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I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT 

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ 

KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES 

BEMUTATÁSA 

 

 

 

a) Kulturális alapellátás 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár kiemelkedően fontos feladatának tartja a határon túl élő magyar 

lakosság anyanyelvű irodalommal való ellátását. Több mint 50 éve működik együtt a 

muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár és a Berzsenyi Dániel Könyvtár a muravidéki 

magyarság és a Rába menti szlovének könyvellátásának ajándék és csere formájában történő 

megvalósulásában. Konferenciákat, anyanyelvi programokat szervezünk együtt, valamint mindkét 

fél külön is az ellátott településeken. 

 május 8. Részvétel és szakmai konzultáció a Bibliobusz konferencián, a 

muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban 

Hasonlóan hagyományos kapcsolatot ápolunk az alsóőri Média és Információs Központtal 

(UMIZ), valamint az eisenstadti Burgenländische Landesbibliothekkel, az ausztriai 

Burgenland tartomány magyar anyanyelvű lakosságának ellátására. 

 október 30. Háromnyelvű gyermekkönyvek bemutatója Alsóőrben 

 

Elvégzett feladatok: 

 A fenti célok támogatására magyar nyelvű irodalmat vásárolt könyvtárunk és 

juttatott el a partnerkönyvtár segítségével a magyarlakta szlovén települések 

könyvtáraiba. 

 Magyar nyelvű folyóiratokat fizettünk elő a partnerkönyvtárak számára. 

 Irodalmat népszerűsítő és szövegértést fejlesztő rendezvényeket szerveztünk a 

magyarlakta településeken. 

 november 5. Meseláda Pártosfalván 

 november 10. Meseláda Hodoson 

 

Nemzetközi kiadványcserét bonyolítottunk: 

• Burgenländische Landesbibliothek, Eisenstadt – megkaptuk tőlük a Burgenländische 

Heimatblätter című időszaki kiadványt, 

• Pokrajinska in Studijska Knjiznica, Murska Sobota (Muraszombati Területi és Tartományi 

Könyvtár) – 2015-ben előfizettük számukra a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, a Nők Lapja 

(2 példány), a Családi Lap (2 példány), a Könyvtári Levelező/lap, a Digitális 

Fotómagazin, Bucimaci című folyóiratokat, ezen kívül még a Vasi Honismereti és 

Helytörténeti Közleményeket küldtük el részükre, továbbá 246 560 Ft értékben 

vásároltunk számukra könyveket a tőlük kapott kiadványokért cserébe, 

• Népújság: a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézettől kapjuk Lendváról, 

• a Porabje című szlovén folyóiratot a Magyarországi Szlovének Szövetsége bocsátja  

      rendelkezésünkre, 

• Mariborból kapjuk (Univerzitetna knjižnica) a Casopis za zgodovino in narodopisje :  

      review for history and ethnography c. negyedévente megjelenő időszaki kiadványt. 
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b) Kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés 

 

Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatásainak akadálymentes hozzáférésének biztosításával, 

rendezvényeivel támogatja a város és a megye területén az élethosszig tartó tanulás, az 

önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, 

továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás fejlesztését. 

Ennek érdekében végezte 2015. évi gyűjteményfejlesztését, szerezte be időszaki kiadványait, 

szervezte rendezvényeit. 

Kiemelten figyeltünk az élethosszig tartó tanulás támogatására: 

 az egymásra épülő oktatási szintekhez szükséges irodalom beszerzésével, különös 

figyelemmel a nyelvtanulásra,  

 minőségi információ szolgáltatásával, 

 az információkeresés módszereinek tanulásához rendszeresen nyújtott egyéni és csoportos 

képzésekkel,  

 ismeretterjesztő és az olvasás iránti érdeklődést fejlesztő programok szervezésével. 

 

A könyvtár esélyegyenlőségi programjának eddig megvalósított elemei közé a helyi roma 

közösséggel való kapcsolat erősítését terveztük, ennek érdekében együttműködési 

megállapodást kötöttünk Szombathely MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatával közös 

kulturális programok létrehozására. A rendezvények támogatásához pályázatot nyújtottunk be a 

Roma kulturális események megvalósításának támogatása ROM-RKT-15 kiíráshoz, ahol 

600 000,-Ft-ot nyertünk el.  

 

A megvalósított rendezvények kiemelkedő érdeklődés mellett történtek meg.  

 

A Roma kultúra napja 

2015. április 9. 

Ferkovics József kiállítása, a festőről szóló film (Boros Ferenc és Rozmán László: Sárga, piros, 

kék) bemutatója. Találkozás Nótár Ilona írónővel. 

 

Az ÜNNEPI KÖNYVHÉT eseményeihez kapcsolódtak: 

2015. június 4.  

Holdosi József emlékest halálának 10. évfordulója emlékére, a család és a tanítványok 

közreműködésével (moderátor Dr. Beck Zoltán romológus és Dr. Bokányi Péter 

irodalomtörténész), a Kányák című regény felolvasása a tisztelők által, meghosszabbított 

nyitvatartással. 

 

2015. június 5. 

Az Ünnepi Könyvhét szombathelyi megnyitóján közreműködött a cigány világzenét játszó 

Karaván família 

 

2015. június 11.  

Találkozó Jónás Tamás és Kalla Éva költőkkel 

 

ROMA HOLOKAUSZT 

2015. augusztus 3.  

Emléknap. Kamarakiállítás Ferkovics József holokauszt témájú képeiből, a megnyitón 

Bársony János és Daróczi Ágnes Kali Trash– Fekete félelem, Pharrajimos – Szétvágatás, 

Samudaripen –Legyilkolás című könyvének bemutatójára került sor, Dr. Puskás Tivadar, 

Szombathely MJV polgármesterének köszöntőjével.  
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Ugyanezen a napon koszorúzáson vettek részt a könyvtár munkatársai a szombathelyi 

emlékműnél.  

 

ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK 

2015. október 11. Könyves vasárnap. 

Találkozó Horváth Gyula és Nagy Gusztáv költőkkel  

Kiállítás Horváth Gyula vers-grafikáiból 

 

2015. november 18. 

Romák, cigányok a tudomány és a művészetek terében. Konferencia  

Előadók: Dr. Beck Zoltán PhD, Kardos Ferenc, Junghaus Tímea, Dr. Takács Dóra PhD, Takó 

Annamária 

 

A szabadidő kulturált eltöltéséhez, közösségek kialakításához hozzájárult könyvtárunk gazdag 

rendezvényszervező tevékenysége. Létrehoztunk és támogatunk az intézmény falai között 

kisközösségeket:  

 heti rendszerességgel jóga- és életmódklubot aktív látogatottsággal és havonta olvasókört 

az értékes irodalom kedvelőiből; 

 a Polgári Egyesület Szombathelyért civil szervezettel közös rendezvényeinken neves 

előadókkal (Hűvösvölgyi Ildikó, Dr. Csath Magdolna, Schöpflin György, Dr. Bencze 

Izabella, Kondor Katalin, Dózsa László) napjaink kulturális és gazdasági életével 

kapcsolatos előadásokat szerveztünk, valamint a Szenczi Molnár Albert Kör programjait 

támogattuk (irodalmi est Trianon emlékére, filmbemutató egy erdélyi faluról);  

 a 14-25 éves korosztály számára bemutatkozási lehetőséget teremt Bájoló című 

sorozatunk, amelynek keretében irodalommal és zenével foglalkozó fiatalokkal 

ismerkedhettek meg a látogatók Pócza András, Doma Bence, Puskás Mátyás, Varga 

Bence, Vesztergom Péter. 

 

A közösségi innováció részeként a megye és a város történetének megismerését és 

hagyományainak ápolását támogató kutatásokat (Savaria Fórum: Anno 17 helytörténeti téma 

támogatása, Szombathelyi elsők című interaktív előadások különböző korosztályú csoportoknak, 

heti kronológia a Szombathelyi7 című városi lapban) és programok létrehozását segítjük, ill. 

kiállításokat szervezünk (Tájképek a Vasvári Békeház képzőművészeti gyűjteményéből, Életünk 

folyóirat Savaria Szálloda emlékszámának bemutatója). Helytörténeti témákat és eseményeket 

bemutató írásokat teszünk közzé portáljainkon (http://www.vasikonyvtarak.hu/, 

http://www.vasidigitkonyvtar.hu/), és a médiában (Szombathelyi elsők: 

http://www.alon.hu/rovat/temak/szombathelyi-elsok ). Ezek a programok és publikációk élvezik a 

helyben élő lokálpatrióták támogatását. A Facebookon szerveződött közösség rendszeres 

találkozója és ismereteik megosztása hozzájárul a településen élők közösségi szemléletének 

kialakításához.  

Gazdag helytörténeti dokumentumgyűjteményünk képezi az alapját annak a szolgáltatásnak, 

amelynél az igény már jelentősen meghaladja a teljesítési lehetőségeinket, elsősorban a munkaidő 

ráfordítás miatt. A Születésnapi csomag címmel meghirdetett összeállítás egyrészt népszerűsíti 

értékes dokumentumainkat, másrészt kiegészíti nehezen teljesíthető bevételi kötelezettségünket. 

2015-ben 128 Születésnapi csomag készült 695 800,- Ft értékben. 

  

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

2015. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításai, az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások. 

Az év során két alkalommal került sor a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására,  

 februárban a jogszabályi változások (68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet; 120/2014. (IV. 8.) 

Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről), a számlavezető bank 

változása, valamint partnereink számában történt bővülés és a szervezet struktúrájának 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
http://www.vasidigitkonyvtar.hu/
http://www.alon.hu/rovat/temak/szombathelyi-elsok
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átalakulása (vezetésváltás) miatt új SZMSZ lépett hatályba, 30/2015. (XII. 27.) JTKB 

számú határozatban 2015. február 16–án fenntartónk jóváhagyta. 

 Októberben az intézmény gazdálkodásában (a 2014. évi XCIX. törvény alapján az 

Áht.10.§-a (4a) bekezdése szerint) április 1-től történt változás következtében 306/2015. 

(X. 20.) JTKB számú határozattal ismét új SZMSZ készült. 

 

2015. április 1-től a könyvtár gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodási feladatok 

ellátása (költségvetés tervezése, előirányzatok módosítása, átcsoportosítása és felhasználása, 

pénzügyi számviteli rend betartása, pénzügyi adatszolgáltatás, beszámolás) a Szombathelyi 

Egészségügyi és Kulturális GESZ-szel kötött feladatmegosztási megállapodásban foglaltak szerint 

történik. Az irányító szerv döntése alapján valamennyi költségvetési előirányzata felett önállóan 

rendelkezik. 

A gazdasági szervezet kiválása a teljes szervezet átalakításával járt. A gazdasági igazgatóhelyettes 

egyben az üzemeltetési osztályvezető is volt, az általa teljesített feladatkörök az igazgató és az 

általános igazgatóhelyettes munkakörébe kerültek, így: a kötészet, karbantartás, takarítás, 

gépkocsi üzemeltetés. Az olvasószolgálati osztályvezető vette át a biztonsági szolgálat irányítását.  

Az átszervezés következtében az említett vezetők jelentős többletmunkát végeznek, a 

könyvtárigazgató munkaidejének mintegy 20%-a fordítódik gazdálkodási és üzemeltetési 

feladatokra.  

 

 

 

  

  

  

2014. tény 2015. terv 
2015. évi 

tény 

Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

48,5 48,5 45,5 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 8  8 7 

Könyvtáros 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 24 24 24 
átszámítva teljes munkaidőre 23,5 23,5  23,5 

Egyéb  
összesen 10 10 10 
átszámítva teljes munkaidőre 9,25 9,25 9,25 

Mindösszesen 
összesen  34 34 34 
átszámítva teljes munkaidőre 

(4+6) 

32,75 32,5 32,75 
az Egyébből 

felsőfokú 

végzettségű 

összesen 1 1 1 
átszámítva teljes munkaidőre 1 1 1 

Egyéb alkalmazott 15,75 15,75 12,75 
Önkéntesek száma  54  107 
Közfoglalkoztatottak száma 1  1 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 

lakosságának száma) 

23,5 23,5 23,5 
 

 

 

Az önkéntesek tervezett létszámát felülírta a középiskolások részéről érkező nagyszámú igény a 

közösségi szolgálat intézményünkben történő teljesítésére (91 fő). A hatékony és a 

szabályozásnak megfelelő hospitálás és a munkavégzés felügyelete komoly feladatot rótt a 

mentorként dolgozó munkatársakra.  

A munkatársi létszám a gazdálkodó szervezet munkatársainak kiválásával csökkent, a feladatokat 

az addig is túlterhelt munkatársak között osztottuk szét. Alacsony a gyűjteményfejlesztéssel és -

feldolgozással foglalkozó szakemberek száma, ezen az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok 

munkakörének megosztásával próbálunk segíteni. 
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III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése  
Intézményünk alapfeladata nem változott. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása és 

nyilvántartása áll, melyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése, védelme és a 

könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat városi nyilvános könyvtári 

alapellátásban a fiókhálózattal együtt gyakoroljuk, beleértve az irodalom- és könyvtárnépszerűsítő 

közösségi programokat, és az IKT hozzáférés biztosítását is. A központi könyvtár emelt szintű 

közkönyvtári szolgáltatásokat nyújt a személyes használatra jelentkező érdeklődőknek, 

intézményi partnereinek, szervezeteknek, továbbá internetes tartalomszolgáltatásai révén távoli 

felhasználóknak is. Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap Vas megye egészére vonatkozóan a 

honismereti-helytörténeti gyűjtés, a bibliográfiai számbavétel, az erre épülő kiadói tevékenység. 

Megyei könyvtárként ellátjuk a kulturális törvényben meghatározott állami feladatokat. 

 

Egyéb feladatként veszi számba alapító okiratunk a kiadói tevékenységet, amely a helytörténeti 

tudományos munkához kötődik. A közművelődési tevékenységet a könyvtár- és 

irodalomnépszerűsítéshez kapcsolódva folytatjuk, továbbá kiegészítjük azokat élményforrásul 

szolgáló zenei, képzőművészeti találkozásokkal. A folyóirat kiadás az Életünk irodalmi, 

művészeti és kritikai folyóirat közreadását jelenti. 

 

Az Életünk kiadása 

 

A szerkesztőség munkatársai: Alexa Károly főszerkesztő és Dr. Bokányi Péter főszerkesztő 

helyettes.  

 

A folyóirat kiadásához 2 900 000 Ft támogatást nyújtott a NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma 

3341/00265 azonosító számú pályázata. 

 

2015-ben az Életünk valamennyi lapszámát a tervezett terjedelemben megjelentette. A 

munkatervhez képest a két, tervezett dupla szám megjelenési ideje módosult: a 2015/7-8 és a 

2015/10-11-es számaink jelentek meg összevonva. 

Az Életünkben megjelent anyagok válogatását a hagyományoknak megfelelően a művek önértékei 

alapján történő válogatás jellemezte. 2015-ben is hű maradt a folyóirathoz a megszokott, ismert és 

az olvasóközönség körében kedvelt szerzői kör: Czakó Gábor, Csák Gyula, Fábián László, Faludi 

Ádám, Molnár Miklós, Zalán Tibor például, akik rendszeresen jelen voltak évfolyamunkban ez 

évben is. Új alkotókat is köszönthettünk Veres Zsuzsanna és Fenyves Marcell személyében, akik 

idén jelentkeztek először a lapban, s váltak rendszeres szerzőinkké. 

A folyóirat szépirodalmi közlései mellett az elmúlt években törekedett esszérovatának erősítésére, 

ez a munka 2015-ben is mutatta eredményét: az esszérovat az elmúlt években megismert 

színvonalon működött ez évben is. Kritikai rovatunk erősítésén évek óta dolgozunk: 2015-ben 

sikerült az egyes lapszámokban a kortárs magyar irodalomról szóló, színvonalas kritikát 

közölnünk. 

Az egyes lapszámok képanyaga – ahogy a korábbi években is – egy-egy kortárs alkotó életműve 

köré szerveződik. Ez évben – a teljesség igénye nélkül – Schrammel Imre, Kamper Lajos, 

Ferkovics József és mások munkáit mutattuk be minden esetben az azokat értelmező, értékelő 

dolgozatok kíséretében (Dvorszky Hedvig, Sümegi György és Gál József írásai például). 

2015. szomorú feladatot is rótt az Életünkre: 2015/9 lapszámunkban: augusztusban az Életünk 

egykori szerzőjére, a váratlanul elhunyt Prágai Tamásra, emlékeztünk egy összeállításban. 

Két tematikus lapszámot terveztünk ez évre: a 2015/7-8 a szombathelyi, 100 éves Kovács Szálló, 

2015/12 számunk a kőszegi illetőségű, 150 éve született Chernel István emléke köré épül. Ahogy 

azt a szerkesztőség korábban célként megfogalmazta, e lapszámainkban igyekeztünk kilépni a  
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hagyományos, irodalmi és művészeti folyóiratok biztosította tartalmi keretekből.  A témák révén 

egykorvolt, Vas megyei, magyarországi világokat kívántunk megidézni: a 100 éves szálloda 

kapcsán a 20. század elejének szombathelyi, polgári életét; Chernel István emlékezete pedig 

alkalmat adott arra, hogy – a Németországban élő leszármazottak segítségével – betekintést 

nyújthassunk egy meghatározó, magyar arisztokrata család múltjába, közelmúltjába és jelenébe. 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma több mint 5 millió forint értékben támogatta a 2015-ben 

benyújtott digitalizálási pályázatunkat benne az Életünk irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 

1963-2013. számait. 

 

Gyűjteményfejlesztés – állományépítés  

A központi könyvtár beszerzési kerete és az egyéb források 8 776 egységnyi gyarapodást 

eredményeztek (ebből egyebek mellett könyv 7 567, CD 180, MP3 32, DVD 390 egység volt). A 

városi fiókkönyvtári növekedés 854 egység volt. 2015-ben a Márai-program ötödik ütemének 

keretében 637 könyvvel és 10 CD-vel gyarapodtunk ajándék címén (2014-hez képest azért 

mutatkozik ekkora eltérés az ajándékok terén, mert akkor egy évre esett a Márai-program 3. és 4. 

ütemében rendelt dokumentumok kiszállítása és az NKA könyvtámogatása is, összesen 3 057 

egység).  

A központi könyvtár és fiókkönyvtárai számára 4 051 e Ft értékű (304 db = 251 cím) kurrens 

periodikum előfizetése történt nyomtatott és 4 cím (Magyar Orvosi Bibliográfia, Jogtár, 

Évfordulónaptár, A magyar közélet kézikönyve) elektronikus formában.  

Beszerzett művek iránti érdeklődés  

Összehasonlításképpen a 2014-es és 2015-ös adatokat gyűjtöttük össze minden 

dokumentumtípusra vonatkozóan. Nem vettük be a szűrésbe a KSZR forrásból vásárolt 

dokumentumok, valamint a fiókkönyvtárak példányrekordjait, mivel ezek az OLIB 8.2 integrált 

rendszerben nyilvántartottak ugyan, de kölcsönzésre vonatkozó adataik nem állnak rendelkezésre 

kihelyezettségük okán. 

 2014. tény 2015. tény 

ODR vétel (db) 1 090 1 141 

Kölcsönzések száma*, ODR vétel 1 744 1 643 

Egy ODR dokumentumra jutó kölcsönzés 

(kölcsönzések száma/db) 

1,6 1,4 

Egyéb vétel (db) 

fiók nélkül 

5 054 6 653 

Kölcsönzések száma, vétel 22 572 26 697 

Egy dokumentumra jutó kölcsönzés (kölcsönzések 

száma/db) 

4,5 4,01 

*Ezek az értékek annál magasabbak, minél távolabb mérünk a beszerzés időpontjától számítva. 

 

 

Állományapasztás 

Az év során a központi könyvtár és a fiókkönyvtárak gyűjteményéből 8 068 dokumentumegységet 

vontunk ki. A gyermekkönyvtári és az olvasótermi állományrevízió, valamint a perinti 

szolgáltatóhely megszüntetése 2015-ben hozzájárult a 2014. évinél nagyobb arányú törléshez. 

Részleges állományellenőrzés 

A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat értelmében legalább minden 
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második időszaki leltározáskor teljes körű állományellenőrzést kell végrehajtani. Könyvtárunk 

esetében az egész állományra kiterjedő teljes körű állományellenőrzés 2003-ban történt. A 2015-

ben lebonyolított részleges leltározás a könyvtár két részlegének teljes állományára terjedt ki, 

mivel a részleges időszaki leltározás során ellenőrzésre kerülő dokumentumok száma a 250 000-

nél több könyvtári egységgel rendelkező könyvtár esetében a teljes állomány 10 %-ánál kevesebb 

nem lehet. 2015. jan. 1-jén a Berzsenyi Dániel Könyvtár állománya 411 057 egység volt. A 

kiválasztott két részleg a gyermekkönyvtár (állománya 2015. jan. 1-jén 28 175 egység) és az 

olvasóterem (állománya: 19 450 egység). 

A jogszabályi előírásoknak megfelelve 2015 májusától novemberig részleges állományellenőrzést 

hajtottunk végre 46 197 könyvtári egységen (a január 1-jei adatokhoz hasonlított csökkenés az 

első negyedéves törlések következménye), a revízió során 471 darab gyermekkönyvtári 

dokumentumot vontunk ki a Berzsenyi könyvtár gyűjteményéből 426 277 Ft értékben, rongált 

címen. Az olvasótermi állományból pedig 198 darab könyv került kivezetésre 198 652 Ft értékben 

elavult jogcímen. 

 

 

Mutatók 

2014. tény 2015. terv 2015. tény változás %-

ban előző 

évhez képest 

Az állományellenőrzés 

keretében ellenőrzött 

dokumentumok száma 

és %-os aránya az 

ellenőrizendő 

állományhoz képest 

0 47 625  

 

(47 625/411 057 

=11,6 %) 

46 197 

 

(46 197/412 619 

=11,2 %) 

 

 

 

Retrospektív konverzió 

 

A 2014-ben zárult A Berzsenyi Dániel Könyvtár nem formális képzést támogató szolgáltatásainak 

fejlesztése c. TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0045 sz. pályázat keretében a könyvtár gyűjteményében 

található könyvek cédulakatalógusai retrospektív konverziójának második üteme (rekordforrás 

az OLIB-ban: Retrospektív 2013). A pályázat utánkövetéseként  2014.04.04 – 2015.04.03. közötti 

időszak vonatkozásában 824 rekordot exportáltunk a MOKKA katalógusba 2015. április 2-án. A 

pályázat keretében megvalósított fejlesztéseket sikerrel gondoztuk, fejlesztettük: az elektronikus 

katalógus mobilon lekérdezhető applikációja az integrált könyvtári rendszer verzióváltását 

követően is elérhetővé vált. A Vasi Digitális Könyvtár „Kisadatbázis” modulja 5 újabb modullal 

egészült ki a T-SYSTEM fejlesztésének köszönhetően 

(http://www.vasidigitkonyvtar.hu/web/guest/megyetorteneti-adatbazis).  

A pályázat szövegértés fejlesztésre irányuló részének utánkövetési időszakában a november 13-i 

magyar nyelv napjához kapcsolódva szerveztünk rendhagyó órát a Szombathelyi Műszaki 

Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

egy 20 fős osztálya számára. 

 

A 2012 februárjában zárult TÁMOP-3-2-4-08/1-2009-0031 retrospektív konverzió fenntartási 

időszakában 2015.01.01. és 2015.12.31. között 1 486 „Retrospektív 2011” rekordforrású tételt 

javítottunk, emellett 873 rekordot rögzítettünk újként az adatbázisba. Feladatunk volt a 

visszamaradt központi raktári dokumentumok példány-hozzárendelése, évkönyvek, kolligátumok, 

többkötetes, illetve gyűjteményes művek, térképek feltárása, a kötetekhez kapcsolódó analitikus 

rekordok elkészítése. Az 1850 előtti muzeális könyvtári dokumentumok OLIB-ban való rögzítését 

is folytattuk. Nagy segítséget jelentett, hogy önkéntesként tevékenykedik csoportunknál egy 

nyugdíjas katalogizáló könyvtáros kolléganő. 

 

 

http://www.vasidigitkonyvtar.hu/web/guest/megyetorteneti-adatbazis
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MOKKA export 

A MOKKA-ba exportáltunk 2015-ben összesen 6 233 bibliográfiai rekordot. 

A könyvtári állomány friss gyarapodásainak online MOKKA exportja folyamatosan történt. 

A Magyar Országos Közös Katalógus online elérhető adatbázisának kereshető adatai között 

2016. január 14-i állapot szerint összesen 184 420 találat létezik a forrás = Berzsenyi Dániel 

Könyvtár keresés eredményeként. 

 

Dokumentumvédelem  

Állományvédelmi okokból az újonnan beszerzett könyv és CD dokumentumokat mágnescsíkkal 

láttuk el az esetleges eltulajdonítás megelőzése érdekében (kb. 8 000 dokumentum). 

 

A kötészeti műhelyben 2 129 dokumentum kötése valósult meg egészvászon-, félvászon- és 

kartonkötés kivitelben.  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3533/189 kódszámú pályázati kiírásának megfelelően 

könyvkötő műhely tevékenységéhez igényeltünk szakmai anyagokat, amellyel szerettük volna 

elősegíteni a Berzsenyi könyvtár és a térségébe tartozó szolgáltató helyek állományának 

köttetését. 800 000 nettó forint erejéig nyertes lett a benyújtott pályázatunk, így 2015-ben is 

segíteni tudtuk partnerintézményeink gyűjteményének állagjavítását (Büki Művelődési és 

Sportközpont, Könyvtár; Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc 

Könyvtára; Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár Faludi Ferenc Könyvtár; a 

kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár; Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár; a sárvári 

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár; a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum; Nyugat-magyarországi Egyetem SEK Könyvtára; Oladi Általános Iskola, Középiskola 

és Szakiskola Iskolai Könyvtára és a vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár). Nagy 

hangsúlyt fektettünk a fenti könyvtárak különleges értékkel bíró, Vas megyei vonatkozású, egyedi 

tartalmat hordozó helyismereti kiadványaira. A pályázati vállalásunknak megfelelően a Berzsenyi 

könyvtár és térsége könyvtárainak állományából összesen kb. 600 dokumentum kötését tudtuk 

elvégezni. Ez kiegészült továbbá 50 téka elkészítésével, amely a partnerintézmények speciális 

kérését elégítette ki kifejezetten a helyismereti kiadványok állagvédelmét szolgálva. 

 

Értéktári javaslat 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár Szombathely Megyei Jogú Város Értéktárába felvételre ajánlotta a 

Szombathely viszonylatában unikális és a művelődéstörténeti jelentőségénél fogva egyedülálló 

muzeális értékű védett könyvei közül, a könyvtár Savariensia gyűjteményében őrzött Siess 

Nyomda termékeket, kiemelten Mikes Kelemen Törökországi leveleinek 1794-es, első magyar 

kiadását, valamint a szintén egyedülálló időszaki kiadványát, az 1867 és 1895 között 

Szombathelyen megjelent Vasmegyei Lapoknak a nyomtatott lapszámait.  

A 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1. § (1) bekezdés j) 

pontjának való megfelelés fennáll jelen kiadványok esetében a magyar … tudáshoz, 

hagyományokhoz …, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és 

anyagi, … közösségi érték tekintetében. 

 

 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása 

2015-ben az épületet illetően nagyobb infrastrukturális fejlesztésre nem került sor, azonban a 

2002-ben átépített központi épületben számos nagyobb karbantartási munkát kellett elvégezni 

(személyszállító lift, mellékhelyiségek berendezésének felújítása, tűzvédelmi nyomásfokozó telep 

cseréje). Felújítottuk és megjavíttattuk a Zenemű- és médiatár stúdiójának elavult berendezéseit. 

Olvasói számítógépek cseréjét hajtottuk végre a minőségi szolgáltatás támogatására.  
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3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  

 

3.1  Jelentősebb eszközbeszerzések:  

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 12 2 136 648  

ebből olvasói 8 1 424 432  

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner 2 57 912  

Nyomtató 2 87 465  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 

megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

1 275 540  

IKR fejlesztés    

egyéb: Plasztikkártya nyomtató – csere 1 428 809  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  4 162 816  

 

 

Nagyobb beruházást jelentett az elavult olvasói számítógépek cseréje, valamint az olvasói 

igazolványokat nyomtató eszköz cseréje. Mindkét estben az alapfeladatok megvalósulásának 

hatásfoka nőtt. 

 

3.2 Pályázatok, projektek 

 

 

Hazai pályázatok 

megnevezés 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

NKA Közgy. Koll. 

3508/1279 

Az Országos Könyvtári 

Napok programsorozat 

megvalósítása Vas 

megye könyvtári 

hálózatában 

1 800 000Ft 1 500 000Ft Virághné 

Vámos 

Kitti 

2015.09.01. 2015.10.30. 

NKA Közgy. Koll. 

3531/00112 

A Minősített Könyvtár 

Cím megszerzéséhez 

szükséges szakmai 

felkészülés és tréning 

megvalósítása 

500 000 Ft 500 000 Ft Dr. 

Baráthné 

Molnár 

Mónika 

2015.09.01. 2016.01.31. 

NKA Közgy. Koll. 

3533/00203 

A BDK 

állományvédelmi 

műhelye 
tevékenységéhez 

szükséges szakmai 

anyagok beszerzése 

859 800 Ft 800 000 Ft Dr. 

Baráthné 

Molnár 

Mónika 

2015.05.01. 2015.12.31. 
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NKA Közgy. Koll. 

3532/00355 

Az Életünk folyóirat 

(1963-2013), a 

Vasvármegye Hivatalos 

Lapja (1903-1950) és 

fényképgyűjtemény 

digitalizálása 

5 521 500Ft 5 521 500Ft Dr. 

Baráthné 

Molnár 

Mónika 

2015.10.15. 2016.03.31. 

NKA Folyóirat-kiadás 

Koll. 

3341/00265 

Az Életünk folyóirat 

2015. évi 8 lapszámának 

és 2 összevont 

lapszámának 

megjelentetésére 

8 000 000Ft 2 900 000Ft Varjuné 

Gergácz 

Katalin 

2015.01.01. 2015.11.30. 

ODR 

27480/2015/KOZGYUJT 

támogatási szerződés 

 

- 

3 500 000Ft Dr. 

Baráthné 

Molnár 

Mónika 

2015.05.01. 2015.12.31. 

Roma Kulturális 

Események 

Megvalósításának, 

Kulturális Tartalmak és 

Termékek Elérhetővé 

Tételének Támogatására 

kiírt pályázat által 

nyújtott támogatás 

ROM-15-ALT-RKZF-

2-0011. 

700 000 600 000 Nagy Éva   

Horváth János életrajzi 

bibliográfia kiadása 
Szombathely Megyei 

Jogú Város 

Közgyűlésének Jogi és 

Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottsága 

147/2015.(IV.) JTKB sz. 

határozata. 

200 000 200 000 Nagy Éva 2015.05.20. 2016.02.20. 

Az Ünnepi Könyvhét 

szombathelyi 

programjainak 

megvalósítása 
Szombathely Megyei 

Jogú Város 

Közgyűlésének Jogi és 

Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottsága 

143/2015.(IV.14) JTKB 

sz. határozata 

550 000 300 000 Nagy Éva 2015.04.30. 2015.02.20. 

 

 

Az alábbiakban felsorolt Európai Unió által támogatott pályázatok fenntartási időszakban vannak, 

a szükséges feladatok végzése folyamatos. 
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Európai Uniós 

pályázatok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

TIOP-1.2.3/09/01-2009-

0021A Vas Megyei 

Könyvtári Portál 

közkönyvtári alapjainak 

létrehozása a 

tudástartalmak 

megosztása érdekében, 

és a Berzsenyi Dániel 

Könyvtár informatikai 

fejlesztése oktatási-

képzési szerepének 

erősítése 

 86 198 558 

Ft 

Pallósiné Dr. 

Toldi Márta 

2010. 

04.01 -  

2011. 03. 

31. 

TÁMOP-3.2.4/08/1-

2009-0031A könyvtári 

hálózat nem formális és 

informális képzési 

szerepének erősítése az 

élethosszig tartó tanulás 

érdekében Tudásdepó-

Express 

 Az elnyert 

támogatás 

konzorciumi 

szinten: 86 

198 558 Ft, 

BDK részére: 

46 030 487 

Ft 

Pallósiné Dr. 

Toldi Márta 

2010. 03. 

1.  

2012. 02. 

28. 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-

2012-0045 A Berzsenyi 

Dániel Könyvtár nem 

formális képzést 

támogató 

szolgáltatásainak 

fejlesztése   

 20 249 284 

Ft 

Pallósiné Dr. 

Toldi Márta 

2013. 

január 1.  

2014. 

január 31. 

TÁMOP-3.2.12.-12/1-

2012-0001, Vas megye 

közkönyvtári és 

közművelődési 

szakembereinek 

tudásfejlesztése az 

élethosszig tartó tanulást, 

valamint a formális 

oktatást támogató 

szolgáltatások 

megújítása érdekében – 

azonosító szám:  

 konzorciumi 

támogatás: 

29 741 273,-

Ft, ebből 

BDK 

támogatás: 

11 524 846,-

Ft. 

Németh 

Tiborné 

2013. 

január 1. 

2015. 

március 

31. 

 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 
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Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

 

  
Földszinti 

hírlapolvasó 

Kölcsönzőtér, zenemű- és 

médiatár, olvasóterem Gyermekkönyvtár 

Hétfő 8 – 19 óráig 12 – 19 óráig 12 – 18 óráig 

Kedd 8 – 19 óráig 10 – 19 óráig 10 – 18 óráig 

Szerda 8 – 19 óráig 10 – 19 óráig 10 – 18 óráig 

Csütörtök 8 – 19 óráig 10 – 19 óráig 10 – 18 óráig 

Péntek 8 – 19 óráig 10 – 19 óráig 10 – 18 óráig 

Szombat 8 – 17 óráig 10 – 17 óráig 10 – 17 óráig 

 

Berzsenyi Dániel Könyvtár központi épületében 64 órában várja szolgáltatás a látogatókat. A 

leghosszabb időben a földszinti hírlapolvasó tart nyitva, ahol a friss napilapokon és képeslapokon 

kívül népszerű, helyben használható irodalomból válogathatnak, használhatják a két gyors 

internetet és a Jogpont szolgáltatást. Teljes időben tájékozódhatnak a könyvtár és a könyvtári 

rendszer szolgáltatásairól, számítógépes katalógust használhatnak. 

A könyvtár többi részlege és szolgáltatása a fenti táblázatban látható időszakban várja a 

látogatókat. Legkedveltebb nap a szombat, a megyei könyvtárak közül az egyik leghosszabb 

rendelkezésre állással (9 óra).  
 

A könyvtárban két olvasóteremben fogadjuk az elmélyült tanulási, kutatási igényekkel érkezőket. 

Az általános olvasóteremben a legfontosabb kézikönyvek és a szakfolyóiratok a teljes 

nyitvatartási időben, helyben használhatók. A tájékoztató munkát az itt elhelyezett három 

számítógépen használható adatbázisok segítik. Ezeken a gépeken az internethasználat csak 

könyvtári adatbázisok, illetve a tájékoztatáshoz szükséges információforrások igénybevételére 

korlátozódhat. Az ilyen célú géphasználat – szabadon hozzáférhető forrásokból – ingyenes. 

 

A Vas megyei adatok keresése – saját adatbázisunk folyamatos bővülésével párhuzamosan – 

egyre többször online, az olvasók otthonából történik, így a konkrét adatkeresések pontos számát 

szinte lehetetlen megbecsülni. Ezzel együtt a VMI helybeni használata emelkedő tendenciát 

mutat. A VMI adatbázis ugyan használható már „kívülről”, de csak a beiratkozott olvasók 

számára.  

 

2015. július 30-tól az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázist fizettük elő. Ez folyamatosan 

bővülő, teljes szövegű adatbázis, amely korlátozás nélkül használható. Jelenleg 300 folyóiratot 

foglal magában, mintegy 8 millió oldal terjedelemben, pdf formátumban. 

A tudománytár elérhetősége: http://adtplus.arcanum.hu, de könyvtárunk honlapjáról közvetlen 

linkről is hozzáférhető. 

 

Az egyéb internetes adatbázisok, így pl. a szociológiai, az irodalmi analitikus, műszaki-

mezőgazdasági, pedagógiai stb. használatát is gyakorlatilag felváltották az online keresések. A 

különféle tematikájú CD-ROM-ok, adattárak helyi használata alkalomszerű, de van rá igény.  

Gyakrabban igénybe vett adatbázisok, multimédiák: 

CD-Jogtár, EU-Törvénytár, Magyar Közlöny, címer- és jelképtárak, Kastélyok és kúriák Vas 

megyében); valamint folyóiratok archívumai (Rubicon, Hadtörténeti Közlemények, Élet és 

Irodalom, Nyugat, HVG) stb. 

Mivel az internet egyre több háztartásban van jelen, olvasóink jelentős része az önálló, számára 

kényelmesebb otthoni böngészést választja és megelégszik az általunk ajánlott honlapcímmel, 

keresési ötletekkel. Ezáltal a mi szerepünk sok esetben az információ közvetítése lett. A CD-alapú 

adatkeresést a könyvtár munkatársai alkalmazzák gyakrabban, elsősorban irodalomkutatások, 

különböző ajánló jegyzékek stb. elkészítéséhez. 

 

http://adtplus.arcanum.hu/


14 

 

A helyismereti olvasóteremben szabadpolcon elhelyezett dokumentum (a kurrens lapokon és a 

válogatott helyi vonatkozású kézikönyveken kívül) nem található. A katalógusok alapján 

szabályosan, névvel ellátott kérőlapon igényelhető a raktárból – kizárólagosan helyben 

használatra – helyismereti dokumentum. Eredeti időszaki kiadvány csak abban az esetben adható 

ki használatra, ha nincsen mikrofilmezett, illetve folyóirattári  változata. Minden helyismereti 

dokumentum kizárólag a biztonsági kamerával ellátott Savariensia olvasóteremben használható. 

Összesen 4434 dokumentumot használtak a gyűjteményből. 

 

A gyermekkönyvtárban az olvasóterem csupán bútorokkal jelzetten különül el az egyéb 

funkciójú terektől, ezt a helyszínt elsősorban olyan foglalkozásokhoz használjuk, amelyeknél a 

kézikönyvek szerepét hangsúlyozzuk. A részleg egyéb rendezvényei túlnyomó többségben a 

rendezvényszobában történnek.  

 

A Zenemű- és médiatárban a helyben használható hangzó dokumentumok és kézikönyvek 

alkotják az olvasótermi gyűjteményt. Igénybevételük az elmúlt évtizedben, évről évre csökken, 

fordított arányban az otthonok eszközellátottságának növekedésével, ill. a letöltés lehetőségével. 

Az érdeklődés hiánya miatt határoztuk el a beszerzés mérséklését és új szolgáltatás bevezetését, a 

korábbi funkció fenntartása mellett nyelvi gyűjteményt és szolgáltatást alakítunk ki. A felnőtt 

kölcsönzési gyűjteményből folyamatosan kerülnek át a nyelvtanulást segítő dokumentumok, 

2015-ben a hangzó melléklettel ellátott nyelvkönyvek. 2016-ban az új gyűjteményrész kialakítása 

folytatódik. 

 

A könyvtárat és a szolgáltatásokat bemutató látogatások rendszeresek minden korosztály részére. 

2015-ben a 14 év alattiak körében a Pincétől a padlásig címmel szervezett könyvtárismertető 

túrán 24 csoport 524 tagja vehetett részt. 14 éven felüliek, közöttük középiskolások és felnőttek 

egyaránt 15 alkalommal, 237 résztvevővel ismerkedhettek az intézmény által nyújtott 

lehetőségekkel és a gyűjteménnyel. 

 

A házi kölcsönzés igénybevevőinek száma 2015-ben 8 fő, közülük hárman élnek fogyatékkal. A 

szolgáltatás keretében 2138 dokumentumot szállítottunk helybe, ezek közül 1518 volt 

hangoskönyv. A szolgáltatást három olvasószolgálatos munkatárs végzi, havi egy alkalommal. A 

szolgáltatás kiterjesztésére tett erőfeszítéseink továbbra sem jártak sikerrel. 

Három szociális szolgáltatást végző intézményben is cserélünk havonta olvasnivalót (Szociális 

Szolgáltató Központ, Szakosított Szociális Intézet, Savaria Rehab Team Kolozsvár utcai otthona), 

számukra összesen 1933 (előző évben 999) dokumentumot cseréltünk. Az autista fiatalokat 

gondozó Holnap Házában továbbra is nagy szeretettel fogadják a havi látogatásokat és a 

személyre szabottan összeállított dokumentumcsomagokat. 2015-ben 1705 (2014-ben 1 441) CD, 

DVD és könyv dokumentumot szolgáltattunk számukra.  

 

A késedelmi díjak peren kívüli és perbeni érvényesítésére szabályzatot dolgoztunk ki, ennek 

megfelelően 2015-től ügyvédi segítséggel járunk el a vissza nem hozott dokumentumok és a 

hozzájuk kapcsolódó késedelmi díjak kezelése tárgyában. A követelésünket érvényesítjük a 2009. 

évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról elnevezésű jogszabály rendelkezései alapján. A 

felkért ügyvéd elektronikus úton előterjeszti a kérelmet a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamarának (MOKK), amelyet a kijelölt közjegyzőnek továbbítanak. A 2015-ben jogi útra terelt 

három ügyből mindegyik végrehajtási ügyszakba is eljutott. Egy olvasónk rendezte teljes 

mértékben a tartozását, egy másik esetben folyamatban van a részletekben való törlesztés. 

 

Közhasznú információszolgáltatás igénybevételére rendszeresítettük a regisztráció nélkül igénybe 

vehető földszinti Internet-Expressz számítógépet. Ugyanitt online elérhető jogi információt nyújt 

a Jogi Információs Terminál. Tájékoztató szolgálatunk segíti mindazokat, akik önkormányzati 

vagy hatósági ügyeik miatt intézményünkben segítséget kérnek. (Adóbevallás, Erzsébet fürdőjegy 

igénylése, stb.) 
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4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2015-ben, a megyei 

könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 

 

 2015. április 1-től a 2014. évi XCIX. törvény alapján az Áht.10.§-a (4a) bekezdése szerinti 

változás következtében az intézmény gazdálkodását más költségvetési szerv látja el. Ld. II. pont. 

 

A könyvtár honlapcsaládjából korszerűsítettük a Vasi Könyvtári Portált, ahol kiemelt felületet 

kapott a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésének és teljesítésének 

bemutatása. Sor került a Vasi Digitális Könyvtár fejlesztésére is, ezzel lehetőség nyílt újabb 

kisadatbázisok szervezésére. Megújult a keresőfelület és egyszerűbbé vált az adatfeltöltés. 

  

A Berzsenyi Dániel Könyvtár szolgáltatásairól, azok igénybevételének feltételeiről folyamatos 

tájékoztatást nyújt a megye lakosságának: 

•  honlapunkon a www.bdmk.hu a használat szabályairól, az érvényben lévő térítési 

díjakról, a kedvezményezettek köréről, az elérhető és igénybe vehető szolgáltatásokról, 

aktuális rendezvényekről és akciókról naprakész információhoz juthatnak a nap 24 

órájában, 

• programjainkról, új szolgáltatásainkról a honlapon kívül a helyi nyomtatott és elektronikus 

média közvetítésével is tájékozódhatnak, 

• a jelentősebb programjainkról sajtóanyagot készítettünk. 

A helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban (igény szerint) közleményekkel tájékoztattuk a 

közönséget rendezvényekről és szolgáltatásokról. Interjú és beszélgetés formájában is hírt adtunk 

a helyi rádiók és televízió segítségével. 

Korrekt és szolgálatkész kapcsolatot tartunk fenn oktatási és művelődési intézményekkel, 

fogyatékkal élők szervezeteivel, nyugdíjas klubokkal és szociális intézményekkel: 

• igény szerint külső helyszínen előadást, bemutatót, foglalkozást tartottunk, 

• helyet adtunk a partnerek rendezvényeinek, bemutatkozásának, fogyatékkal élők számára 

eszközbemutatóknak. 

Szolgáltatási tapasztalatainkról, teljesítményünk értékeléséről, igény- és használatvizsgálataink 

eredményéről beszámoltunk a szakmai sajtóban és közönségünk által használt helyi orgánumban. 

 

Olvasói elégedettséget mérő kérdőíves vizsgálatot végeztünk, 131 kitöltött nyomtatványt kaptunk 

vissza, közülük 45-öt írásos véleménnyel, amit különösen hasznosnak értékelünk. Összességében 

a válaszadók 97 %-a elégedett szolgáltatásainkkal Az eredményeket honlapunkon közzétettük. 

http://www.bdmk.hu/Elegedettseg_vizsgalatok 

A könyvtár minden évben elkészíti és kötetben közreadja az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Verseny témaköreihez kidolgozott bibliográfiákat. 2015-ben a 2015/2016. évre szóló kötet készült 

el, első alkalommal már csak elektronikus változatban.  

 

Könyvtárunkról 2015-ben 165 híradás jelent meg a nyomtatott és elektronikus médiában, számos 

alkalommal szerepelt programunk vagy új szolgáltatásaink bemutatása a Szombathelyi 

Televízióban, munkatársaink stúdióbeszélgetések vendégei voltak. A Nyugat Rádió, a Credo és a 

Katolikus Rádió figyelemmel kísérte a könyvtári történéseket és számos alkalommal készített 

interjút munkatársakkal és a menedzsmenttel:  

• 69 nyomtatott híradás, 

• 68 elektronikus sajtóbeli megjelenés, 

• 15 televíziós, 6 rádiós interjú, híradás, 

• 7 stúdióbeszélgetés. 

 

 

 

http://www.bdmk.hu/
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Minőségirányítás  

A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár – a minőségpolitikájában rögzítettek alapján – 

kötelességének tartja, hogy az egyének és a közösségek számára eredményes könyvtári 

szolgáltatást nyújtson. A könyvtár gyűjteménye, szakemberei, információs- és kommunikációs 

technológiai készültsége alapján vállalja a városi és a megyei lakosság korszerű igényeinek 

folyamatosan nyújtott minőségi kielégítését. Célul tűztük ki, hogy kiváló, minőségi szolgáltatást 

nyújtunk. A minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a 

használói igények változását, és rendszeresen vizsgáljuk használóink elégedettségét, az olvasói 

panaszokat elemezzük, és gondoskodunk a hibák kijavításáról. Az állománygyarapítás során 

figyelembe vesszük a nemzeti és etnikai kisebbség kulturális igényeit. A hozzáférés érdekében 

nyilvánossá tesszük a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét, nyitva tartásunkat 

felhasználóink igényeihez igazítjuk, szolgáltatásainkról szórólapokon adunk folyamatos  

tájékoztatást. A gyűjtemény vonatkozásában a gyarapításnál figyelembe vesszük a 

könyvtárhasználók igényeit, kiemelten kezeljük a Vas megyére vonatkozó irodalom  teljes körű 

gyűjtését, a gyűjtemény összetételéről és az állománygyarapítás elveiről a gyűjtőköri 

szabályzatban adunk áttekintést, a gyűjtemény tartalmáról elektronikus katalógusok és a 

honlapunkon elérhető online katalógus ad tájékoztatást. 

A Berzsenyi könyvtár 2011-ben készítette el az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerinti 

Minőségirányítási rendszerét, amelyet az EMT (Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság) tanúsításával sikeresen regisztráltak a Könyvtári és levéltári tevékenység 

alkalmazási területén. 2014-ben az EMT részéről újra tanúsító auditra került sor, melynek 

eredményeképpen 2017 júliusáig ismét regisztrálták az intézményt.  

2015-ben minőségcélunk volt A Minősített Könyvtár Cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés elkészítése, 

valamint a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár támogatása a Minősített Könyvtári Cím 

pályázat beadásában. Az önértékelésünk elkészítéséhez az NKA pályázati forrásból szervezett 

minőségirányítási tréningeket követően fogtunk hozzá, 2016 februárjában tervezzük befejezni. A 

büki könyvtár munkatársai is részt vettek a tréningeken, rövidtávú céljuk eléréséhez, a 2016-os 

Minősített Könyvtári Cím pályázat benyújtásához minden segítséget megadunk. 

2015. április 16-én létrehoztuk a Minőségirányítási Tanácsot, az öt kolléga részvételével felállt 

testület rendszeresen ülésezik. A MIT felelősök és határidők kijelölésével folyamatosan 

elvégzendő feladatokat határoz meg, amelyek elvégzését konszenzusos megbeszélés zárja le, 

minderről jegyzőkönyv készül. 

A Minősített Könyvtári Cím tervezett benyújtásának segítése tárgyában fordultunk az NKA 

Közgyűjtemények Kollégiumához. Célunk volt a fenti cím megszerzéséhez szükséges szakmai 

felkészülés, tréning megszervezése nemcsak a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai, hanem a 

megyében lévő városi könyvtárak és egyéb partnerintézmények érdeklődő kollégái számára is. 

Ezzel mintegy megvalósítva a megyei könyvtár koordinációs szerepét és a segítségnyújtást, 

amellyel hozzájárulunk a Vas megyei könyvtárak önértékelésének mielőbbi elkészültéhez és a 

Minősített Könyvtári Cím megszerzését szolgáló pályázat intézményenkénti – közeljövőben 

történő – benyújtásához. A nyertes pályázatunkból két szakmai tréninget valósítottunk meg két 

szakértő felkérésével: 

1. tréning: 2015.10.28. Szakértő: Vidra Szabó Ferenc. Téma: A könyvtári önértékelés 

elkészítésének folyamata, kötelező és ajánlott dokumentumok. 

2. tréning: 2015.12.09. 9.00 – 16.00 Szakértő: Dr. Skaliczki Judit. Téma: A könyvtári önértékelés 

kötelező és ajánlott dokumentumai, konkrét példák áttekintésén keresztül. 

A rendezvényeken jelen voltak a városi könyvtárvezetők Körmendről, Celldömölkről, Sárvárról, 

Bükről, Vasvárról. 
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5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.   

 

Szolgáltatás 2015-ben megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I A honlapcsalád (BDK, VDK, VKP) folyamatos 

gondozása, a VDK és VKP megújítása, 

korszerűsítése megtörtént külső szakemberek 

bevonásával. Folyamatos tartalmi bővítés a 

szerkesztők közreműködésével 

OPAC I Keresési lehetőségek finomítása, új 

használóbarát súgó alkalmazása 

Adatbázisok I VDK aprónyomtatványok digitalizálásának 

folytatása (2000 lap), a Települési monográfiák 

kisadatbázis bővítése az új megjelenésekkel 

Referensz szolgáltatás  A Vasi Könyvtári Portál online lexikon 

szócikkeinek bővítése 

Szakmai és társadalmi nyilvánosságot érintő 

témák bejegyzése – VKP Blog (5 bejegyzés) 

Közösségi oldalak  I Facebook oldalak gondozása 

Hírlevél I KSZR 

RSS I Honlapon 

Digitalizálás I részletezve köv. táblázat  

 

 

 

 

Digitalizáció 

 

2014. évi tény 

 

2015. évi 

terv 

 

2015. évi tény 

2015. év végéig 

a digitalizált 

állományból 

honlapon 

hozzáférhető 

Digitalizált 

dokumentumok (db) 

1 db könyv, 

707 db apróny. 

800 db 

apróny. 

945 db 

aprónyomtatvány 

5 172 

 - írott dokumentum 

(oldal) 

kv.: 96 old. 

apróny.: 1 569 old. 

apróny.: 1 

600 old. 

apróny.: 2 219 

old. 

 

 - audiovizuális (db, ill. 

perc) 

15 db Vasi Mozaik 

kisfilm (22 perc) 

20 db Vasi 

Mozaik 

kisfilm 

43 db kisfilm (64 

perc)* 

Savariensia 

gyűjteményben 

hozzáférhető 

*Médiatáros kollégánk egyben filmezéssel foglalkozó mozgóképpedagógus is, 1966 és 1970 

között készült Vas megyei vonatkozású dokumentumfilm tekercseket digitalizált „Mesélő 

képkockák” – részletek a Vasi Mozaik híradásaiból címmel.  

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár – a digitalizálási tervben foglaltak szerint – kettős céllal tervez 

digitalizálást: 
1. a könyvtár gyűjteményéhez való szélesebb körű intézményi és egyéni hozzáférés, 

intézményi hatókör kiterjesztése céljából. 

2. az információhordozók rossz minősége és az intenzív használat miatt erősen rongálódás 

veszélyes sajtótermékeket kifejezetten archiválás céljából digitalizáljuk. 

Jelenlegi középtávú tervünkben kizárólag Vas megyei vonatkozású művek digitalizálása szerepel. 

Ezzel a programmal a párhuzamosság veszélye nélkül kapcsolódhatunk az országos digitalizálási 

programba. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma több mint 5 millió forint értékben támogatta 
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a 2015-ben benyújtott digitalizálási pályázatunkat, ennek keretében a következő dokumentumokat 

adtuk át az Arcanum Adatbázis Kft.-nek digitalizálás és adatbázisba építés, publikálás 

(Hungaricana Közgyűjteményi Portál) céljából: 
 

 Életünk irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 1963-2013. Laptulajdonos: Szombathely 

Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kiadó: Berzsenyi Dániel Megyei és Városi 

Könyvtár. (kb. 51 000 oldal) 
 

 Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950.  A vármegyei szabályrendeletek, közérdekű 

határozatok, általános jellegű miniszteri vagy középfokú hatósági rendeletek és utasítások 

kihirdetésére, értesítések, elvi jelentőségű határozatok és más hasonló természetű 

közlemények, valamint a hatóságok működését, intézkedések végrehajtását támogató 

egyéb hivatalos iratok közlésére szolgáló időszaki kiadvány. (kb. 21 000 oldal) 

 

 6 000 db fotó és képeslap a fotótárunkból (kb. 1 000 db 1945 előtti) 

 

6.) Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) 

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Roma kulturális napok A Roma Kisebbségi Önkormányzattal közösen hét rendezvényt 

valósítottunk meg. 

Tükör. A titokzatos 

serdülőkor 

Önismereti foglalkozások tizenéveseknek, három alkalom. 

Bájoló  Fiatal művészek bemutatkozása 4 alkalom 
 

 

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

7.1 Kötelespéldány szolgáltatás 
 

A Vas megyében működő nyomdák, amelyekkel rendszeres kapcsolatban áll a Berzsenyi Dániel 

Könyvtár: Yeloprint Kft., Projekt Nyomda, Balogh és Tsa Kft., Logomotív Kreatív Kft., Antók 

Ny., Punger Ny., Újsziget-Rota Sárvár, Karitász Nyomda – Szombathelyi Egyházmegye, Z-ROX. 

Kötelespéldány-szolgáltatási gyakorlatukat figyelemmel kísértük, szükség esetén az elmaradt 

példányokat reklamáltuk, a beérkezett helyi nyomdatermékeket állományba vettük és feltártuk. 

 

A nyomdákon túl folyamatosan látnak el bennünket kötelespéldányokkal: Szombathely Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala, tőlük kapjuk a közgyűlési értesítőket és jegyzőkönyveket, 

valamint a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, akiktől a Vas Megyei Közgyűlés jegyzőkönyveit 

várhatjuk.  

 

A kötelespéldányként kapott folyóiratok közül több nélkülözhetetlen forrása a helyismereti 

feltárásnak, pl.: Balogunyomi Kisbíró, Gotthárdi Körkép, Vasi Építész és Mérnök. 

 

Vas megyei archív könyvtárként kiemelt figyelmet szentelünk az újonnan megjelenő vasi 

vonatkozású kiadványoknak, amelyeket a közreadók gyakran más megye nyomdájában 

sokszorosítanak. Erre tekintettel, nagy hangsúlyt fektetünk a napi sajtófigyelések keretében, 

illetve különböző médiahíradások során tudomásunkra jutó, a helyismereti érdeklődésre számot 

tartó, de a könyvtárunk állományából hiányzó dokumentumok adatainak összegyűjtésére. Abban 

az esetben, ha a nyomda nem helyi vagy kideríthetetlen, a kiadót vagy a szerzőt e-mail útján 

megkeressük. Tartós kapcsolatot ápolunk több Vas megyei testülettel, többek között a Tourinform 

Irodával, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Capella Savaria Egyesülettel, a Savaria 

Szimfonikusokkal.  

A megye határait átlépve, a vasi kiadványok után járva kapcsolatba kerültünk a budapesti 

központú a KSH Könyvtárával, az Arcanum Adatbázis Kft.-vel. A Nyugat-magyarországi 
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Egyetem különböző karairól beszerzett kiadványok vonatkozásában is rendkívüli segítőkészséget 

tapasztaltunk. 
 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a helyismereti vonatkozású, új megjelenésű 

dokumentumokhoz, ha különböző forrásokból is, de sikerült hozzájutni és célunk a továbbiakban 

is ennek a gyakorlatnak a követése. 

 

7.2 ODR tevékenység 

 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként a 2015-ben kapott támogatást az 

előírásoknak megfelelően használtuk fel: állományunk példányszám- és választékbővítésére 1 141 

egységet vásároltunk 2 722 584 (nettó) értékben. A támogatás terhére elszámolt összeg nettó 

3 500 000 Ft (2 700 000 Ft dokumentum-beszerzésre, 800 000 Ft postaköltségre). Gyarapítási 

tevékenységünkkor szem előtt tartottuk ODR szolgáltató könyvtári kötelezettségünket: a vásárolt 

dokumentumok összetétele összhangban áll a könyvtárunk által könyvtárközi kölcsönzésben 

szolgáltatott dokumentumok jellegével. A támogatási keretből beszerzett művek az ODR szakmai 

célkitűzéseinek megfelelően az ismeretek széles körét fogják át: szakkönyvek, monográfiák, 

kölcsönözhető jegyzetek, szépirodalmi művek, irodalmi hang- és filmadaptációk egyaránt 

megtalálhatóak közöttük. Információhordozók szerint is széles kínálatra törekedtünk, nyomtatott, 

audiovizuális és elektronikus dokumentumokat egyaránt vásároltunk. A beszerzés, saját 
gyűjteményünk fejlesztése mellett, a minőségi könyvtárközi dokumentumszolgáltatást támogatta.  

 

A könyvtárközi dokumentum- és információszolgáltatás eredményei 

A minőségi könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás jegyében naprakész volt a könyvtárunkhoz 

érkező e-mailek, kérések figyelése. 
 

 2015 

Beérkezett könyvtárközi kérések száma 

(belföldről) 

4 260 

Teljesített könyvtárközi kérések száma 4 252 

A teljesített könyvtárközi kérések közül: 

eredeti dokumentum 

3 687 

A teljesített könyvtárközi kérések közül: 

másolat (xerox és elektronikus) 

565 egység (2 775 oldal) 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár szolgáltató könyvtára az Országos Dokumentum-ellátási 

Rendszernek, egyrészt kérünk a rendszeren keresztül, másrészt biztosítjuk más könyvtárak 

számára a saját rekordjainkhoz való hozzáférést. Ezt úgy tesszük lehetővé, hogy a beszerzett 

dokumentumaink bibliográfiai leírását a MOKKA-ODR katalógus szabályainak megfelelően 

eljuttatjuk a lelőhely-nyilvántartó adatbázisba. 2015-ben 6 233 címrekordot küldtünk el a 

MOKKA-ODR adatbázisba, ez áll egyrészt az újonnan beszerzett dokumentumok köréből, a 

felküldött rekordmennyiség másrészt kiegészült a retrospektív konverzió során rögzített 

rekordokkal (2016. január 14-én a MOKKA-ODR katalógus 184 420 találatot jelez Forrás = 

Berzsenyi Dániel Könyvtár keresés eredményeként, ebből 171 670 találat a könyv).  
 

7.3 Területi ellátó munka  
 

A megyei területi ellátás az 1997. évi CXL. törvény 66. § előírásai alapján végzett, tevékenység. 

Magában foglalja a folyamatos együttműködést, rendszeres helyszíni látogatásokat, tanácsadást, 

gyakorlati segítségnyújtást.  

2015-ben Vas megye 216 településéből nyilvános könyvtár 18, KSZR szolgáltató hely 198 

helységben működött. Tavaly könyvtári szempontból ellátatlan vasi település nem volt. 
 

Szakmai tanácsadás, konzultáció, értekezletek 

Az év során folyamatosan biztosítottuk e-mailben, telefonon és személyesen a módszertani 

tanácsadás, pályázati konzultáció lehetőségét (Horvátlövő, Jánosháza, Kemenesmagasi, 
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Magyarszecsőd, Meszlen, Szakonyfalu, Szentpéterfa, Torony). A szakmai segítségnyújtás 

eredményeként Horvátlövő, Jánosháza, Magyarszecsőd és Torony sikeres pályázatot nyújtott be a 

Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz. Egyedi megkeresés alapján segítettük nyilvános 

könyvtáraink felkészülését a szakértői, szakfelügyeleti vizsgálatokra (Hegyfalu, Őriszentpéter). A 

szakmai felkészülést összekötöttük az ellátási forma változtatásáról folytatott – Hegyfalu esetében 

KSZR csatlakozást eredményező – fenntartói tárgyalásokkal.  

Az év során két alkalommal szerveztünk teljes körű városi könyvtárigazgatói értekezletet az 

aktuális teendők egyeztetésére. Minden alkalommal az értekezlet külön napirendi pontja volt a 

KSZR működéshez kapcsolódó információcsere.   

 

Képzés, továbbképzés 

2015 márciusában zártuk a kulturális szakemberek továbbképzését támogató TÁMOP 3.2.12-es 

uniós, öt városi könyvtárral (Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Szentgotthárd, Vasvár) 

konzorciumban megvalósuló uniós pályázatunkat. Konzorciumi szinten a 29 026 437 forint 

támogatási összegű pályázat 120 könyvtári és közművelődési szakember szakmai 

tudásmegújítását tette lehetővé. Külön kiemelendő, hogy az elnyert támogatás 28 fő esetében 

alap-, illetve középszintű idegen nyelvi ismeretek megszerzését is biztosította, illetve olyan 

biblioterápiás ismeretek elsajátítására adott módot, melyekre a kistelepülési könyvtári ellátásban 

új szolgáltatás építhető. 

 

Szakmai Műhelybeszélgetés 

Aktuális szakmai ismeretek átadását segítő sorozatunk 2015. évi programjaként Vidra Szabó 

Ferenc tartott előadást a könyvtári minőségbiztosításról, a könyvtári közös értékelési 

keretrendszerről. 

 

Könyvtárat és olvasást népszerűsítő programok 

Internet Fiesta 

Márciusban az Internet Fiesta rendezvénysorozatának részeként Klausz Melinda volt megyénk 

vendége. Előadásaiban a biztonságos internethasználatról beszélt több helyszínen (Rábapaty, 

Szombathely, Vasszécseny). 

Országos Könyvtári Napok 

Az októberi könyvtári hét Vas megyei programjainak megvalósulását 1 500 000,- Ft-tal támogatta 

2015-ben a Nemzeti Kulturális Alapprogram. A támogatásból – a hagyományosan visszatérő 

akciók (kedvezményes beiratkozás, rendkívüli nyitva tartás [Könyves Szombat, Könyves 

Vasárnap]) – színes programkínálat szerveződött, melybe 93 településünk 104 könyvtára 

kapcsolódott be. A megvalósult 358 rendezvény 12 460 résztvevőt vonzott. Az októberi hét 

eseményeit hagyományosan a Vas Megyei Könyvtári Nap nyitotta meg. A mintegy 100 

szakembert vonzó, a könyvtári digitalizálás problematikáját körbejáró rendezvénynek tavaly a 

büki városi könyvtár adott helyet. 

Könyvhódító 

2015 novemberében immár negyedik alkalommal hirdettük meg Könyvhódító játékunkat a14-18 

éves korosztályban, a 12 legszebb magyar versre alapozva, Karakterspórolók és Slammerek 

címmel. A versenyt 2016 tavaszán zárjuk. 

 

 

Érdekeltségnövelő támogatás 

2015-ben a jogszabályi háttér változása miatt (2014. évi C törvény) az érdekeltségnövelő 

támogatás igényléséhez kapcsolódó adatszolgáltatás az érintett önkormányzatok hatáskörébe 

került át. A változásról tájékoztattuk a támogatásra jogosult nyilvános települési könyvtárak 

vezetőit, és ösztönöztük fenntartójukkal való kapcsolatfelvételt a hiteles adatszolgáltatás 

érdekében. Az önkormányzatok jelentése alapján Vas megyéből 16 nyilvános települési könyvtár 

részesedett érdekeltségnövelő támogatásban (a teljes összeg: 7 684 553,- Ft volt), melynek 30%-át 

technikai beszerzésre fordították.  
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7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése állami támogatással 

(kiegészítő állami támogatás: 138 311 260,- Ft) a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet a települési 

önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások 

részletes szabályairól c. rendelet, valamint az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) 

EMMI rendelete a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer működéséről c. rendelet előírásai 

alapján történt. 2015-ben a Vas Megyei KSZR-hez 198 településen biztosította a könyvtári 

szolgáltatásokat, az alábbi súlypontok köré csoportosítva a feladatellátást. 

 

Dokumentum-ellátás 

A tervezett forrásfelhasználás 42 millió forint. Év végéig 15 803 kötet beszerzésével biztosítottuk 

a folyamatos és változatos, a használók igényeit figyelembe vevő dokumentum-ellátást 

településeinken. Folyóirat előfizetésünk 1 603 példányban, 112 féle időszaki kiadványt kínált 

kistelepüléseinken. Az egyedi nyilvántartású dokumentumok évente négy alkalommal kerültek ki 

a községekbe. A kihelyezett dokumentumkínálatot az új kiadványok mellett a csereletét tovább 

bővítette. 

 

Információs szolgáltatások 

Elsődleges célunk, hogy a szolgáltató helyeken segítsük az oktatásban, képzésben részt vevők 

információellátását. Ennek 2015-ben is hatékony eszköze volt a könyvtárközi kölcsönzés. Év 

végéig összesen 1 590 (másolatok számával: 1 796) dokumentumot juttattunk ki ilyen módon 

településeinkre. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk tavaly is a digitális írástudáshoz és az elektronikus 

információkereséshez kapcsolódó ismeretek elsajátíttatására. Ingyenes, 20 órás tanfolyamaink 

nagy népszerűségnek örvendenek (45 tanfolyam). 

A helyismereti információk iránti fokozott érdeklődés kielégítését szolgálja két állandó, a 

Berzsenyi Dániel Könyvtár Savariensia gyűjteményére alapozó kiadványunk, a Vasi Digitális 

Archívum (2015-ben kiadott új része Ikervárhoz kapcsolódik), és a Községajánló. 

2015 decemberére megújult a Vasi Könyvtári Portál KSZR menüpontja, egységes webes 

megjelenést biztosítva a megye kistelepülési ellátásához kapcsolódó történéseknek, 

információknak. Teljes körű adatfeltöltése a 2016-os esztendő feladata lesz. 

 

Közösségi szolgáltatások 

Előzetes igényfelmérésen alapuló közösségi szolgáltatásainkkal arra törekedtünk, hogy erősítsük a 

szolgáltató helyek közönségkapcsolatait. Könyvtári rendezvényeink egyaránt szolgálták az 

olvasás, a könyvtár népszerűsítését és hasznos ismeretek szerzésének lehetőségét. Év végéig 

összesen 1 571 program szervezésében működtünk közre. Programjaink 36 002 résztvevőt 

vonzottak könyvtárainkba. 

 

Képzés, továbbképzés 

2015-ben is folytattuk Községi Könyvtári Nap elnevezésű továbbképzés sorozatunkat (hét 

helyszín), és körmendi helyszínnel ismét megszerveztük alapfokú könyvtáros tanfolyamunkat. 

Fejlesztések: könyvtári enteriőr, IKT 

Előzetes igényfelmérésre alapozva folytattuk tovább községeink technikai eszközellátottságának 

megújítását. Újabb 20 település részére vásároltunk notebook számítógépet, teljes konfigurációval 

és vírusvédelemmel. Gondoskodtunk a gépek kiszállításáról és üzembe helyezéséről. Ugyancsak 

tovább végeztük a szolgáltató helyek berendezésének kiegészítését, a könyvtári enteriőr 

megújítását (tervezett forrásfelhasználás: 7 000 000,- Ft). 

 

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tör vény 41. § 1-2. bekezdése alapján 

könyvtárunk végzi a Vas megyében élő nemzetiségek (horvát, német, szlovén) anyanyelvű 

könyvtári ellátását, szoros együttműködésben az Országos Idegennyelvű Könyvtárral, illetve a 

Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral. Állománygyarapításunk forrása horvát és 
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német nyelvterületen az OIK közvetítésével felhasználható állami támogatás volt, míg szlovén 

nyelvű dokumentumaink muraszombati cserekapcsolatunkból származtak. 2015. december 31-ig 

nemzetiségi gyűjteményünk 665 072,- Ft értékben 175 kötettel gyarapodott.  

 

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás 

 

2015-ben az előző évek gyakorlatát folytatva végeztük a megye nyilvános könyvtárainak, 

könyvtári szolgáltató helyeinek és szakkönyvtárainak statisztikai adatszolgáltatását. Végeztük az 

adatsorok ellenőrzését, elektronikus felületen való rögzítését és véglegesítését (241 

adatszolgáltató). 

 

8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 

8.2 Létszám és bérgazdálkodás  

 

9.) Partnerség és önkéntesség  
 

A megvalósult hazai és külföldi együttműködések, önkéntességi tevékenységek szöveges és 

számszaki bemutatása 

Nemzetközi kiadványcserét bonyolítunk az érvényben lévő kulturális egyezmények alapján az 

alábbi intézményekkel: 

• Burgenländische Landesbibliothek, Eisenstadt  

 
Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra 

kerekítve)  

2014. évi 

tény 

 

2015. évi 

terv 

 

2015. 

évi tény 

eltérés %-ban 2014-hez 

képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 40 445  24 000 27 197 - 33 % 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz 

köthető bevétel (nem fenntartótól 

származó bevételek)  6 365 9 350  

8 812 

+38 %  

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1 964 2 000 2 143 +9 % 

-ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)  3 480 3 900  3 649 +5 % 

Támogatás, kiegészítés és átvett 

pénzeszköz 
330 690  

169 400 310 093 - 6 % 

         – ebből fenntartói támogatás 58 769 50 000 38 405 - 35% 

– ebből központi költségvetési 

támogatás 
256 099  

119 400 257 611 +1 % 

- ebből kistelepülési 

kiegészítő(KSZR) 

támogatás 

136 699 

 138 211 + 1% 

– ebből pályázati támogatás 15 822   14 077 - 12% 

– a Pályázati támogatásból 

EU-támogatás 
3 608  

 2 860 -21 % 

Egyéb bevétel összesen  32 383   55 614 + 71% 

Bevétel összesen  403 518  193400 392 904 -3 % 

Kiadás 

Személyi juttatás 127 981  108 248 130 335 + 2% 

Munkaadókat terhelő összes járulék 34 102  28 259 32 795 -4 % 

Dologi kiadás     180 574  56 893 162 994  -10 % 

Egyéb kiadás 5 375   0 19 125 + 256 % 

Kiadás összesen  348 032  193 400 345 249 -1 % 
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• Pokrajinska in Studijska Knjiznica, Murska Sobota 

Részt vettünk társintézményeink programjain és mesefeldolgozó foglalkozásokat tartottunk a 

magyarlakta településeken (ld. I. a. pont). 
 

Fenntartott Együttműködési megállapodások alapján szolgáltattunk a következő szervezeteknek, 

ill. közös programokat szerveztünk. MVGYOSZ Vas Megyei Szervezetével, a Mozgássérültek 

Vas Megyei Egyesületével, a Siketek és Nagyothallók Vas Megyei Szervezetével, a Fogyatékosok 

Támogató Szolgálatával és a Fogyatékkal Élők Napközi Otthonával.  

Közös programok: 

 Szociális Hét keretében Mosoly – küzdés, látóhatár nélkül. Vendég volt Horváth Nikoletta 

a VakVagany blog írója 

 Az Országos Könyvtári Napok keretében: 

▪ „Lilin, a kutyámon keresztül látok!” Kisiskolások találkozója Horváth 

Nikolettával és Lilivel. 

▪ „Örökké megmarad a pillanat”című fotókiállítás, a Rumi Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon lakóinak munkáiból. 

Vendégek voltak az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ tanulói. 

▪ Látogatóban voltak a Holnap Háza autista lakói. 

▪ Találd ki! jelnyelvi bemutató kisiskolásoknak. 

 A könyvtár vezetője részt vett az egyesületek ünnepi rendezvényein. 
 

Együttműködési szerződések iskolákkal, egyéb szervezetekkel 

                             

 Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 5 kulturális 

rendezvény szervezésére, rendszeres kulturális programjaik szakmai támogatására, 

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerületével a közös 

fenntartású (iskolai és községi) nyilvános, ill. VKSZR szolgáltatóhelyek szakszerű 

működése ügyében, 

 7 általános és 9 középiskolával a könyvtári gyűjtemény oktatási célra való támogatott 

igénybevételéről, 

 a Sorkifaludi Bokréta Óvodával kézműves és meseprogramok szervezésére, 

 A Hírlevél Plusz internetes kulturális hírportállal a helytörténeti kutatás szakmai és 

technikai segítésére, ill. a könyvtár híreinek megjelentetésére, 

 a Savaria Szimfonikus Zenekarral művészeti tevékenységük könyvtári 

eszközökkel/dokumentumokkal támogatásáról, 

 Vasi Múzeumbarát Egylettel és a Szombathelyi Szépítő Egyesülettel közös programok 

szervezésére, 

 Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzattal, programjaik támogatására.  
 

Könyvtárunk számos önkéntes munkáját koordinálja, köztük legnagyobb arányban az iskolai 

közösségi szolgálatot teljesítő diákokat. Két munkatársunk elvégezte a Könyvtári Intézet 

tanfolyamát, így a könyvtárban végzett munka szakmai irányítása teljesül. 

2015-ben 91 középiskolai tanulót fogadtunk. 
 

Korrekt és szolgálatkész kapcsolatot tartunk fenn oktatási és művelődési intézményekkel: 

• támogatjuk rendezvényeiket könyvtári kutatással, 

• részt veszünk programjaikon. 

A helyi média képviselői közül néggyel együttműködési megállapodást kötöttünk, kölcsönös 

támogatásra (hírek, ajánlók megjelenése, ill. az újságírók könyvtári eszközökkel támogatása): 

• alon.hu 

• Savaria Fórum 

• Szombathelyi7 

• Hírlevél Plusz 

Munkatársaink szívesen vesznek rész önkéntes tevékenységben, szerveznek rendezvényeket, 

szabadidejükben állományt gondoznak. 
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10.) Mutatók 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
 

Nyitvatartás  

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. terv 2015. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra) 

64 64 64 0 

Hétvégi nyitvatartás (óra) 9 9 9 0 

Munkaidőn túli nyitvatartás (óra) 15 15 15 0 

Nyári zárvatartási idő (munkanap) 12 11 11 0 

 

 

 

Mutatók 2014. tény 

 

2015. terv 

 

2015. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 

(KSZR nélkül) 

 

 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 

(fő)           11 291 12 000 11846 105% 

A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a 

honlapra) 

 301 595 315 000 266 873 88,4% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven 

érhető el 

1 1 1 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

15 20 18 120% 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 

180 200 218 121% 

A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási 

Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 

4230 4240 4252 100,5% 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 19 22 25  

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 

3 4 4 133% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók száma (fő) 

391 993 400 000 587 379 150% 

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 

52 592 70 000 117 984 224% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma 

6 8 0  

A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként                            

nyomtatott      

hangzó     

DVD    

video                                    

 

293133 

21 471 

17 132 

128 

 

290 818 

22 000 

17 500 

100 

 

312779 

20 837 

16 765 

153 

 

107% 

97% 

98% 

119% 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 22 22 18 82% 
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A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 

szakmai (megyei, illetve országos szintű) 

tanácsadások száma 

13 13 85 653% 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 

IKT eszközök száma 

5 5 5 0 

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 

szolgáltatások száma 

5 5 5 0 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzések száma  

45 50 65 144% 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken résztvevők 

száma 

1084 1100 1866 172% 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések száma  

2 4 14 700% 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

9 34 442 491% 

A könyvtár által szervezett akkreditált 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  

22 25 39 177% 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 

570 600 761 133% 

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, 

romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleran-

ciára nevelő és multikulturális programok száma 

1 6 10 166% 

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, 

romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, 

toleranciára nevelő és multikulturális programokon 

résztvevők száma 

60 150 568 378% 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő programok száma 

2 4 4 200% 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő programokon résztvevők száma 

60 150 130 216% 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, programok 

száma 

3 5 5 166% 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

 

200 250 155 78% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 

szervezett programokon, képzéseken résztvevők 

száma 

 

383 450 464 242% 
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A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 

szervezett programok, képzések száma, 

7 10 16 228% 

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak száma 

1 1 1 0 

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 4 4 0 0 

A könyvtár megjelenésének száma a médiában 132 135 165 125% 

A használói elégedettség-mérések száma, a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

1 2 1  

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

110 120 131 119% 

A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre 

készülő települési könyvtárak száma 

0 1 2 200% 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma 

29 31 91 314% 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 

száma 

12 12 14 116% 

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 25 21 16 64% 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 

határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma 

9 15 27 300% 

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága 

(könyvtárosok száma/megye lakosságának száma) 

23/254e. 

11 086 

11 086 11 086 0 

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító 

számítógéppel való ellátottsága (számítógépek 

száma/a megyeszékhely lakosságának száma) 

44/255e. 

5 795 

5 795 5 795 0 

A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 

8 712 8 800 8764 100,5 % 

A megyei könyvtár által a kistelepülési 

önkormányzattal kötött megállapodások számának 

aránya (a megyében lévő kistelepülések 

száma/megállapodást kötött települések száma) 

198 199 199 100,5% 

A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti 

érdeklődés (a beszerzett dokumentumok 

kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, adott 

dokumentum kikölcsönzésének száma) 

4,5 4,5 4,01 89 % 

 

 

A központi könyvtár 2015-ben 288 napot tartott nyitva. Naponta átlagosan 700 látogató vette 

igénybe a szolgáltatásokat, ez alól a nyári hónapok sem képeztek kivételt. Átlag napi 1166 

dokumentumot kölcsönöztek és több mint 2000 egységet használtak helyben. 

 

A könyvtári honlap látogatása ugyan csökkent, de jelentősen nőtt a könyvtár két közösségi 

oldalának kedvelése. Rendezvényeinkről, új szolgáltatásainkról, a napi információkról elsősorban 

itt tájékozódnak a használók, elsősorban a fiatalabb korosztályokhoz tartozók. Honlapunk 

szolgáltatásai közül a számítógépi katalógus használata jelentős mértékben emelkedett, tehát 

látható, hogy kiegészíti egymást a két hír-és adatforrás, ill. a honlap a pontos tájékozódás 

lehetőségét nyújtja, a közösségi oldalak pedig a mindennapokba beépült használat során 

érik el, hogy híreink eljussanak minden érdeklődőhöz. 

 

Programjaink, képzéseink és a résztvevők száma egy kivétellel jelentős növekedést mutatnak, 

folyamatosan tapasztaljuk, hogy egyre intenzívebb az érdeklődés a rendezvények, a 
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kisközösségek programjai iránt, az iskolák és az óvodák örömmel vesznek részt élményszerű és 

újdonságokat is bemutató eseményeken. Óriási érdeklődéssel, számos iskola bevonásával 

történtek meg például a legújabb információtechnológiai újdonságokat bemutató 

természettudományos napok. Immár második alkalommal fogadta könyvtárunk a Móra kiadó által 

összeállított vándorkiállítást. Decemberben egész hónapban Lázár Ervin életével, műveivel 

interaktívan ismerkedtek a város óvodásai, iskolásai. A játékos és élményszerző foglalkozásokon 

összesen 775-en vettek részt. 

Évente két turnusban olvasótábort szervezünk, a könyvek, olvasás, ismeretszerzés mellett a 

könyvtár mint intézmény iránti érdeklődés felkeltése érdekében. 2015-ben a színjátszás, színház, 

különösen a papírszínház középpontba állításával. 

Rendszeres, különböző korcsoportokat megszólító programok kiemelkedő érdeklődésre tartanak 

számot: a hetente sorra kerülő baba-mama foglalkozások, egészséges életmódot segítő Jóga 

csoportok, a havonta találkozó olvasókör az érdeklődők széles körét szólítják meg. 

Számítástechnikai tanfolyamainkon elsősorban az idősebb korosztály tagjai vettek részt, Bájoló 

sorozatunk a nehezen elérhető tizenévesek körében keltett érdeklődést. 

A város kulturális értékek iránt fogékony közönsége érdeklődött a Roma kulturális napok, 

valamint az Ünnepi Könyvhét és a könyvtári éjszaka programjai iránt. 

Felnőttek számára szervezett rendezvényeinken (406) összesen 13 350-en vettek részt (2014: 303 

rend. 10 906 fő) a gyermekkorúak 237 programjának 6515 részese volt (2014-ben 195 rend. 4889 

résztvevő). 

 

 

Beszerzett források 

 

Beszerzési források (ezer 

Ft)(nettó) 

2014. évi 

teljesítés 

2015. évi terv 2015. évi 

teljesítés 

Változás 2014-

2015 (%) 

Költségvetés 12 546 20 098 17 905* 143 % 

Érdekeltségnövelő 

támogatás 

1 415 200 244 17 % 

ODR támogatás 

dokumentumok 

beszerzésére 

3 300 (2 475 

dok.beszerzés + 

825postaköltség) 

3 300 (2 500 

dok.beszerzés + 

800postaköltség) 

3 500 (2 700 

dok.beszerzés + 

800postaköltség) 

109 % 

Egyéb (pl. TÁMOP 

pályázat, külföldi 

támogatás stb.) 

- - - - 

Források összesen (nettó) 16 436 22 798 20 849 127 % 

Források összesen 

(bruttó) 

17 517 - 22 265 127 % 

Ajándék, kötelespéldány 

értéke (bruttó) 

7 882 - 2 195 28 % 

Összesen 

(Források összesen bruttó + 

ajándék, kötelespld. bruttó) 

25 399 - 24 460 96 % 

* Kötelezettségvállalással terhelt összeg a 2015. évi terv és tény közötti különbözet.  

 

A 2015. december 1-10-ig leadott rendeléseink összege 1 978 550 Ft volt, ennek nagy része 2016 

januárjában érkezett meg. A tervezett gyarapítási összegtől való eltérés betudható a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. negyedik negyedévi hiányos teljesítésének, amelynek 

következtében a rendelt művek nem érkeztek meg.  

Az Állományfejlesztő és –feltáró csoport által bedolgozandó dokumentumok száma kiegészül  a 

Szaktanácsadói és ellátórendszeri titkárság részére állományba vett dokumentumok körével, a 

KSZR keretből vásárolt dokumentumok és a városkörnyéki dokumentumok összesen 4 970 

egységével (a KSZR, a mozgókönyvtári, illetve a nemzetiségi ellátás céljára beszerzett új 



28 

 

dokumentumokat is folyamatosan dolgoztuk fel a könyvtár integrált rendszerében az OLIB 8.2 

rendszerben, a központi könyvtárétól eltérő vonalkóddal és státusz/lelőhely hozzárendeléssel.) 

 

Így 2015-ben csaknem 15 000 egység dokumentumot vettünk állományba (két hatórás és három 

fő nyolcórás munkavállaló tevékenykedik az Állományfejlesztő és –feltáró csoportnál, a 

csoportvezető egyben igazgatóhelyettesi feladatokat is ellát. A 2014. évi létszámnehézséget 2015-

ben annyiban sikerült orvosolnunk, hogy az olvasószolgálat 2 munkatársa besegít a példány-

hozzárendelés feladatkörébe, továbbá 2015 szeptemberétől 1 fő kulturális közfoglalkoztatottat 

alkalmazunk állomány-feldolgozói feladatkörben).  

 

2015-ben az egyedi nyilvántartásba vett könyvtári gyűjtemény bruttó 22 373 e Ft értékben 

gyarapodott vásárlás, ajándék, csere és kötelespéldány révén. (Ezen érték magában foglalja a 

2015-ben bekötött folyóiratok gyűjteményi értékét, de nem tartalmazza a kurrens folyóiratokat. 

Ebből adódik az eltérés a beszerzési forrásokat tartalmazó táblázat összesen sorában feltüntetett 

érték és a csoportos nyilvántartásban elkönyvelt érték között.) 

 

 

Gyűjteményfejlesztés  

 

  

 

Mutatók 
 

2014. tény 

 

2015. terv 
2015. évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg 

(Ft) 

16 436 20 098 20 849 127 % 

ebből folyóirat (Ft) 3 425 3 598 3 761 110 % 

ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (Ft) 

1 360 2 500 1 496 110 % 

A könyvtári állomány éves 

gyarapodása  

dokumentumtípusonként (db 

és méter) 

össz. 10099/202 m 

kv.     8882/178 m 

beköt. fi.700/14 m 

CD, MP3 171/1 m 

DVD        309/3 m 

CD-R, DVD-R 14 

térkép               12 

kotta                 11 

 

össz.            10500 

kv.                 9000 

beköt. fi.         700 

CD, MP3        200 

DVD               500 

CD-R,DVD-R   15 

térkép                70    

kotta                  15 

 

össz.  9630/193m     

kv.    8421/168m     

beköt. fi. 575/12 m 

CD, MP3 212/1,5 

m 

DVD      390/4 m 

CD-R, DVD-R  4 

térkép          17           

kotta           11        

 

95 % 

95 % 

82 % 

124 % 

126 % 

29 % 

142 % 

0 % 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként 

össz.:            4843 

kv.:                2644 

id. kiadv.:        270 

hangzó:         1929 

össz.:            5000  

kv.:                2700 

id. kiadv.:        300 

hangzó:         2000 

össz.:          8068 

kv.:             6092 

id. kiadv.:     255 

    hangzó:      1719 

    videó:               2 

167 % 

230 % 

94 % 

89 % 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 

206 210 207 0 % 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 

bekerült dokumentumok 

száma (db) 

1322 1400 1681 127 % 

Helytörténeti gyűjteménybe 

bekerült dokumentumok 

száma (db ) 

369 400 345 93 % 
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Nemzetiségi gyűjteménybe 

bekerült dokumentumok 

száma (db) 

125 150 248 

(BDK központi 

könyvtár német és 

szlovén beszerzései 

73 db + 

városkörnyék 175 

db) 

198 % 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

478 600 613 128 % 

A megyei könyvtár esetében a 

tárgyévben beszerzett egy 

lakosra jutó könyvtári 

dokumentumok száma 

(dokumentumok 

száma/megye lakossága)* 

10099/255e=0,039 10500/255e=0,041 9630/254e=0,038 97 % 

 

*A Központi Statisztikai Hivatal által 2015-ben kiadott Vas megye statisztikai évkönyve című 

kiadványban a megye lakossága 254 ezer fő.  

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. 

terv 

 

2015. tény 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyűjteményfeltárás  

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma (OLIB 8.2) 

 17 862 

(6 020 

folyóiratcikk,  

675 analitikus 

rekord) 

18 000 18 636 

(8 231 

folyóiratcikk, 

641 analitikus 

rekord) 

104 % 

Magyarországi Közös Katalógusba 

(MOKKA) betöltött tételek száma 

 2 815 7 000 6 233 221 % 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 

betöltött rekordok száma 

 0 0 0 0 

Feldolgozás időtartama (egy 

dokumentum feldolgozásának átlagos 

időtartama órában kifejezve) 

letöltött: 1,5 h 

 leírandó: 2 h 

letöltött: 

1,5 h 

 leírandó: 

2 h 

letöltött: 1,5 h 

 leírandó: 2 h 

0 

Beérkező új dokumentumok olvasók 

számára történő hozzáférhetővé 

válásának időtartama napokban 

kifejezve 

 Kellós számla: 

14 nap,  

egyéb számla: 2 

nap 

Kellós 

számla: 

14 nap, 

egyéb 

számla: 2 

nap 

Kellós 

számla: 14-20 

nap, egyéb 

számla: 7 nap 

ajándék, 

kötelespld.: 

1-2 hónap* 

Jelentős 

változás 

nem 

várható. 

A gyűjtemény elektronikus 

feldolgozottsága (az elektronikus 

katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-

ában) 

 97 % 98 % 97,7 % 100, 7% 
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*Ideális esetben tartható az egyhetes bedolgozási idő, de bármely egyéb, sürgős feladat 

felmerülésekor csúszás következik be. Pl.: 2015-ben jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve 

részleges állományrevíziót kellett végeznünk. Az NKA könyvtámogatási program és a Márai-

program keretében érkezett dokumentumok is késleltetik az egyéb beszerzések bedolgozását, mert 

15 munkanapos lejelentési határidő kötődik hozzájuk. 

 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 

A TÁMOP 3.2.4/08/1 pályázati konstrukcióban elnyert összeggel a könyvtár gyűjteményében 

található könyvek cédulakatalógusainak retrospektív konverziója során 83 450 katalógus-rekord 

rögzítését vállaltuk és teljesítettük 2010.06.01 – 2012.02. 28. között. A Berzsenyi Dániel Könyvtár 

nem formális képzést támogató szolgáltatásainak fejlesztése c. TÁMOP 3.2.4. A-11/1-2012-0045 

sz. pályázata retrospektív katalóguskonverziójának részeként 2013-ban 30 000 rekordot 

meghaladó rögzítés teljesült.  

Az elektronikusan még fel nem tárt gyűjteményrészek a következők: a 43 182 egységet számláló 

zenei gyűjtemény állományából kb. 2 000 kotta retrospektív konverzióját kell elvégeznünk, a 

Savariensia gyűjteményből (17 643 egység) megközelítőleg 5 000 dokumentum vár még az OLIB 

adatbázisban a teljes bibliográfiai leírás elkészítésére. A muzeális könyvtári dokumentumok 1 500 

körüli állományának 95 %-a gépre vitt tétel, az 5 %-nyi részét kell még a régi nyomtatványok 

bibliográfiai leírásának magyarországi szabályzata alapján elkészítenünk. A központi raktár    

28 576 egységéből az OLIB-ban való rögzítésre, illetve kiegészítésre vár még kb. 500 raktári lap 

(többkötetes, gyűjteményes művek, térképek). Az egyedileg nyilvántartott (könyv, időszaki 

kiadvány, hangzó dok., elektronikus dok., kotta, térkép, mikrofilm) dokumentumok közül a 

mikrofilmek (1 156) nem, a folyóirattári (33 729) gyűjtemény pedig 2003-tól hiánytalanul 

szerepel az adatbázisban. http://www.bdmk.hu/Folyoirat címen a honlapunkon keresztül 

megoldott ez utóbbi gyűjteményrészekről az olvasók tájékoztatása.  

A központi könyvtári állomány elektronikus feldolgozottsági szintje (a 2000-től folyamatosan 

gépre vitt fiókkönyvtári állomány nélkül) 97,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bdmk.hu/Folyoirat
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Tudományos kutatás 

 

 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 2015. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

   

Kutatómunka éves 

időalapja (munkaóra/év)

   

nem releváns 0 0 0 

Tudományos kutatások 

száma 

1 1 1 0 

A könyvtár összes 

publikációinak száma és 

ebből a könyvtár 

szakemberei által 

készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában 

megjelent publikációk 

száma 

Életünk 1-12 

Könyvtárosok 

által készített 

publikációk: 

28 

Életünk 1-12 

Könyvtárosok 

által készített 

publikációk: 

30 

Életünk 1-12 

Könyvtárosok 

által készített 

publikációk: 

14 

50% 

Idegen nyelvű 

publikációk száma 

0 0 0 0 

Nemzetiségi nyelvű 

kiadványok, publikációk 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 

1 1 1 0 

A könyvtár szakemberei 

által tartott előadások 

száma 

1 2 1 0 

A könyvtár szakemberei 

által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

5 5 3 60% 

A könyvtár által 

szervezett konferenciák 

száma  

1 1 2 200% 

A könyvtár által 

szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

80 80 138 172% 

A könyvtár 

szakembereinek 

konferencián való 

részvételének száma 

15 15 62 413% 

A képzésben, 

továbbképzésen részt vett 

dolgozók száma 

22 35 35 159% 
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Rendezvény, kiállítás  
 

 

Mutatók 2014. tény 
2015. évi 

terv 
2015. évi tény 

Változás %-ban az 

előző évhez képest 

   

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és országos 

szintű közösségi 

programok, rendezvények 

száma összesen  

540 550 643 119% 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és országos 

szintű közösségi 

programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

16 173 18 000 19 865 123% 

Tárgyévben szervezett 

konferenciák száma  

0 0 2 200% 

Tárgyévben szervezett 

konferenciákon  

résztvevők száma 

0 0 138 1380% 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások száma  

8 10 9 112% 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 

4000 4500 4000 0 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  

81 85 80 99% 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

1503 1600 2209 147% 

A megyei könyvtár 

esetében az általa ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett rendezvények 

száma  

1171 1500 1571 134% 

A megyei könyvtár 

esetében az általa ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett rendezvényeken  

résztvevők száma 

23 420 33 000 36 002 154% 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 
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