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A feladatok tervezése a munkatervben 

 

I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT 

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2017. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ 

KAPCSOLÓDÓ, TERVEZÉSRE KERÜLŐ  INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID 

SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

 

A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének érdekében 

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 tervezi meg 2017. évi gyűjteményfejlesztését, szerzi be időszaki kiadványait, 

szervezi rendezvényeit. 

Kiemelten figyel 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 elemeit erősítjük új 

szolgáltatásokkal, munkatársaink felkészítésével a hatékonyabb kapcsolatfelvételre 

(folytatjuk a jelnyelvi képzést), valamint érzékenyítő programokat szervezünk a megye 

több településén, 

 a helyi roma közösséggel kialakított kapcsolatot tovább erősítését kulturális események 

szervezésével. 

 

A szabadidő kulturált eltöltéséhez, közösségek kialakításához hozzájárul könyvtárunk gazdag 

rendezvényszervező tevékenysége. Létrehoztunk és támogatunk az intézmény falai között 

kisközösségeket:  

 heti rendszerességgel Jóga- és életmódklubot aktív látogatottsággal, 

 betegek egyesületei részére (Szív a szívért Egyesület, Vas Megyei Reumaklub) 

‒együttműködési megállapodás alapján‒ lehetőséget biztosítunk előadások szervezésére,  

 két szombathelyi civil szervezettel (Polgári Egyesület Szombathelyért és Szenczi Molnár 

Albert Kör) ‒együttműködési megállapodás alapján ‒ közös rendezvényeinken neves 

előadóktól napjaink kulturális és gazdasági életével kapcsolatos előadásokat tervezünk, 

 olvasókörünk havi rendszerességgel alkalmat teremt az irodalomkedvelőknek 

olvasmányélményeik megosztására, 

 a helytörténet iránt elkötelezett érdeklődők számára rendszeres fórumot jelentő klubot 

működtetünk, közös programokat szervezünk (kiállítás, előadás, kihelyezett 

rendezvények, a város ikonikus helyszíneinek meglátogatása), 

 a közkedvelt Bájoló című sorozat a 14-25 éves korosztály számára bemutatkozási 

lehetőséget teremt, keretében irodalommal és zenével foglalkozó fiatalokkal 

ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 

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

hagyományainak ápolását támogató kutatásokat és programok létrehozását segítjük, ill. 

kiállításokat szervezünk; helytörténeti témákat és eseményeket bemutató írásokat teszünk közzé 

portáljainkon és a médiában, ami hozzájárul a településen élők közösségi szemléletének 

kialakításához. Helytörténeti témákat és eseményeket bemutató írásokat teszünk közzé 
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portáljainkon (http://www.vasikonyvtarak.hu/, http://www.vasidigitkonyvtar.hu/), és a médiában. 

Ezek a programok és publikációk élvezik a helyben élő lokálpatrióták támogatását. 

 Kiállításokat és hozzá kapcsolódó előadásokat tervezünk a Helytörténeti klub szervezésében, 

tagjainak támogatásával. A klub rendszeres találkozója és ismereteik megosztása hozzájárul a 

településen élők közösségi szemléletének kialakításához: 

o Kiállítások: 

 Női portréfotó kiállítás  Spiegler Tibor magángyűjteményéből, 

divattörténeti előadással  

 Azok a 60-as, 70-es évek  

 

o Rendezvények: 

 Velünk élő legendák  Feiszt György előadása 

  Matrózgyűjtemény Szombathelyen  Hideg István előadása  

  Beszélgetés Bodor Ferenc sportújságíróval (sporttörténet)  

 

 Tervezett intézményi látogatások a klub keretében  

 

o Egyházmegyei Könyvtár, Székesegyház (körbevezetés kódexmásolással) 

o Katonatörténeti kiállítás megtekintése  

o Romkert  

o Torjay Valter-séta a Szent Márton temetőbena Szombathelyi Szépítő Egyesülettel 

közösen  

A Vas megyei kulturális intézményrendszer fejlesztését elsősorban a Vas Megyei Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer keretében végzi a Berzsenyi Dániel Könyvtár 201 településen, az ellátásba 

bevont hat városi könyvtárral együttműködve: 

 Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerünk alapelve a gazdaságos és változatos, 

felhasználói igényekhez igazodó dokumentum-ellátás, melynek hatásos eszköze a 

kihelyezett gyűjtemények törzsanyagra és csereállományra történő bontása. A törzsanyag 

részeként biztosítjuk az alapvető kézikönyveket és ismeretterjesztő irodalmat, a magyar és 

világirodalom, illetve a gyermekirodalom reprezentáns alkotóinak válogatott 

gyűjteményét, az általános és középiskolai kötelező olvasmányokat. 

 Tevékenységünk másik fontos prioritása a korosztály független, előzetes igényfelmérésen 

alapuló, az esélyegyenlőséget javító közösségi, olvasást és könyvtárhasználatot 

népszerűsítő programok, az elektronikus írástudást fejlesztő, illetve egyéb használóképző 

tanfolyamok szervezése, koordinálása.  

 Előzetesen tervezett, nem akkreditált szakmai továbbképzésekkel kínálunk lehetőséget a 

helyi könyvtárosok tudásmegújítására, az alapvető könyvtárosi ismeretek elsajátítására. 

 Kiszállásaink során helyszíni tanácsadással segítjük a községi könyvtárakban folyó 

munkát. A támogatási lehetőségek függvényében tanácsadással segítjük a szolgáltató 
helyek tárgyi, IKT eszközeinek megújítását segítő pályázatok írását. 

A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése  

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 érdekében ajándék és csere 

formájában. Konferenciákat, anyanyelvi programokat szervezünk együtt, valamint mindkét fél 

külön is az ellátott településeken. 
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Hasonlóan hagyományos kapcsolatot ápolunk az alsóőri Média és Információs Központtal 

(UMIZ), valamint az eisenstadt-i Burgenländische Landesbibliothekkel, az ausztriai 

Burgenland tartomány magyar anyanyelvű lakosságának ellátására. 

Tervezett feladatok: 

• A fenti célok támogatására magyar nyelvű irodalmat vásárol könyvtárunk és juttat el 

a partnerkönyvtár segítségével a magyarlakta szlovén települések könyvtáraiba. 

• Magyar nyelvű folyóiratokat fizetünk elő a partner könyvtárak számára. 

• Irodalmat népszerűsítő és szövegértést fejlesztő rendezvényeket szervezünk a 

magyarlakta településeken. 

A könyvtárak növekvő szerepvállalása Digitális Jólét Programban 

A Digitális Jólét Programban  Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájához 

kapcsolódva 

• előadásokat, foglalkozásokat szervezünk az információkeresés új lehetőségeiről, 

• digitális írástudás fejlesztésére tanfolyamokat indítunk az előző évek tapasztalatainak 

felhasználásával, 

• kiemelten foglalkozunk az internet veszélyeinek megismertetésével. 

 

    SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

Az év során egy alkalommal kerül sor a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, a 

újperinti kölcsönzőhely érdeklődés hiányában történt megszüntetése miatt 2016 októberében 

módosított Alapító okirat értelmében. 

 

  

  

  

2016. tény 2017. terv 

Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

46 46 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 6 6 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 22 22 

átszámítva teljes munkaidőre 20 20 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 13 13 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
11 11 

Egyéb felsőfokú 
összesen  4 4 

átszámítva teljes munkaidőre  4 4 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 37 37 

átszámítva teljes munkaidőre  35 35 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen    

átszámítva teljes munkaidőre    

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  8 8 

átszámítva teljes munkaidőre 8 8 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 12 12 

átszámítva teljes munkaidőre  
11 11 

Összes létszám:  46 46 
Önkéntesek száma  112 115 
Közfoglalkoztatottak száma    2 2 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 

lakosságának száma) 
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II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése  
 

Intézményünk alapfeladata nem változik. 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 könyvtár 

népszerűsítő 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. 

 

Gyűjteményszervezés – állományépítés 

 

A dokumentumvásárlásra előirányzott költségvetési keretösszeg várhatóan 2017-ben is kiegészül 

az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer gyarapítási hozzájárulásával, valamint az 

önkormányzati érdekeltségnövelő támogatással. 

 

A 2012-ben befejezett TÁMOP 3.2.4/08/1 pályázat (a könyvtár gyűjteményében található 

könyvek cédulakatalógusainak retrospektív konverziója) és a TÁMOP-3.2.4. A-11/1 II. 

komponens keretében elnyert pályázat retrospektív konverziós utómunkálatai.  

 

A 2011-es retrokonverzió elvégzendő utánkövetési feladatai 2017-ben: 

• A Savariensia gyűjteményből kb. 5 000 dokumentum címleírását kell elvégeznünk (a 

2003-ban végzett részleges retrospektív konverzió során 2500 kötet gépi 

katalogizálása történt meg, eddig elkészült: Ha., Hb., Hc., Hd. 302 - Hd. 2430 raktári 

jelzetű példányok. Folytatandó: Hd. 2431-, He., Hf.) 

 

A 2013-as retrokonverzió utánkövetési feladatai 2017-2019-ben: 

• kották gépre vitele (kb. 2 000 rekord), valamint a már rögzített kották egyéb 

címváltozattal való kiegészítése, illetve a hiányzó analitikus tételek bevitele, 

• az OLIB integrált rendszer alapadatainak – retrokonverziót követő – felülvizsgálata 

(fennmaradt nagybetűs rekordok ellenőrzése, nevek deduplikálása, cím nélküli nevek 

törlése, osztályozási jelzetek egységesítése).  

 

Állományapasztás 

 

Az állományapasztás során az adatbázisból való kivonás mellett a szolgálati betűrendes 

katalógusból való törlést is folyamatosan végezzük. 2016-ban a központi könyvtár és a 

fiókkönyvtárak gyűjteményéből 9137 dokumentumegységet vontunk ki. 2017-ben nagyobb 

arányú törléssel számolunk, egyrészt az elavult, elhasználódott zeneműtári CD-k, DVD-k 

kivezetését tervezzük, másrészt a kámoni fiókkönyvtár állományának jelentős selejtezését 

végezzük el. 

 

Formai és tartalmi feltárás, katalógusgondozás 

 

Az OLIB integrált könyvtári rendszer Katalogizálási modul alkalmazása: a Könyvtárellátótól 

vásárolt kiadványok esetében a bibliográfiai rekordokat importáljuk a helyi rendszerbe, ezek 

kiegészítése és honosítása folyamatosan történik, a példányadatok (vonalkód, raktári jelzet, 
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gyűjteményi hely, hozzáférhetőség, szállító és ár) hozzárendelését követően a MOKKA-ODR 

katalógusba exportáljuk a rekordjainkat. 

Egyéb terjesztőtől beszerzett dokumentumok feldolgozásakor nincs lehetőségünk a bibliográfiai 

rekordok letöltésére, ezért osztályon belül végzünk címleírást az érvényben lévő szabványok és 

szabályzatok alapján. 

Egyedi címleltár készül a gyarapodásról, amelyet negyedévente nyomtatott dokumentumként is 

előállítunk.  

 

Periodika feltárás 

 

A folyamatos munkák (generálás, érkeztetés, reklamálás, teljes évfolyamok köttetése) mellett az 

OLIB-ban történő feltárás kiegészítését, javítását folytatjuk a helyismereti gyűjteménybe tartozó 

Vas Népe napilapnál - bibliográfiai adatok kiegészítése, példányadatok rögzítése, cikkek 

hozzáfűzése az adott számokhoz, duplumok megszüntetése. Továbbá részt veszünk a helyismereti 

bibliografizálásban: a kijelölt napilapokban és folyóiratokban folyamatosan figyeljük, és az OLIB 

rendszerben feltárjuk a Vas megyei vonatkozású cikkeket. 

 

Elektronikus tartalmak 

 

2016-ban sikerrel zárult az Életünk, a Vasvármegyei Hivatalos Közlönye (72 000 oldal) és a 

fotótár 6000 dokumentumának digitalizálása nyertes NKA pályázat keretében. Amennyiben az 

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 2017-ben is közzétesz digitalizálási tárgyú felhívást, élünk a 

lehetőséggel. 

 

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 támogatásért folyamodunk a NKA Szépirodalom Kollégiumához. A 

kiadáshoz segítséget nyújthat a könyvtárak számára, pályázati forrással lehetővé tett KELLO 

folyóirat beszerzési támogatás.     

                    

Az Életünk továbbra is feladatának tekinti a szűkebb-tágabb régió históriai-kulturális 

hagyományainak képviseletét, ezen belül a polgárosodás folyamatainak megidézését, a megye és 

a régió szellemi centrumainak bemutatását. Ez évben a kiadó, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban 

létrejött Helytörténeti Klub eseményei, rendezvényei prioritást jelentenek: a klub rendezvényeiről, 

eseményeiről rendszeresen jelentetünk meg híreket interjúk, kiállításmegnyitók, beszámolók 

formájában. 

  

Szépirodalmi közléseinket 2017. évben is a művek önértékei alapján történő válogatás fogja 

jellemezni. A városi fenntartás – úgy véljük  az Életünket is újrapozícionálja az alakuló 

kulturális térben: tervezett témáinkban nagyobb teret kívánunk szentelni Szombathely 

irodalmi/kulturális életének, a város múltjának és jelenének. A Berzsenyi Dániel Könyvtár 

részeként a folyóirat további tereket nyert: közléseiben integrálhatja a város és a megye kulturális 

intézményeinek (Képtár, Weöres Sándor Színház) történéseit – dokumentuma lehet a régió 

művészeti életének úgy, hogy közben megtartja eredendő, az országos irodalmi élettel való 

kapcsolatait.  
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2017-ben az Életünk tervezett lapszámai.  

 

Az Életünk terjesztése országos, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. segítségével, a helyi érdeklődést 

intézményi előfizetések szolgálják ki. Az utóbbi olvasóközönség különösen szívesen fogadja az 

irodalmi eszközökkel feldolgozott helytörténeti témákat. Könyvtárunk Facebook oldalán 

ismertetett számokhoz bejegyzésben is véleményt mondanak a lap olvasói. 

A lap korábbi évfolyamai a Hungaricana adatbázisban, 2015-től a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

honlapján teljes szöveggel elérhetők (részletesen ld. 4. melléklet) 

 

Január  

• Molnár Miklós regénye folytatásokban, Géczi János, Báger Gusztáv, Lengyel Tamás 

versei, Zalán Ti  

         Képanyag: válogatás a Kortársunk Szent Márton című kiállítás anyagából 

Február 

•  

          Képanyag: Oroszy Csaba munkái az Oroszy 50 kiállítás anyagából 

Március  

• Szabad szám, Molnár Miklós regénye folytatásokban  

          Képanyag: Szendiszűcs 

Április - Május 

• Dupla szám: Rónay László emlékszám  

          Képanyag: Hefele Menyhért szombathelyi alkotásai  

Június  

• Szabad szám, képanyag: Veres Gábor portrészobrai 

Július 

• Templomok Vas megyében. Képanyag: a téma fotói 

Augusztus 

• Szabad szám, képanyag 

Szeptember 

• Szombathelyi temetők Benkő Sándor fotóival 

Október  

• Vendéglátás Vas megyében: fogadók, szállók, kávéházak 

November  

• A reformáció Vas megyében, képanyag: múzeumi, levéltári dokumentumok 

December 

• A Kőszegen rendezendő Pannon irodalom workshop anyagából 

 

2) Folyamatban lévő intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztés tervek 

bemutatása  
 

A könyvtár épületének 2002-ben történt felújítása óta kellemes és komfortos körülményeket 

teremtett a látogatóknak és a munkatársaknak is, de 2015-től kezdődően egyrészt számos 

gépészeti és működéssel kapcsolatos javítást kellett végrehajtanunk, másrészt az esztétikus 

környezet fenntartása is nagyobb erőfeszítéseket követelt a felelős munkatársaktól. 

 

2017-ben várhatóan ismét számos felújítási, karbantartási feladathoz kell megteremteni a 

pénzügyi feltételeket. Linóleum padló felújítása 1000 m2-en, kamerarendszer felújítása, új 

kamerák felszerelése, tető- és oromzat javítása, beázások festése. 

 

Az épület bővítése, ill. nagyobb átalakítás, terek funkcióváltása 2017-ben nem várható.  

Tapasztalatcseréket szervezünk azonban olyan nyilvános könyvtárak megtekintésére, ahol a 

nyilvános terekben szolgáltatásbővülés történt és új módszereket alkalmaznak az olvasói 

érdeklődést nélkülöző részlegekben. 
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3) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  

 

3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések:  

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói    

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)    

 

3.2 Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

NKA Szépirodalmi 

Koll. 07108/1994 

Roma kulturális 

napok megrendezése a 

Berzsenyi Dániel 

Megyei és Városi 

Könyvtárban  

1 232 060 1 000 000 Nagy Éva 2016.07.01. 2017.02.16. 

NKA Szépirodalmi 

Koll. 107108/01998 az 

Életünk - irodalmi, 

művészeti, kritikai 

folyóirat szépirodalmi 

estjei megrendezése 

2 697 110 1 000 000 Nagy Éva 2016.09.01. 2017.03.31. 

NKA Közgy. Koll. 

204108/01330 Vas 

megye Könyvtári 

Hálózatának 

kapcsolódása Országos 

Könyvtári Napok 

programsorozatához 

1 500 000 1 500 000 Virághné 

Vámos Kitti 

2016.10.03. 2016.10.21. 

NKA Közgy. Koll. 

204107/00232 

KönyvtárMozi 

programsorozat 

lebonyolítása Vas 

megyében 

1 080 000 1 080 000 Németh 

Tiborné 

2017.01.09. 2017.12.15. 

NKA Szépirodalmi 

Koll. Az Életünk 10+ 1 

dupla számának kiadása 

3 398 000 Elbírálás 

alatt 

Nagy Éva 2017. 01. 

01. 

2017. 12. 

31. 
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Európai Uniós 

pályázatok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

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 

   

Központi könyvtár 
• Közös kölcsönzési nyilvántartást működtetünk, amelyben részt vesznek a 

gyermekkönyvtár munkatársai. A zeneműtárban végezzük a DVD dokumentumok 

kölcsönzését. 

• Szervezzük a térben elkülönült állományegységek felügyeletét, végezzük a tanácsadást és 

a tájékoztatást az olvasótermekben. 

• A földszinti fogadótérben a regisztráció nélküli használók számára lehetővé tesszük a 

hírlapolvasást, a Jogpont és a számítógépes katalógus használatát, valamint pályázati 

támogatással telepített, gyors internet használatot biztosító számítógépek igénybevételét, 

felvilágosítást nyújtunk a könyvtár szolgáltatásairól, elektronikus ügyintézést teszünk 

lehetővé és támogatunk. Korrepetáláshoz, nyelvtanításhoz előjegyzéssel, beiratkozott 

olvasóink részére térítésmentes tanulószobát biztosítunk. 

• Az átlag 700 látogató kiszolgálása napi munkaszervezést, a lehető legjobb munkaidő 

felhasználást, esetenként eltérő munkaidő beosztást feltételez. Az állománygondozás 

feladataiba a munkaidő teljes kihasználása mellett is igénybe kell vennünk önkéntesek 

segítségét.  

 Az önkéntesek között a közösségi szolgálat végzésére kötelezett 

középiskolások, a bérpótló támogatást igénybevevők, valamint a 

szabadidejüket felajánló aktív és nyugdíjas segítők egyaránt 

megtalálhatók. 

 

A felnőttek közkönyvtári ellátása 
• Teljes körű tájékoztató szolgálatot működtetünk, beleértve az interneten, CD-ROM-on 

elérhető és saját fejlesztésű adatbázisokat, 

• folytatjuk ingyenes használó képzésünket az internet és a számítógépes ismeretek 

elsajátíttatása területén önkéntesek bevonásával, 

• az olvasószolgálati munka körébe tartozó információkkal bővítjük a könyvtár honlapját;  

• félévente a helyben használat, a referensz kérdések és a távhasználat mérését végezzük 

rögzített mintavételi feltételek alapján. 

           Mintavételi hetek: március 6-11., november 13-18. 

 

Az esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek megfelelően folytatjuk a rászorulók 

könyvtárhasználatának segítését: 

• együttműködési megállapodással szabályozott szolgáltatást végzünk a könyvtárba 

látogatók számára, 

• rendezvényeket, bemutatókat szervezünk a célcsoportok igényeinek megfelelően; 

• kihelyezett foglalkozásokon népszerűsítjük a részükre rendelkezésre álló ellátási 

forrásokat, 

• betegek, lakáshoz kötöttek, szociális intézmények és a Holnap Háza lakói részére házi 

kölcsönzés szolgáltatást végzünk. 

 

Végezzük a könyvtárközi kölcsönzést saját olvasóink és a hozzánk forduló könyvtárak részére az 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként. 

 

Belső kiadványok a könyvtárhasználat segítésére és népszerűsítésére: 

• a könyvtár honlapján és Facebook oldalán, Instagramon, a Vasi Könyvtári Portálon 

ajánlók, könyvismertetések, eseményközlések készítése, 

• nyomtatott tematikus ajánlók készítése, 

• elektronikus DVD katalógus kiegészítése, ajánlók készítése.  

 

Két olvasóteremben fogadjuk az elmélyült tanulási, kutatási igényekkel érkezőket. Az általános 

olvasóteremben a legfontosabb kézikönyvek és a szakfolyóiratok a teljes nyitvatartási időben, 
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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. 

Az olvasótermek használata csökken, a kézikönyveket kevesen használják, kivételt képeznek 

folyóirattári kötetek, helyismereti dokumentumok. Ezek iránti érdeklődés azonban továbbra is 

jelentős. 

Továbbra is az olvasóteremben jelennek meg azonban azok a kérések, amelyeket szaktájékoztatói 

felkészültséggel lehet támogatni. Ilyen az ODR szolgáltatás igénybevétele, az adatbázisok 

használata, kutatásmódszertan, anyaggyűjtés.  

 

Bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok használata  

Könyvtárunk 2015. július 30-tól fizet elő az Arcanum Digitális Tudománytárra (ma már 

ingyenesen használhatjuk), mely napjainkban már közel 12 millió oldalnyi tudományos és 

kulturális tartalmat kínál. A napi tájékoztatásban egyik legfontosabb segédeszköz lett, hiszen heti- 

és napilapok, tudományos és szakfolyóiratok szövege megtalálható benne, kiváltva ezzel 

korábban CD/DVD/Blu-Ray-ROM-on megjelent archívumokat.  

A jogszabályok közti keresésben változatlanul segítségre szorulnak olvasóink, ehhez a Jogtár 

adatbázist használjuk, melynek jogi bibliográfiája témakeresésekhez jól használható.  

A MOKKA-ODR adatbázist nemcsak könyvtárközi kérések keresésének eszköze, hanem 

bibliográfiai adatok pontosításának, anyaggyűjtéseknek is.  

Könyvtárunk gyűjteményét növelik azok a digitális tartalmak, amelyeket honlapunk 

linkgyűjteménye, ill. tájékoztató könyvtárosaink segítségével használhatnak olvasóink. 

Kiemelendő a Hungaricana közgyűjteményi portál, melyre állományunkból helyi tartalmak is 

felkerültek (Életünk című irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 1963-2013., Vasvármegye 

Hivatalos Lapja 1903-1950., 6000 fotó és képeslap). A NAVA-pont szolgáltatását várhatóan az 

előző évekhez hasonlóan több használó veszi igénybe. 

 

Tervünk, hogy minél szélesebb körben terjesszük az általunk előfizetett EBSCO adatbázisok 

pozitívumait. Egyrészt ez az új szolgáltatásunk praktikus segítség a nyelvek tanulásához, másrészt 

meggyőződésünk, hogy az e-könyvek is nagy jelentőségűek az olvasásnépszerűsítés terén, az e-

book olvasó eszközökön valójában sivárabb élmény olvasni (hol van például a papírillat?), de – 

Bodrogi Ferenc Máté, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és 

Kultúratudományi Intézetének adjunktusának szavaival élve – trendi, passzol a fiatalok 

identitásához, ezért talán szívesebben „forgatják” rajtuk a könyveket.  

Vas megyei iskolák igazgatóival, angoltanáraival szeretnénk felvenni a kapcsolatot, hogy minél 

több lehetséges felhasználóhoz eljuthasson az idegennyelvű olvasás lehetőségének ezen módja. 

 

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-ROM 

alapú adatkeresést a könyvtár munkatársai alkalmazzák gyakrabban, elsősorban 

irodalomkutatások, különböző ajánló jegyzékek stb. elkészítéséhez. 

 

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. A legtöbben mikrofilmet és eredeti folyóiratot, 

napilapot igényeltek. Az év folyamán voltak olyan időszakok, amikor csak egyeztetés után tudtak 

a kutatók mikrofilmet használni, mindkét gépünk folyamatosan foglalt volt. 
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2017-ben várhatóan ismét számos esetben készítenek munkatársaink anyaggyűjtést. 

Módszertani program: 

• Témakutatás a Savarianesia gyűjteményben  

 

Kiemelt programok, rendezvények 

 

Rendezvényekkel csatlakozunk az országos könyvtári programokhoz 

 március: Internet fiesta 

 június 8-12.: Ünnepi Könyvhét 

 október: Országos Könyvtári Napok 

 

Kiemelten figyelünk a jeles évfordulókra 

 Arany János születésének 200. évfordulójára valamennyi korosztályt megszólító 

programot szervezünk  

o gyermekeknek foglalkozásokat gyűjteményünk védett Arany János köteteinek 

bemutatásával, 

o középiskolásoknak, egyetemistáknak Rambo vers pályázattal, 

o felnőtteknek, nyugdíjasoknak irodalmi műsor szervezésével. 

o Kiállítás Arany János balladáinak illusztrált kiadásaiból. 

 

 Az I. világháborúra emlékezve kiállítást tervezünk világháborús naplók, 

visszaemlékezések köteteiből 

 A Reformáció emlékéve tiszteletére több eseményt szervezünk az Ünnepi Könyvhéten, 

valamint kiállítást: 

„…szól néked az itt magyarul…” Válogatás a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

reformációhoz kapcsolódó könyvkincseiből. 

 A szombathelyi Siess nyomda letelepítésének 230. évfordulója apropóján kiállítást 

tervezünk 2017 szeptemberében a nyomda általunk és más közgyűjtemények által őrzött 

kiadványait a közönség elé tárva. 

 

Folytatjuk sikeres sorozatainkat: 

 Bájoló sorozat  

 Esélyegyenlőségi filmvetítések 

 Roma kulturális napok: Balázs János kiállítás, Lakatos Klára, Szolnoki Csanya Zsolt 

találkozó 

 

A digitális írástudás fejlesztéshez ingyenes tanfolyamokkal és egyéni képzésekkel járulunk 

hozzá, igény szerint kezdő és haladó szinten, kiemelten figyelve az e-ügyintézésre. 

 

Gyermekkönyvtár 

• Tájékoztatás, olvasmányajánlás a teljes nyitvatartási időben,  

• csoportosan kölcsönző osztályok kölcsönzéseinek figyelemmel kísérése minimálisan 

háromhetente, maximálisan hetente (kb. 120 olvasójegy), 

• nagy figyelmet igyekszünk fordítani a személyes törődésre, az egyéni olvasmányajánlásra, 

különösen a fokozott figyelmet igénylő gyermekek esetében,  

• az egyes iskolákkal külön egyeztetve programjainkkal segítjük az iskolák minden évben 

megrendezésre kerülő témanapjait, több osztályt is megmozgató tevékenységeit, 

• rendhagyó órák és könyvtárbemutatók az iskolai osztályok és óvodás csoportok 

kívánalmaihoz igazodva, 

• olvasótábor két turnusban az olvasás és a könyvtár iránti érdeklődés támogatására, 

• a gyermekkönyvtári honlap folyamatos frissítése, programok ajánlók feltöltése, bővítése. 

 

 

Programok 
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 Folytatjuk Könyvhódító – levelező játékunkat, témája a száz éve született Szabó 

Magda. 

 Digitális Jólét Programban - Magyarország Digitális Gyermekvédelmi 

Stratégiájához kapcsolódva előadások, foglalkozások a biztonságos  internet (Safer 

Internet) témában az internet fiestán. 

 Könyvajándék nap – február 14. kedd.  

 Április 2.  Andersen születésnapja – gyermekkönyvek nemzetközi napja: 

meseíró pályázatot hirdetünk felnőtteknek.  

 Olvasótábor 2017. június 26 - július 7. – népek meséi. 

 Múzsák kertje  szeptember. 

 Természettudományos napok – Magyar Feltalálók október 2-3.  

 

Az egész évben igényelhető foglalkozások: 

 Pincétől a padlásig  

 Farsang  

 Lázár Ervin – foglalkozás alsó/felső tagozat 

 Zöld könyvtár – természetvédelem 

 Népmese napja szeptember 30-tól 

 Könyvtárhasználati foglalkozások 

 Papírszínház  

 Varázsrét foglalkozás sorozat ovisoknak  

 Komment - biblioterápiás foglalkozások (Neumann isk.) 

 Arany János emlékévhez kapcsolódó foglalkozás 

 

Ajánló bibliográfiák 

 Magyar feltalálók    

 Mesekönyv ajánló felnőtteknek 14+ 

 

Zenemű- és médiatár 

Rendszeres feladatként tájékoztató szolgálatot működtetünk, népszerűsítjük a helyben használatot, 

kielégítjük az igényeket, részt veszünk a könyvtárközi kölcsönzésben, végezzük az állomány 

karbantartását. 

• Folytatjuk a könnyűzenei dokumentumok analitikus feltárását. 

• Belső kiadványokkal segítjük az olvasók tájékozódását: a könyvtár honlapjára felkerült 

hangoskönyv-katalógus folyamatos gondozása, „A hónap filmje” sorozat írása. 

 

Javaslatokkal és önálló beszerzéssel veszünk részt az állományszervezés feladatában: 

•  Kiemelt figyelmet fordítunk az olvasói igényeknek megfelelő CD és DVD választék 

kialakítására, valamint a feleslegessé vált dokumentumok kivonására. 

• A megújuló állományegységként egyre nagyobb hangsúlyt kapó nyelvi gyűjtemény 

bővítése, a felhasználók tájékoztatása. 

 

Programok 

• Kötelező olvasmány filmen és prózában általános és középiskolásoknak. 

• Havonta egy zenei ismeretterjesztő előadás, élő zenével. 

 

 

Fiókhálózat 
A három fiókkönyvtár és egy kölcsönzőhely állományát tekintve a közvetlen lakókörnyezet 

könyvtári alapellátásához szükséges, elsősorban népszerű szép- és ismeretterjesztő irodalom 

válogatott gyűjteményének kialakítására törekszünk. Ennek érdekében: 

• figyelembe vesszük az olvasók visszajelzéseit; 

• folytatjuk a feleslegessé vált állomány kivonását, a használói terek átalakítását. 
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A Kámon településrészen működő könyvtár várhatóan 2017-ben  költözik a helyet adó épület 

értékesítése miatt. A fenntartói tervek szerint a Kámoni Arborétum területén, az Ökoturisztikai 

Látogatóközpont mellett különálló, új épületben kap helyet a fiókkönyvtár.  

 Elkészítjük az új könyvtári épület tervezéséhez a szakmai tervet, együttműködünk az 

építés és a belsőépítészet kivitelezésénél. 

 A költözés előkészítésére az állományt átvizsgáljuk, a felesleges dokumentumokat 

kivonjuk, továbbhasznosítjuk. 

 Megtervezzük a nyitás sajtónyilvánosságát és a lakók értesítését, a szolgáltatást 

népszerűsítő szóróanyagot állítunk össze.  

 

A napi szolgáltatásokon túl egy fiókkönyvtárban felnőttek és gyermekek részére az olvasást és a 

könyvtárhasználatot népszerűsítő klubfoglalkozásokat tartunk. 

 

Jáki u. 

Egészségvédő torna klub: az egészséges életmód és a mozgás felnőtteknek 

Nők klubja: életmód, egészség, mindennapi problémák megbeszélése 

A Jáki úti fiókkönyvtárban az információs kultúra fejlesztésének segítésére működtetjük az 

eMagyarország pontot.  

 

4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2017-ben, a megyei 

könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása (Tervezett kiadványok száma, 

Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, 

írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) 

 

2015. április1-től a 2014. évi XCIX törvény alapján az Áht.10.§-a (4a) bekezdése szerinti változás 

következtében az intézmény gazdálkodását más költségvetési szerv látja el. 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. 

 

2016-ban a fenntartó SZMJV Belső ellenőrzési irodája „Belső kontrollrendszer elemei – 

kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenységek, információ, kommunikáció, 

monitoring tevékenység szabályszerűségének megítélése” tárgyában indított vizsgálatot.  

A vizsgálat eredményéhez igazodva Intézkedési tervet készítettünk, az intézkedések folyamatosak 

az év során, az utolsó határideje 2017. augusztus 31. 

2017. február 16-án kerül sor SZMJV Belső ellenőrzési irodája által indított, a könyvtár 

Irattározási szabályzatát és tevékenységét érintő vizsgálatra. 

  

A könyvtár üzemeltetési feladatait munkamegosztásban az igazgató és helyettese látja el a 

közvetlen felelősök bevonásával. 

 

2017-es minőségcéljaink: 

1. A Minőségirányítási szabvány megváltozása (MSZ EN ISO:9000 2015) miatt a 

Minőségirányítási kézikönyv átdolgozása minőségirányítási tanácsadó segítségével. 

Elvégezzük a minőségirányítási dokumentáció módosítását, valamint a 

minőségbiztosítási munkacsoport, a belső auditorok és a munkatársak minőségügyi 

képzésére is sor kerül. 

2. A Minősített Könyvtár cím pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiumához. 
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Olvasói elégedettséget mérő kérdőíves vizsgálatot, valamint a kijelölt teljesítménymutatók 

számítását tervezzük. Az eredményeket honlapunkon közzétesszük.  

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 és a könyvtár Facebook oldalán  kívül a 

helyi nyomtatott és elektronikus média közvetítésével is tájékozódhatnak, 

• a jelentősebb programjainkról sajtóanyagot készítettünk. 

 

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

közönséget rendezvényekről és szolgáltatásokról. Interjú és beszélgetés formájában is hírt adunk 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 tartunk, 

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

eszközbemutatóknak. 

Szolgáltatási tapasztalatainkról, teljesítményünk értékeléséről, igény- és használatvizsgálataink 

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

 

A közösségi média területén új felületet nyitunk a könyvtári információk mind szélesebb körhöz 

juttatása céljából  

• Instagram  

o  képek rendezvényekről, eseményekről 

o legújabb kötetekről 

o mini könyvajánló magyar és idegen nyelvű könyvekről/Facebookon is 

 

• YouTube csatornára könyvtári események feltöltése 

 

Ajánló bibliográfiák 

• Önfejlesztéshez 

• Álláskeresőknek 

• A fantasy ma 

• Könnyed krimik 

• Számítástechnikáról, internetről kezdőknek 

• Családfakutatás 

 

PR tevékenység 

• könyvtári rendezvényekről pár perces hangulatfilm a Szombathelyi TV-nek,  

• hírlevél küldés lehetőségeinek felmérése, hírlevél szerkesztése és küldése.  

 

Könyvtárunkról 2016-ban 220 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. 2017-ben hasonló számú média megjelenést tartunk 

ideálisnak:  
 

• 60 nyomtatott híradás, 

• 120 elektronikus sajtóbeli megjelenés, 

• 45 televíziós, rádiós interjú, híradás, 

• 5 stúdióbeszélgetés. 

http://www.bdmk.hu/
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5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.   

 

Szolgáltatás 2017-es fejlesztése 

(I/N) 

Részletek 

Honlap I A BDK honlap korszerűsítése, angol nyelvű 

oldalak bővítése 

OPAC I Használóbarát kiegészítések beépítése 

Adatbázisok I VDK aprónyomtatványok digitalizálásának 

folytatása (Vasi Digitális Könyvtár 

megyetörténeti adatbázis) 

Referensz szolgáltatás I VKP blog 

Közösségi oldalak  I Facebook oldalak gondozása, Instagram oldal 

létrehozása, You Tube feltöltések 

Hírlevél I KSZR 

BDK felhasználók e-mailes elérése 

RSS I Honlapon 

Digitalizálás I Aprónyomtatványok (VDK) 

Elektronikus publikációk (VDK) 

2 könyv 

Pályázat esetén: Vasi Szemle folyóirat 1933-

2016. 

 

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

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Kötelező másként Kötelező olvasmányok feldolgozásához segítség filmváltozat 

bemutatásával, beszélgetéssel, az irodalmi mű és a filmművészet 

különböző megközelítésének bemutatása. 

A vers világa Országos képzőművészeti pályázat középiskolásoknak az előző év kortárs 

verseinek illusztrálására. A 2018-as program előkészítése 

Kutass tudatosan Kutatás módszertani programsorozat helytörténeti kutatóknak 

Nézőpont Fotó- és filmkészítő szakkör a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai 

Intézményben. Fejlesztő foglalkozások könyvtári eszközökkel és 

gyógypedagógusi támogatással 

 

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

 

 Kötelespéldány szolgáltatás 
 

Figyelemmel kísérjük a Vas megyében működő nyomdák és sokszorosítók kötelespéldány-

szolgáltatási kötelezettségének teljesítését, kiadványaikat helyismereti állományrészünkben 

gyűjtjük: 

• a beszolgáltatott kötelespéldányok átvétele és nyilvántartása 

• az ismert, de be nem szolgáltatott kiadványok reklamálása 

• kapcsolatfelvétel a nyomdákkal és kiadókkal, tájékoztatásuk a kötelespéldány- szolgáltatás 

megváltozott jogi szabályairól (2015. évi CCVII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 

1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról). 

 

7.2 ODR tevékenység 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként, a könyvtár szolgáltatási tevékenysége 

nyomán érkező támogatást a régióban és az országos könyvtárközi kölcsönzésben igényelt 
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dokumentumok beszerzésére fordítjuk. Határidő szerint szakmai beszámolót készítünk a 2017. évi 

támogatás felhasználásáról. 

A  MOKKA-ODR adatbázisába exportáljuk a retrospektív katalóguskonverzió során betöltött 

állományadatokat. Az új gyarapodásokról online exportáljuk a rekordokat. 

 

7.3 Területi ellátó munka  
 

Együttműködés pályázatokban 

Az NKA pályázati kiírásának függvényében szervezzük és koordináljuk az októberi könyvtári hét 

megyei rendezvénysorozatát, a XXII. Vas Megyei Könyvtári Nap programját. Gondoskodunk a 

kapcsolódó pályázat szakmai beszámolójának határidőre történő elkészítéséről. 

k Az én könyvtáram Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés című EFOP-3.3.3.-

VEKOP/16 című, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

konzorciumaként megvalósuló uniós pályázathoz. 

Szakmai értekezletek továbbképzések 

A megye városi könyvtáraival való szakmai kapcsolattartás érdekében évente két alkalommal 

szervezünk teljes körű könyvtárigazgatói értekezletet. 

Szervezzük a Szakmai Műhelybeszélgetések programsorozatunkat. Tervezett alkalmak száma: 

egy. 

Szakmai tanácsadás, segítségnyújtás 

Szakmai segítséget nyújtunk nyilvános könyvtárainknak a dokumentációjukban a szakértői 

vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlásához, szabályzataik korszerűsítéséhez (Gencsapáti, 

Táplánszentkereszt). 

Segítjük a nyilvános települési könyvtárak minőségbiztosítási rendszerének kidolgozását. 

 

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  

 

Teljes körű KSZR szolgáltatást biztosítunk az 1997. évi CXL. törvény 66. §, valamint a 39/2013. 

(V. 31.) EMMI rendelet alapján – a központi költségvetés kistelepülési könyvtári támogatás 

terhére – 201 településen. A szolgáltatási rendszerbe bevont települések körének bővítését nem 

tervezzük. 

Együttműködés 
Megújítjuk a KSZR szolgáltatásközvetítést végző városi könyvtáraival 2016-ban kötött 

Együttműködési Megállapodást. 

 

Dokumentumszolgáltatás, állománymenedzsment 

Szervezzük és koordináljuk a községi szolgáltató helyek dokumentum-ellátását. Folyamatosan 

végezzük az új dokumentumok kiszállítását, és a csereletét szolgáltató helyek közötti mozgatását. 

Tervezett kiszállítás: négy alkalom/település, 700 kötet/év. 

 

Igényfelmérésre alapozva megújítjuk a KSZR szolgáltató helyek teljes körű folyóirat kínálatát. 

Tételes, teljes körű állományellenőrzést azokon a szolgáltató helyeken végzünk, ahol ez személyi 

változás vagy egyéb el nem hárítható ok miatt szükségessé válik. 

 

Szakmai tanácsadás, pályázati együttműködés 

Előzetes ütemterv szerint elvégezzük 201 szolgáltató hely eszközleltárának helyszíni ellenőrzését.  

A pályázati kiírások függvényében felhívjuk a fenntartó önkormányzatok figyelmét az aktuális 

lehetőségekre, és szakmai segítséget adunk a pályázatok megírásához, szükség szerint koordinálva 

azok megvalósulását is. 

 

Közösségi szolgáltatások 

Előzetes igényfelmérés alapján szervezzük 199 településünk gyermek és felnőtt könyvtári 

rendezvényeit, olvasásnépszerűsítő programjait. Megvalósulásuk eredményességét 

elégedettségvizsgálattal mérjük. 

Tervezett programszám: 1 650 
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Szervezzük a vasi Könyvtár Mozi NKA pályázati lehetőségét is kihasználó programsorozatát (9 

település – 36 előadás). 

Szervezzük 23 település bevonásával a digitális írástudás fejlesztését segítő, 20 órás, a helyi 

közösségek számára nyitott számítástechnikai tanfolyamainkat. 

 

Információszolgáltatás 

Folyamatos könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a helyben lévő állománnyal ki nem elégíthető 

használói információs igények teljesülését. 

A helytörténeti információszolgáltatás részeként folytatjuk a Vasi Digitális Archívum (tervezett 

kiadvány: 1) és a Községajánló (tervezett kiadvány: 4) sorozatot. 

Folyamatosan gondoskodunk a VKSZR facebook oldalán a legújabb események közzétételéről, 

megoszlásáról. 

Közreműködőnk a VKSZR új, interaktív honlapjának kialakításában. 
 

Infrastruktúra- és IKT fejlesztés 

Tovább folytatjuk a könyvtári szolgáltató helyek szolgáltatási környezetének és az IKT eszközök 

megújítását. 
 

Szakmai képzés, továbbképzés 

Szervezzük a községi szolgáltató helyeken dolgozó munkatársaink szakmai tudásmegújítását 

segítő továbbképzéseket. Tervezett alkalmak száma: hét. 

Alapfokú könyvtárosi tanfolyamot szervezünk a községi könyvtárak új munkatársainak. 

 

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás 
 

Saját anyagi lehetőségeink és a központi állami forrás felhasználásával gondoskodunk a Vas 

megyében élő nemzetiségek anyanyelvű dokumentum-ellátásáról. Terveink szerint a 

muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral kialakított cserekapcsolat céljaira 200 000,- Ft-

ot fordítunk. 

Gondoskodunk a kisebbségi könyvellátás részére beszerzett dokumentumok lelőhely-, egyedi és 

csoportos leltárkönyvi nyilvántartásáról, az új dokumentumok érintett települések közti 

elosztásáról és kiszállításáról. 

Koordináljuk a muraszombati csereanyag kiszállítását. Nemzetiségi településeinkre öt anyanyelvi 

kultúra ápolását segítő könyvtári rendezvény szervezését tervezzük (három kétnyelvű 

[horvát/német], egy szlovén, egy horvát). 

 

 Település Program alkalom nyelvterület 

1. Felsőszölnök Hagyományőrzés szlovén nyelvterületen 
(Neubauer Zoltánné) 

2 szlovén 

2. Domonkosfa Meseláda 1 szlovén 

3. Hodos Meseláda 1 szlovén 

4. Pártosfalva Meseláda 1 szlovén 

5. Narda Hagyományőrzés horvát nyelvterületen (Dr. 
Horváth Sándor) 

2 horvát 

6. Horvátzsidány Horvát nyelvű szavalóverseny 1 horvát 

7. Szentpéterfa Horvát irodalmi est 1 horvát 

8. Felsőcsatár Alsóőrrel közös horvát-német-magyar 
nyelvű gyermekfoglalkozás 

1 horvát/német 

Összesen  10  
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7.6 Statisztikai adatszolgáltatás 

  

Koordináljuk a statisztikai adatszolgáltatást Vas megye települési, szak- és felsőoktatási 

könyvtáraiban. A szolgáltató helyek adatainak rögzítését elvégezzük. A megyei adatokat 

közzétesszük könyvtárunk honlapján. Adatszolgáltatók tervezett száma: 243. 

 

7.7 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok 

 

A belső kontrollrendszer elemei – kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenységek, 

információ és kommunikáció, monitoring tevékenység szabályszerűségének megítélése – tárgyú, 

a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Iroda által végzett 

belső ellenőrzés javaslatainak megfelelően többek között kockázatelemzés és –kezelés elvégzése. 

Célunk a kockázatok számának csökkentése vagy elkerülése, valamint a minél magasabb szintű 

kockázati tudatosság elérésével és fenntartásával a kockázatok lehetséges hatásainak 

minimalizálása. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

24. § (3) bekezdése szerinti Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készítünk. Az Info tv. 1. 

számú mellékletében szereplő általános közzétételi listában meghatározottaknak megfelelően az 

intézményi dokumentumokat közzétesszük a www.bdmk.hu oldalon. 

 

7.8 A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép készítése az 

elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében. 

 

8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) 

 

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2016. 

 

2017. 

 

eltérés %-

ban 2016-

hoz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 24 000 24 000 - 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)  8 500 8 500   - 

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 2 000 2 000 - 

-ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)  3 000 3 000 - 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 171 031  178 734 +4,5 

         – ebből fenntartói támogatás 51 631 59 334 +14,9 

– ebből központi költségvetési támogatás 119 400  119 400 - 

- ebből kistelepülési 

kiegészítő(KSZR) támogatás 
 

  

– ebből pályázati támogatás     

– a Pályázati támogatásból EU-

támogatás 
  

  

Egyéb bevétel összesen      

Bevétel összesen  195 031  202 734 +3,9 

Kiadás 

Személyi juttatás 105 084  115 284 +9,7 

Munkaadókat terhelő összes járulék 27 817  25 320 -9 

Dologi kiadás     62 130  62 130 - 

Egyéb kiadás     

Kiadás összesen  195 031  202 734 + 3,9 
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9.) Partnerség és önkéntesség  

 

Nemzetközi kapcsolataink 

 

Nemzetközi kiadványcserét bonyolítunk az érvényben lévő kulturális egyezmények alapján az 

alábbi intézményekkel: 

• Burgenländische Landesbibliothek, Eisenstadt  

• Pokrajinska in Studijska Knjiznica, Murska Sobota 

Részt veszünk társintézményeink programjain és mesefeldolgozó foglalkozásokat tartunk a 

magyarlakta településeken. 

 

Fenntartott Együttműködési megállapodások alapján szolgáltatunk 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.  

 

Együttműködési szerződések iskolákkal, egyéb szervezetekkel 

                             

 Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kulturális 

rendezvény szervezésére, rendszeres kulturális programjaik szakmai támogatására, 

 az első világháború centenáriumát kutató muzeológusoknak térítésmentes másolási 

lehetőséget biztosítunk, 

 a Szombathelyi Képtárral a kiadványok cseréjére vonatkozóan, 

 Iseum: kiadványértékesítés és –csere, 

 Weöres Sándor Színházzal kedvezményes jegyvásárlásra, a színház dolgozói pedig 

ingyenesen látogathatják a könyvtárat, 

 a Klebelsberg Központ Szombathelyi Tankerületi Központjával a közös fenntartású 

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

ügyében, 

 általános és középiskolákkal a könyvtári gyűjtemény oktatási célra való támogatott 

igénybevételéről, 

 az óvodákkal kézműves és meseprogramok szervezésére, 

 a Savaria Fórum, Szombathelyi7 nyomtatott, 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, 

 a Vasi Múzeumbarát Egylettel és a Szombathelyi Szépítő Egyesülettel, a Polgári 

Egyesület Szombathelyért szervezettel és a Szenczi Molnár Albert Körrel közös 

programok szervezésére, 

 a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzattal, programjaik támogatására.  

 

További hazai kapcsolataink 

 

 Országos Széchényi Könyvtár: együttműködési megállapodás a Kulturális 

Közfoglalkoztatási Program keretében. Továbbá részvétel a 2013 októberében a Magyar 

Diaszpóra Tanács által elfogadott Mikes Kelemen Programban. (Célja, hogy a diaszpóra 

magyarság könyvtári, levéltári örökségét rendezett módon összegyűjtve Magyarországra 

szállítsák, és gondoskodjanak későbbi méltó felhasználásáról.) 2016-tól mi is válogatunk 

az OSZK honlapján elérhető, havonta közzétett rendelhető művek listájából. 
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 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Az én könyvtáram” Országos múzeumi és könyvtári 

központi fejlesztés, EFOP-3.3.3-VEKOP/16. A korábbi TÁMOP-fejlesztések és egyéb 

megvalósítási formák keretében megvalósult legjobb gyakorlatok, módszertani anyagok és 

mintaprogramok összegyűjtése, nyilvántartásba vétele és egységes formában való 

elérhetővé tétele a könyvtári szakma számára. 

 

Önkéntesség, közfoglalkoztatás 

 

• 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. 

 

• Két fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozott 2016-ban a könyvtárban. Könyvtárosi 

végzettséggel nem rendelkező közfoglalkoztatottak a szakmai gyakorlatot és 

felkészültséget igénylő munkában nem jelentenek segítséget. A 2017-es új foglalkoztatási 

ciklusra ismét két közfoglalkoztatott státuszt igényeltünk. 

 

 

10.) Mutatók 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
 

 

 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv  

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  

64 64 0 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén: központ+fiókok) 

(óra) 

105 105 0 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (óra) 

41 41 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  

9 9 0 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 16 16 0 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

11 11 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 11 11 0 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

0 0 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 0 

 

A tervezés során számolnunk kell azzal, hogy a szolgálandó közösség körében további, 

számokban kifejezhető érdeklődés-növekedés nem várható. A megyei könyvtárak körében 

végzett adatszolgáltatás során  a 2015-ös adatok összehasonlításánál könyvtárunk 

igénybevétele az első ötben található. Az intézmény beágyazottságát legpontosabban tükröző 

forgalmi adatokban (személyes látogatások száma, kölcsönzött dokumentumok száma) csupán 

a legnagyobb lélekszámú városok 100 körüli munkatárssal dolgozó intézményei előznek meg 

bennünket (Miskolc, Kecskemét, Pécs, Szeged).  
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Mutatók 

 

2016. tény 

 

2017. terv 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 

(KSZR nélkül)  

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók 

száma (fő) 

 12 843 13 000 101 

Érvényes regisztrációk száma (14 éven 

aluliak/14 éven felüliek/összesen) 

 

3 338/ 

9505 

3400 

9600 

101 

101 

Regisztrált használók megoszlása a nemek 

alapján 

 

8 657 nő/ 

4 186/férfi 

8750 

4250 

101 

101 

Regisztráltak száma foglalkozás alapján 

(általános iskolai tanuló/középiskolás 

tanuló/felsőfokú oktatás hallgatója/aktív 

dolgozó/nyugdíjas/egyéb eltartott/nem 

válaszolt) 

Általános 

iskolás:

 2 231 fő 

Középiskolás:  

961 fő 

Felsőokt. 

intézm. 

hallgatója

 1 093 fő 

Aktív dolgozó:

 5 786 fő 

Nyugdíjas: 

 2 166 fő 

Egyéb eltartott:

 606 fő 

 

 

2300 

 

1000 

 

 

1120 

 

5800 

 

2200 

 

580 

 

103 

 

104 

 

 

102 

 

100,2 

 

101 

 

96 

A könyvtári honlap-látogatások száma 

(kattintás a honlapra) 

 

298 408 300 000 100,6 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány 

nyelven érhető el 

1 1  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

20 25 125 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 

240 300 125 

A könyvtár által az Országos 

Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott 

dokumentumok száma 

4 126 4 250 103 

Számítógép használat (14 éven alul/14 éven 

felül/összesen)  

897/2555 

összesen 3 452 

900/2600 

összesen: 

3500 

101 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 30 31 103 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 

5 7 140 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók száma (fő) 

660 463 680 000 103 

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

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

112 134 120 000 107 
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Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma 

12 15 125 

A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként                            

                                       nyomtatott      

hangzó     

DVD    

video                                  

 

319 504 

17 398 

16 549 

    258 

 

320 000 

17 000 

17 000 

250 

 

 

0 

98 

103 

97 

Kölcsönzött dokumentumok száma (14 éven 

alul/14 éven felül/összesen) 

64 250/ 

289 459 

összesen: 

353709 

64 750/ 

289 500 

összesen: 

354 250 

a kölcsönzött 

dokumentumok 

számának 

további 

emelkedése 

nem tekinthető 

reális tervnek. 

Így is az 

országos átlag 

felett van 

Kölcsönzési állomány népszerűsége a 

személyes használók körében (kölcsönzött 

dokumentumok száma / személyes használók) 

353709 / 

 12 843=27 

354 250/ 

13 000=27 

0 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 17 17 0 

A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 

szakmai (megyei, illetve országos szintű) 

tanácsadások száma 

167 170 102 

Gyermekek könyvtárhasználata 

 (könyvtári tagság/ könyvtárlátogatók/ 

/kölcsönzés/kölcsönzött dokumentum) 

4 070 

32 384 

45 741 

4 100 

34 000 

46 000 

101 

104 

101 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 

5 5 0 

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 

szolgáltatások száma 

5 5 0 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzések száma  

72 75 104 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken résztvevők 

száma 

2148 2300 107 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések 

száma  

 

93 

 

100 

 

107 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

 

784 

 

850 

 

108 

A könyvtár által szervezett engedélyezett 

képzések, továbbképzések száma 

nem releváns nem 

releváns 

nem releváns 

A könyvtár által szervezett akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken  résztvevők 

száma 

nem releváns nem 

releváns 

nem releváns 
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A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  

44 50 113 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 

829 850 102 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok száma 

5 5 0 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programokon résztvevők száma 

302 400 132 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok száma 

12 13 (horvát, 

német, 

szlovén, 

roma) 

108 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

480 500 (horvát, 

német, 

szlovén, 

roma) 

104 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

36 36 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

269 270 0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzéseken 

résztvevők száma, 

555 600 108  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma, 

71 75 108 

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak 

száma 

1 1 0 

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 1(1-4) 2 (1-2, 

 3-4) 

0 

A könyvtár megjelenésének száma a médiában 220 230 105 

A használói elégedettség-mérések száma, a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

2 1központi 

kvt 

+3 alapfokú 

rendez-

vények, 

ellátás 

200 

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

138 100 72 

A megyei könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési könyvtárak 

száma 

2 2 0 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma 

95 100 105 
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Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

14 14 0 

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek 

száma 

17 17 0 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 

határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma 

33 35 106 

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága 

(könyvtárosok száma/megye lakosságának 

száma) 

23,5 23,5 0 

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést 

biztosító számítógéppel való ellátottsága 

(számítógépek száma/a megyeszékhely 

lakosságának száma) 

44/77 

866 

1770 

44/77866 

1770 

0 

A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 

8 816 8816 0 

A megyei könyvtár által a kistelepülési 

önkormányzattal kötött megállapodások 

számának aránya (a megyében lévő 

kistelepülések száma/megállapodást kötött 

települések száma) 

201 201 0 

A megyei könyvtár által beszerzett művek 

iránti érdeklődés (a beszerzett dokumentumok 

kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, 

adott dokumentum kikölcsönzésének száma) 

4,03 

32850/8145 

4 0 

 

 

Beszerzett források 

 

Mutatók 

2016. évi tény 2017. évi terv 
Változás 2016-2017 

(%) 

Költségvetés 17 609 20 098 114 

Érdekeltségnövelő 

támogatás nem mi 

tervezhetjük 

2 814 (ebből  

2 506 dok. 

beszerzés) 

2 000 80 

ODR támogatás 

dokumentumok 

beszerzésére  nem mi 

tervezhetjük 

2 500 (ebből   

2012 

dok.beszerzés + 

500postaköltség) 

2 000 0 

Egyéb  - - - 

Források összesen (nettó) 22 127 24 098 109 

Források összesen (bruttó) 23 715 25 300 106 

Ajándék, kötelespéldány 

értéke (bruttó) 

11 091 11 000 (tartós NKA 

támogatás esetén) 

0 

Összesen 

(Források összesen bruttó + 

ajándék, kötelespld. bruttó) 

34 806 36 300 104 
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Gyűjteményfejlesztés   
 

 

Mutatók 

 

2016. tény 

 

2017. terv 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra tervezett összeg (Ft)   22 127 22 000 0 

ebből folyóirat (Ft) 3 284 3 500 106 

ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (Ft) 

2 404 2 500 104 

A könyvtári állomány éves 

gyarapodása  

dokumentumtípusonként (db és 

méter) 

össz.     12 601/252m 

 

kv.   10 995/220 m           

beköt. fi.   622/12m     

CD, MP3 167/1,5 m 

DVD 667/6 m 

CD-R, DVD-R 20 

 

térkép 40              

kotta 13 

dia 73 

e-könyv 3     

video1              

össz.     13 000/260m 

 

kv. 11 200/220 m 

beköt. fi. 600/12m 

CD, MP3 200/2m 

DVD 700/7m 

CD-R, DVD-R 20 

 

térkép 60 

kotta 20 

dia 200 

 

103 

 

102 

96 

120 

105 

0 

 

150 

154 

274 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként 

össz.  9137 

kv. 6627 

id.kiadv. 1052 

térkép 603 

videó 855 

 

össz. 11000 

kv. 9500 

id. kiadv. 1000 

CD 500 

120 

143 

95 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 

152 200 132 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 

bekerült dokumentumok száma 

(db) 

2 057 2100 102 

Helytörténeti gyűjteménybe 

bekerült dokumentumok száma 

(db ) 

382 400 105 

Nemzetiségi gyűjteménybe 

bekerült dokumentumok száma 

(db) 

348 

(BDK közp. 

könyvtár német és 

szlovén beszerzései 

178 db + 

városkörnyék 170 

db) 

370 

német, szlovén 170 + 

városkörnyék 200 

106 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

847 800 94 

A megyei könyvtár esetében a 

tárgyévben beszerzett egy lakosra 

jutó könyvtári dokumentumok 

száma (dokumentumok 

száma/megye lakossága) 

12601/253689=0,049 13000/253689=0,05 0 
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Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 

 

2016. tény 

 

2017. 

terv 

 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

  

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 

OLIB: 

18 244 

(7 454 

folyóiratcikk 

728 analitika)  

 

19 000 

 

104 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött 

tételek száma 

 6 321 6 500 103 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok 

száma 

 - EPA 

(Életünk) 

 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 

letöltött: 

 1,5 h 

 

leírandó: 2 h  

Nem 

várható 

változás. 

 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 

Kellós 

számla:  

14-20 nap,  

egyéb számla: 

7 nap 

ajándék, 

kötelespld.: 1-

2 hónap  

Nem 

várható 

változás. 

 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma 

a gyűjtemény egészének %-ában) 

97,9%  98% 0 
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Tudományos kutatás 

 

Mutatók 2016 tény 2017. terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

  

Kutatómunka éves 

időalapja (munkaóra/év)

   

  Nem releváns. 

Tudományos kutatások 

száma 

1 2 200 

A könyvtár összes 

publikációinak száma és 

ebből a könyvtár 

szakemberei által készített, 

nyomatott vagy 

elektronikus formában 

megjelent publikációk 

száma 

   

Idegen nyelvű publikációk 

száma 

2 0  

Nemzetiségi nyelvű 

kiadványok, publikációk 

száma 

0 0  

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 

2 4 200 

A könyvtár szakemberei 

által tartott előadások 

száma 

4 5 125 

A könyvtár szakemberei 

által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

3 3 0 

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  

2 2 0 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

220 220 0 

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való 

részvételének száma 

84 100 119 

A képzésben, 

továbbképzésen részt vett 

dolgozók száma 

4 4 0 
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Rendezvény, kiállítás  
 

 

Mutatók 2016. tény 2017. terv Tervezett ráfordítás (Ft) 

  

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvények 

száma összesen  

718 720 BDMK költségvetés 

szponzori támogatás pályázati 

támogatás 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

22475 23000  

Tárgyévben szervezett 

konferenciák száma  

3 2 Pályázati támogatás 

Tárgyévben szervezett 

konferenciákon  

résztvevők száma 

265 220  

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások száma  

10 10 BDMK költségvetés 

szponzori támogatás 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 

4650 4700  

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  

80 

 

85 BDMK költségvetés, 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők 

száma 

4291 4400  

A megyei könyvtár esetében 

az általa ellátott 

kistelepüléseken szervezett 

rendezvények száma  

1521 1650 KSZR költségvetés 

A megyei könyvtár esetében 

az általa ellátott 

kistelepüléseken szervezett 

rendezvényeken  résztvevők 

száma 

36533 37000 KSZR költségvetés 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 
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