
előadássorozat során a kisdiákok interaktív művészettörténeti előadásokon vettek részt, 
minden alkalommal korabeli, vagy témához kapcsolódó klasszikus zenével. Előadóink voltak: 



Kissné Cseh Julianna régész, Kovács Éva Zsuzsanna múzeumpedagógus, P. Tóth Enikő 
művészettörténész, Bartók Gertrúd történész, és az Erkel Ferenc Zeneiskola 
kamaracsoportja (Weisz Péter gordonka, Weiszné Romhányi Krisztina brácsa, Laskay 
Zsoltné hegedű, Pereszlényiné Kovács Judit fuvola, Laskay Péter dob, Somorjai Ildikó 
zongora, Laskay Zsolt klarinét, Soltész Kálmán trombita, ének). 
TMJV Környezeti Nevelési Pályázat 2017 (Barangoló) – 20 gyermekkel és négy felnőttel 
indult a tábor, melynek célja Bánhida városrész feltérképezése helyismereti céllal. 
Barangolásunk célpontjai: Kő-hegy, Turul madár, a tanösvény, a Szelim-barlang, Ranzinger-
kilátó, Szlovák Tájház, Erőműi-tó, Tatabánya Múzeum, Metamorfózis: ember és környezete 
az Által-ér völgyében. 
 
Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg (Ft-
ban) 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Felelős Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

2528/2016. Tolnay és 
Bánffy bérletek 
("Színházbérlet 2016" – 
Tatabánya Megyei 
Jogú Város) 

67.320 67.320 Gyüszi 
László 

2016.10.01. 2017.05.31. 

2550/2016. 
"Jószerencsét 
Tatabánya!" 
várostörténeti kiadvány 
("Jó szerencsét!" 
Emlékév – Tatabánya 
Megyei Jogú Város) 

465.000 418.500 Gyüszi 
László 

2016.12.24. 2017.10.10. 

107108/02129. 
Mesesarok IV. (NKA) 

149.975 100.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2016.10.28. 2017.03.31. 

201108/01281. Mese, 
mese, mátka 2016-
2017. (NKA) 

215.000 100.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2016.10.01. 2017.06.12. 

201108/01020. Öko-
esték 2016-2017. 
(NKA) 

910.500 300.000 Nász János 2016.10.01. 2017.03.13. 

201108/01147. Izgő-
mozgó állataink (NKA) 

95.000 95.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2017.01.16. 2017.02.27. 

201108/01330. Öko-
esték 2017. április-
június (NKA) 

546.300 300.000 Nász János 2017.04.10. 2017.06.12. 

201108/01386. Öko-
tábor 2017. (NKA) 

941.400 400.000 Nász János 2017.07.17. 2017.07.23. 

201108/01279. 
Tatabánya 
helytörténete (NKA) 

318.000 200.000 Gyüszi 
László 

2017.03.16. 2017.05.02. 

204108/01424. 
Könyvtári Hét 2017. 
(NKA) 

1.546.300 1.546.300 L. Dürgő 
Brigitta 

2017.10.02. 2017.10.08. 

204104/01474. ODR 
konferencia 2017. 
(NKA) 

581.200 581.200 Nagy Edit 2017.10.16. 2017.10.16. 

201108/01458. 403.680 300.000 Erősné 2017.11.06. 2017.12.18. 



Múzeum, művészet, 
muzsika (3M) 2017. 
(NKA) 

Suller 
Ildikó 

204107/00241. 
KönyvtárMozi KEM-
ben (NKA) 

889.000 889.000 Mikolasek 
Zsófia 

2017.01.02. 2017.12.31. 

204122/00549. 24 Óra 
digitalizálása 2011-
2016. (NKA) 

1.500.000 1.500.000 Dr. 
Horváth 
Géza 

2017.01.02. 2017.12.31. 

1159/2017. Közös 
bölcső III. - 
Nemzetiségi Hét 
("Rendezvény 2017." – 
Tatabánya Megyei 
Jogú Város) 

170.000 170.000 Kissné 
Anda Klára 

2017.05.29. 2017.06.02. 

1585/2017. Barangoló 
IV. öko-tábor 
("Környezeti Nevelési 
Pályázat 2017" – 
Tatabánya Megyei 
Jogú Város) 

111.200 90.000 Erősné 
Suller 
Ildikó 

2017.07.10. 2017.07.12. 

2192/2017. Tolnay 
bérletek 
("Színházbérlet 2017." 
– Tatabánya Megyei 
Jogú Város) 

39.600 39.600 Fábián 
Ildikó 

2017.10.01. 2018.05.31. 

107108/02374. Olvasd 
velünk…! 
Olvasópályázat (NKA) 

332.600 332.600 Szerencsi 
Edina 

2017.10.09. 2018.06.04. 

201108/01429. Öko-
esték 2017-2018. 
(NKA) 

805.000 300.000 Nász János 2017.09.18. 2018.02.19. 

 
Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg (Ft-
ban) 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Felelős Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

EFOP-4.1.8-16 - A 
könyvtári 
intézményrendszer 
tanulást segítő 
infrastrukturális 
fejlesztései 
 

58.745.555 n/a Török 
Csaba? 

2017.09.01. 2018.05.30. 

 
 

  
4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a megyei 
könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 
(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió 
megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 
stb.) 
Szakmai tapasztalatszerzést szolgáló konferencián, rendezvényen való részvétel 



Konferenciákon, szakmai programokon való részvétel 
 
 

IDŐPONTJA 
PROGRAM 
HELYSZÍNE 

MEGNEVEZÉSE RÉSZTVEVŐK 

2017. márc. 1. Budapest, 
OSZK 

Szakmai ismeretek és 
készségek – átalakuló 
hivatás, digitális 
kompetenciák 

Szilassi Andrea 

2017. márc. 29-31. 
Tatabánya, 
Árpád Szálloda 

KönyvtárMozi Konferencia 

Balogh Anett, 
Fink Noémi, 
Halász Adél, 
Mikolasek Zsófia, 
Szilassi Andrea 
Török Csaba 

2017. május 19. 
Szlovákia, 
Nyitra 

MKE KEMSZ által 
szervezett Nyitra - Appony 
tanulmányúton 

Feketsné Kisvarga 
Anita 

2017. máj. 31. 
Budapest, 
OSZK 

MOKKA közgyűlés Szilassi Andrea 

2017. jún. 14. 
Budapest, 
Országház és 
Várkert Bazár 

VII. Információs 
Társadalom Parlamentje 

Szilassi Andrea 

2017. június 3. Dunaalmás  
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Balogh Anett, 
Fink Noémi, 
Halász Adél, 
Mikolasek Zsófia, 
Szilassi Andrea, 
Török Csaba 

2017. szept. 9. Bajna 
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Balogh Anett, 
Fink Noémi, 
Halász Adél, 
Mikolasek Zsófia, 
Szilassi Andrea, 
Török Csaba 

2017. szept. 11. 
Komárom-
Esztergom 
megye 

MKE KEMSZ által 
szervezett Bakonysárkány – 
Ászár – Kisbér – Bábolna – 
Ács könyvtárait, települési 
értékeit bemutató 
tanulmányút 

Feketsné Kisvarga 
Anita 
Mikolasek Zsófia 
Petényi Erzsébet 
Kissné Anda Klára 
Török Csaba 

2017. szept. 27. 
Budapest, 
FSZEK 

Tájékoztató a „Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések 
mindenkinek – Az én 
könyvtáram” projektről  

Szilassi Andrea 

2017. okt. 26-27-
28. Demjén KönyvtárMozi konferencia 

Fábián Ildikó, 
Mikolasek Zsófia, 
Török Csaba 



2017. okt. 27. Császár 
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Balogh Anett, 
Halász Adél, 
Szilassi Andrea, 

2017. okt. 28. Környe 
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Mikolasek Zsófia, 
Balogh Anett  

2017.nov. 10. Budapest 
A könyvszakma és a 
könyvtárak partnerkapcsolati 
lehetőségei 

Kantó Erika 

2017.nov.14-17. Budapest 
Könyvtár-statisztikai 
workshop 

Feketsné Kisvarga 
Anita 

2017. nov. 24. Tokodaltáró 
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Balogh Anett, 
Fábián Ildikó, 
Halász Adél, 
Szilassi Andrea 
Török Csaba 

2017. dec. 12. Budapest, 
FSZEK 

Szakmai nap 
szaktanácsadók-nak 
(Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek – 
Az én könyvtáram” projekt) 

Szilassi Andrea 

2017. dec. 13. 
Budapest, 
OSZK 

MOKKA közgyűlés Szilassi Andrea 

 
 
 
5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 

 
(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)   
 
Szolgáltatás 2017-ben megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap N Nem nyert forrást 
OPAC I Keresőkérdések használatában frissített, 

fejlesztett. 
Adatbázisok I Több előfizetés, az ingyenes adatbázisok száma 

nőtt. 
Referensz szolgáltatás N Aktuálisan a kapacitáshoz mért. 
Közösségi oldalak  N A meglévők karbantartása, gondozása. 
Hírlevél N Az eddigiek gondozása, küldése. Újdonság 

hírlevél hírlevélküldő szoftver hiba. 
RSS - - 
Digitalizálás N Pályázati támogatásból. 
 
 
6.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  



 
 

 

 
 
Létszám és bérgazdálkodás 
 
2017. január 1-től november 30-ig a Kormány biztosította a közgyűjteményekben szakmai 
feladatokat ellátó közalkalmazottak számára a kulturális illetménypótlék fedezetét a fenntartó 
részére. A 2018. évi állami költségvetésben ezt a jövedelem-kiegészítést ismét betervezték, így a 
kollégák 2018. november 30-ig továbbra is hozzájutnak ezen összeghez. 
Sajnos azonban ez az emelés azzal járt, hogy sokan így elestek a 2011. december 31-e előtt 
közalkalmazotti jogviszonyt létesítőknek járó bérkompenzációtól. 

 
 
7.) Partnerség és önkéntesség  

 
 
Közfoglalkoztatottság: 
2017. június 26-tól október 30-áig segítette munkánkat Ballabás Andrea, akivel felváltva 
„osztoztunk” a tájékoztató osztállyal. Az alábbiak munkákban számíthattunk rá: könyvek 
jelzetelése, dokumentumok selejtezése, rendelt dokumentumok előkészítése állományba vételre, 
ajándékba érkezett könyvek behasonlítása, nyomtatványok készítése 
 
 
A 2017. évben is megjelentünk a Nyitott Kapuk programsorozatban. A kiállítás két napján 
standdal képviseltük  a gyermekkönyvtárat. A pedagógusoknak programajánlókkal, a 
gyerekeknek játékkal, könyvajánlóval, lapozgatókkal készültünk. Az ezt követő időszakban 
könyvtári foglalkozásokkal, Papírszínházzal vártuk az óvodás és iskolás csoportokat, majd 
vetélkedővel készültünk a záró rendezvényre. 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2016. évi 
tény 

 
2017. 
évi terv 
 

2017. évi 
tény 

eltérés %-
ban 2016-
hoz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 23.321 5.797 16.607 -28,79 
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)  23.321 5.797  

 
16.607 -28,79  

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 2.155.420 0 2.078.145 -3,59 
– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 1.933.840 3.200.0002.061.710 +6,61 
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz  231.948 207.731 243.849 +5,13 
– ebből fenntartói támogatás 38.160 29.462 31.572 -17,27 
– ebből felhasznált maradvány 2.618 0 13.684 +522,69 
– ebből központi költségvetési támogatás  125.859 125.500 140.807 +11,88 
– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás 52.769 52.769 52.769 0 
– ebből pályázati támogatás  14.899 0 5.017 -66,33 
– a pályázati támogatásból EU-támogatás  0 0 0 0 
Egyéb bevétel összesen   0 0 0 0 
Bevétel összesen   255.269 213.528 260.456 +2,03 

Kiadás 

Személyi juttatás  102.610 102.712 115.855 +12,91 
Munkaadókat terhelő összes járulék  29.565 23.074 26.300 -11,04 
Dologi kiadás      73.922 34.757 67.002 -9,36 
Egyéb kiadás  49.172 52.985 51.299 +4,32 
Kiadás összesen  255.269 213.528 260.456 +2,03 



Jó kapcsolatot ápolunk az Erkel Ferenc Zeneiskolával. A márciusi növendékhangversenyre 
ajándékkönyvekből, könyvtári szóróanyagokból álló csomagot készítettünk ás szállítottunk  a 
díjazáshoz. 
Minden évben, a selejtezések alkalmával gondot fordítunk arra, hogy a Szent Ágota 
Nevelőotthon gyermekei olvasnivalóhoz jussanak. 2017 őszén, a tervszerű apasztás után közel 
250 db jó állapotú kötetet válogattunk, és adományoztuk a lakóotthonoknak. 
 
Folyamatos a kapcsolattartás Tatabánya Megyei Jogú Város oktatási-, nevelési 
intézményeivel. Évente témaajánlóval jelentkezünk, és a személyes kapcsolattartás is segíti 
munkánkat abban a tekintetben, hogy minél inkább a használói igényeket tudjuk kielégíteni, 
és olyan programokkal jelentkezzünk, amelyek könyvtári eszközökkel segítik a tananyag 
beépülését. 
A 2017-es év további együttműködő partnerei: Tatabányai Ipari Skanzen, Tatabánya 
Múzeum, Szlovák Tájház, TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ, Erkel Ferenc 
Zeneiskola. 
 
 
Közgyűjtemények: Tatabányai Múzeum, Városi Levéltár, települési és városi könyvtárak,  
Közművelődési intézmények: AGORA, művelődési házak, Jászai Mari Színház-Népház 
Köznevelési intézmények: óvodák, általános és középiskolák, főiskola,  
Közszolgálati intézmények, vállalatok, vállalkozások: Erdészet, KNYKK, Új KontaktPont Iroda, 
TV, rádió, szerkesztőség, Infoker, Florette, Tatabánya Pont Iroda, Védőnői Szolgálat, ESZI 
Családsegítő, a könyvtári hét segítői, Slam szponzorok 
Fenntartói és kormányzati szervek: TMJV Önkormányzata, Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok, Megyei és városi Értéktár bizottság, Könyvtári 
Intézet 
Civil szervezetek: MKE KEMSZ, SZMKE – + a könyvtári hét segítői 
Határon túli magyar szervezetek: Anton Bernolák Könyvtár, Nyitrai Könyvtár, Erdély, 
Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár 
 
Új , HOSSZABB TÁVÚ PARTNERSÉG,: 
 
1. Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform továbbképzései, rendezvényei, 
konferenciái kapcsán a JAMK, mint platformtag meghívottként vesz részt. Könyvtárunkat Nász 
János ökológiai szaktájékoztató képviseli.  
 
2. Klímabarát Települések Szövetsége 
 
 
Munkaterven kívüli feladatok teljesítése 
 
Intézményünk 2017. évben három alkalommal fogadott 4 hallgatót, két fő az ELTE BTK 
Könyvtár- és Információtudományi Intézet tanulójaként kérte a lehetőséget, egyik esetben 
gyűjteményszervezés, állományfejlesztés, másik alkalommal formai és tartalmi feltárás 
témakörben. Kora nyár elején pedig a BME OMIKK felső középfokú segédkönyvtáros képzésen 
résztvevő szákszendi kollégák töltötték nálunk gyakorlati idejüket. A szakmai gyakorlatokat az 
Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály vezetője koordinálta 
 
Az olvasói létszám növelése céljából három alkalommal hirdettünk ingyenes tagságváltásra 
lehetőséget: 
2017. február 14. – Valentin-napi akciónkon 299 fő élt a lehetőséggel. 
2017. május 21. – könyvtárunk gyermeknapján, mely napon csak a Központi könyvtár fogadta a 
látogatókat, 34 fő vette igénybe a díjmentességet. 
Az Őszi Könyvtári Hét során, immár sokadik alkalommal hirdettük meg ezt az akciót, melyhez 
fiókkönyvtáraink is csatlakoztak; összesen 520 fő iratkozott be.  



2017. évben e három alkalommal hirdetett beiratkozási akció során összesen 853 fővel nőtt a 
beiratkozottak száma. 
 
 
 
Dátum:  
 
 
 
         …………………………. 

aláírás 
               Intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
 
Organogram 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Melléklet. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár rendezvényei 2017-ben 
 

# Dátum Rendezvény Létszám 

1 2017.01.14. NetNagyi Klub 19 



2 2017. 01.11. - 06.15. Papírszínház foglalkozások (22) 394 

3 2017.01.11. - 05.11. Tematikus foglalkozások (23) 502 

4 2017.03.02. - 06.13. Könyvtárhasználati, könyvtárbemutató foglalkozások (13) 306 

5 2017.01.16. Izgő-mozgó állataink 1. - Tóth Gábor solymász 66 

6 2017.01.16. 
Öko-esték: Fenntartható egészség és mit tehetünk érte? - 
Dr. Czinege László, orvos-természetgyógyász 47 

7 2017.01.23. Mesterségem címere: Orvos - Dr. Plavecz János 46 

8 2017.01.23. 
greCSÓKOLlár - Magyar kultúra napja Grecsó Krisztiánnal 
és Kollár Klemencz Lászlóval ELMARADT 

9 2017.01.27. 
Mesesarok: Zsigáné Marosi Éva, a Tappancs Állatotthon 
Alapítvány elnöke 24 

10 2017.01.30. JAMóKa baba-mama klub ELMARADT 

11 2017.01.30. Izgő-mozgó állataink 2. - Fogarasi Tünde állatorvos 38 

12 2017.01.30. Olvasólámpa 16 

13 2017.01.30. Könyvtári óra Remédium Szakiskola 6 

14 2017.02.06. 

greCSÓKOLlár - Magyar kultúra napja Grecsó Krisztiánnal 
és Kollár Klemencz Lászlóval (01.23.-i elmaradt 
rendezvény pótlása) 88 

15 2017.02.10. JAMK Poetry #3 - SzívSzakAdás 120 

16 2017.02.13. 
Izgő-mozgó állataink 3. - Telegdi Ágnes író, 
természetfotós 48 

17 2017.02.13. 

Öko-esték: 
Utazás az aranykorba 
Rejtélyes ősi kultúrák nyomában 
Purisaca Golenya Ágnes író, kutató 92 

18 2017.02.14. 
AKCIÓS beiratkozás 
Bálint napi meglepetés beiratkozás!   

19 2017.02.15. Szerzeményezési modul (Kisbéri kolléganő) 1 

20 2017.02.16. Szerzeményezés beindítása (Dorog) 2 

21 2017.02.20. 
Mesterségem címere - Pék - Kovács Péter, 
a Lipóti Kft. tecnológiai vezetője 58 

22 2017.02.22. Feldolgozás (KSZR) 1 

23 2017.02.24. 
Mesesarok- Fenyvesi Zoltán, 
a  Forrás Rádió műsorvezetője 31 

24 2017.02.27. JAMóKa baba-mama klub 0 

25 2017.02.27. Olvasólámpa 11 

26 2017.02.27. Izgő-mozgó állataink 4. - Pataki Antal akvarista 90 

27 2017.03.06. 
Kis- és nagyembergyermek-versek  
Szilvási Csaba 14 

28 2017.03.08. Árpád Gimnázium rendkívüli irodalom óra 17 

29 2017.03.08. Könyvtári óra Remédium Szakiskola 9 

30 2017.03.13. Öko-esték: Waszlavik „Gazember” László 36 

31 2017.03.14. 
Szakmai tanácsadás állományba vétellel kapcsolatban / 
Tatai Városi Könyvtár 1 

32 2017.03.18. NetNagyi Klub 16 

33 2017.03.20. 

Mesterségem címere 
Mentős  
Katona Ferenc 75 

34 2017.03.20. Olvasólámpa 16 

35 2017.03.23. 
Lonci bicajozása - Matkovics Lea kerékpártúrájának 
előadása 29 



36 2017.03.27. 

Könyvbemutató: „Válogatott tanulmányok Németh 
Lászlóról” 
Monostori Imre 16 

37 2017.03.29. Árpád gimn. könyvtári óra 1 17 

38 2017.03.29. Árpád gimn. könyvtári óra 2 14 

39 2017.03.31. 
Mesesarok - Mesélő: 
Salamon Zoltán 49 

40 2017.04.03. Olvasólámpa 9 

41 2017.04.05. 
Szakmai tanácsadás érdekeltségnövelő támogatással 
kapcsolatban 1 

42 2017.04.10. 

Öko-esték: 
Dalok Huszár Gál 1560-ban 
megjelent énekeskönyvéből 
és énekelt versek közös múltunk évtizedeiből 
Dinnyés József daltulajdonos 17 

43 
2017.04.11. - 
2017.04.15. Húsvéti szöszmötölős alkotónapok 66 

44 2017,04.11 Nyitott Kapuk 169 

45 2017.04.12. Nyitott Kapuk 194 

46 2017.04.18 - 2017.04.22 Ökototó 28 

47 2017.04.21. 
„…dicső természet!” Ötórai felolvasó délután, 
melynek témája a természet, természetvédelem 3 

48 2017.04.21. 
JAMK Poetry #4 – SlamBeszél II. 
Tatabányai Slam Poetry 94 

49 2017.04.22. 
Világkörüli kalandtúra a könyvtárban 
Laczkovics Istvánnal 20 

50 2017.04.22. 
Szöszmötölő kézműves foglalkozás 
újrahasznosítható anyagokból 7 

51 2017.04.24. Mesterségem címere: Vadász 73 

52 2017.04.24. 

Öko-esték: 
Fenntartható egészségünk 2. rész 
Dr. Czinege László orvos-természetgyógyász 33 

53 2017.04.25. 
Szakmai tanácsadás érdekeltségnövelő támogatással 
kapcsolatban 1 

54 2017.04.25. Könyvtári óra - Sárberki Általános Iskola  14 

55 2017.04.28. Könyvtári óra - Sárberki Általános Iskola  12 

56 
2017.05.02. - 
2017.05.06. Anyák napi szöszmötölős alkotónapok 90 

57 2017.05.02. Könyvtári óra - Sárberki Általános Iskola  15 

58 2017.05.05. Könyvtári óra - Sárberki Általános Iskola  12 

59 2017.05.05. Városi legendák egy legendás városról: Las Vegas 10 

60 2017.05.08. Olvasólámpa 14 

61 2017.05.15. Öko-esték 14 

62 2017.05.16. Könyvtári óra - Árpád Gimnázium 14 

63 2017.05.20. NetNagyi Klub 21 

64 2017.05.21. Gyereknap 177 

65 2017.05.22. Könyvtári óra - Árpád Gimnázium 17 

66 2017.05.22. Tomcsik Nóra - A változások kora - Könyvbemutató 18 

67 2017.05.23. Könyvtári óra - Árpád Gimnázium 14 

68 2017.05.24. Könyvtári óra - Árpád Gimnázium 14 

69 2017.05.26. Nyitott kapuk záró rendezvénye 38 

70 2017.05.26. Könyvtári óra - Árpád Gimnázium 17 



71 2017.05.26. Könyvtári óra - Árpád Gimnázium 17 

72 2017.05.29. Nemzetiségi Hét - Krajczárné Száraz Erzsébet 39 

73 2017.05.29. Nemzetiségi Hét - Rostás-Farkas György 43 

74 2017.05.29. JAMóKa - Baba-mama klub 8 

75 2017.05.30. Könyvtárbemutató foglalkozás 23 

76 2017.05.31. Könyvtári óra - Árpád Gimnázium 17 

77 2017.05.31. Könyvtári óra - Árpád Gimnázium 17 

78 2017.05.31. Nemzetiségi Hét - Busa Mónika 16 

79 2017.05.31. Nemzetiségi Hét - Tóth László 25 

80 2017.06.01. Nemzetiségi Hét - Zsille Gábor 35 

81 2017.06.01. Nemzetiségi hét - Bartok Gertrud 25 

82 2017.06.09. 
JAMK Poetry #5 – Slammer Summer Time - Tatabányai 
Slam Poetry 55 

83 2017.06.09. - 08.18. A palacsintás király olvasásnépszerűsítő foglalkozás 64 

84 2017.06.12. Mese, mese, mátka eredményhirdetés 106 

85 2017.06.12. Olvasd velünk olvasópályázat eredméyhirdetése 97 

86 2017.06.12. Öko-esték - Szádváry Gyula 15 

87 2017.06.14. Könyvtári óra 1 14 

88 2017.06.14. Könyvtári óra 2 15 

89 2017.06.14. Könyvtári óra 3 13 

90 2017.06.14. Könyvtári óra 4 14 

91 2017.06.19. Olvasólámpa 13 

92 
2017.07.10. - 
2017.07.12. TMJV Környezeti Nevelési Tábor: Barangoló IV. 24 

93 2017.07.19. 

Szakmai tanácsadás időszaki kiadványok leírásával 
kapcsolatban - Honosítással kapcsolatos szabályzat 
elküldése -   1 

94 2017.07.20. 

Szakmai tanácsadás időszaki kiadványok leírásával 
kapcsolatban - Honosítással kapcsolatos szabályzat 
elküldése -   1 

95 2017.07.21. 

Szakmai tanácsadás időszaki kiadványok leírásával 
kapcsolatban - Honosítással kapcsolatos szabályzat 
elküldése -   1 

96 
2017.06.21. - 
2017.08.30. Szerdai szöszmötölő (11) 321 

97 
2017.06.22. - 
2017.08.31. Játszodás csütörtök (11) 133 

98 2017.09.02. Netnagyi klub 27 

99 2017.09.11. Olvasólámpa 19 

100 2017.09.18. Könyvtári óra 31 

101 2017.09.18. Könyvtári óra 26 

102 2017.09.18. Könyvtári óra 33 

103 2017.09.18. Öko-est - Bartók Gertrud 20 

104 2017.09.22. JAMK Poetry 6 71 

105 2017.09.25. Keresztényhét - Dr. Márkus Mihály 49 

106 2017.09.26. Könyvtári óra 19 

107 2017.10.02. - 2017.10.06 Nyereményjáték az információforrásokról 83 

108 
2017.09.29. - 2017. 
12.12. 

Papírszínház (3) 50 

109 2017.10.02. "Csak (jog)tiszta forrásból" - Könyvtárzakmai konferencia 95 

110 2017.10.02. Öko-esték: Dr. Kádár Péter 20 



111 2017.10.03. - 2017.10.08 Megbocsátás hete  8 

112 2017.10.03. - 2017.10.08 Megbocsátás hete  7 

113 2017.10.03. - 2017.10.08 Megbocsátás hete  1 

114 2017.10.03. - 2017.10.08 Megbocsátás hete  5 

115 2017.10.03. - 2017.10.08 Megbocsátás hete  12 

116 2017.10.03. - 2017.10.08 Megbocsátás hete  218 

117 2017.10.03. Beiratkozási akció 23 

118 2017.10.03. Író-olvasó találkozó: Bosnyák Viktória 28 

119 2017.10.03. Író-olvasó találkozó: Bosnyák Viktória 78 

120 2017.10.04. Beiratkozási akció 30 

121 2017.10.04. Író-olvasó találkozó: Nógrádi Gábor 34 

122 2017.10.04. Az öröm színei 49 

123 2017.10.04. 
A határon is túl ismerjük (meg) egymást! Virtuális 
vetélkedő Székelyudvarhely és Tatabánya között 

11 

124 2017.10.05. Beiratkozási akció 39 

125 2017.10.05. Beiratkozási akció 23 

126 2017.10.05. Víz az élet forrása 119 

127 2017.10.05. Bűntény a köynvtárban 23 

128 2017.10.05. Görgényi 100 emlékkiállítás megnyitó 17 

129 2017.10.05. Őszikék - Ötórai felolvasó délután 1 

130 2017.10.06. Beiratkozási akció 23 

131 2017.10.06. Történelmi hagyományőrzés testközelből 26 

132 2017.10.06. Könyvtár a színfalak mögött 5 

133 2017.10.06. "Saját szerencsétlen sorsomba taszítottalak." 12 

134 2017.10.07. 
Hagyományos szabadtéri játékok (lépegetők, gólyalábak, 
fajátékok) 

10 

135 2017.10.07. "Csak tiszta forrásból!" - JAMK Ökovetélkedő, 2017. Döntő 12 

136 2017.10.07. 
"Csak tiszta forrásból!" - JAMK Ökovetélkedő, 2017. 
Eredményhirdetés 

12 

137 2017.10.07. Mozdulj ki! Helyismereti séta 12 

138 2017.10.07. Kamaszságok 12 

139 2017.10.07. Nyereményjáték az információforrásokról. Jutalomsorsolás 12 

140 2017.10.07. Játékos természet   

141 2017.10.07. A Gerecse Natúrpark természeti értékei 13 

142 2017.10.07. Bányászhagyományaink. Selmecbánya hagyatéka 27 

143 2017.10.07. Jó szerencsét! Várostörténeti könyvbemutató 11 

144 2017.10.08. Beiratkozási akció 381 

145 2017.10.08. 
Hagyományos szabadtéri játékok (lépegetők, gólyalábak, 
fajátékok) 

17 

146 2017.10.08. Meseöböl 43 

147 2017.10.08. Az átváltozás művészete: arcfestés 23 

148 2017.10.08. Itt a mese, hol a vége? Pontgyűjtő játék 66 

149 2017.10.08. Ráhangoló mesével és mondókával 78 

150 2017.10.08. 
Utazás a mesék és a valóság birodalmába - Buborék 
együttes 

119 

151 2017.10.08. Tanulj sakkozni! 21 

152 2017.10.08. Neked mesélek! - Kelemen Petra Piroska 93 

153 2017.10.08. Hétpróbás-sziget 48 

154 2017.10.08. Replacc - Újrahasznosított játszótér 16 



155 2017.10.08. „Csináld magad!” 34 

156 2017.10.08. Egyedem, begyedem, tengertánc 16 

157 2017.10.08. A legendás bakonyi betyárok nyomában - Csatlós Melinda 17 

158 2017.10.08. Kor-határtalanul: 50 után is aktívan! - Endrei Judit 49 

159 2017.10.09. Olvasólámpa 19 

160 
2017. 10.18.- 
2017.12.15. 

Tematikus foglalkozások (8) 154 

161 2017.10.16. 
XVII. Országos Konferencia - Fókuszban a MOKKA - ODR 
Felületének olvasói funkciói 

114 

162 2017.11.06. Múzeum, művészet, muzsika 49 

163 2017.11.06. Olvasólámpa 12 

164 2017.10.10.-11.24. Könyvtárhasználati és könyvtárbemutató foglakozások (3) 76 

165 2017.11.11. Netnagyi klub 19 

166 2017.11.12. Jászai játszó 50 

167 2017.11.16. Virt László Könyvbemutató 11 

168 2017. 12.04. Múzeum, művészet, muzsika 43 

169 
2017.11.20. 

Öko-esték: 
Fenntartható egészségünk 3. rész 
Dr. Czinege László orvos-természetgyógyász 

35 

170 2017.11.29. 
Könyvtárhasználati óra, Kossuth Lajos Közgazdasági és 
Humán Szakközépiskola 9.oszt. 

  

171 2017.12.01. JAMK Poetry 7 112 

172 2017.12.04. Borostyán együttes - Adventi dalok 30 

173 2017.12.11. Olvasólámpa 15 

174 2017.12.18. Múzeum, művészet, muzsika 43 

175 2017.12.18. Öko-esték: Varga Csaba: Szeretetfalva - Boldogságváros 17 

  ÖSSZESEN 296 rendezvény 7969 

 



MELLÉKLET:  
 
A KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK PUBLIKÁCIÓI  
 
A Könyvtárvilágban:  
 

 
 
 
 
 
A KEMLIB-BEN : 
 

Szerző Cikk Lap Oldal 
Adorján Mária – Duba Réka - Kissné Anda 
Klára - Nagy Éva - Sóvágó Zsoltné – 
Szlatáro-vics Mónika 

Nemzetiségek hete könyvtárainkban VII. évf. 7-8 szám 4-7. 

Adorján Mária - Kissné Anda Klára -  
Sóvágó Zsoltné - Tarjánné Tihanyi Tímea  

Összefoglaló a XLVI. Komárom-Esztergom 
Megyei Könyvtári Hét tatabányai eseményeiből 

VII. évf. 9-10 
szám 

12-14. 

Adorján Mária - Sóvágó Zsoltné Bosnyák Viktória Tatabányán 
VII. évf. 11-12 
szám 

6-7. 

Bartók Gertrud [Sajtófigyelő]  2017. április VII. évf. 5-6. szám 41-44. 

Bartók Gertrud [Sajtófigyelő] 2016. december VII. évf. 1-2. szám 52-53. 

Bartók Gertrud [Sajtófigyelő] 2017. augusztus - szeptember 
VII. évf. 9-10 
szám 

52-56. 

Bartók Gertrud [Sajtófigyelő] 2017. február VII. évf. 3-4. szám 64-68. 

Bartók Gertrud [Sajtófigyelő] 2017. január VII. évf. 1-2. szám 53-54. 

Bartók Gertrud [Sajtófigyelő] 2017. június-július VII. évf. 7-8 szám 41-45. 

Bartók Gertrud [Sajtófigyelő] 2017. május VII. évf. 5-6. szám 44-45. 

Bartók Gertrud [Sajtófigyelő] 2017. március VII. évf. 3-4. szám 68-69. 

Bartók Gertrud [Sajtófigyelő] 2017. október - november 
VII. évf. 11-12 
szám 

40-47. 

Szakmai kirándulás Nyitrára és Apponyba Kissné Anda Klára V. évf. 2017/3. sz. 

Nagy Edit, az alkotó könyvtáros 
Keszi Erika Zsuzsanna, Nagy 
Edit V. évf. 2017/5. sz. 

Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a 
fenntartható fejlődési célok  megvalósításáért 

Kissné Anda Klára V. évf. 2017/6. sz. 

A szakma megújul Duba Réka V. évf. 2017/6. sz. 
Bakonysárkánytól Ácsig Kissné Anda Klára V. évf. 2017/6. sz. 



Bartók Gertrud A könyvtári digitalizálás jelene és jövője 
VII. évf. 11-12 
szám 

22. 

Bartók Gertrud Hajóépítők, hajóácsok, hajógyártás Komáromban 
VII. évf. 11-12 
szám 

32-33. 

Bartók Gertrud Hamisításról és szerzői jogról közérthetően VII. évf. 5-6. szám 26. 

Bartók Gertrud Ladányi András könyvbemutatójáról VII. évf. 3-4. szám 47. 

Bartók Gertrud Nyílt nap az Arcanum Kft-vel VII. évf. 1-2. szám 32. 

Bartók Gertrud 
Partnerségben a múzeumokkal – Nemzetközi 
tudományos konferencia Egerben 

VII. évf. 11-12 
szám 

23. 

Bartók Gertrud 
Születésnapján az ünnepelttől kapott ajándékot 
a város [id. Gyüszi László] 

VII. évf. 11-12 
szám 

35. 

Duba Réka A szakma megújul 
VII. évf. 9-10 
szám 

48-49. 

Duba Réka Csak (jog-)tiszta forrásból 
VII. évf. 9-10 
szám 

7-8. 

Duba Réka - Adorján Mária - Kissné Anda 
Klára - Nagy Éva - Sóvágó Zsoltné – 
Szlatáro-vics Mónika 

Nemzetiségek hete könyvtárainkban VII. évf. 7-8 szám 4-7. 

Erősné Suller Ildikó Eredményes olvasóinkat díjaztuk VII. évf. 5-6. szám 28. 

Erősné Suller Ildikó 
Gyermeknap 2017. - Környezetvédelem 
gyermekeknek 

VII. évf. 5-6. szám 27. 

Erősné Suller Ildikó 
Januári pillanatképek a gyermekrészleg 
rendezvényeiről 

VII. évf. 1-2. szám 35-36. 

Erősné Suller Ildikó Lezárult a 4. évad a Mesesarok történetében VII. évf. 3-4. szám 42-43. 

Erősné Suller Ildikó Olvasópályázatok és kirándulások 
VII. évf. 9-10 
szám 

38. 

Erősné Suller Ildikó - Rigláné Berczeli Mária 
A Gyermekkönyvtáros Szekció és a Közkönyvtári 
Egylet ülése 

VII. évf. 7-8 szám 34-35. 

Feketsné Kisvarga Anita Valentin napi beiratkozási akció VII. évf. 1-2. szám 5. 

György Károlyné - Horváth Géza, dr. - 
Kissné Anda Klára 

A helyismereti könyvtárosok szekcióülése VII. évf. 7-8 szám 35-37. 

Halász Adél -  Pócsföldi Gáborné Történelmi vetélkedő az Árpád-korról VII. évf. 3-4. szám 34. 

Halász Adél - Szilassi Andrea 
Tatabánya – Székelyudvarhely online 
helytörténeti vetélkedő 

VII. évf. 9-10 
szám 

46. 

Hatvani István XVII. Országos ODR Konferencia Tatabányán 
VII. évf. 11-12 
szám 

5-6. 



Horváth Géza, dr. 
Bibliográfiai ajánlás a civil szervezet munkáját 
ismertető cikkekből 

VII. évf. 3-4. szám 55. 

Horváth Géza, dr. 
Helyi identitás és települési arculat – konferencia 
Mocsán 

VII. évf. 3-4. szám 48-50. 

Horváth Géza, dr. Születésnap a skanzenben VII. évf. 5-6. szám 31-32. 

Horváth Géza, dr. Városmonográfia műhelynap Győrben VII. évf. 3-4. szám 35-37. 

Horváth Géza, dr. - Kissné Anda Klára - 
György Károlyné 

A helyismereti könyvtárosok szekcióülése VII. évf. 7-8 szám 35-37. 

Horváth Géza, dr.  
– Szilassi Andrea 

Megismerem, megszeretem, megőrzőm - 
helytörténeti vetélkedő diákoknak 

VII. évf. 1-2. szám 38-39. 

Horváth Géza, dr. Könyvtári évkönyvek a helyismeret szolgálatában 
VII. évf. 11-12 
szám 

28-31. 

Horváth Szabolcs Flashmob a Flashmob együttessel VII. évf. 5-6. szám 9. 

Horváth Szabolcs Jubilált a JAMK Slam Poetry! VII. évf. 5-6. szám 10. 

Horváth Szabolcs Költészet napja Dinnyés Józseffel VII. évf. 3-4. szám 9. 

Horváth Szabolcs Női győztes a decemberi Slam Poetryn 
VII. évf. 11-12 
szám 

9. 

Horváth Szabolcs 
Nyitott kapukkal vártuk az ifjúságot a Vértes 
Agorájában 

VII. évf. 3-4. szám 14. 

Horváth Szabolcs 
Újra Taizs Gergő ült a tatabányai slam poetry 
képzeletbeli trónjára 

VII. évf. 9-10 
szám 

12. 

Kiss Csabáné - Kissné Anda Klára 
Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom 
szolgálatában 

VII. évf. 7-8 szám 31-33. 

Kissné Anda Klára A Borsod Megyei Szervezet szekcióülése VII. évf. 7-8 szám 33-34. 

Kissné Anda Klára 
A magyar kultúra napja Grecsó Krisztiánnal és 
Kollár-Klemencz Lászlóval 

VII. évf. 1-2. szám 5-6. 

Kissné Anda Klára 
Az MKE 2016. utolsó negyedéve – kitekintéssel 
2017-re is 

VII. évf. 1-2. szám 49-51. 

Kissné Anda Klára Bakonysárkánytól Ácsig 
VII. évf. 9-10 
szám 

49-51. 

Kissné Anda Klára 
Beszámolók, tervek és nőnapi köszöntés batyus 
vendéglátással 

VII. évf. 3-4. szám 59-61 

Kissné Anda Klára 
Fejlesztési irányok, fenntarthatóság és 
esélyteremtés - másodszor 

VII. évf. 1-2. szám 46-49. 

Kissné Anda Klára Felhívás 
VII. évf. 11-12 
szám 

39. 



Kissné Anda Klára Hazai könyvtárak – nemzetközi irányvonalak 
VII. évf. 11-12 
szám 

36-38. 

Kissné Anda Klára Jogi szekció: Határtalan – Együtt – Működés VII. évf. 7-8 szám 37-38. 

Kissné Anda Klára Kisplenáris ülés VII. évf. 7-8 szám 33. 

Kissné Anda Klára Mezőgazdasági szervezet, múzeumi szekció VII. évf. 7-8 szám 38-39. 

Kissné Anda Klára MKE konferencia a könyvtáros kompetenciákról VII. évf. 3-4. szám 56-59. 

Kissné Anda Klára Szakmai kirándulás Nyitrára és Apponyba VII. évf. 5-6. szám 38-40. 

Kissné Anda Klára 
Társadalomtudományi szekció: A nyomtatott 
könyvtől a számítógépes adatbázisokig 

VII. évf. 7-8 szám 38. 

Kissné Anda Klára Ünnepi Könyvhét Dolák-Saly Róberttel VII. évf. 7-8 szám 7. 

Kissné Anda Klára 
Válogatott tanulmányok Németh Lászlóról – 
Könyvbemutató a megyei könyvtárban 

VII. évf. 3-4. szám 5-6. 

Kissné Anda Klára Záró plenáris ülés VII. évf. 7-8 szám 40. 

Kissné Anda Klára - Adorján Mária – Duba 
Réka -  Nagy Éva - Sóvágó Zsoltné - 
Szlatárovics Mónika 

Nemzetiségek hete könyvtárainkban VII. évf. 7-8 szám 4-7. 

Kissné Anda Klára - Adorján Mária - Sóvágó 
Zsoltné - Tarjánné Tihanyi Tímea 

Összefoglaló a XLVI. Komárom-Esztergom 
Megyei Könyvtári Hét tatabányai eseményeiből 

VII. évf. 9-10 
szám 

12-14. 

Kissné Anda Klára - Horváth Géza, dr. - 
György Károlyné 

A helyismereti könyvtárosok szekcióülése VII. évf. 7-8 szám 35-37. 

Kissné Anda Klára - Kiss Csabáné 
Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom 
szolgálatában 

VII. évf. 7-8 szám 31-33. 

Mikolasek Zsófia Bűntény a bibliotékában 
VII. évf. 11-12 
szám 

8-9. 

Mikolasek Zsófia Csapatépítés Dunaalmáson VII. évf. 5-6. szám 18. 

Mikolasek Zsófia Könyvtárak a kamasz olvasókért VII. évf. 3-4. szám 39-40. 

Mikolasek Zsófia KönyvtárMozi konferencia Kecskeméten VII. évf. 7-8 szám 17. 

Mikolasek Zsófia KönyvtárMozi programok 2017-ben VII. évf. 1-2. szám 25. 

Mikolasek Zsófia KönyvtárMozi Szakmai Napok Tatabányán VII. évf. 3-4. szám 27-28. 

Mikolasek Zsófia 
Másképp mindenki más – 2. KemGuru 
olvasótábor Bajnán 

VII. évf. 7-8 szám 18-19. 

Mikolasek Zsófia Új központi könyvtár épül 
VII. évf. 11-12 
szám 

4-5. 

Nagy Edit Endrei Judit a könyvtárban 
VII. évf. 11-12 
szám 

7-8. 



Nagy Edit Olvasóklub a harmadik születésnapon VII. évf. 1-2. szám 9. 

Nagy Éva - Adorján Mária – Duba Réka - 
Kissné Anda Klára - Sóvágó Zsoltné - 
Szlatárovics Mónika 

Nemzetiségek hete könyvtárainkban VII. évf. 7-8 szám 4-7. 

Nász János „Csak tiszta forrásból” – öko-vetélkedő 
VII. évf. 9-10 
szám 

11. 

Nász János A Kéktúra útvonala mentén VII. évf. 5-6. szám 4. 

Nász János 
A tatai és környékbeli vízimalmok rendszere és a 
megye megújuló energiaforrásai 

VII. évf. 9-10 
szám 

47. 

Nász János A természet intelligenciája – V. Öko-tábor VII. évf. 7-8 szám 8-11. 

Nász János 
Az Élő Nap könyve. Gondolatok egy előadás 
kapcsán 

VII. évf. 3-4. szám 38-39. 

Nász János 
Bakonysárkánytól Dömösig – KönyvtárMozi a 
környezettudatosítás jegyében 

VII. évf. 1-2. szám 26. 

Nász János 
Dömösön folytatódott az öko-filmes 
KönyvtárMozi program 

VII. évf. 3-4. szám 29. 

Nász János Fenntartható város és művészet VII. évf. 5-6. szám 5-6. 

Nász János Ismét Nyitott Kapuk VII. évf. 5-6. szám 9. 

Nász János 
Kertész vagyok! Gondolatok a fenntartható 
kertművelésről 

VII. évf. 1-2. szám 33-34. 

Nász János KönyvtárMozi Mocsán és Máriahalmon VII. évf. 5-6. szám 22. 

Nász János 
Környezetvédelmi Világnap a komáromi 
könyvtár gyermekrészlegében 

VII. évf. 7-8 szám 26. 

Nász János Ora et labora! - Imádkozz és tevékenykedj! 
VII. évf. 9-10 
szám 

9. 

Nász János 
Zöld utat a jövőnek! Szakmai nap az ELTE 
Egyetemi Könyvtárban 

VII. évf. 9-10 
szám 

37. 

Petényi Erzsébet 
Kis- és „nagyembergyermek” versek dr. Szilvási 
Csabától 

VII. évf. 3-4. szám 6-8. 

Sári Aliz Imola 
A fenntartható egészség, és mit tehetünk érte? – 
Czinege László előadása 

VII. évf. 1-2. szám 7-8. 

Sári Aliz Imola 
A tatai Szent Balázs templom régészeti 
feltárásáról 

VII. évf. 1-2. szám 44-45. 

Sári Aliz Imola Fenntartható erdő a természetőr szemével 
VII. évf. 1-2. 
szám 

10-11. 

Sári Aliz Imola Nagy Ádám előadása a tudatos VII. évf. 1-2. szám 10. 



médiahasználatról 

Sári Aliz Imola Öko-est Waszlavik Lászlóval VII. évf. 3-4. szám 9-10. 

Sári Aliz Imola 
Rejtélyes ősi kultúrák nyomában – Purisaca 
Golenya Ágnes előadása 

VII. évf. 1-2. szám 6-7. 

Sári Aliz Imola 
Szent Borbála emlékülés a Tatabányai 
Múzeumban 

VII. évf. 1-2. szám 40-41. 

Sóvágó Zsoltné - Adorján Mária – Duba 
Réka - Kissné Anda Klára - Nagy Éva - 
Szlatárovics Mónika 

Nemzetiségek hete könyvtárainkban VII. évf. 7-8 szám 4-7. 

Sóvágó Zsoltné - Adorján Mária Bosnyák Viktória Tatabányán 
VII. évf. 11-12 
szám 

6-7. 

Sóvágó Zsoltné - Adorján Mária - Kissné 
Anda Klára - Tarjánné Tihanyi Tímea 

Összefoglaló a XLVI. Komárom-Esztergom 
Megyei Könyvtári Hét tatabányai eseményeiből 

VII. évf. 9-10 
szám 

12-14. 

Szilassi Andrea 10 éves a NetNagyi klub – lemezbemutató 
VII. évf. 9-10 
szám 

10. 

Szilassi Andrea 
A MOKKA közgyűlésén az OSZK fejlesztési 
terveiről is hallottunk 

VII. évf. 5-6. szám 24-26. 

Szilassi Andrea Csapatépítő tréning és workshop Bajnán 
VII. évf. 9-10 
szám 

28. 

Szilassi Andrea 
Digitális jólétről és globális fenyegetettségről az 
Infoparlamentben 

VII. évf. 7-8 szám 25. 

Szilassi Andrea 
eBeutalóról, eReceptekről és egészségvédelmi 
appokról a NetNagyi Klubban 

VII. évf. 1-2. szám 8-9. 

Szilassi Andrea 
eMagyarország pontok metamorfózisa – Startol 
a GINOP 3.3.1 

VII. évf. 9-10 
szám 

35-36. 

Szilassi Andrea Internet Fiesta – Virtuális barangolás a Föld körül VII. évf. 3-4. szám 13-14. 

Szilassi Andrea 
Kibertámadások és védekezés ellenük – A 
NetNagyi Klub márciusi programjáról 

VII. évf. 3-4. szám 10-12. 

Szilassi Andrea Könyvtári hét a kistelepülési könyvtárakban 
VII. évf. 9-10 
szám 

27. 

Szilassi Andrea Megújult a könyvtár Vértessomlón is VII. évf. 1-2. szám 27-28. 

Szilassi Andrea Okos városok intelligens közösségi szolgáltatásai VII. évf. 5-6. szám 7-8. 

Szilassi Andrea SeniorNet klubok a világban 
VII. évf. 11-12 
szám 

10-11. 

Szilassi Andrea - Halász Adél 
Tatabánya – Székelyudvarhely online 
helytörténeti vetélkedő 

VII. évf. 9-10 
szám 

46. 



Szilassi Andrea - Horváth Géza, dr. 
Megismerem, megszeretem, megőrzőm - 
helytörténeti vetélkedő diákoknak 

VII. évf. 1-2. szám 38-39. 

Szlatárovics Mónika Színjáték a szeretet nevében 
VII. évf. 11-12 
szám 

26. 

Szlatárovics Mónika - Adorján Mária – 
Duba Réka - Kissné Anda Klára - Nagy Éva - 
Sóvágó Zsoltné 

Nemzetiségek hete könyvtárainkban VII. évf. 7-8 szám 4-7. 

Tarjánné Tihanyi Tímea - Adorján Mária - 
Kissné Anda Klára -  Sóvágó Zsoltné 

Összefoglaló a XLVI. Komárom-Esztergom 
Megyei Könyvtári Hét tatabányai eseményeiből 

VII. évf. 9-10 
szám 

12-14. 

Voit Pál, dr. Búcsú a JAMK-tól 
VII. évf. 9-10 
szám 

5-6. 

 
 
A KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK PUBLIKÁCIÓI AZ ÖKO-HÍREKBEN: 
 
Cikkek: JAMK Ökohírekben 
 
1, Nász János: Kertész leszek! sorozat Leindinger Dániellel és Balogh Péterrel. MTA előadás 
beszámoló.  
(Az MTA Könyvtár és Információs Központ és a Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus 
Ökológia Szakosztálya szervezésében 2016. november 21-én a vízgazdálkodás és a 
tájhasználat összefüggésein keresztül hallgathattunk meg két gondolatébresztő előadást.) 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1701 
 
2, Nász János: KönyvtárMozizás Öko-módon. Bakonysárkánytól Dömösig - KönyvtárMozi a 
környezettudatosítás jegyében. = JAMK Ökohírek, 2017. március 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1703 
(2017. január 31. Bakonysárkány Községi Könyvtár: Országos KönyvtárMozi programsorozat 
ökofilmjeinek bemutatása és beszélgetés a filmről) 
 
3, Nász János: Öko-est a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Az Élő Nap könyve. 
Gondolatok egy előadás kapcsán.= JAMK Ökohírek, 2017. április 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1704 
(2017. február 28. MTA MTA Könyvtár és Információs Központ Agora-programja és a 
Magyar Szociológia Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztályának „A sokoldalú Nap” 
című rendezvénysorozata) 
 
4, Nász János: KönyvtárMozi Dömösön is Könyvtárak összefogása a kisközösségek erősítése 
érdekében. = JAMK Ökohírek, 2017. április 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1704 
(2017. Február 27.-én az országos KönyvárMozi sorozatunk öko-rendezvénye, a dömösi  
Kőrösy László Községi Könyvtárban.) 
 
5, Nász János: A Nap hatása az egészségünkre és a Montreáli Jegyzőkönyv. 
Programbeszámoló. = JAMK Ökohírek, 2017. május 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1705 
 (2017. március 28-án A Nap szerepe a társadalom életében című tanulmánykötet második 
bemutató vitanapja a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjában  
„ A Sokoldalú Nap” rendezvénysorozat keretén belül valósult meg. Ezúttal is két 



tanulmányszerző, Dr. Páldy Anna orvos és Tóth Róbert meteorológus írásai kerültek 
megbeszélésre.) 
 
6, Nász János: Ételünk legyen orvosság. = JAMK Ökohírek, 2017. június  
 http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1706 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/533 
(2017.  Április 24. hétfő Öko-esték. Dr. Czinege László orvos-természetgyógyász előadása a 
JAMK-ban: Fenntartható egészségünk. 2. rész) 
 
7, Nász János: Visszatekintés Tatabánya művészettörténetére. =JAMK Ökohírlevél, 2017. 
július-augusztus 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1707-08 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/538 
(2017. Május 15.  Öko-esték. Wehner Tibor, Munkácsi-díjas művészettörténész, író, kritikus: 
Fenntartható város és művészet. Fejezetek Tatabánya város képzőművészetének történetéből.) 
 
8, Nász János: Ora et labora!, azaz imádkozz és tevékenykedj! – A szerzetesrendek ökológiai 
érzékenységéről. = JAMK Ökohírek, 2017. október 
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/6219 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/596 
(2017.09.18. Öko-esték: Bartók Gertrud, helyismereti tájékoztató: A szerzetesrendek 
ökológiai érzékenysége című előadása) 
 
9, Nász János: „Csak tiszta forrásból” öko-vetélkedő a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárban. = JAMK Ökohírek, 2017. november 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1711 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/588 
(2017.10.07. – „Csak tiszta forrásból” című városi ökovetélkedő döntője a 46. Könyvtári Hét 
rendezvénysorozataként) 
 
10, Nász János: Az Öko-estén egy malomban őröltünk. Dr. Kádár Péter: A tatai és 
környékbeli vízimalmok rendszere és a megye megújuló energiaforrásai című előadásról. = 
JAMK Ökohírek, 2017. november 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1711 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/617 
(2017.10.02. - dr. Kádár Péter A tatai és környékbeli vízimalmok rendszere és a megye 
megújuló energiaforrásai) 
 
11, Nász János: Könyvtárzöldítés Nyíregyházán is. = JAMK Ökohírek, 2017. december 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1712 
(Könyvtárzöldítés - avagy a József Attila Megyei Könyvtár környezettudatosító tevékenysége, 
hagyományos és nem hagyományos könyvtári eszközökkel. Prezentáció) 
2017. november 13. hétfő. Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – 
Kamaraterem 
 
12, Nász János: A Fenntartható egészség újratöltve. Dr. Czinege László orvos-
természetgyógyász előadása a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. = JAMK 
Ökohírek, 2017. december 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1712 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/635 
(November 20. Öko-esték: Dr. Czinege László: Fenntartható egészségünk, avagy mit tehetünk 
érte? III. Helyszín: József Attila Megyei és Városi Könyvtár)  
 



13, Sári Aliz Imola: A fenntartható egészségről a JAMK-ban. Öko-esték. = JAMK Ökohírek, 
2017. március 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1703 
 
14, Sári Aliz Imola: Negyvennyolcas katonanóták és vízi környezetvédelmi dalok. Waszlavik 
Gazi Tatabányán, a márciusi Öko-estén. = JAMK Ökohírek, 2017. május 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1705 
 
15, Horváth Szabolcs: Öko-este dalokkal, versekkel. 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1706 
 
16, Horváth Szabolcs: Mi a baj az étkezésünkkel és az étrendünkkel? Dr. Czinege László 
természetgyógyász 2. előadása 
http://www.jamk.hu/?q=hu/okohirlevel/okohirek1706 
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- In.: Jó szerencsét! Tatabánya 1896-2016 : várostörténeti tanulmányok / [szerk. ifj. 
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Önkormányzat : József Attila Me-gyei és Városi Könyvtár, 2017 (Tatabánya : 
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 Tatabánya válogatott történeti bibliográfiája / [összeáll. Bartók Gertrud]. - In: Jó 

szerencsét! Tata-bánya 1896-2016 : várostörténeti tanulmányok, p. 245-257. 
 

 Döntőre készülnek: három percben: Horváth Géza / Horváth Géza; V. T.- In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. (1992. okt. 1.)- ISSN 0863-
9168. - 28. évf. 038. sz. (2017. február 14.), p. 2. - ill. 

 
 Egészség és ökoszemlélet: három percben : Nász János / Nász János ; V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 004. sz. (2017. január 5.), p. 2. - ill. 
 

 Újdonságok és régiségek a megyei kincsek között: a könyvtár muzeális gyűjteménye 
az értéktárat gazdagítja / Dr. Horváth Géza; Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom 
megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. (1992. okt. 1.)- ISSN0863-9168. - 28. évf. 281. sz. 
(2017. december 2.), p. 4. - ill. 

 
 Megidézte a múltat: szerzetesrendek követendő szemlélettel / Bartók Gertrud ; Veizer 

Ta-más. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 235. sz. (2017. október 
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