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1. Rövid összefoglaló  

a. Sikerek, eredmények és trendek  

Három dolog határozta meg 2020-as működésünket: a koronavírus járvány, az új könyvtárunk 

építése és a költözés, valamint a közalkalmazotti körből való kikerülés 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár legnagyobb sikereként 2020-ban azt a tényt 

könyveljük el, hogy a könyvtár terei több helyszínen is megújultak: 

 A Modern Városok Program keretében tulajdonképpen új 

könyvtárépületet kaptunk teljesen új bútorzattal és technikai 

eszközökkel. Tereink a kétszeresére nőttek. 

 Saját forrásból sikerült teljesen felújítanunk a Felsőgallai 

Fiókkönyvtárunkat 

 Megkezdtük a Bánhidai Fiókkönyvtár teljes felújítását helyi képviselő 

keret segítségével.   

A fentiek azt is jelentik, hogy fiókkönyvtári hálózatunknak már csupán két könyvtára vár 

megújulásra. 

A kényszerű, koronavírus miatt elrendelt valamint a költözésünk miatti bezárás okán, a 

személyes használati mutatóink természetesen nagyon megcsappantak. A távhasználat, az 

online felületeink látogatottsága – az új szolgáltatásoknak köszönhetően – megnövekedett. 

Szintén sikerként könyveljük el pályázati munkánkat, hiszen ebben az évben minden pályázati 

forrást megnyertünk, amit megcéloztunk. 

A KDS pályázat segítségével megalkotott tananyagainkat, az OSZK-ba feltöltött fájlok 

technikai és tartalmi minőségét szintén sikernek könyveljük el. 

b. Tárgyévi innovációk, innovatív lépések 

2020-ban rákényszerültünk a digitális, on-line szolgáltatások, eszközök, eljárások 

használatára, másrészt új közösségi könyvtárhasználati, olvasásnépszerűsítési formák 

alkalmazására.  

Digitalizálás: Az aprónyomtatványaink digitalizálása, három témakörben e-learning tananyag 

készítése 

Online felületeken való rendszeres megjelenés: podcastok, kézműves filmek, adventi mesék  

készítése és közreadása 

Először rendeztünk Élő Könyvtárat a határon túli magyar irodalom népszerűsítésére 

Új technikai berendezések beszerzése (l. lejjebb) 

Az új könyvtárban új könyvtári terek kialakítása:  



 Tini sarok létrehozása:(A korosztály számára vonzó bútorzat, külön 

állomány kialakítása.  

 Nemzetiségi öböl kialakítása 

 Fonotéka kialakítása 

 Digitális labor eszközeinek beszerzése 

c. Az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények  

pozitív tényezők: 

 Helyi 10 %-os béremelés 

 Sikeres pályázati munka 

 Gyors átállás a kollégák részéről a home officera, illetve az online 

szolgáltatásokra 

negatív tényezők: 

 A közalkalmazotti körből való kikerülés 

 A korlátozások miatti bezárás 

 A költözés miatti bezárás 

 Kiszámíthatatlan működés 

 Humán erőforrás hiánya 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása  

a. Az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által 

(Megvalósult stratégiai célok zölddel) 

Stratégiai célok Fejlesztendő 

 A város könyvtára A megye könyvtára 

Szolgáltatásfejlesztés  helyismereti szolgáltatások 

 online-szolgáltatások 

 

 helyismereti 

szolgáltatások 

 KönyvtárMozi 

 

Humán erőforrás 

fejlesztés 

 képzések (külső-belső) 

 tanfolyamok 

 csapatépítés 

 munkaszervezés 

 szakmai napok 

 munkaközösségek 

 

Közösségi tervezés  rendezvényszervezés  

 kapcsolatépítés 

 élethosszig tartó tanulás  

 rendezvényszervezés 

 kapcsolatépítés 



 a megyében élők 

munkaerő-piaci helyzete 

Élő kapcsolatok 

kialakítása 

 PR 

 fenntartóval való kapcsolat 

 PR 

 

Az olvasási szokások 

fejlesztése 

 gyűjteményszervezés 

 hozzáadott érték 

 komplex program 

kidolgozása 

 

 módszertani segítség 

nyújtása 

Digitális 

kompetenciafejlesztés 

 komplex oktatási program 

kidolgozása 

 komplex oktatási program 

kidolgozása 

Kulturális alapellátás 

kiterjesztése a 

hátrányos helyzetűek 

számára 

 komplex program 

kidolgozása 

 kapcsolatépítés 

 módszertani tevékenység 

nyújtása 

 

Kiemelt eredményeink a stratégiai célok megvalósításában: 

  A Felsőgallai és a Bánhidai Fiókkönyvtárunk megújulása 

 Sikeres átköltözés az új könyvtárba 

 Helyismereti anyagok digitalizálása 

 E-learning tananyagok megalkotása 

 Új típusú könyvtári programok kialakítása 

 gyerekkönyvtár 

 muzeális dokumentumok restaurálása 

 Szervezetfejlesztési tréning  

b.  A pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését 

 Filmklub - Szolgáltatásfejlesztés 

 digitalizálás – Szolgáltatásfejlesztés, oktatási programok, helyismereti 

szolgáltatások fejlesztése 

 E-learning – belső képzés, szolgáltatásfejlesztés, szervezetfejlesztés 

 Irodalmi élőkönyvtár – rendezvényszervezés 

 Mesehíd (gyermekkönyvtár)  - Szolgáltatásfejlesztés, Az olvasási szokások 

fejlesztése 

 muzeális dokumentumok restaurálása – helyismereti szolgáltatásfejlesztés 



 OKN – pályázat – módszertani segítség nyújtása 

 Könyvtárautomatizálás – szolgáltatásfejlesztés, módszertani segítség nyújtása, 

Humán erőforrás fejlesztés 

 Színházbérlet pályázat: Szervezetfejlesztés 

 Gyermekkönyvhét - - Szolgáltatásfejlesztés, Az olvasási szokások fejlesztése, 

rendezvényszervezés 

 Helyismereti tábor – Helyismereti szolgáltatásfejlesztés 

 

3. Szervezet  

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 42 fővel látja el feladatait. 6, 5 fő a város 

fiókkönyvtáraiban dolgozik. A szervezet területén a legnagyobb változás 2020-ban a 

közalkalmazotti körből való kikerülés volt. Könyvtárunkban 1 fő nem fogadta el az ajánlatot. 

Az átalakulással kapcsolatban módosítottuk alapdokumentumainkat, azok már az új könyvtár 

adottságait és lehetőségeit is figyelembe veszik. 

a. Kompetenciafejlesztés (32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális 

szakemberek továbbképzéséről alapján) 

Munkatársaink az alábbi tanfolyamokon, képzéseken, továbbképzéseken vettek részt 

 Üzleti coach (ELTE PPK) – 1 fő 

 Biblioterápia (Pécsi Tudományegyetem) – 1 fő 

 Könyvtáros szakember (Veszprém, Kodolányi János Egyetem) – 1 fő 

 Minőségirányítási tanfolyam (Kecskemét, Katona József Megyei és Városi 

Könyvtár) – 1 fő 

 Elektronikus tananyagfejlesztés könyvtári környezetben – 2 fő 

 Padlórobotok használata a tanítási gyakorlatban - 5 fő 

 Kreativitásfejleszés és művészetterápia (Tata, Peron Music Alapítvány)– 2 

fő 

 

4. Infrastruktúra  

a. Fizikai terek állapotának változása 

A Modern Városok Program keretén belül központi könyvtárunk épülete teljesen megújult. A 

bútoraink is teljesen újak lettek. 2019. áprilisában történt az alapkőletétel, az új épületbe 2020 

szeptemberében költözhettünk. Az alapterület a kétszeresére nőtt (3 600 négyzetméter), és új 



közösségi terekkel bővültünk: Konferenciaterem, Alkotótér, Tanulótér, Digitális Labor, 

Muzeális Gyűjtemény, Oktatóterem 

A központi könyvtáron kívül megújult a Felsőgallai és a Bánhidai Fiókkönyvtár is: festés, 

burkolatcsere történt és  új bútorokat is kaptak. 

b. Infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

Az új könyvtárban minden eszközünk megújul. Nem csupán olvasói és könyvtárosi 

számítógépeket és nyomtatókat, hanem digitalizáló eszközöket (VHS, fénykép, mikrofilm, 

nagyméretű dokumentumok), 3D szkennert is sikerült beszereznünk. 

c. Egyéb infrastruktúra 

2 db önkölcsönző berendezéssel, automata könyvvisszavevő és kiadóval, állományvédelmi 

kapukkal, 3D nyomtatóval, indukciós hurokkal, digitális hirdetőtáblákkal, KIOSZK 

terminálokkal, okos televíziókkal, vetítővásznakkal, projektorokkal, interaktív táblával lettünk 

gazdagabbak a Modern Városok Program könyvtárfelújítása révén. 

 

5. Gyűjteményi információk  

a. Gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

Az év során a központi könyvtár új épületbe költözése és a pandémia miatti bezárás sem 

akadályozta a folyamatos, és az előző évekhez hasonló ütemben zajló gyűjteményfejlesztést.  

Megyei hatókörű nyilvános városi könyvtárként működünk, települési feladatokat is ellátunk, 

és tagja vagyunk az Országos Dokumentumellátási Rendszernek. Mindennek 

figyelembevételével a kulturális törvény 55., 65., és 66. §-a alapján, valamint Gyűjtőköri 

szabályzatunk szerint szervezzük gyűjteményünket. A könyvtárhasználói érdeklődési kört, a 

nemzetiségi szempontokat, a tanulást, kutatástámogatást figyelembe véve történik a 

gyarapítás. Kiemelkedően fontos feladat a helytörténeti dokumentumok beszerzése, a 

kötelespéldányok megőrzése. Könyvtárunk öko-arculatára tekintettel, különös gonddal 

gyarapítjuk a fenntarthatósággal és a környezeti neveléssel foglalkozó szép- és szakirodalmat. 

2020-ban is folytattuk a sikerkönyvek gyors, soron kívüli beszerzését. A Nemzeti Kulturális 

Alap Könyvkiadás Kollégiuma által támogatott ajándékkönyvek is folyamatosan érkeztek 

könyvtárunkba. 

Az állományapasztás nagyarányú volt 2020-ban, főként a központi könyvtárban selejtezésre 

kerülő dokumentumok száma miatt, de a fiókjaink által törölt dokumentumok száma is a 

háromszorosa volt a 2019-es évinek.  



A gyűjtemény méltó elhelyezésére 2020-ban az új könyvtárépület révén nyílt lehetőségünk. 

Nagyobb olvasótérrel számolhattunk, így növelhettük az állományunkból történő 

kiemeléseink számát az ifjúsági irodalom fizikai és katalógusunkban történő elkülönítésével. 

Muzeális gyűjteményünk is különtermet kapott, ahol az állományvédelem maximális 

biztosítása mellett az olvasók számára is lehetővé vált egy üvegajtón keresztül a muzeális 

dokumentumok egy-egy darabjának megtekintése. 

b. Gyűjteményfeltárás 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a Textlib integrált könyvtári rendszerben dolgozza 

fel, és teszi visszakereshetővé dokumentum-állományát. A feltárás mélységét a 

szaktájékoztatók és a helyismereti könyvtárosok határozzák meg.  

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága továbbra is 99 %-os, mert a hosszú ideje 

tervezett bakelit-állományunk katalógusunkba emelését a 2020-as esztendő végén kezdtük el, 

ami egyelőre nem befolyásolta számottevően a gyűjtemény elektronikus feldolgozottsági 

arányát az állomány egészéhez képest. 

Gyüjteményfeltárást alapvetően a katalógusainkkal és különböző analitikák feltárásával, 

bibliográfiákkal végeztük 2020-ban.  

Irodalmi analitikák készítése: irodalmi analitikák bevitele 32 db saját gyarapítású és 14 db 

NKA-tól kapott ajándék könyvből összesen 169 tanulmány és a hozzájuk kapcsolódó 

deszkriptorok. 

Katalógusok:  

 Helyismereti katalógus építés 

 Öko-cikk katalógus 

 Nemzetiségi katalógus 

c. Állományvédelem  

NKA pályázatból sikerült 3 muzeális dokumentumot sikerült restaurálni: 

Tóth Ferentz: Homilétika (1802), Monumenta Humgaricana, az-az Magyar Emlélezetes 

Írások (1817), A Mi Urunk Jesus Kristusnak Új Testamentoma (1754) 

Az új könyvtárban az állományunk egészét állományvédelmi csíkokkal láttuk el. 

d. Digitalizálás 

Könyvtárunk részt vett a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretén belül szervezett 

pályázaton. Az alábbiakat vállaltuk és teljesítettük: 

 3 db oktatási célú tartalomszolgáltatás fejlesztése és az ehhez 

kapcsolódó módszertani ajánlók (témakörök: Trianoni békeszerződés, 



Komárom-Esztergom megyei színháztörténet, Komárom-Esztergom 

megyei bányászattörténet) 

 a digitalizálás során létrejövő tartalmak részletes tárgyi és formai 

feltárása szabványos formában 

 az OSZK webarchiválási tevékenységének segítése 

 a digitális másolati példányok és kapcsolódó adatok átadása az OSZK-

nak 

A pályázat során az alábbi összetételben digitalizáltuk dokumentumainkat: 

 Bányászat Színháztörténet Trianon Egyéb 

Könyv 22 2 5 2 

Aprónyomtatvány 946 2 - - 

 

Ez összesen 11 839 db digitális leképezést jelent. 

       

6. Szolgáltatások (változások, trendek)  

a. Célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei 

 Gyermekkönyvtár: állományrészek korcsoportonkénti elhelyezése, Babasarok, 

Olvasásra születni program újraindítása 

 Nemzeti kisebbségek: német, szlovák, görög, lengyel és cigány nyelvű kínálatunkat az 

Országos Idegen nyelvű könyvtáron keresztül: 200.000 Ft+10.000ft roma keret 

pluszban alapján rendelhettük meg. A nemzetiségi ellátás továbbra is a prioritásaink 

közé tartoznak, ezért elkezdtük a nemzetiségi cikkbibliográfia készítése 

Felsőgallán német, Bánhidán szlovák különgyűjtemény áll az olvasók rendelkezésére. 

 Van Valami Filmklub: Rövid nyitva tartásunk során 9 alkalommal sikerült filmet 

vetítünk az érdeklődőknek. 

 Az Olvasólámpa olvasókörünket évi 10 rendezvényre terveztük, ebből 2020-ban két 

találkozó valósult meg 

 Ifjúsági referensz szolgálat, Tini sarok: Ez egy új szolgáltatásunk, melynek célja az 

olvasók átvezetése a gyermekirodalom világából a felnőtt könyvek közé. 

 DJP mentori tevékenység 

 

 



b. Helyben elérhető szolgáltatások 

 Könyvek, hangzó anyagok és egyéb dokumentumok kölcsönzését nyújtjuk olvasóink 

számára. 

 Könyv- és folyóirat állományunkat rendelkezésre bocsátjuk helyben olvasás céljára. 

 Ugyancsak helyben zenehallgatást, filmek nézését (NAVA) tesszük lehetővé. 

 Olvasónk kérésére szaktájékoztatást nyújtunk. 

 Olvasóink kérésére, irodalomjegyzéket, bibliográfiákat készítünk 

 Reprográfiai szolgáltatásaink: dokumentummásolást, szkennelést végzünk. 

 Igények alapján hazai könyvtárak gyűjteményéből könyvtárközi kölcsönzéseket 

biztosítunk olvasóink számára. 

 Helytörténeti gyűjteményt őrzünk és gyarapítunk Komárom-Esztergom településeire 

vonatkozóan.  

c. Távolról elérhető szolgáltatások 

 On-line katalógushasználat 

 Adatbázisok használata 

 Könyvtári felvilágosítás, olvasói kérések telefonon, e-mailen keresztül 

d. Közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 

Kiállítások: tárgyévre tervezett nyolc képzőművészeti kiállításból kettő valósult meg a 

Népház úti fiókkönyvtárunkban. Prioritást élveztek terveinkben a helyi, ellátó körzeti 

művészek, csoportok alkotásainak bemutatása és ezek mentén a könyvtárunk népszerűsítése, 

szakkönyveink bemutatása is 

Rendezvényeink, konferenciáink az ismert események miatt szinte teljesen 

meghiúsultak. A tavaszi és kora őszi időszakban tudtunk csak rendhagyó irodalmi órákat, 

Író-olvasótalálkozók, kulturális aktivitások a következők voltak. 

Rendhagyó irodalomóra: Kemény Zsófival, Lackfi Jánossal 

Író-olvasó találkozó: Vass Virággal 

Élő Könyvtár: Jász Attila, Orcsik Roland, Fehér Enikő költő „élő könyvekkel” 

középiskolások számára (pályázati rendezvény) Hazai és határon túli magyar írók-költők 

részvételével. Kulturális séták – séták három található az adatbázisban. 

OKN: 2020. október 5-11. Országos Könyvtári Napok Összesen 21 program, (kiállítás, on-

line rendezvények, énekkar, könyvbemutatók, kalandtúra, szöszmötölő, író olvasó találkozó, 

környezetvédelmi filmek nézése, megújult könyvtári fiók átadóünnepsége, öko-totó) 



Könyvtárunk 2020-ban összesen 38 rendezvényt szervezett, amelyen összesen 804 fő vett 

részt. A szervezett programok kevés száma a járványhelyzet valamint az év végi költözés 

miatt alakult így. 

A tavalyi évhez képest gyakorlatilag az rendezvények 30%-át tudtuk megrendezni, ehhez 

igazodik a résztvevők száma is, amely szintén a tavalyi érték 30%-a körül van. 

e.  Online felületek (honlap, közösségi média) 

A járvány miatt on-line felületeinken megsokszoroztuk aktivitásunkat, és új szolgáltatásokat 

is bevezettünk 

 

Facebook jamk gyerekkönyvtár olvasólámpa jamk poetry 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Üzenetek 

száma 26 27     0 0 4 1 

Kedvelők 3734 3880 394 460 0 0 139 143 

Bejegyzések   635     33 16 45 3 

Youtube jamk jamk poetry 

  2019 2020 2019 2020 

videok száma 6 66 22 0 

követők 4 33 58 55 

Instagram jamk 

  2019 2020 

postok 21 30 

követők 40 116 

Összes web 2  2019 2020 

követő 4369 4687 

post   750 

Honlap 

2020-ban a JAMK portálja 370 alkalommal frissült könyvtári rendezvényekkel, hírekkel, 

akciókkal, pályázati felhívásokkal, könyvajánlókkal és egyéb közérdekű információkkal. 



2020-ban a továbbra is a WordPress Newsletter bővítményével kezeltük a hírleveleket. 

Lapcsaládunk összes honlapján küldtünk ki hírlevelet. 

Podcast: 

 Könyvtári rádiónkat a kényszerű tavaszi bezáráskor indítottuk el: Retro lapszemle, irodalmi 

felolvasások, mesék, Zöld sarok volt műsoron tavasszal, majd szeptembertől letisztulva 

jelentkezik adásunk: Kultúrhőmérő műsorunknak  állandó szerkezete van: A tatabányai, 

megyei jelentőségű személyiségekkel folytatott beszélgetéseket Retro lapszemle, Zöld hírek 

és Zöld mese követi. 

Adventi mesék:  

December 1-24 között minden este egy adventi mesével kedveskedtünk youtube csatornánkon 

a legfiatalabbaknak. 

Lila kanapé:  

2020 decemberében indítottuk online beszélgető sorozatunkat, első vendégünk Lackfi János 

volt. 

JAMKkapu 

2020 januárjában kezdtük meg külsős céggel Android és IOS alapokon működő mobil 

applikációnkat fejleszteni. Az applikáció segítségével az olvasók tájékozódhatnak a könyvtári 

állományról, a könyvtár által szervezett programokról, hírekről, akciókról. Az applikációban 

emellett könyvajánlók, kulturális sétaleírások és játékok is helyet kapnak.  

 

7. Minőségirányítás 

2020 során egy fő elvégezte a kecskeméti Katona József Megyei és Városi Könyvtárban a 

minőségirányítási tanfolyamot. Szervezetfejlesztési tréning történt, átnéztük folyamatainkat, 

megújítottuk alapdokumentumainkat. 

a. Használói elégedettségmérés 

2020 során előkészítettünk az új könyvtár szolgáltatásainak a kialakításához egy használói 

igényfelmérést. 

b. Önértékelés 

2020-ban a minőségirányítási rendszer kiépítésének kezdeti lépéseként minden osztály 

elkészítette a részlegén dolgozók személyes, kompetenciákon alapuló humánerőforrás-

értékeinek összefoglalóját. 

Szintén a minőségirányítási törekvések részeként, 2020 elején elkészült az osztályokon 

végzett munkák folyamatleírása is.  



Munkafolyamataink áttekintésére nyílt lehetőségünk akkor is, amikor elkészítettük a Textlib-

e-learning tananyag kidolgozását könyvtárunk nyertes pályázata révén. Mindeközben 

alkalmunk nyílt módosítani, aktualizálni a vonatkozó belső szabályzatokat.  

8. Tudományos kutatás és kiadványok  

Bibliográfiáink: 

 Megyei írók bibliográfiájának elkészítése:  

 Autista szakirodalom a megyei könyvtárban:  

 Európai Hulladékcsökkentési Hét: könyveink e témában 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár Évkönyve 2020:  

 Nász János: A JAMVK zöld könyvtári tevékenységéről rövid összefoglaló 

 Dr. Horváth Géza: Tatabánya történeti kronológiája  1947-2019. kéziratban 

 Feketsné Kisvarga Anita: A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

gyűjteményszervezési gyakorlata és dokumentumállománya 

 Dr. Horváth Géza: Komárom-Esztergom megye könyvtárainak kiadványai  

2018–2019 

 Fábián Ildikó: Hetedik éve „dübörög” a KSZR 

 Márku Mónika: Digitalizálás a tatabányai József Attila Megyei és Városi  

Könyvtárban a KDS-K pályázat keretében 

 Márku Mónika: A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Trianon bibliográfiája 

 Szilassi Andrea: Időskorúak az infokommunikációs sztrádán. SeniorNet klubok a 

világban 

 Suller Ildikó Tünde: „Új időknek új dalaival…”Mit csináljunk, ami még nem volt? 

Mit vigyünk át? Hogyan fogjunk hozzá? 

Egyéb:  

 Mikolasek Zsófia: Színháztörténet Komárom-Esztergom megyében 

 Dr. Horváth Géza: Komárom-Esztergom megye bányászattörténete 

 Dr. Horváth Géza: Mi Komárom-Esztergom megyeiek vagyunk 

9. Partnerségi együttműködések  

kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási együttműködés 

és az önkéntesség:  

A megyei könyvtár partneri kapcsolatait a központi könyvtár, illetve a Tájékoztató és 

Bibliográfiai Osztály szervezi. Profiljának megfelelően szervezi együttműködéseit a 

helyismereti részleg és az ökológiai referens. 



A gyermekkönyvtár a foglalkozásaik és programjaik mellé rendelt partnerségről gondoskodik, 

míg a fiókkönyvtárak a vonzáskörzetükben építenek együttműködést. Szoros kapcsolatot 

ápolunk a megyében működő könyvtárakkal és társintézményekkel. Élő, napi kapcsolatunk 

van három határon túli testvérkönyvtárunkkal.  

Tagjai vagyunk a közgyűjteményi szakmai szervezeteknek, egyesületeknek.  

A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma: 60 

Iskolai Közösségi Szolgálat 2020-ban összesen 38 diák teljesítette nálunk önkéntes 

szolgálatát. Jelenleg 12 középiskolával van szerződésünk: 7 tatabányai, 2 tatai, 2 győri és 1 

komáromi iskolával.  

Önkéntesek jelentkeztek a könyvtárba, de a járványhelyzet miatt nem tudtuk fogadni őket. 

 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei  

a.  A könyvtár megjelenése médiumokban  

Megjelenési darabszámok: Összesen:211 esetben 

 Televíziós megjelenések (21 db) 

 Nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenések (78 db) 

2020-ban a nyomtatott folyóiratokban összesen 52, cikk jelent meg a könyvtárról. Ezen túl 26 

db megjelenés volt a könyvtár elektronikus folyóiratában a Kemlibben. 

Helyi sajtóorgánumokban 52 

• Komárom-Esztergom Megyei 24 óra:34 db 

• Kisalföld: 13  

• A Mi Tatabányánk: 2 

Elektronikus és helyi sajtóorgánum: 26 

KemLib (csak elektronikusan megjelenő lap – kemlib.jamk.hu): 26 db (2019 31 db) 

Online megjelenések (80 + 32 programajánló): 112 

Kemma.hu: 17 db  

Tatabanya.hu: 8 db   

Minalunk.hu 1 db  

Forrasradio.hu 8 db  

TKTV.hu 24 db  

Egyéb: 23 db 

 



b. Lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, 

kommunikáció) 

2020 során nagyon jó kapcsolatot építettünk ki a helyi sajtóval, a fenntartóval. Megújítottuk 

logónkat, ez minden bejegyzésünkön, levelezésünkön, felületünkön látható.  

 

11. A megyei hatókörű városi könyvtár a megye területén működő 

települési könyvtárakat érintő állami feladatairól szóló összefoglaló  

a. A megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus 

katalógus építésével kapcsolatos feladatokról 

2020-ban 19-féle helyről (nyomda, kiadó, magánszemély) érkezett könyvtárunkba 308 db 

kötelespéldány. Ebből 13-féle folyóirat és 120 db könyv került állományba. Digitalizálási 

tevékenységünket másik pontban mutatjuk be. 

b. A megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével kapcsolatos 

feladatokról,  

Minden Komárom-Esztergom megyei közkönyvtárat szeretnénk bevonni a Textlib integrált 

könyvtári rendszer működtetésébe, létrehozva egy közös katalógust. Ennek segítésére 2020-

ban e-tananyagot fejlesztettünk ki, mely a dokumentum-feldolgozástól az 

állományellenőrzésig teljes körű tájékoztatást nyújt a könyvtárosok számára az egyes 

feladatok elvégzéséhez. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár központi szerepet játszik a megye köz- és 

szakkönyvtárainak éves statisztikai adatszolgáltatásában, valamint a beszámolók és a 

munkatervek koordinálásában, továbbításában az illetékesek felé. 

A megyei könyvtár 2020-ban is tájékoztatást küldött a megye könyvtárainak a jogszabályi 

változásokról, a pályázati és a képzési lehetőségekről. Bevonta az intézményeket az Országos 

Könyvtári Napok rendezvénysorozatának megvalósításába, konferenciákon és szakmai 

napokon pedig mindig számítunk a megye könyvtáraiban dolgozó kollégák megjelenésére. 

Tatabánya területén belül 2020-ban is működtettük a fiókközi kölcsönzés rendszerét az egyes 

telephelyek között, míg a megye többi könyvtárának biztosítottuk a könyvtárközi kölcsönzés 

lehetőségét. 

c. A települési könyvtárak tevékenységét segítő 2020-ban nyújtott szolgáltatásokról, 

Rendszeresen adunk szakmai tanácsadást az osztályunkat megkereső szakmai szervezeteknek. 

A 2020-as esztendőben a dorogi Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 

valamint az Edutus Egyetem könyvtára kérte véleményünket, segítségünket. 



A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály jelenleg 60 kistelepülési könyvtár ellátását szervezi 

Komárom-Esztergom megyében (KSZR), 4 fő könyvtáros közreműködésével.   

Működésünk 4 fő területre terjed ki:  

1. Dokumentum-beszerzés: a kistelepülési könyvtárosok igénye szerint 2020-ban 8 

alkalommal rendeltünk dokumentumokat (könyv, folyóirat, AV dokumentum). Egy 

településre éves szinten kb. 100-300 új cím került beszerzésre.  

2. Tárgyi és dologi eszközök beszerzése: 2020-ban több településen is lecseréltük az 

elhasználódott könyvtárosi számítógépeket és multifunkcionális nyomtatókat, valamint 

pótoltuk a hiányzó eszközöket (pl. projektor) és beszereztünk még néhány kiegészítő bútort, 

egyéb dekorációt (pl. szőnyeg) is. 

3. Információellátás: Az információáramlást megkönnyíti a honlapunk (http://kem-

kszr.hu/) és a Facebook-on létrehozott zárt csoportunk, valamint folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot a kollégákkal e-mailen és telefonon is. Összegyűjtöttük a kistelepülési 

könyvtárakról a sajtóban megjelent cikkeket, valamint közzétettük a kollégák írásait szakmai 

folyóiratunkban (KemLib) is.   

4. Rendezvényszervezés: 2020-ban az 60 településen 132 rendezvényt szerveztünk a 

kistelepülési könyvtárosok aktív részvételével - ezúttal nemcsak a fizikai, hanem a virtuális 

terekben is (pl. online vetélkedő, virtuális kiállítás). A résztvevők száma összesen 4.971 fő 

volt, ez 38 fős átlaglétszámot jelent programonként. 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával 2020. szeptember 4. és október 

1. között 12 településen tartott filmvetítéssel egybekötött előadást a KönyvtárMozi 

szolgáltatás keretén belül.  

Kiemelt projektjeink: 

 Olvasótábor Pilismaróton 24 gyermek részvételével – fő tematikánk a Képregény volt. 

  „Az év kistelepülési könyvtára 2020” díj kiosztása 3 kategóriában (lakosságszám 

alapján): Epöl, Bajna és Vértesszőlős részére; „Az év kistelepülési könyvtárosa” 

vándordíj odaítélése Csernátoni Bernadettnek, a pilismaróti könyvtár vezetőjének. 

 A minden évben megjelenő „KSZR-naptár” elkészítése 2021-re. 

d. Az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzés végzéséről, 

2020. június 29-én 16 fő és július 20-án 10 fő részt vételével tartottunk Textlib 

tanfolyamot, melyen a beiratkozás, az olvasókra és a dokumentumokra vonatkozó 

adatok lekeresése, az ajándékkönyvek állományba vétele és a retrospektív állomány 

feldolgozás (honosítása) szerepelt a témakörök között. 



e-learning tananyagot hoztunk létre a TextLib integrált könyvtári rendszer 

használatáról 

Az én könyvtáram projekt folytatásaként 3 alkalommal szerveztünk szakmai napot a 

megyében tevékenykedő könyvtárosok számára. 

e. A települési könyvtárak fejlesztésének koordinációjáról, az ennek keretében megtett 

javaslatokról – 

Folyamatban lévő és befejezett könyvtárfelújítás Csépen, Dágon, Dömösön, Epölön és 

Sárisápon. Császáron a könyvtárhoz 2020-ban „hozzácsatolt” olvasóterem bútorozása, 

Tokodon pedig a meglévő polcok és a könyvtáros pult cseréje zajlott. 

Tarján - a KSZR támogatás mellett - NKA pályázat segítségével is szeretné 

kiegészíteni a 2019-ben újonnan kialakított olvasóterme bútorzatát és technikai 

eszközeit. 

 

11. A koronavírus-járvány okozta változásokról 

a. Milyen új szolgáltatások jelentek meg a megváltozott pandémiás helyzetben a 

könyvtárhasználók kiszolgálására? 

 Bevezettük a „fapados” könyvtári szolgáltatást: az olvasók emailben 

jelezhetik könyvigényüket, melyet a bejáratnál két napon belül 

átvehetnek. 

 Megsokszoroztuk honlapunkon és facebook-oldalainkon a 

könyvajánlatokat 

 Elindítottuk internetes rádiónkat: podcastjeinkben meséket, zöld 

híreket, érdekes beszélgetéseket, retro lapszemléket, irodalmi 

felolvasásokat hallhatnak a z érdeklődők 

 Decemberben Adventi mese videokkal jelentkeztünk 24 alkalommal a 

legkisebbek számára 

 Kézműves video bejegyzéseket tettünk közzé 

 Zöld kisfilmeket alkottunk meg 

 Az OKN rendezvényeinek egy részét online formában valósítottuk meg 

 Elindítottuk a Lila kanapé irodalmi beszélgetés – sorozatot 

 Minden szolgáltató helyünkön gondoskodtunk a kollégák és az olvasók 

védelmében plexifalról és fertőtlenítő eszközökről 

 



b. Részt vett-e valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elleni helyi 

védekezésben?  

Nyugdíjasoknak, öregek otthonának a kényszerű zárva tartás alatt, két esetbe mintegy 150 

könyvet és 200 folyóiratot adományoztunk a város önkormányzatával karöltve juttattuk el 

részükre. 

c. Milyen segítséget nyújtott a megyei könyvtár a veszélyhelyzet és a járványügyi 

készültség alatt megye területén működő települési könyvtárak számára?  

Folyamatosan tájékoztattuk a kollégákat a megjelent rendeletekről, egyéni esetekben 

(gyakran) segítettünk ezeket értelmezni. 

 

 

Tatabánya, 2021. február 3. 

 

 

Mikolasek Zsófia 

igazgató 


