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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

1. A könyvtár társadalmi szerepvállalásának erősítése 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár biztosítja a nyilvánosságra került információkhoz való 

hozzáférést, legyen az bármely területről származó, kiemelt figyelmet fordítva a helyi 

kulturális emlékezet megőrzésére és értékeinek népszerűsítésére. 

• Ennek érdekében körültekintően folytatjuk a helyi és helyi vonatkozású 

dokumentumok számbavételét és széleskörű gyarapítását. Az egyre erősödő 

helytörténeti érdeklődést a gyűjtemény teljes körű feltárásával és dokumentálásával 

szükséges kielégíteni. A történelmi vármegye-kutatás és a határon átnyúló 

együttműködés érdekében nemzetközi kapcsolatainkat programokkal és 

szolgáltatásközvetítéssel is ápoljuk. Folytatjuk a helyi kiadású elektronikus hírportálok 

vonatkozó anyagának dokumentálását és az 1945 előtti sajtó megyei vonatkozású 

anyagának elektronikus adatbázisba építését. 
 

A könyvtár az esélyegyenlőség helyszíne. 

• A könyvtár javítja a társadalom rászoruló rétegeinek (pl. időskorúak, szegénységben 

élők, egészségileg korlátozottak stb.) életminőségét, speciális szolgáltatásokkal segíti 

a hátrányos helyzetű használókat (szociális, egészségi, társadalmi, fizikai, mentális, 

területi hátrányokkal küzdők). Kihelyezett programokkal segítjük a bentlakásos 

intézményekben élők igényes szórakozását. 

• Folytatjuk és bővítjük házi kölcsönzés szolgáltatásunkat és az intézetekben, szociális 

intézményekben élők olvasásának támogatását. 

• A könyvtár a kompetenciafejlesztés és a felzárkóztatás érdekében speciális 

programokat szervez a funkcionális és a digitális analfabetizmus leküzdésére, az 

olvasási és szövegértelmezési képességek fejlesztésére új használói rétegek 

bevonásával. Feladatnak tekintjük a nem formális és informális tanulási formák 

támogatását, a korai iskolaelhagyás visszaszorításának segítését, a pályaorientáció és a 

tehetséggondozás felkarolását, oktatási és más kulturális intézményekkel való partneri 

kapcsolat erősítését. 

 

2.  Szakmai tevékenység, tudományos munka 

Törekszünk arra, hogy fenntartsuk a könyvtár tudományos tevékenységét a sikeres kiadói 

tevékenységgel, konferenciákkal, kiállításokkal, emléknapokkal.  

• Kiadóként közreműködünk az Életünk folyóirat létrehozásában. 

• Az egyedi információs tartalommal rendelkező helyismereti gyűjteményvagyon 

átgondolt és tervszerű, a mindenkori szerzői jogi követelményeket figyelembe vevő 

digitalizálása, és a digitalizált tartalmak szolgáltatása. 

• A könyvtár történelmi múltjának köszönhetően jelentős muzeális értékű régi és ritka 

könyvvel rendelkezik. Legértékesebb darabjainak megmentésére pályázatokkal 

támogatott restaurálási programot folytatunk. 

• Bővítjük a Vasi Digitális Könyvtár kínálatát a gyűjtemény egyedi és kutatói 

érdeklődésre számot tartó dokumentumainak digitalizálásával a középtávú 

digitalizálási terv alapján.  

• A Berzsenyi Dániel Könyvtár az olvasáskultúra fejlesztését az országos programokban 

való részvétellel, kiegészítve saját olvasást, igényes kulturális fogyasztást kínáló 

rendezvényeivel támogatja. 

• Törekszünk a gyűjtemény és a könyvtárhasználat folyamatos népszerűsítésére 

személyes és virtuális szolgáltatásokkal, sajtómegjelenéssel, rendezvényekkel, PR-

anyagokkal annak érdekében, hogy a használói kör szélesedjen és a könyvtárról 

kialakult kép jobban megfeleljen az itt folyó tevékenységnek. 
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3. Térségi szolgáltatások 

• A megyében élő kisebbségek anyanyelvi kultúrája megőrzésének támogatása 

dokumentumokkal, rendezvényekkel. A könyvtár részt vesz a határon túli magyarság 

információs, kulturális ellátásában, segíti a szórványban élő magyar közösségeket 

kulturális örökségük megtartásában. 

• A térségi szolgáltatásokhoz kapcsolódó önálló honlapot hozunk létre. Célunk olyan 

honlap létrehozása, amely dinamikus szerkezeti kialakításával korszerű és minőségi 

módon képes bemutatni a szolgáltatásokat, segíti a tevékenységhez kapcsolódó friss 

információk közzétételét. 

• Széleskörű választékot biztosítunk az anyanyelvi kultúra ápolását segítő 

dokumentumok beszerzésével horvát, német, szlovén nyelvterületen, illetve kulturális 

örökséget bemutató rendezvények rendszeres szervezése, támogatása határon innen és 

túl. 
 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 
 

2018-ban jelentős szervezeti átalakítást nem tervezünk. Nyugdíjba vonulás miatt megüresedő 

státuszokat megfelelő végzettségű munkatársakkal kívánjuk betölteni (2 fő könyvtárkezelő). 

Kérelemmel fordulunk a fenntartó önkormányzathoz, hogy az egyik részmunkaidős státuszt (6 

órás) engedélyezze 8 órássá alakítani a folyamatosan hiányzó kapacitás és a könnyebb 

betölthetőség miatt. 

A könyvtár alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítása A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény változása 

miatt. 

A könyvtár igazgatójának 5 éves vezetői ciklusa 2019. május 31-én lejár, ezért a fenntartó 

önkormányzat figyelmét felhívjuk az újabb vezetői ciklus pályázatának kiírására. A jelenlegi 

könyvtárvezető 2019-ben nyugdíjba vonul. 
 

  

  

  

2017. tény 2018. 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 * Közösségi szolgálattal  199* 197* 

Közfoglalkoztatottak száma    2 0 
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III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

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. 

 

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 szerkesztőséget Alexa Károly főszerkesztő vezeti.  

A kiadáshoz segítséget nyújt a NKA pályázati forrással lehetővé tett KELLO folyóirat beszerzési 

támogatás (1 500 000 Ft).     

                    

NMI 64987/2016/KULTIG a vidéki folyóiratok támogatására elkülönített forrásból az Életünk 

folyóirat kiadásának támogatása 2017-2019. évekre 20 000 000 Ft-ot ítéltek meg. Ez a forrás 

körültekintő gazdálkodással fedezni tudja a nyomdaköltséget a támogatás éveiben, valamint 

lehetővé teszi bemutatók szervezését és a régóta tervezett könyvkiadást. 

 

 

2018-ban 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.  

 

Január  

• Faludi Ádám, Bobory Zoltán, Brém-Nagy Ferenc, Tárnok Zoltán, Sarusi Mihály 

Balázs Géza, Veres Zsuzsanna írásai 

                   Képanyag: válogatás a Máskép(p) kiállítás anyagából 

Február 

• Templomok Vas megyében. Tematikus szám. Képanyag: a téma fotói 

 

 

Március  

• Csák Gyula kisregénye, Alexa Károly faluszociográfiája, Kovács István kisesszéje 

stb., Veres Zsuzsanna regényének folytatása 

Április  
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• Költészet napja – versösszeállítás, Tárnok Zoltán emlékezése, Zalán Tibor színműve 

 

Május/Június  

• Összevont szám. Téma: növények. Vas megye flórája. Képanyag: Trifusz Péter 

fotós/festőművész munkái. Ilon Gábor vendégszerkesztő közreműködésével 

Július 

• M. Kiss Sándor memoárjának első része, Könyvkritikák, Turczi István – a hónap 

költője 

Augusztus 

• M. Kiss memoár – folytatás, Vas megyei közéleti portré, Szabados Árpád emlékezete 

(esszé és képek) 

Szeptember 

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

 

Október /November összevont szám 

• Világhírű vasiak. Tematikus szám, a téma fotóival 

 

December 

• Tanulmányok a Vas megyei városok polgárosodásának történetéből (Körmenddel és  

Vasvárral a középpontban) Fábián László esszéregénye, Tornai József 

versösszeállítás 

 

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. 

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, 
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• 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 (http://www.bdmk.hu; http://www.vasidigitkonyvtar.hu) a közösségi médiában és a  

sajtóban, ami hozzájárul a településen élők közösségi szemléletének kialakításához. 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: 

 

Kiállítások 

• Mindent gyűjtő magángyűjtők (a Vasi Múzeumbarát Egylettel közösen) 

• Szombathely temetői fotókon. Benkő Sándor fotókiállítása 

• Országos képeslap kiállítás 

 

Rendezvények 

 

• Helyek - épületek - építészek előadássorozat 
1. Az egykori szombathelyi Práter – ma Gáyer és Brenner park – története / Bajzik   

Zsolt (Vasi Múzeumbarát Egylettel közösen)   

2. A Bagolyvár története / Pintér Bálint   

3. Szombathely középkori vára és „fura” urai / Kiss Gábor   

4. Trafikok, hirdető-oszlopok és óraoszlopok Szombathelyen Horváth József, Semei 

Ferenc   

5. A Kioszk története / Spiegler Tibor  

 

Tervezett intézményi látogatások a klub keretében  
 

• Séta a Fő téren, vagy a Széll Kálmán utcában (kapcsolódhatna az építészeti  

előadáshoz) 

•   Kőszegi séta Ilon Gáborral (a város 60-as, 70-es évekbeli épületei) 

• Gothard csillagvizsgáló 

• Határbejárás Kiss Gáborral 

• Temetői bejárások  

 

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.  

 

 

http://www.bdmk.hu/
http://www.vasidigitkonyvtar.hu/
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Konferenciákat, anyanyelvi programokat szervezünk együtt, valamint mindkét fél külön is az 

ellátott településeken. 

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. 

 

 

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  

64 64 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  

41 41 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  

9 9 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 16 16 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

12 12 

Ebből nyitvatartási napok száma: 12 12 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

0 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 

 
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. Itt található a kedvelt 

tanulószoba is, ahol korrepetálást, megbeszélést tarthatnak ingyenesen, előjegyzés alapján az 

érdeklődők. A fogadótérből nyílik az egyik előadóterem, ahol kiállításokat, képzéseket, 

előadásokat és egyéb közönség számára meghirdetett programokat szervezünk. 

 

 

 

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). 

 

 

Évente egy alkalommal szünetel hosszabb ideig a szolgáltatás, minden augusztusban két hétig. 

Ennek oka az, hogy az alacsony létszámmal működő olvasószolgálat munkatársai is ki tudják 

venni egybefüggően szabadságuk egy részét.  A zárvatartás előtt és utána is nagy igénybevételre 
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számítunk, ugyanis nyáron sem csökken intézményünk látogatottsága. Ezért nagyobb mennyiségű 

dokumentum kölcsönzését is engedélyezzük, áthidalni a szünetelés időszakát. 

 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Gyűjteményszervezés – állományépítés 

 

A dokumentumvásárlásra előirányzott költségvetési keretösszeg 2018-ban 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 2018-ban: 

 

• 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.) 

Az elmúlt két évben az NKA könyvtámogatott könyvek feldolgozása annyi plusz munkát jelentett 

az Állományfejlesztő és –feltáró csoportnak, hogy a helyismereti dokumentumok retrospektív 

konverziója háttérbe szorult, 2018-ban a helyismereti csoport bevonásával igyekszünk ezen 

segíteni, megoldva a helyismereti feltárás folyamatosságát.  

 

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. 2018-ban folytatjuk a fiókkönyvtárak  

(kámoni és Jáki úti fiókkönyvtár) gyűjteményéből kivont dokumentumegységek teljes körű 

kivezetését az állományból.  

 

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, 

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.  
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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. 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 

 

Mutatók 
2017. évi tény 2018. évi terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  22 155 22 000 

- ebből folyóirat (br. Ft) 3 796 3 500 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. 

Ft) 

1 966 2 500 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 

188 200 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1 979 2 000 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 

420 400 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 

445 400 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 

476 500 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 11 249 12 000 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  10 197 10 000 

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2017. évi tény 2018. évi terv 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 

29 344  30 000 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 

betöltött tételek száma 

6 595  7 000 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 

rekordok száma 

212  100 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve)  

letöltött: 1,5h 

leírandó: 2h  

letöltött: 1,5h 

leírandó: 2h  

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

Kellós számla: 

14-20 nap, 

egyéb számla: 

7 nap, ajándék, 

kötelespéldány: 

1-2 hónap  

Kellós számla: 14-20 

nap, egyéb számla: 7 

nap, ajándék, 

kötelespéldány: 1-2 

hónap  

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

98%  98% 
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2.3 Állományvédelem 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 

restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben 

részesült dokumentumok száma 

kötés: 1 681, 

restaurálás: 1 

 

kötés: 1 750 

restaurálás: pályázat 

esetén 

Muzeális dokumentumok száma 1 500  1 500 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 

36  Pályázat esetén. 

Az állományvédelmi célból digitalizált 

és a konvertált dokumentumok száma 

163 apróny., 2 kv. 200 apróny., 2 kv. 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 

száma 

9 500  10 000 

A könyvtári dokumentumok állagának 

védelmét szolgáló gépek száma 

kötészeti 

vágógép, 

laminálógép, 

planatolozó  

Nem várható változás. 

 

2.4 Tudományos kutatás 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban nincsen tudományos munkatárs, kutatómunkára a létszámhiány 

miatti feszített feladatteljesítés miatt csak munkaidőn túli vállalással nyílik lehetőség. 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy szervezésünkben létrejöjjenek szakmai fórumok, 

munkatársaink részt vegyenek felkészültségüket kiegészítő, szakmai újdonságokat bemutató 

programokon, tapasztalataik megosztására alkalmas fórumokon.  

Továbbra is összeállítjuk az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny témáihoz a 

bibliográfiákat tartalmazó kiadványt, valamint szeretnénk folytatni az Életünk könyvek sorozatát. 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 

  

0  

Tudományos kutatások száma 5  

A könyvtár összes publikációinak száma és 

ebből a könyvtár szakemberei által készített, 

nyomatott vagy elektronikus formában 

megjelent publikációk száma 

18 + rövid 

ismertetések, 

szócikkek: 27 

20+ rövid ismertetések, 

szócikkek: 30 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk 

száma 

0 0 

A könyvtár által kiadott kiadványok száma 1 2 

A könyvtár szakemberei által tartott előadások 

száma 

4 5 

A könyvtár szakemberei által elvégzett 

szakértői tevékenységek száma 

5 5 

A könyvtár által szervezett konferenciák száma  3 3 

A könyvtár által szervezett konferenciákon 

résztvevők száma 

370 220 

A könyvtár szakembereinek konferencián való 

részvételének száma 

79 80 

A képzésben, továbbképzésen részt vett 

dolgozók száma 

2 3 
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  

 

3.1 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). 

 

3.2 ODR tevékenység 

 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként a könyvtár szolgáltatási tevékenysége 

nyomán érkező támogatást a régióban és az országos könyvtárközi kölcsönzésben igényelt 

dokumentumok beszerzésére fordítjuk. Határidő szerint szakmai beszámolót készítünk a 2017-ban 

kötött szerződés értelmében a 2018-ban költhető támogatás felhasználásáról. 

A  MOKKA-ODR adatbázisába exportáljuk a retrospektív katalóguskonverzió során betöltött 

állományadatokat. Az új gyarapodásokról online exportáljuk a rekordokat. 

 

3.3 Területi ellátó munka 

 

Együttműködés pályázatokban 

Az NKA pályázati kiírása és IKSZ által központilag meghatározott tematika alapján szervezzük 

az októberi könyvtári hét megyei rendezvénysorozatát, és elkészítjük a kapcsolódó pályázat 

szakmai beszámolóját. 

Szervezzük a XXIV. Vas Megye Könyvtári Nap programját. 

Közreműködünk 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 pályázatban: szervezzük a megyei 

kapcsolódó rendezvényeket, programokat. 

 

Szakmai értekezletek 

Évente két alkalommal a szakmai kapcsolattartás érdekében értekezletet szervezünk a települési 

nyilvános könyvtárak részvételével. 

 

Szakmai tanácsadás, segítségnyújtás 

Szakmai segítséget nyújtunk a táplánszentkereszti és a csepregi nyilvános könyvtárak a 

dokumentációjukban a szakértői vizsgálat során feltárt hiányosságok még hátralékban lévő 

pótlásához. 

Segítjük a nyilvános települési könyvtárak minőségbiztosítási rendszerének kidolgozását. 

 

3.4  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 
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Együttműködés 

A Berzsenyi Könyvtár alapító okiratának fenntartói elfogadása után megújítjuk a települési 

önkormányzatokkal kötött, a KSZR feladatellátásához kapcsolódó együttműködési megállapodást. 

Megújítjuk a KSZR szolgáltatásközvetítésébe bevont városi könyvtárakkal 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. 

Állománygyarapításra összességében 45 000 000,- Ft felhasználását tervezzük. 

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

változás vagy egyéb el nem hárítható ok miatt szükségessé válik. 

 

Közösségi szolgáltatások 

Előzetes igényfelmérés alapján szervezzük 201 település könyvtári rendezvényeit. 

Megvalósulásuk eredményességét ismét elégedettségvizsgálattal mérjük. 

Tervezett programszám: 1675 

Szervezzük a KönyvtárMozi programsorozatát, új csatlakozók (5 település) bevonásával. 

Számítástechnika tanfolyam szervezését 20 településen tervezzük. 
 

Információszolgáltatás 

Teljes körűen feltöltjük a VKSZR új honlapját, gondoskodunk az információk folyamatos 

frissítéséről, illetve az események közzétételéről Facebook oldalunkon. 

Infrastruktúra-és IKT fejlesztés 

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

megújítását. 

 

Szakmai képzés, továbbképzés 

Alapfokú tanfolyam indítását egy alkalommal tervezzük. 

A szakmai tudás megújítását segítő Községi Könyvtári Napok megszervezését hét alkalommal 

tervezzük. 
 

3.5  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 12 anyanyelvi kultúra ápolását segítő könyvtári rendezvény szervezését tervezzük.  

 

4. Mutatók 
 

4.1 Könyvtárhasználat 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 2017. évi tény 2018. évi terv 

Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) 
13 525 13 540 

A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet 

megújítók tervszáma (fő) 

13 525 13 540 

A könyvtári látogatások tervszáma (db)   224 860 225 000 

Ebből csoportok (db) 62 65 
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4.2 Dokumentumforgalom 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 2017. évi tény 2018. évi terv 

Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) 361 698 362 000 

E-dokumentumok tervkölcsönzése (db) 13 078 13 100 

Helyben használt dokumentumok (db) 923 955 925 000 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 4 157 4160 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 208 210 

 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2017. évi tény 2018. évi terv 

Katalógus 9 9 

Olvasói munkaállomás 14 14 

 

 

 

4.4 Online szolgáltatások 

 

 

Online szolgáltatások  
2017. évi tény 2018. évi terv 

Távhasználatok tervszáma 236 080 240 000 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

1  

(rövid ismertetés 3 

nyelven) 

2 (angol a 

szolgáltatások 

teljes köre) 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 

17 17 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 

7 7 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

711 541 715 000 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé 

teendő dokumentumok száma (db) 

15 20 

 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 

Szolgáltatások száma 2017. évi tény 2018. évi terv 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 

5 5 

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 

szolgáltatások száma 

5 5 
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4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához 

viszonyított arány (%) 
 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Vas megyében élő nemzetiségek: 
 

német: 5428 fő (a megye lakosságának 2,1 %-a) 

horvát: 3197 fő (a megye lakosságának 1,3 %-a) 

szlovén: 1894 fő (a megye lakosságának 0,7 %-a) 

 

Dokumentumok 2017. évi tény 2018. évi terv 

Könyvek 8 943 9 100 

folyóiratok 18 18 

Elektronikus dokumentumok 0 0 

Összesen 8 961 9 118 
 

4.7 Használói képzések száma 
 

 

Kompetenciaképzés 
2017. évi tény 2018. évi terv 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma  

89 90 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

2 433 2 480 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések 

száma  

78 80 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

1 072 1 100 

A könyvtár által szervezendő engedélyezett 

képzések, továbbképzések száma 

nem releváns  

A könyvtár által szervezendő akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken résztvevők 

száma 

nem releváns  

A könyvtár által szervezendő 

könyvtárhasználati foglalkozások száma  

48 50 

A könyvtár által szervezendő 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

965 1000 

A könyvtár által szervezendő hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok száma 

5 5 
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A könyvtár által szervezendő hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programokon résztvevők 

száma 

430 400 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

14 14 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

557 550 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzések, programok száma 

16 16 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

399 400 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezendő szervezett programok, 

képzések száma  

104 110 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezendő programokon, 

képzéseken résztvevők száma 

853 900 

Összes képzés tervszáma 354 365 

A képzésen résztvevők tervszáma 

összesen 

6 709 6 830 

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak 

tervszáma 

1 1 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

 

Kiemelt programok, rendezvények 
 

Rendezvényekkel csatlakozunk az országos könyvtári programokhoz 

• március 22-29.: Internet fiesta 

• június 7-11.: Ünnepi Könyvhét 

• október 1-7.: Országos Könyvtári Napok 
 

Kiemelten figyelünk a jeles évfordulókra 
 

• A Nagy Háborús Emlékév keretében, együttműködve a Vas megyei szervező 

bizottsággal az alábbi programokat tervezzük 

 Szavalóverseny meghirdetése 13-18 éves korosztálynak. Téma: Az első  

világháborús költészet. A Nagy Háború emlékéveinek kiadványai. Kiállítás és 

bemutató irodalmi délután keretében a Berzsenyi Dániel Könyvtárban, a Könyves 

vasárnapon. 
 

Kiállítások 

• Kortárs helyi festőművészek bemutatkozása: Ferkovics József, Dr. Szabó Sándor, Torjay 

Valter, Zafír Mari 

• A Vers világa országos képzőművészeti pályázat alkotásai 
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• Válogatás a vasvári Békeház képzőművészeti gyűjteményéből  

 

Olvasótermi fotókiállítások  

• A Berzsenyi tér egykor és ma (2018. április 1-től szeptember 30-ig) 

• A Szent Márton templom előtti tér egykor és ma (2018. október 1-től 2019. március 31-ig) 

 

Középiskolás foglalkozások Bodó Judit mesterpedagógussal együttműködve (Szombathelyi 

Elsők)  
 

2018. március (omnibuszközlekedés) 

2018. május (labdarúgás) 
 

Folytatjuk sikeres sorozatainkat 

• Bájoló sorozat  

• Roma kulturális napok: Ferkovics József kiállítás, Rigó József költő irodalmi estje   

• Ezt látni és hallani kell! - Horváth Imre komolyzenei előadásai 
 

Esélyegyenlőség 

• Esélyegyenlőségi filmvetítések. Válogatás a Magyar Speciális Független Filmszemle 

díjazott alkotásai közül. 
 

Helytörténeti klub 

• a programokat ld. 6. p. 
 

A Magyar Széppróza Napja 

• Az Életünk folyóirat irodalmi estje (Csikós Attila, Száraz Miklós György, Zalán Tibor, 

Alexa Károly) 

• Jókai első kiadások kiállítása 
 

Könyvbemutatók (Pusztay János, Pődör György, Bíró-Balogh Tamás, Tompa Andrea, Marosits 

József). 

 

Olvasókör havonta egy alkalommal. 
 

Könyvtári éjszaka: szeptember 29.   A programot az OKN hét előtt rendezzük, mivel a 

megszokott szombati nap október 6-ra esik. 

     

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 

• Folytatjuk Könyvhódító – levelező játékunkat, témája a száz éve született Szabó Magda. 

• Könyvajándék nap – február 14. kedd  
• Digitális Jólét Programban - április 9-13. - Digitális Témahét 
•  április 11. – költészet napi vetélkedő a Brennerben 
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• május – Bolyai témanap 

• Mesehét 

• június 7-11.  – Ünnepi könyvhét (felolvashow, író-olvasó találkozó) 

                        terv: Fodor Veronika: Legendák a Pannónia gőzhajó fedélzetéről 
• Olvasótábor június 25-29.; július 2-6. Olvasótábor – téma: színek 

• Múzsák kertje  szeptember 15. 

• december – Bolyai tehetségnap 

  

Egész évben igényelhető foglalkozások: 

Természettudományos könyvtári foglalkozás 

Népmese napja 

Könyvtárhasználati foglalkozások 

Pincétől a padlásig 

Ovisoknak 

Mátyás király 
 

Mit csinál egy könyvtáros? – Iskoláknak kiajánlani Pályaorientációs napokra, témanapokra 

Könyvajánlás pedagógusoknak kortárs irodalomból 
 

Egy iskolai könyvtárban letéti állomány kialakítása, egyeztetve, szerződés alapján a  

Szombathelyi Tankerületi Központtal (Bercsényi vagy más iskola). 

                                                                                                         
A digitális írástudás fejlesztéshez ingyenes tanfolyamokkal és egyéni képzésekkel járulunk 

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

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő 

helyi, megyei és országos szintű közösségi 

programok, rendezvények tervszáma összesen  

778 800 

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő 

helyi, megyei és országos szintű közösségi 

programok, rendezvényeken 

résztvevők tervszáma 

24 381 25 000 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások tervszáma  

17 20 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 

5 100 5600 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma  

101 120 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetendő rendezvényeken résztvevők 

tervszáma 

5 560 5 700 

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében 

az általa ellátott kistelepüléseken szervezendő 

rendezvények tervszáma  

1 669 1 675 

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében 

az általa ellátott kistelepüléseken szervezendő 

rendezvényeken résztvevők tervszáma 

41 044  41 500 

Egyéb rendezvények tervszáma   

Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma   
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4.9 Használói elégedettség mérés 

 

 

Használói elégedettség 

mérések tervezése 

2017. évi tény 
2018. évi 

terv 

A használói elégedettség-

mérések száma 

2 központi (használói, rendezvényi)+ 

4 települési (alapfokú tanfolyami, 

rendezvényi –előadói, résztvevői, 

könyvtárosi) 

6 

A használói elégedettség-

mérések során a válaszadó 

használók száma 

használói: 179 

rendezvényi: 42 

alapfokú: 9 

rendezvényi–előadói, 

rendezvényi–résztvevői, 

rendezvényi–könyvtárosi 

250 

 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 

 

Települési könyvtárak számára nyújtott 

szolgáltatások 
2017. évi tény 2018. évi terv 

Műhelynapok száma 3 3 

Résztvevő települési könyvtárak számaránya –

KSZR nélkül (%) 

7 7 

A megyei hatókörű városi könyvtár 

koordinációjával minősítésre készülő települési 

könyvtárak száma 

2 2 

 

 

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2017. évi tény 2018. évi terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma 

182 180 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

15 15 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  17 17 

 

4.12 Partnerség 

 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

partnerek száma 2017. évi tény 2018. évi terv 

Civil szervezetek 7 10 

Határon túli könyvtárak   
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Vállalkozók   

Oktatási intézmények 42 42 

A kistelepülési önkormányzattal kötött 

megállapodások száma 

201 201 

Egyéb   

Összesen 235 241 

 

 Közös programok együttműködő szervezetekkel 

 

• „Helytörténeti, városszépítő” civil szervezetek bemutatkozása (Vas Megyei 

Honismereti Egyesülettel közösen) (2018. március 24.) 

 

• Országos képeslap kiállítás (2018. július 14.) 

 

• A Vasi Múzeumbarát Egylet idén ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját. 

Részvétel a szervezésben, valamint irodalomkutatás az egylet számára 

 

• 2018-ban Szombathelyen lesz a szépítő egyesületek országos találkozója (2018. júl. 

12-14.) Szervezésben való részvétel 

 

4.13 Digitalizálás 

 

Melyek a tárgyévi főbb célkitűzések? Stratégiai környezethez (pl. Közgyűjteményi 

Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás bemutatása. 

 

Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni? 

Nem tervezzük digitalizáló eszköz beszerzését. 

 

Eszköz neve, típusa Darabszám 

  

  

 

Hol teszik közzé a digitalizált állományt?  

 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult digitalizálások a Hungaricana Portálon 

találhatók meg.  

Életünk folyóirat 1963-2014, Vasvármegyei Hivatalos Lapja 1903-1950:  

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_vas_megye/# 

Fotótár: 

https://gallery.hungaricana.hu/hu/BDKPhoto/ 

 

Saját digitalizálásainkat a Vasi Digitális Könyvtárban tesszük közzé. 

Az adatbázis Vas megye történetével foglalkozó, a XIX. század végén és a XX. század elején 

megjelent köteteket ill. összefoglaló művekre vonatkozó részleteit tartalmazza. Az adatokat a XX. 

század közepéig napvilágot látott legfontosabb irodalom bibliográfiája egészíti ki. A megyében 

található helységek bemutatását a helyismereti gyűjteményből válogatott képeslapok, térképek, 

hírlapok címoldalai, valamint a kötődő személyiségek életrajzi adatai gazdagítják. Az itt 
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elhelyezett anyagon túl a megyetörténeti kutatás forrásául szolgálhat a legújabb irodalmat feltáró 

helyismereti adatbázisunk:  

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

 

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%) 

 

 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 30 

Állományvédelem 30 

Elektronikus dokumentumküldés 20 

Reprográfia 20 

  

 

 

 

Digitalizálás 

 

 

2017. évi tény 

 

 

2018. évi terv 

VDK Hungaricana Savariensia VDK Hungaricana Savariesia 

Digitális 

objektumok 

száma 

7103 6002 61 7300 6002 61 

Teljes 

dokumentumok 

száma 

7103 6002 61 7300 6002 61 

Könyv 25   27   

Folyóirat  2 3  2 3 

Hanganyag       

Audiovizuális 

dokumentum 

  58   58 

Kép 426 6000  450 6000  

Aprónyomt.  

Elektr.publ. 

Bibliogr.tétel 

Kisadatbázisrek. 

Egyéb: 

5845 

38 

601 

163 

5 

  6000 

40 

610 

165 

8 

  

Összesen 13 166 13 363 

Online elérhető 13 105 13 302 

Helyben 

használatra 

elérhető 

  61   61 

 

VDK-s oszlop: Vasi Digitális Könyvtár http://www.vasidigitkonyvtar.hu 

Hungaricana: 6000 fotó + 2 folyóirat (Életünk, Vvm. Hiv. Közlönye) 

Savariensia helyismereti gyűjtemény: 58 Vasi Mozaik kisfilm + 1 folyóirat (Vasmegyei Lapok, 

Güssinger Zeitung, Fotográfia) 

 

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni? 
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IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE: 

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési 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. 
 

 Várjuk a fenntartónk döntését a Kámoni fiókkönyvtárunk áthelyezésével kapcsolatban. 
 

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok  
     2018-ban várhatóan ismét számos felújítási, karbantartási feladathoz kell megteremteni a 

pénzügyi feltételeket. Felújítjuk klímaberendezéseinket, személyszállító liftünket, kicseréljük a 

hőfogadó központ szivattyúit.  

     Az épület bővítése, ill. nagyobb átalakítás, terek funkcióváltása 2018-ban nem várható. 
      
3.  Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 3 600 000  

ebből olvasói 1 200 000  

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  600 000  
   

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

NMI 

64987/2016/KULTIG a 

vidéki folyóiratok 

támogatása Az Életünk 

folyóirat kiadásának 

támogatása 2017-2019. 

20 000 000 20 000 000 NMI 2017.01.01. 2019.12. 31. 

ODR 

54376/2017 

támogatási szerződés 

 1 700 000 EMMI 2017.12.01. 2018.06.30. 

NKA Közgy. Koll. 

Vas megye Könyvtári 

Hálózatának 

kapcsolódása Országos 

Könyvtári Napok 

programsorozatához 

1 500 000  NKA Közgy. 

Koll. 

2018.10.01. 2018.10.31. 

Szombathelyi temetők 

kötet kiadása 

5 000 000  SZMJV 

Polgármesteri 

keret/ÖTR 

2018.09.01 2018. 12.31. 
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Az alábbiakban felsorolt Európai Unió által támogatott pályázatok fenntartási időszakban 

vannak, a szükséges feladatok végzése folyamatos. 

 

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. 01.01.  2014. 01. 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. 03.01. 2012. 02. 28. 

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. 01.01. 2015. 03. 31. 

 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

 

5.  A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a megyei 

hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

2018-as minőségcéljaink: 

 

1. Könyvtári szakfeladatok ellátásának fejlesztése: Partnerkapcsolatok azonosításának 

gondozása, a partnerlisták kezelhetőségének fejlesztése, használatának kiterjesztése 

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

Közgyűjtemények Kollégiumához. 

 

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 készítünk. 
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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. 

Könyvtárunkról 1017-ben 234 híradás jelent meg a nyomtatott és elektronikus médiában (2016-

ban 220), 2018-ban is reméljük a sajtó érdeklődését. Fizetett hirdetést két alkalommal tervezünk 

megjelentetni: az Ünnepi Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok programjainak 

beharangozására. 

 

A közösségi média felületein közlünk információkat, hogy mind szélesebb körhöz jusson el 

hírünk:  

• BDMK és Savaria Szálló Facebook oldal 

 kulturális események, programok, szolgáltatási hírek, könyvajánlók, hasznos 

olvasmányok, olvasásnépszerűsítés 

 

• Instagram  

 képek rendezvényekről, eseményekről 

 legújabb kötetekről 

 mini könyvajánló magyar és idegen nyelvű könyvekről/Facebookon is 

 

• YouTube csatornára könyvtári események feltöltése 
 

Ajánló bibliográfiákat készítünk az állomány menedzselése és az érdeklődés irányítása 

céljából: 

• OKTV (Tájékoztató könyvtárosok) 

• Fotózás-videózás-képszerkesztés  

• New adult műfajú könyveink (sorozatok) 

• Nyelvtanuláshoz  

• Klasszikus történetek új köntösben (retelling műfaja)  

• Regényes életrajzok  

• Állatos regények - felnőtteknek  
 

 

Kommunikáció 
2017. évi tény 2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) nem releváns  

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 40 40 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 24 25 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 102 100 

Online hírek 66 70 

Közösségi médiában megjelenő hírek   

Hírlevelek 0 2 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült 

érték) 

0 2 

Egyéb:….   
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6. Elektronikus szolgáltatások 
 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett 

intézkedések.)   

 

Szolgáltatás 2018-ban tervezett 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I A BDK honlap átalakítása, angol nyelvű 

oldalak bővítése 

OPAC I Használóbarát kiegészítések beépítése 

Adatbázisok I VDK aprónyomtatványok digitalizálásának 

folytatása (Vasi Digitális Könyvtár 

megyetörténeti adatbázis) 

Referensz szolgáltatás I  

Közösségi oldalak  I 3 Facebook oldal (BDK, Savaria Szálló, 

KSZR), Instagram, YouTube 

RSS I  

 

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

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Mit csinál egy 

könyvtáros? 

Pályaorientációs napokra, témanapokra ajánljuk iskoláknak 

Könyvtár 

népszerűsítés 

A könyvtári rendezvényekről (pl.: Éjszaka) pár perces hangulatfilmek 

készítése, közzététele a könyvtár YouTube oldalán 

 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 A KSZR költségvetést külön tárgyalja SZMJV közgyűlése (2018. április 26.) 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 25.205 24.000  

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 

8.806 

8.500  

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 2.166 2.000 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 4.045 3.000 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 385.087 209.334  

– ebből fenntartói támogatás 85.700 59.334 

– ebből felhasznált maradvány 31.481  

– ebből központi költségvetési támogatás 119.400 150.000  

– ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) 

támogatás* 

140.709 
 

– ebből pályázati támogatás 7.797   

– a pályázati támogatásból EU-támogatás    

Egyéb bevétel összesen  20.080  

Bevétel összesen  430.372  233.334 

Kiadás 

Személyi juttatás 162.682  134.579 

Munkaadókat terhelő összes járulék 36.127  26.024 

Dologi kiadás     183.845  72.731 

Egyéb kiadás 10.319  0 

Kiadás összesen  392.973 233.334 
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Szombathely, 2018. február 20. 

 

 

 

 

 

         …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 


