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1. Rövid összefoglaló  
a. Sikerek, eredmények és trendek  

A 2021-es évet továbbra is a 2020-as évről ránk maradt hagyaték határozza meg: a 
koronavírus miatti kényszerbezárás és az új könyvtárépület megnyitása az olvasók előtt. A 
koronavírus járvány utáni újranyitás kiszámíthatatlansága nehéz helyzetbe hozza a könyvtárat, 
hiszen az ünnepélyes könyvtár átadó és az utána tervbe vett nyitóhét időpontja instabil. Ebben 
a pillanatban az április 11-i megnyitót tűztük ki célunkként (ezen a napon vette fel 
könyvtárunk a József Attila nevet), és az utána következő hétre programkavalkádot 
szervezünk: a lakosoknak és a szakmának egyaránt. Tudomásul kell vennünk azt is, hogy 
csökkentett költségvetéssel kell dolgoznunk és a bevételeink is el fognak maradni egy átlagos 
év bevételeitől. 
A 2021-es tevékenységünket az alábbi fő tényezők határozzák meg a fentieken kívül: 

 minőségirányítás elmélyítése 

 zöld programunk újragondolása 

 digitalizálás 

 önkéntesség 

 V4-es kapcsolatok elmélyítése 

 pályázati munka 
 

b. Tárgyévi innovációk, innovatív lépések 
2021-ben az alább innovatív lépéseket tervezzük: 

 Újra indítjuk az Olvasásra születni programunkat, mely programokkal, 
kiadványokkal (egy komplett boxszal) szólítja meg a kismamákat. 

  Új típusú együttműködéseket kötünk a civil és az intézményi szféra 
szereplőivel  

 Új szolgáltatásokat alakítunk ki a középiskolás korosztály számára 

 Az önkéntesség évét komolyan vesszük: megnyitjuk az önkéntesek 
számára a munkalehetőséget a könyvtárban 

  V4-es kapcsolatok: V4-es mintakönyvtárat hozunk létre, a témában 
konferenciát szervezünk  

 munkacsoportokat hozunk létre Ifjúsági szolgáltatások, Zöld könyvtár, 
Digitalizálás és Minőségirányítás témakörökben 

 Az új könyvtár technológia megismertetésére fokozott használó képzést 
indítunk 

 A megyében dolgozó könyvtárosok számára is munkacsoportokat 
hozunk létre 
 
 



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

Pozitív tényezők: 

 2020-ban megnyert, idén megvalósítható pályázataink 

 Az új könyvtár épület nyújtotta lehetőségek 

 A munkatársak szakmai és emberi kvalitása 

 Kapcsolatrendszerünk 

 Új munkacsoportok 
Negatív tényezők: 

 Koronavírus járvány miatti bizonytalanság 

 Létszámhiány 

 Anyagi erőforrás-hiány 
 

2. Stratégiai célok végrehajtása 
a. Az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka 

által 
2021-ben a stratégiai terv az alábbi célok megvalósítását tartalmazza: 

 minőségirányítási folyamatok és szemlélet elmélyítése, néhány 
területen a bevezetése 

 Zöld könyvtári profilunk új tartalmakkal való megtöltése 

 Digitalizálás: a helyismereti gyűjtemény egyedi dokumentumainak 
online elérhetővé tétele 

 Olvasásra nevelés különböző felhasználók számára: ebben az évben az 
Olvasásra születni programunkkal a legkisebbeket, a Tini 
szolgáltatások kialakításával a középiskolás korosztályt célozzuk meg. 
Fiókkönyvtárainkban a hátrányos helyzetű gyermekek számára 
dolgozunk ki komplex programot. 

b. a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését 
Minden, a tevékenységünk tekintetében releváns pályázaton elindulunk. 

 

3. Szervezet  
Könyvtárunk továbbra is 39,25 fővel működik, ebből hat fő munkahelye a fiókkönyvtári 
hálózatunkban van. Az új és hatalmas könyvtárépületben a kollégák elvesznek, a több szinten 
történő ügyeletadás kihívások elé állítja az ügyeleti beosztást készítő munkatársakat 2021-
ben. Az ebből adódó kihívásokat használó képzéssel próbáljuk meg kiküszöbölni. 
Problémának látjuk az „öregedő” könyvtárosok növekvő számát intézményünkben. A 
szakmai utánpótlás egy vidéki könyvtár számára nehézkes és esetleges. 

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

Folyamatban lévő képzések: Könyvtári szakember – 1 fő 
Tervezett képzések: 

 Minőségbiztosítás – 3 fő 

 Segédkönyvtáros – 1 fő 



 Az online tanulás módszerei és eszközei -  4 fő 

 Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés – 2 fő 

 Webarchiválás tanfolyam – 2 fő 

 Élménykönyvtár - módszertani segítség gyakorló könyvtárosoknak, újítás 
és tapasztalat a könyvtárosi munkában és attitűdben című távoktatási  
tanfolyam  – 1 fő  

A Könyvtári Intézet által meghirdetett képzéseket figyelemmel kísérjük,  azokon rendszeresen 
részt veszünk. 
 

4. Infrastruktúra 
a. Fizikai terek állapotának változása 

A tavalyi évben sikerült két fiókkönyvtárunkat megújítani. Két másik fiókkönyvtárunkra 
azonban ráfér a gondoskodás: Kertvárosi és Újvárosi szolgáltató helyeinket képviselői 
segítséggel és önerőből kívánjuk megújítani. Amennyiben ez megvalósul, fiókkönyvtári 
hálózatunkra joggal lehetünk büszkék. 
2021-ben a központi könyvtár fizikai tereiben nem tervezünk nagyobb változtatást. A 
központi könyvtár új tereinek „belakása”, élővé tétele idei feladatunk:  

 Öko-teraszunk berendezése erre az évre marad.  

 Tini-sarok élővé tétele 

 Fonotéka vonzóvá tétele 

 A könyvtár kávézójának beüzemelése 
b.    Infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

Új beszerzést ebben az évben nem tervezünk. 
c. Egyéb infrastruktúra 

Egyik gépjárművünk 2021 év elején (nem a mi hibánkból) gazdasági totálkárt szenvedett, egy 
új gépkocsi beszerzése ennek az évnek a feladata. 
 

5. Gyűjteményi információk  
a. Gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

Az állománygyarapításra tervezett összegből a továbbiakban is a gyűjtőköri 
szabályzatunknak, az ODR-tagkönyvtári elvárásoknak, a megyében élő nemzetiségek 
szükségleteinek és az olvasói igényeknek igyekszünk megfelelni. Gyarapítási stratégiánkat 
meghatározza továbbá a könyvtár öko-arculata, és a helytörténeti kutatómunka támogatása. 
A dokumentumrendelés és –érkeztetés valamint annak adminisztrációja, a beérkezett 
dokumentumok állományba vétele alapfeladataink közé tartozik. Kollégáink 2021-ben is 
biztosítani fogják nemcsak a központi könyvtár, hanem öt fiókkönyvtárunk olvasói számára is 
a gyors és precíz gyűjteményfejlesztést.  
Folyóirat- és napilaprendeléseinket is a gyűjteményfejlesztési kritériumoknak megfelelően 
hajtjuk végre nemcsak a központi könyvtárban, hanem a fiókokban is. Gondoskodunk a 
szaktájékoztatók által meghatározott folyóiratok tartós megőrzéséről, és a selejtezésre javasolt 
időszaki kiadványok törléséről. 
Érkeztetjük, adminisztráljuk a könyvtárunkba érkező ajándékkönyveket. 



Fogadjuk a kötelespéldányokat, figyelemmel kísérjük az állományba vételre javasolt 
dokumentumokat. 
A könyvtár által a pandémia idején készített podcastek elektronikus dokumentumként történő 
feldolgozása, és a megújuló honlapra utaló linkkel való ellátása is a 2021-es terveink közé 
tartozik. 
Ebben az évben nem tervezünk nagyarányú selejtezést a központi könyvtárban, de az 
elhasználódott, elavult dokumentumok törlése folyamatos lesz. A törölt dokumentumokból 
2021 őszén tervezünk könyvvásárt rendezni. 

b. Gyűjteményfeltárás 
2021-ben is biztosítjuk a központi könyvtárba és a fiókokba bekerülő dokumentumok gyors és 
szabályos feldolgozását.  
Tervezzük, hogy 2021-ben lezárjuk a papíralapú leltárkönyves nyilvántartásokat, ily módon 
teljes állományunk a számítógépes leltárkönyvekben kerül rögzítésre. 
Repertorizálás: 175 periodika átnézése folyamatosan, szakok szerinti elosztás, meghatározott 
elvek szerint a helyismereti, nemzetiségi, ökológiai cikkek válogatott gyűjtése és adattárba 
rögzítése/katalógusépítésnél is. Várhatóan: 3000 cikk elolvasása, bevitele, tárgyszavazása. A 
repertorizálás módszertanát a helyismereti részleg szempontjai alapján végezzük a 
tájékoztatók feladatkörei szerint.  
Sajtófigyelés: Megyénkről írták, megyei könyvtári hírek, város történeti kronológiája, Új 
Forrás analitikák (évi 10 számból) és Agora sajtófigyelése, a helytörténészek szakmai 
irányításával az egész osztály munkatársai folyamatosan végzi. Várhatóan: 3000 tétel 
Katalógusépítés, katalógusgondozás: Az olvasói általános összetett sok szempontból 
használható katalógusunk mellett szakfeladatként, szakkatalógusokat is építünk. 
Kívánatos a teljes katalógus rekordok folyamatos átnézése, gondozása: várhatóan 2-3000 
rekord vár még javításra. Kiemelt katalógusok: 
Helyismereti 
Nemzetiségi 
Ökológiai 
Irodalmi analitikák 
Új Forrás 
Idegen nyelvű könyvek 
Köztéri alkotások 

c. Állományvédelem 
Új munkafolyamattal egészül ki az állományba vétel, mivel feladatunk lesz a központi 
könyvtárba újonnan bekerülő, és a visszahozott könyvek bevételével illetve visszavételével 
egyidejűleg, azok RFID-tagekkel való ellátása is. 
Amennyiben pályázati lehetőségünk lesz rá, újabb három muzeális dokumentum restaurálását 
végezzük el. 
 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) 
a. Célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, 
zenét kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások 

Gyermekkönyvtár: állományrészek korcsoportonkénti elhelyezése, Babasarok, Olvasásra 
születni program újraindítása, Szülők polca, baba-mama klub, Down-szindrómás és egyéb 



szellemi fogyatékossággal élőket nevelő szülők klubja (utóbbival párhuzamosan mesekuckó, 
kézműves szöszmötölő a fogyatékkal élő gyerekeknek, fiataloknak) Új szolgáltatás 
bevezetésére is sor kerül a pandémia miatt: Zsákbamacska szolgáltatásunk során a gyerekek 
már ismert olvasási szokásainak alapján válogatunk és kölcsönzünk könyveket. 
Nemzeti kisebbségek: német, szlovák, görög, lengyel és cigány nyelvű kínálatunkat 
elsősorban az Országos Idegen nyelvű könyvtáron keresztül fejlesztjük.  A nemzetiségi ellátás 
továbbra is a prioritásaink közé tartoznak, ezért elkezdtük a nemzetiségi cikkbibliográfia 
készítése 
Felsőgallán német, Bánhidán szlovák különgyűjtemény áll az olvasók rendelkezésére. 
Az Olvasólámpa olvasókörünk számára ebben az évben 8 találkozót szervezünk. 
Ifjúsági referensz szolgálat, Tini sarok: Új szolgáltatásunk, melynek célja az olvasók 
átvezetése a gyermekirodalom világából a felnőtt könyvek közé. Kialakításában a 
középiskolások is részt vesznek 
DJP mentori tevékenység 
Szülők: A gyermekkönyvtárban nevelési kérdésekkel foglalkozó állományrészt helyeztünk el, 
ezek a könyvek bár felnőtteknek szólnak, gyermek olvasójeggyel is kölcsönözhetők. 
Hátrányos helyzetűek: Autisták számára kék óra bevezetés. A jövőt tekintve több tervünk is 
van a mozgássérültek, csökkent látóképességük könyvtári ellátására. Ez utóbbiakat 
figyelembe véve jelentősen fejlesztjük a hangoskönyv állományunkat.  

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.  
A megújult olvasóterekben egyszerre nyolcvan látogatót le tudunk ültetni és a két szintünkön 
tíz olvasói gépen, valamint az aulában hat további ponton tudnak böngészni. 
Továbbképzések, tanfolyamok/ külső, saját: részvétel, szervezés, lebonyolítás. Lehetőségek 
szerint kiemelten fontosnak tartjuk szakmai képzéseinket, a továbbképzéseket is. Ezt követeli 
tőlünk a könyvtáros és könyvtárosság megújulása az információs, digitális korból fakadó 
elvárások velünk és magunkkal szemben. Belső továbbképzések havi lebontásban. 

c. Távolról elérhető szolgáltatások 
On-line katalógushasználat 
Adatbázisok használata 
Könyvtári felvilágosítás, olvasói kérések telefonon, e-mailen keresztül 
Online beiratkozás 
Foglalás 
A világhálón való elérhetőségeink, szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük: facebook, 
instagram, youtube. 



Hírleveleink általános vagy speciális témákban rendszeresen hozzáférhetők igény szerint. 
Könyvtárunk honlapjáról rengeteg szakmai szolgáltató adatbázisa, katalógusa elérhető. 

d. Közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 
Rendezvények (könyvtári, szakmai, helyi, regionális, megyei, országos, nemzetközi 
rendezvények)  
Előadások szervezése: Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Őszi Országos könyvtári Napok, 
ODR országos konferencia, filmklub, Sörfesztivál, Faszénfesztivál, Bányásznap, Nyitott 
Kapuk rendezvénysorozat, Környezetvédelmi Világnap, Környezetnevelési konferencia, 
irodalmi, könyvbemutatók, író-olvasótalálkozók, hagyományos és on-line rendezvények 
szinte minden munkaterületünket érinti. Kiemelkedő fontosságot tulajdonítunk a 
jelenlétünknek, hiszen sokkal több lehetőségünk nyílik sokakkal megismertetni 
szolgáltatásainkat. 
Az egyik legfontosabb rendezvénynek tartjuk ebben az évben a könyvtárunk hivatalos 
megnyitóját és az azt követő tematikus hete, amikor végre elindulhatunk, amelyet április 11-
16. között tervezünk megvalósítani. 
Az Országos Könyvtári napok rendezvényeire a pályázat megjelenése után a fiókokkal és a 
megye településeinek könyvtárosaival megbeszéljük az országos tematikából adódó 
feladatainkat. 
Öko-estéket havi folytatásban tervezzük a nyitás után, két on-line öko-totót tervezünk a 
tavalyi sikerességük okot ad erre. 
A hagyományosan intézményünkben rendezett Országos Dokumentációs Rendszer 
konferenciája a huszadik születésnapját ünnepeljük ez évben. Az új Tudástárunk megnyitása 
után a lehetőségeink szerint mobil időpont megadásával szeretnénk megrendezni. 
konferenciát 40 érdeklődő könyvtár, szervezet 100 képviselőjével tervezzük remélhetően a 
már megnyitott intézményünk új előadótermében. A pályázatának elkészítése határideje: 
2021. március-április a konferencia szervezése és lebonyolítása:2021. augusztus 1. - 2021. 
október 21. között. 
Kiállítások: A könyvtár nyitását követően havonta megrendezésre kerülő kiállítások.  
 Az anyaintézményben: hat szépművészeti kiállítást terveztünk, míg a Népház úti fiókunkban 
a második félévtől hármat, főleg a helyi és vonzáskörzeti alkotók műveiből. Ezen felül két, 
országos érdekeltségű kiállítás is tervünkben van az Új Forrás irodalmi-kritikai folyóirattal 
való közös szervezéssel. 
Az Olvasólámpa olvasókörünk öt éves évfordulóját tavaly ünnepeltük, a járvány miatt sajnos 
két találkozóra került sor. Az idei Olvasólámpa foglalkozásainak tervezett központi témáit 
javarészt jelentős évfordulókra építettük. Az esetleges tavaszi nyitásunkat követően nyolc 
rendezvényt tervezünk. 
Az Élő Könyvtár találkozóinkat a középiskolákra fűztük fel és amennyiben pályázati források 
rendelkezésünkre állnak örömmel folytatnánk, mert sikeresnek ítéltük meg a tavalyit. 
Van Valami Filmklub: tematikus vetítéseit is szeretnénk tovább folytatni,10 alkalommal 
kortárs magyar és cseh filmek vetítésével. 
Ökológiai komplex program keretében az öko-esték rendezvénysorozatunk: 
Környezettudatosítás hagyományos és nem hagyományos könyvtári eszközökkel/kidolgozott 
17 programpontban meghatározás mentén, a fenntarthatóságról, holisztikus szempontok 



szerint, nem csak a környezetbarátoknak, természetkedvelőknek. Havi rendszerességgel 
tervezzük a nyitást követően. 
Könyvtári olvasótáborok szervezése, lebonyolítása, dokumentálása: amennyiben a 
korlátozások feloldása és a pályázati lehetőségeink megengedik, az ellátó körzet oktatási-
nevelési intézményeivel egyeztetve továbbra is fontosnak tartjuk a tanórákon kívüli 
ismeretbővítést és kulturális-ökológiai szemléletformálást. Célközönség az általános iskola 
felsőtagozatasai és a középiskolások. Nyertes pályázatunk van középiskolás korosztállyal 
megvalósítandó helyismereti médiatábor szervezésére. 
Gyermekkönyvtár:  
Író-olvasó találkozók: Varró Dani, Kovács Attila, Mészöly Ágnes  
Rendezvények: Eszterlánc zenekar, Fabók Mancsi Bábszínháza, Gyereknap, Fergeteges mese 
este, Anyák napi, szünidei, adventi szöszmötölők,  
Kirándulás az olvasó családokkal a Vitányvárba,  
Tematikus napok (Halloween-buli, Kutyatár),  
Mini konferencia/szakmai nap – a Magyar Népmese Napja alkalmából, 
Másképp mindenki más - olvasótábor 
Olvasópályázat 2 korcsoportnak, mesemondó verseny  
Akiben én lakom – Kortárs magyar gyerekversek, a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása 
kiállítás 

e. Online felületek (honlap, közösségi média) 
2021-ben az előző évben új szervert szereztünk meg. Ez azt jelenti, hogy honlapunk jelentős 
fejlesztésen megy keresztül, alkalmas lesz a digitális tartalmak tárolására. Ezzel régi vágyunk 
valósul meg: megfelelő lehetőségünk lesz a virtuális könyvtárunkat nyilvánosságra hozni. 
Online szakmai folyóiratunkat, a KemLibet új formába öntjük. 
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. 
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.  
Tovább erősítjük jelenlétünket a közösségi média felületein. 

 

7. Minőségirányítás  
2021-ben 3 fő vesz részt minőségirányítási tanfolyamon, képzésen. 

a. Használói elégedettségmérés 
Mivel az épületünk, szolgáltatásaink és a lehetőségeink is megújulnak az év folyamán, ebbe a 
megújulásba bevonjuk a használókat. 2021 februárjától körükben igényfelmérést végzünk. 

b. Önértékelés 



2021-ben értékeljük a munkavállalói elégedettségmérés eredményét, ennek konklúzióit 
beépítjük a mindennapi munkába. Félévente személyes vezetői visszajelzést kapnak a 
kollégák. 
Folyamatosan végezzük folyamataink áttekintését. 

c. Települési könyvtárak minősítésének koordinációja, előkészítése (1997. évi 
CXL törvény 66 §. j) pontja alapján) 

A felmerülő települési igényeket fogadjuk, segítségünket megadjuk. 
 

8. Tudományos kutatás és kiadványok  
a, A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2020-as évkönyvének megjelentetése 300 
példányban 
b, Tatabánya város történeti kronológiája 1947-2019. a város történetiségét végigkísérő 
hiánypótló kiadványt, egyelőre 500 példányban. Ez utóbbi több évtizedes kutatómunka 
eredménye. 
Könyvtárszakmai, helytörténeti, ökológiai és más tudományterületeket vizsgáló 
tanulmányaink nagy részét, szakfolyóiratokba, majd a leendő 2022-es évkönyvünkbe, kisebb 
írásokat, cikkeinket a szakmai folyóiratunkba (KEMLIB) tervezzük megjelentetni. A 
helyismereti kutatásokon kívül, 10 tanulmánnyal valamint 40 cikkel számolunk. 

 
 

9. Partnerségi együttműködések  
a. Kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási 
együttműködés és az önkéntesség 

Önkénteseket fogadni a nyitásunk után lesz erre módunk, az igényeket rögzítjük. 
Határon túli könyvtárszakmai kapcsolatok: Szlovákia: Érsekújvár: Anton Bernolák (Családi 
Könyvtár), Nyitra: Karol Kmetko regionális és városi könyvtár 
Románia: Székelyudvarhely /testvérkönyvtárak és együttműködési szerződéseink alapján. 
Megfontoljuk egy V4-es könyvtári találkozó létrehozását szlovák partnereinken keresztül. 
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. Tagjai vagyunk a 
közgyűjteményi szakmai szervezeteknek, egyesületeknek. Szoros kapcsolatot ápolunk a 
Család és Gyermekjóléti Központtal. 
A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma továbbra is 60.  
 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei  
Tevékenységkör: plakátok, meghívók készítése, infografikák, könyvtári arculat, DJP pont. 
Mind on-line, mind hagyományos formában való megjelenésünket kiemelt fontosságúnak 
tartjuk továbbra is. 
Hírlevelek: Lapcsaládunk összes honlapján továbbra is küldünk ki hírlevelet az igénylőknek. 



Minden eseményhez készült egyedi, valamint minden hónapban egy havi összefoglaló plakát 
készül, melyen az összes adott hónapban megrendezett nyilvános esemény fontosabb adatai 
szerepelnek. A plakátokon kívül a kiemelt, nagyobb látogatói számot feltételezhető 
eseményekhez egyedi meghívó is készül.  
A helyi sajtóval való rendszeres kapcsolattartás érdekében havonta több sajtólevelet is 
küldünk, programjainkról, közérdekű adatokról, új szolgáltatásainkról, könyvtári hírekről. 
Plakátkihelyezésünk a város 18 pontján látható, részben a partnereink fogadása alapján. 
Közösségi oldalaink közül 2020-ban a Facebook oldal volt a legaktívabb, valamint jelen 
vagyunk a Google Plus-on és a YouTube-on is. Az online csatornák használata jelentősen nőt 
és nőni fog az elkövetkező időkben, erre tervezünk, hiszen a könyvtár online térbe helyezte 
tevékenységeinek egy részét. A Facebookon folyamatosan kommunikáljuk programjainkat, 
szolgáltatásainkat, közérdekű információinkat. Ezek mellett közlünk szórakoztató, informatív, 
a könyvtárak és a tudás szellemiségét tükröző egyéb tartalmakat is. 

a. A könyvtár megjelenése médiumokban 
Média megjelenéseknél mintegy 500 esetben tervezünk: helyi kábel tv-k, rádió, periodikák, 
hírlevelek, on-line felületek, facebook, instagram stb. Szoros munkakapcsolatot építünk ki az 
ellátó körzet médiai munkásaival. A város, városkörnyék sajtósaival sajtóklubnak is 
szeretnénk helyet adni. 

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

Arculattervezésünkben nagyon fontos, hogy megjelenjenek benne a prioritásaink, az 
intézmény filozófiája: a nyitottság, a közszolgálat, a könyv és könyvtárosság, a városi és 
megyei értékek, helytörténet, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság. Az intézményünkben, a 
honlapunkon, a világhálón, az ügyvitelben, a rendezvényeinken, a kapcsolatainkban is mind 
ezt sugározzuk. 

 
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, 

2021. évben is folyamatosan kapcsolatot tartunk a Komárom-Esztergom megye területén lévő 
nyomdákkal, kiadókkal. Fogadjuk, érkeztetjük, és vezetjük a kötelespéldány-nyilvántartást, 
melyet minden évben az Országos Széchényi Könyvtárnak is a rendelkezésére bocsátunk. 
Gyűjtőköri szabályzatunkkal összhangban feldolgozzuk, állományba vesszük a 
kötelespéldányként érkezett dokumentumokat és biztosítjuk használóink részére a hozzáférést. 
Felmérjük a megye könyvtáraiban, hogy gyűjteményük mely részét szeretnék digitális 
formában megőrizni, ezekre digitalizálási tervet készítünk. 
A gyűjteményt feltáró elektronikus katalógusépítést 2021-ben is legjobb tudásunk szerint 
folytatjuk, egységesítjük, ha szükséges, javítjuk. 

b. A megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 
kapcsolatos feladatokról, 

A Komárom-Esztergom megye területén lévő könyvtárakat folyamatosan tájékoztatjuk a 
lehetséges pályázati és képzési lehetőségekről, valamint a jogszabályi változásokról. 



Bevonjuk 2021-ben is a kollégákat az Országos Könyvtári Napok programjainak 
szervezésébe, és meghívjuk őket ODR és egyéb szakmai konferenciánkra is. 
Rendezvényeinkről folyamatosan informáljuk a többi könyvtárat e-mailben és Facebook 
bejegyzésben. 
A nyilvános könyvtárak 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének összegyűjtése 
és feltöltése a Könyvtári Intézet adatbázisába a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály 
közreműködésével történik. A könyvtárak 2020. évi tevékenységéről szóló statisztikai 
adatszolgáltatás Komárom-Esztergom megyei területi központi intézménye továbbra is a 
megyei könyvtár. 
Tatabánya területén belül továbbra is működtetjük a fiókközi kölcsönzés rendszerét az egyes 
telephelyek között, míg a megye többi könyvtárának folyamatosan biztosítjuk a könyvtárközi 
kölcsönzés lehetőségét. 
A Textlib integrált könyvtári rendszer működéséhez készített e-learning tananyagunkat 
propagáljuk a kollégák felé, és javaslataikat beépítjük az egyes részekbe. 

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

2021-ben dokumentálni fogjuk mindazon szakmai szervezeteknek nyújtott tanácsadásunkat, 
mellyel megkeresik osztályunkat. 
2021 decemberében megszervezünk egy olvasószolgálati workshopot. Első körben önmagunk 
pallérozását tűztük ki célul. Ennek keretében tanulmányutat szerveznénk a Dr. Kovács Pál 
Könyvtár és Közösségi Térbe, a minket koordináló regionális könyvtárba, ahol az 
olvasószolgálati, feldolgozói, tájékoztatói munkával összefüggő tapasztalat- és tudásátadásra 
kérnénk a fogadó intézményt. 

Beszerzések: A dologi beszerzéseket (pl. kézműves anyagok) tömbösítve rendeljük meg a 
kedvezőbb ár érdekében. Kicseréljük az elhasználódott vagy javíthatatlanná vált informatikai 
eszközöket, valamint beszerezzük a könyvtárak „szépítéséhez” az egyéb kiegészítőket is. 

Rendezvényszervezés: településenként legalább 4 rendezvény szervezését bonyolítjuk le, a 
programok előadóival a költséghatékonyság érdekében keretszerződéseket kötünk.  

Közös programokat valósítunk meg az Internet Fiesta keretén belül. A könyvtárlátogató 
gyermekek számára ismét olvasótábort szervezünk Pilismaróton. Részt veszünk támogatóként 
a Leányváron megrendezésre kerülő történelmi versenyen.  

Dokumentumszolgáltatás: A települési könyvtárosok igényeit figyelembe véve szerezzük be 
dokumentumaikat az év folyamán nyolc alkalommal, előfizetjük a kollégák által kért 
folyóiratokat, és tovább gyarapítjuk a településeken az ÖKO-állományt. 

PR: Megújítjuk és a látogatók rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltató helyekkel kapcsolatos 
tájékoztató kiadványunkat. Összefoglalót készítünk a kistelepülési könyvtárosok számára a 
KSZR működéséről, valamint a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály munkájáról. 
Kicseréljük az elhasználódott vagy elveszett intézménynév táblákat. 

A KemLib folyóirat KSZR rovatában és a honlapunkon publikálási lehetőséget biztosítunk a 
kistelepülési könyvtárosok számára. Megújult weboldalunkat aktuális tartalmakkal töltjük fel, 



és rendszeresen megosztjuk híreinket, információinkat a KEMKSZR Facebook csoportban a 
települési könyvtárosokkal.  

2021-ben is átadjuk 3 - lakosságszám szerinti - kategóriában „Az év települési könyvtára”, 
valamint „Az év kistelepülési könyvtárosa” vándordíjakat. 

A kistelepülési könyvtárosok bevonásával 2020 januárjában digitális kompetencia felmérést 
végeztünk, így célzott segítséget tudunk nyújtani a kollégáknak informatikai tudásuk 
bővítésében (pl. MS Office továbbképzés). Az osztály 2021 folyamán legalább két 
alkalommal szakmai napot is szervez.  

A 2020-ban beszerzett Bee-botok és Blue-botok (padlórobotok) használatának bemutatásával 
ösztönözni próbáljuk a könyvtárosokat az eszközökkel kapcsolatos foglalkozások 
kidolgozására. 
 

d. Az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzés végzéséről, 
2021-ben folytatjuk a könyvtárosok ismereteinek bővítéséhez a Textlib tanfolyamokat, 
egyúttal propagáljuk a megyei könyvtár dolgozói által a Textlib használatához összeállított e-
tananyagunkat is. 
Megismertetjük a települési könyvtárosokat a 2020. évi statisztikai adatszolgáltatás 
változásaival, és tájékoztatjuk őket az űrlap várható további módosításairól.  
 

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

A felújított könyvtárak (Annavölgy, Csép, Dág, Dömös, Dunaszentmiklós, Epöl, Sárisáp) 
átadását megszervezzük, valamint további 4 település (Ácsteszér, Csatka, Kocs, Szárliget) 
könyvtári szolgáltató helyének megújításában segédkezünk (KSZR illetve NKA 
támogatással). 
 
 
 
Tatabánya, 2021. február 8. 
 
Mikolasek Zsófia 
igazgató 


