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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 

2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 
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 feltárása és dokumentálása mellett 

előadások, kiállítások szervezésével, kisközösségek támogatásával kívánjuk erősíteni 

(helytörténeti klub). Folytatjuk a helyi kiadású elektronikus hírportálok vonatkozó 

anyagának dokumentálását és az 1945 előtti sajtó megyei vonatkozású anyagának 

elektronikus adatbázisba építését. 

 
A Berzsenyi Dániel Könyvtár megőrzi azokat az erősségeket, amelyek segítségével 2018-ban 

szolgáltatásainak népszerűségét bővítette a szolgálandó közösség körében: 

 

• stabil pénzügyi háttér 

• központi épület fizikailag akadálymentesített intézményi környezete 

• magas szintű intézményi szabályozottság 

• elkötelezett intézményi vezetés a szakmai megújulás mellett 

• hosszú nyitvatartási idő 

• erős hazai és külföldi partnerkapcsolatok 

• kölcsönösségen alapuló szakmai együttműködés a Vas megyei köz- és egyéb 

könyvtárakkal 

• Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VKSZR) 

• innovatív ötletek iránti vezetői fogékonyság 

• színvonalas és változatos könyvtári rendezvénykínálat 

• tudatosan alkalmazott külső kommunikációs lehetőségek 

• széleskörű együttműködés civil szervezettekkel, oktatási intézményekkel 

• stabil használó kör és igénybevétel 

• kvalifikált, hosszú ideje együtt dolgozó munkatársi gárda 

• szakmai képzés, továbbképzés, tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása 

• munkatársak önálló ötletei, projektek teljesítése közös munkával 

• a publikációs tevékenység erősödése 

 

Saját lehetőségéhez mérten, a rendelkezésére álló eszközökkel próbál javítani az előző évben 

létező gyengeségei közül az alábbiakon: 

 

• a gyűjtemény elektronikus feltártsága 

• „rejtőzködő” használók felderítése 

• nyelvtudás alacsony szintje 

• az elektronikus könyvtári rendszer zavarai 

 
 

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).  

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

intézményekben élők olvasásának támogatását. 
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• 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. 2018-ban kezdtük el azt a gyakorlatot, hogy egyénenként felmérjük az 

előképzettséget és ez alapján állítjuk össze a csoportokat. Ez a módszer hatékonynak 

bizonyult, de a beszélgetések során az is bebizonyosodott, hogy esetenként inkább 

egyéni foglalkozásra, tanácsadásra lenne szükség. 2019-től próbát teszünk ilyen 

szolgáltatásbővítésre valódi, használható tudás átadására.  

 

1.  Szakmai tevékenység, tudományos munka 

• 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 számú muzeális értékű régi és 

ritka könyvvel rendelkezik. Legértékesebb darabjainak megmentésére pályázatokkal 

támogatott restaurálási programot folytatunk. Feldolgozzuk és kiállítjuk a Kiss Gyula 

könyvgyűjtő, antikvárius hagyatékából adományként a Berzsenyi könyvtár 

gyűjteményébe került Kner kiadványokat. 

• 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.  

 

2. 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 szolgáltatások önálló honlapjának folyamatos fejlesztése, a települési 

könyvtárak munkatársainak bevonása az események, szakmai teljesítmények 

megosztásába. Célunk olyan honlap működtetése, 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: 

 

2019-ben szervezeti átalakítást jelenthet az a tény, hogy a könyvtár igazgatójának 5 éves vezetői 

ciklusa 2019. május 31-én lejár, ezért a fenntartó önkormányzat kiírta a pályázatot az igazgató 

(magasabb vezető) beosztás betöltésére. A jelenlegi könyvtárvezető felmentési idejének letöltése 

után nyugdíjba vonul. Az év során a jelenlegi könyvtárvezető által végzett PR és 

rendezvényszervezési feladatokat zökkenőmentesen át kell venni az olvasószolgálatnak. 

A kámoni fiókkönyvtár új épületének átadása, a megnövekedett rendelkezésre állás új státusz 

igénnyel jár (erre fenntartónktól a szakmai program elfogadásával ígéretet kaptunk). Ennek 

következménye az olvasószolgálaton belüli kisebb átszervezés lehet. 
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Kérelemmel fordulunk a fenntartó önkormányzathoz, hogy az egyik feldolgozó részmunkaidős 

státuszt (6 órás) engedélyezze 8 órássá alakítani a folyamatosan hiányzó kapacitás miatt. 

 

 

  

  

  

2018. tény 2019. terv 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

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

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

 összesen 22 22 

átszámítva teljes munkaidőre 20 20 

 összesen 13 13 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
11 11 

 összesen  4 4 

átszámítva teljes munkaidőre  4 
 

4 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

 37 37 

 35 35 

Egyéb 

alkalmazott 

 

 
összesen    

átszámítva teljes munkaidőre    

 összesen  8 8 

átszámítva teljes munkaidőre 8 8 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

 12 12 

 11 11 

Összes létszám:  46 46 
Önkéntesek száma  75 75 
Közfoglalkoztatottak száma    0 0 

 

 

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. 

2019-ben a kámoni fiókkönyvtár épületének átadásával új feladat a tervezett ökokönyvtári 

működés elindítása. Ehhez új kapcsolatok kiépítése szükséges intézményekkel, civil 

szervezetekkel. 

 

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  
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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 (1 528 000 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. 

 

Lapterv (Alexa Károly főszerkesztő) 

 

A folyóirat LVII. évfolyama azoknak a szerkesztői elgondolásoknak a jegyében kívánja végezni a 

munkáját, amik az utóbbi mintegy másfél évtizedben erősödtek meg. Ennek érvényesítése végett 

folyamatosan egyeztetni kellett és kell az irodalmi közélet általánosabb kényszereit, kínálatait és 

késztetéseit, valamint azokat a belső szerkesztőségi elveket és törekvéseket, amik az Életünket 

valamikor létrehozták, azaz – végső soron ‒ egyensúlyban kell lenniük a regionalitás 

kötelezettségeinek és a magyarországi irodalmi folyóiratok szerkesztésére vonatkozó általánosabb 

(és hagyományosabb) irányelveknek. Tehát minden lapszám tudatában kell legyen annak, hogy 

kötelessége a lokális értékek számontartása, másfelől annak, hogy részese a hazai irodalmi 

nyilvánosságnak.  

Utaljunk néhány konkrét példára és meghatározó tényezőre. A lap legtágabb értelemben vett 

„helyzete” az a legfontosabb tényező, ami meghatározza a szerkesztés alapelveit és céljait. Ennek 

fontos összetevője az, hogy az Életünk nem építhet olyan alkotói és befogadói környezetre, mint 

az egyetemi városok folyóiratai. Ugyanakkor ez a „periférikus” helyzet egyben a 

legpolgárosultabb magyarországi régiót is jelenti: a Vas megyei és általában a nyugat-dunántúli 

városiasodás századai komoly szellemi hátteret adnak. És természetesen tematikát is. (Ebben az 

évben is külön lapszámokat kap a megyei régészet szakmai újdonságai, a megyei vendéglátás 

századai, a városi önszerveződés intézményi szerkezetei stb.). Ezek a szerkesztői törekvések 

természetesen azt is jelentik, hogy az Életünk lehetőséget nyújt továbbra is a megyei 

szakértelmiségnek a közreműködésre.  

Ennek a fajta regionalitásnak a vállalását jelenti továbbá az is, hogy a lap képzőművészeti 

anyagainak meghatározó hányada a megyei alkotók újabb műveinek bemutatása, többnyire 

kiállításokhoz kapcsolódva, vagy nagyobb életmű-interjúk kereteibe ágyazva. És itt említhető az a 

tudatos törekvés, hogy az Életünk szellemiségét a régió alkotói határozzák meg – íróként, 

közíróként, szakíróként. (Fábián Lászlótól és Kovács Istvántól Molnár Miklósig és Ilon Gáborig 

stb.). Természetesen a régió irodalmi hagyományai – Berzsenyitől Nagy Gáspárig – szintén jelen 

lesznek a továbbiakban is.  

Az Életünk a hetvenes évektől az egyik jellegadó intézménye a magyar irodalmi közéletnek. 

Természetesen a rendszerváltozás idejétől – ami a globális ízlésváltozással is egybeesik – az 

irodalom szerepe, „piaci” presztizse nagyon megváltozott, ami tükröződik a lap irodalmi 

publikációiban is. Arról nem is beszélve, hogy ezek a változások miféle kultúrpolitikai 

válságtünetekkel járnak együtt. Az Életünk bár egy konzervatívnak minősíthető irodalmi felfogást 

tart támogatandónak, nem óhajt politikai szekértáborok érdekeihez igazodni és nem zárkózik el a 

legújabb generációs-formai törekvésektől sem. Az irodalmi és művelődésfilozófiai nyitottságot jól 

jellemzi a lap szerzőinek nagyon széles skálája: Tornai Józseftől Zalán Tiborig, Kulin Ferenctől 

Pelle Jánosig, Buji Ferenctől Fenyvesi Ottóig. 
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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, ehhez tovább bővítjük vonatkozó gyűjteményünket és 

népszerűsítjük az EBSCO eBooks előfizetett szolgáltatást, 

• 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, 

valamint érzékenyítő programokat szervezünk a megye több településén, 

• a helyi roma közösséggel kialakított kapcsolatot tovább erősítését kulturális események 

szervezésével, évente együttműködési megállapodást kötünk SZMJV Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával 2 program közös szervezésére. 

• 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. 

  Diabetesz klub – dr. Baranyai Marietta belgyógyász bevonásával, 

fiatalokat megcélzó diabetesz immunhiányos állapotban levők számára. A 

cél, hogy a fiataloknak nyújtson lehetőséget a klub saját állapotuk 

megismeréséhez, betegség edukációjukban, megerősített könyvtári 

könyves környezetben. 

 

• 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,  

• 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: 
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  Kiállítások 

 

• A Máskép(p) fotó- és filmpályázat díjkiosztója, a kiállítás megnyitója (2019. 

január 10.) 

• Tóth István kiállítás a TIT Tóth István Baráti Körével közösen (2019. március)  

• Gyermekportré és gyermekjáték kiállítás - hozzá kapcsolódóan foglalkozásokat 

szervezése saját játék készítésére (kézműves foglalkozás), a kiállított játékok 

kipróbálására (május 22-től június 15-ig) 

• 100 éves a Haladás Sportegyesület: 2019. áprilistól 2020. március végéig a 

sportegyesülethez kapcsolódó plakátok, aprónyomtatványok, fényképek 

bemutatása sportáganként (kéthavi váltásban) az olvasóteremben.  

• Országos képeslap-kiállítás (júl. 13-tól aug. 31-ig)  

• 20 éves a Savaria Karnevál: dokumentumkiállítás 2019. július közepétől augusztus 

végéig az 1. emeleti hírlapolvasóban.  

• „Szombathely tárgyak” (kiállítás a Vas Megyei Levéltárban, együttműködve a 

Helytörténeti Klubbal) (2019. július - augusztus) 

 

                 Előadások 
 

• Pál Ferenc családkutatási előadása (A Vas Megyei Levéltárral és a Vasi 

Múzeumbarát Egylettel közösen) (2019. január 30.) 

• Gombfocitörténet (Gráfik Imre előadása) (A Vasi Múzeumbarát Egylettel 

közösen) (2019. február 27.) 

• A Lesvár csárda és a kámoni Reiszig kastély története (Bajzik Zsolt vetített képes 

előadása az építészeti sorozatban) (a Vasi Múzeumbarát Egylettel közösen) (2019. 

március 27.) 

• Az elmúlt 20 év régészeti feltárási, leletei vagy (2019. április) 

• Egy gyűjtő bemutatkozása (Herényiek Házával közösen) (2019. április) 

• Villamosnap (előadás és séta) (A Szombathelyi Szépítő Egyesülettel és a Vasi 

Múzeumbarát Egylettel közösen)  

 

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.  

 

• Anyanyelvi programokat szervezünk együtt, valamint mindkét fél külön is az ellátott 

településeken. 

• Egyeztetést tervezünk a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral bibliobusza 

rábavidéki szolgáltatásaival kapcsolatban. 

 

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

 

 

Mutatók 
2018. évi tény 2019. 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 14 

Ebből nyitvatartási napok száma: 12 13 

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 könyvtár számítógépes katalógusát, valamint az ingyenes wifi szolgáltatást. 

 

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 

számítunk, ugyanis nyáron sem csökken intézményünk látogatottsága. Ezért nagyobb mennyiségű 

dokumentum kölcsönzését is engedélyezzük, áthidalni a szünetelés időszakát. 

2019-ben augusztus 6-21-ig szünetel a szolgáltatás. Ez időszak alatt végezzük el azokat a 

legfontosabb karbantartási, felújítási munkákat, amelyek a folyamatos működés időszakában nem 

kivitelezhetők (személylift és a könyvkiválasztó tér padlózatának felújítása, festés). 

 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 

Gyűjteményszervezés – állományépítés 

 

A dokumentumvásárlásra előirányzott költségvetési keretösszeg 2019-ben is kiegészül az 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer gyarapítási hozzájárulásával, valamint az 

önkormányzati érdekeltségnövelő támogatással. A Márai-programban és az NKA könyvkiadási 

programban megjelent kiadványok feldolgozása 2019-ben is jelentős munkamennyiséget fog 

jelenteni számunkra.  

A központi könyvtár beszerzési kerete és az egyéb források segítségével 11 000 egységnyi 

gyarapodást tervezünk, az állományapasztást tekintve is ezt a számot célozzuk meg. 

 

2019. január 1-től bővül az Állományfejlesztő –és feltáró csoport létszáma  az olvasószolgálatból 

áthelyezett 1 fő könyvtárossal, a kolléganő segítségével a formai feltárás és a példány-

hozzárendelés feladatköre oszlik meg több munkatárs között. 

 

Retrospektív konverziós tevékenységünket az előttünk álló évben is folytatni kívánjuk, bár a 

2012-ben befejezett TÁMOP 3.2.4/08/1 pályázat utánkövetési feladatai 2018-ban befejeződtek, a 
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Savariensia gyűjteményből még visszamaradtak dokumentumok, amelyeknek címleírását el kell 

végeznünk.  

A TÁMOP-3.2.4. A-11/1 II. komponens keretében elnyert pályázat retrospektív konverziós 

utómunkálatai 2019 áprilisában fejeződnek be, kották gépre vitelével, valamint a már rögzített 

kották egyéb címváltozattal való kiegészítésével, illetve a hiányzó analitikus tételek bevitelével 

kívánjuk megoldani kötelezettségünket. 

 

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.  

 

Periodika feltárás 

 

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

részt veszünk a helyismereti bibliografizálásban: a kijelölt napilapokban és folyóiratokban 

folyamatosan figyeljük, és az OLIB rendszerben feltárjuk a Vas megyei vonatkozású cikkeket. 

 

 

 

Mutatók 
2018. évi tény 2019. évi terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  22 946 22 000 

- ebből folyóirat (br. Ft) 3 773 3 500 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(br. Ft) 

2 266 2 500 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 

119 150 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1 898 2 000 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 

293 320 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 

423 

(BDK közp. 

könyvtár német és 

szlovén 

beszerzései 55 db 

+ városkörnyék 

368 db) 

430 

(BDK közp. 

könyvtár német és 

szlovén 

beszerzései 50 db 

+ városkörnyék 

380 db) 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 

627 500 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 11 086 11 000 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  11 411 11 000 
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2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2018. évi tény 2019. évi terv 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 

 34 008 példányrekord 

(5 626 folyóiratcikk 

346 analitika) 

30 000 

Magyarországi Közös Katalógusba 

(MOKKA) betöltött tételek száma 

 4 103 5 000 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 

betöltött rekordok száma 

 100 100 

Feldolgozás időtartama (egy 

dokumentum feldolgozásának átlagos 

időtartama órában kifejezve)  

 letöltött:1,5h 

leírandó: 2 h 

 letöltött:1,5h 

leírandó: 2 h 

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% 

 

2.3 Állományvédelem 

 

2019-ben a Kötészeti műhely tervezetten két fő könyvkötővel tevékenykedik, éves szinten 

számukra 2000 kötet kötése várható. 

Dr. Kiss Gyula helyi antikvárius hagyatékából ajándékozással a Berzsenyi könyvtárhoz került 

több mint 60, a gyomai Kner nyomdából származó 1902-1940 közötti kiadvány, amelyekkel a 

muzeális gyűjteményrészt kívánjuk gyarapítani. 

 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 

restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

kötés: 2 078 

javítás: 44 

laminálás, mappa-, 

dobozkészítés, egyéb 

kötészeti tevékenység: 

175  

kötés: 2 000 

egyéb: 200 

Muzeális dokumentumok száma 1 500  Hagyatékból kapott 

Kner nyomda 

kiadványok 

állományba vétele. 

Restaurált muzeális dokumentumok száma 36  pályázat esetén 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 

konvertált dokumentumok száma 

182 apróny. (400 db 

szkennelt oldal), 

2 könyv  

185 apróny., 

2 könyv 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 

száma 

   

A könyvtári dokumentumok állagának 

védelmét szolgáló gépek száma 

kötészeti vágógép, 

laminálógép, 

planatolozó  

nem várható változás 
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2.4 Tudományos kutatás 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban nincsen tudományos munkatárs, kutatómunkára a létszámhiány 

miatti feszített feladatteljesítés miatt csak munkaidőn túli vállalással nyílik lehetőség. 2019-ben 

egy tudományos kutatómunkát igénylő kiállításra kerül sor (Domonkos nővérek oktatási 

tevékenysége Szombathelyen), valamint a gyűjteményünkbe került Kner kiadványok feldolgozása 

és kiállítása végezhető tudományos alapossággal. 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy szervezésünkben létrejöjjenek szakmai fórumok, 

munkatársaink részt vegyenek felkészültségüket kiegészítő, szakmai újdonságokat bemutató 

programokon, tapasztalataik megosztására alkalmas tanácskozásokon. 2018-ban is növekedett a 

hasonló alkalmak lehetőségek és a résztvevők száma. Számos hasznos tapasztalat termékenyítette 

meg a napi munkát ennek következtében. 

 A szakértői feladatok teljesülése nem könyvtárunk döntésén múlik, ezért nem tervezhető. 

 

 

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 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)   0  

Tudományos kutatások száma 

 

2 2 

A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a 

könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában megjelent publikációk száma 

 

21+ rövid 

ismertetések, 

szócikkek: 36 

22+ rövid 

ismertetések, 

szócikkek: 38 

Idegen nyelvű publikációk száma 

 

0 0 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 

 

0 0 

A könyvtár által kiadott kiadványok száma 

 

2 2 

A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 4 5 

A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

 

3  

A könyvtár által szervezett konferenciák száma  

 

1 1 

A könyvtár által szervezett konferenciákon 

résztvevők száma 

 

119 120 

A könyvtár szakembereinek konferencián való 

részvételének száma 

 

83 85 

A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók 

száma 

3 3 
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• az ismert, de be nem szolgáltatott kiadványok reklamálása 

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

jogi szabályairól. 

 

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 2018-ra 

vonatkozó támogatás értelmében a 2019-ben 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  
A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2019-ben is a törvényi előírásokhoz igazodva szervezi a Vas 

megyei települési könyvtárak együttműködését. 

 

Együttműködés pályázatokban 

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

szervezzük az októberi könyvtári hét megyei rendezvénysorozatát, elkészítjük a kapcsolódó 

pályázatot, és határidőre gondoskodunk a kapcsolódó szakmai beszámoló elkészítéséről. 

Szervezzük a XXV. Vas Megye Könyvtári Nap programját. Tervezett helyszín: Répcelak. 

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. Részt veszünk a pályázat részeként szervezett 

továbbképzéseken. 

 

Szakmai értekezletek, továbbképzés 

A települési nyilvános könyvtárak részére évente két alkalommal szervezünk értekezletet. 

Szakmai továbbképzésként tervezzük a szerzői jog kérdéseinek megvitatását, illetve Csapody 

Kinga közreműködésével a gyermek- és ifjúsági irodalom legújabb tendenciáinak megismerését. 

 

Szakmai tanácsadás, segítségnyújtás 

A törvényi előírásoknak megfelelően segítjük és koordináljuk a megye könyvtárainak, könyvtári 

szolgáltató helyeinek statisztikai adatszolgáltatását. 

Segítjük a települési nyilvános könyvtári beszámolók és munkatervek elkészítését, és 

gondoskodunk azok határidőre történő feltöltéséről. 

Szükség szerint közreműködünk a kisebb települési nyilvános könyvtárak állományának 

gondozásában, az elavult, rongált művek kivonásában. 

 

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 – a megye 201 településen. A szolgáltatási rendszerbe bevont települések körének 

bővítését nem tervezzük. Vas megyében a KSZR-hez kapcsolódó szolgáltató helyek és a 15 

nyilvános települési könyvtár tevékenységének köszönhetően könyvtári szempontból ellátatlan 

település nincs.  

 

Együttműködés 

Elsősorban a hatékony és gazdaságos dokumentum-ellátás érdekében – az előző évek 

tapasztalatait figyelembe véve – újítjuk meg a Vas Megyei KSZR-ben szolgáltatásközvetítést 

végző városi könyvtárakkal (6 könyvtár) kötött Együttműködési Megállapodást.  
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Dokumentumszolgáltatás 

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, 750 kötet/év. 

Állománygyarapításra összességében 47 000 000,- 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 szolgáltatás 

Előzetes igényfelmérés alapján szervezzük 201 település könyvtári rendezvényeit, gyermek és 

felnőtt olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő programjait. Megvalósulásuk 

eredményességét ismét elégedettségvizsgálattal mérjük. 

Tervezett programszám: 1 500. 

Szervezzük a KönyvtárMozi programsorozatát. 

A digitális írástudás fejlesztését segítő, a helyi közösségek számára nyitott és ingyenes 

számítástechnikai tanfolyamainkat 2019-ben azokon a településeken szervezzük meg, ahol a 

Digitális Jólét Program részeként nincs képzési kötelezettség (8). 

 

Információszolgáltatás 

Folyamatosan frissítjük a kistelepülési ellátáshoz kapcsolódó híreket és információkat a VKSZR 

honlapján, illetve Facebook oldalán. 

Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a helyben lévő állománnyal ki nem elégíthető használói 

információs igények teljesülését. 

Új elemként tervezzük a könyvtári szolgáltató helyek rendezvényeinek plakátjain, meghívóin QR 

kódok alkalmazását. 

A hatékonyabb információ átadás érdekében tervezzük negyedéves tájékoztatók összeállítását a 

községi könyvtári szolgáltató helyek részére. 

 

Szakmai képzés, továbbképzés, szaktanácsadás 

A legfontosabb szakmai ismeretek elsajátítását segítő alapfokú könyvtárosi tanfolyam indítását 

egy alkalommal tervezzük. 

A szakmai információk átadását segítő Községi Könyvtári Napokat három alkalommal 

szervezünk. 

A szolgáltató helyek folyamatos látogatása során segítjük a szakmai elvárásoknak megfelelő, a 

helyi tevékenységet hitelesen dokumentáló könyvtári nyilvántartások vezetését. 

Gondoskodunk arról, hogy a szolgáltató helyek nyilvántartásai az adatvédelmi törvény 

előírásaihoz igazodva megújuljanak, és a szolgáltatásokat igénybe vevők adataik kezeléséről 

korrekt tájékoztatást kapjanak. 

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. 

 

Infrastruktúra- és IKT fejlesztés 

Kiemelt figyelmet fordítunk a könyvtári szolgáltató helyek szolgáltatási környezetének 

megújítására. 

Az IKT eszközök körének bővítését a Digitális Jólét Program biztosította technikai háttér 

figyelembe vételével tervezzük. 

 

Egyéb teendők 

Folytatjuk a KSZR forrásból vásárolt eszközök leltári ellenőrzését. 

Továbbra is számítunk a belső adminisztrációs teendők végzésénél a közösségi szolgálatot 

teljesítő középiskolai tanulók közreműködésére. 
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3.5  Nemzetiségi könyvtári ellátás 
A központi állami támogatás és a Berzsenyi könyvtár saját forrásainak felhasználásával 2019-ben 

is biztosítjuk a Vas megyében élő nemzetiségek (horvát, német, szlovén) anyanyelvi kultúrájának 

megőrzését segítő könyvtári dokumentum-ellátást, illetve a muraszombati Területi és Tanulmányi 

Könyvtárral együttműködésben segítjük a muravidéki magyar lakosság magyar nyelvű 

könyvellátását. E célra terveink szerint 200 000,-  Ft-ot fordítunk. 

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

csoportos leltárkönyvi nyilvántartásáról, az új dokumentumok érintett települések közti 

elosztásáról és kiszállításáról. A nemzetiségi gyűjteményből elavulás, rongálódás miatt 200 kötet 

kivonását tervezzük. 

Koordináljuk a muraszombati csereanyag kiszállítását. Nemzetiségi településeinkre 17 anyanyelvi 

kultúra ápolását segítő könyvtári rendezvény szervezését tervezzük. 

 

 

4. Mutatók 

4.1 Könyvtárhasználat 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) 13 982 

 

13900 

A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók 

száma (fő) 13 982 

 

13800 

A könyvtári személyes látogatások száma (db)    

227 269 

 

228 000 

Ebből csoportok (db) 32 678 33 000 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 

  

370 329 

 

370 000 

E-dokumentumok kölcsönzése (db) 

 

16 572 
 

18 000 

Helyben használt dokumentumok (db) 

 

938 567 
 

940 000 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 

 

4 121 

 

4 200 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 

 

252 

 

255 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 

2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

Katalógus 9 9 

Olvasói munkaállomás 14 14 
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4.4 Online szolgáltatások 

 

 

Online szolgáltatások  

2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

Távhasználatok száma 308 458 310 000 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

27 28 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 30 30 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 

7 7 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók száma (fő) 

 

750 963 

 

755 000 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé teendő 

dokumentumok száma (db) 

22 25 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 

Szolgáltatások száma 2018. évi tény 2019. évi terv 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 

5 5 

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 

szolgáltatások száma 

5 5 

 

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) 

 

A 2019-re tervezett gyarapodás, illetve kivonás mértéke közel azonos szintű, ezért lényeges 

növekményt az állománymérlegben nem tervezünk. 

 

Dokumentumok 2018. évi tény 2019. évi terv 

Könyvek 9 311  9 350  

folyóiratok 20 20 

Elektronikus dokumentumok 0 0 

Összesen 9 331  9 370 
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4.7 Használói képzések száma 

 

 

Kompetenciaképzés 2018. évi tény 2019. évi terv 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzések száma  

114 115 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken résztvevők száma 

3325 3 400 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések száma  

31 50 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma 

313 450 

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  

85 90 

A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 

713 750 

A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, 

romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális programok száma 

5 5 

A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, 

romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális programokon résztvevők 

száma 

440 450 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő programok száma 

19 20 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő programokon résztvevők száma 

716 750 

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 

14 15 

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

381 400 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 

szervezendő szervezett programok, képzések száma  

105 105 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 

szervezendő programokon, képzéseken résztvevők 

száma 

2134 2200 

Összes képzés száma 371 400 

A képzésen résztvevők száma összesen 7 764 8 400 

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket 

támogató kiadványainak tervszáma 

1 1 



17 

 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

 

Kiemelt programok, rendezvények 

Rendezvényekkel csatlakozunk az országos könyvtári programokhoz 

• március 21-28.: Internet fiesta 

• június 13-17.: Ünnepi Könyvhét 

• szeptember 30-október 6./vagy október 7-13.: Országos Könyvtári Napok 

 

Kiemelten figyelünk a jeles évfordulókra 

• Kiállítás és közösségi program Ady Endre és Csáth Géza halálának 100. és Radnóti 

Miklós születésének 110. évfordulója alkalmából 

• február 18. A Magyar Széppróza Napja: a magyar próza évfordulói/kiállítás 

• április 11. A Költészet Napja: Balló László költő irodalmi estje 

  

Kiállítások 

• Kortárs helyi művészek bemutatkozása: Ferkovics József, Linka Sándor, Jaksa István, 

Dancsecs Tamás  

• Skandináv fotókiállítás 

• Válogatás a vasvári Békeház képzőművészeti gyűjteményéből  

 

Kiemelt kiállítás 

Oktatás a domonkos rendi nővérek szombathelyi iskolájában 

 

      Olvasótermi fotókiállítások  

• 100 éves a Haladás Sportegyesület: 2019. áprilistól 2020. március végéig a 

sportegyesülethez kapcsolódó plakátok, aprónyomtatványok, fényképek bemutatása 

sportáganként (kéthavi váltásban) az olvasóteremben.  

• Vetélkedő a Haladás sportegyesület centenáriumához és a második emeleti galéria 

kiállításhoz kapcsolódóan (10 hónapon keresztül fordulónként 10 kérdéssel = 100 év, az 

egyesület történetével, híres sportolóival, edzőivel, szakosztályaival kapcsolatban) 

 

Folytatjuk sikeres sorozatainkat 

• Bájoló sorozat  

• Roma kulturális napok 

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

 

Esélyegyenlőség 

• Esélyegyenlőségi filmvetítések. Válogatás a Magyar Speciális Független Filmszemle 

díjazott alkotásai közül. Fotókiállítás az 1 emeleten. Szervezett csoport: Aranyhíd, Rum 

EGYMI diákcsoportjai, FÉHE, Ágfalva 

• A roma kultúra napja (április 8.) – roma/cigány mesék, a Gandhi gimnázium 

programjának bemutatása, Rácz Gyöngyi kiállítása; december Ferkovics József kiállítása 

 

 

Helytörténeti klub (a programokat ld. 7. p.) 

 

Könyvbemutatók (pl. Pusztay János, Rozán Eszter új könyvei, szlovén népmesekötetek, Bokányi 

Péter irodalomtörténeti tanulmánykötete). 

 

Olvasókör havonta egy alkalommal. 
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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 

• január - Könyvhódító levelező az alsós korosztálynak (Kányádi Sándor 90 éve 

született) 

• február 14. szerda – Nemzetközi Könyvajándék Nap 

• március – Internet Fiesta 

• április – Húsvétváró foglalkozás bejelentkező csoportoknak 

• április 11. csütörtök – Költészet napi vetélkedő a Boldog Brenner János Általános 

Iskolában 

• április 8-12. - Digitális Témahét (digitális komp. fejlesztő könyvtárhasználati óra) 

• április 13. – A Zrínyi Ilona Matematikaverseny döntőjének szereplői a könyvtárban – 

könyvtári foglalkozások a természettudományok jegyében 

• május – Bolyai témanap 

• június – Ünnepi könyvhét (felolvashow, író-olvasó találkozó) Elképzelések: Szigeti 

Kovács Viktor/Gál Mária, Dániel András/Gimesi Dóra 

• június 24-28. Olvasótábor 

• július 1-5. Olvasótábor 

• szeptember – Múzsák kertje 

• október – Könyvhódító játék (2020. májusi zárással, kortárs irodalomból) 

• Országos Könyvtári Napok 

• november – Természettudományos hét a színekről (interaktív kiállítás/foglalkozás napi 

2-3 bejelentkező csoporttal) 

• december – Bolyai tehetségnap 

Adventi foglalkozássorozat bejelentkező csoportoknak 

Egész évben igényelhető foglalkozások: 

Magyar feltalálók  

A Népmese napja 

Könyvtárhasználati foglalkozások 

Pincétől a padlásig 

Ovisoknak - igény szerint 

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

2018-ban a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, valamint a 

Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskolában 50-50 kötettel letéti állományt hoztunk 
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létre a Berzsenyi Dániel Könyvtár állományában lévő többes példányokból – elsősorban 

kortárs magyar szerzők alkotásaiból válogatva. (Lackfi János, Mészöly Ágnes, Kertész Erzsi, 

Finy Petra, Böszörményi Gyula) A könyveket minden tanévben cseréljük. A letét létrehozása 

azért volt szükséges, mert az iskolai könyvtárak nagyon korlátozott forrást használhatnak új 

könyvek beszerzésére. 

Az iskolák kiválasztásában fontos szempont volt, hogy mindkét intézmény lakótelepen 

található, viszonylag távol a fiókkönyvtárainktól, a központi könyvtártól is. 

 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, 

megyei és országos szintű közösségi programok, 

rendezvények száma összesen  

731 740 

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, 

megyei és országos szintű közösségi programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

32 678 33 000 

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások 

száma  

21 22 

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 

8673 900 

Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő 

rendezvények száma  

84 85 

Tárgyévben a családok számára meghirdetendő 

rendezvényeken résztvevők száma 

5159 520 

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa 

ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvények 

száma  

1 470  1 500 

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa 

ellátott kistelepüléseken szervezendő 

rendezvényeken résztvevők tervszáma 

35 212  36 000  

Egyéb rendezvények száma 255 250 

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 11 082 11000 

 

Ahogy az előző évben, 2019-ben is elsősorban a könyves programok népszerűsítését 

tervezzük,  a szövegértéssel , könyvtárhasználattal kapcsolatos nem formális képzéseket. 

 

4.9 Használói elégedettség mérés 

 

 

Használói elégedettség mérések 

tervezése 

2018. évi tény 2019. évi terv 

A használói elégedettség-mérések száma 4 központi könyvtári 

(használói, 

rendezvényi, online, 

honlapon közzétett) +  

1 települési (alapfokú 

tanfolyami) 

5  

központi könyvtári 

(használói, rendezvényi, 

munkatársi) +  

települési (alapfokú 

tanfolyami, rendezvényi) 

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma 

használói: 190 

online: 214 

rendezvényi: 55 

alapfokú: 11 

300 
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4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 
 

 

Települési könyvtárak számára nyújtott 

szolgáltatások 

2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

Műhelynapok száma 3 5 

Résztvevő települési könyvtárak számaránya –

KSZR nélkül (%) 

14 14 

A megyei hatókörű városi könyvtár 

koordinációjával minősítésre készülő települési 

könyvtárak száma 

2 2 

 

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2018. évi tény 2019. évi terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma 

64 70 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

15 15 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  13 13 

 

 

4.12 Partnerség 

 

Közös programok együttműködő szervezetekkel 

 

• A Genius Savariensis Szabadegyetem előadásai az Evangélikus Egyház támogatásával 

2019. február-május 

• Villamosnap (előadás és séta) (A Szombathelyi Szépítő Egyesülettel és a Vasi 

Múzeumbarát Egylettel közösen)  

• Országos képeslap-kiállítás (évfordulós lesz a képeslapgyűjtő egylet) (júl. 13-tól aug. 

31-ig) 

• „Szombathely tárgyak” (kiállítás a Vas Megyei Levéltárban, együttműködve a 

Helytörténeti Klubbal) (2019. július - augusztus) 

• Közös szervezésű előadások a Helytörténeti klub keretében a Szombathelyi Szépítő 

Egyesülettel és a Vasi Múzeumbarát Egylettel 

 

 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

partnerek száma 2018. évi tény 2019. évi terv 

Civil szervezetek 7 10 

Határon túli könyvtárak 4 4 
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Vállalkozók 2 2 

Oktatási intézmények 51 52 

A kistelepülési önkormányzattal kötött 

megállapodások száma 

201 201 

Egyéb 4 4 

Összesen 267 273 

 

4.13 Digitalizálás 

 

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

Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás bemutatása. 

 

Digitalizálásra kerülő helyismereti dokumentumok - 2019. 

(A könyvtár által a 2016-2021-es időszakra elkészült digitalizálási terv alapján) 

 

Hc. 23 

Szabados M. Rajmunda 

   Savaria - Szombathely bibliográfiája / Szabados M. Rajmunda, Vágó Lajos ; [bev. Géfin 

Gyula]. - Szombathely : Martineum Könyvny., 1948. - 177 p. ; 22 cm. - (Acta Savariensia, 

ISSN 1216-4038 ; 5.) 

 

Hb. 98 

Heimlich Ferenc 

   Szombathely rendezett tanácsu város 1900. évi lak- és czimtára / szerkesztette és kiadja 

Heimlich Ferencz. - Szombathely : Szerző, 1900 (Szombathely : Gábriel Ágoston Ny.). - 152 

p., [23] lev. ; 19 cm 

Többek közt a közhivatalok, a papság, a katonaság, az oktatási és közművelődési 

intézmények, egyesületek, gazdasági intézmények, iparosok, kereskedők, fuvarosok, stb., a 

háztulajdonosok címtára. A kiadvány tartalmazza még a vasvármegyei községek beosztását, 

Szombathely városi díj- és szabályrendeleteinek kivonatos gyűjteményét, valamint számos 

helyi reklámot is 

 

Hd. 454 

   Vas vármegye és Szombathely megyei város általános ismertetője és címtára az 1931-32. 

évre : 1-2. köt. / főszerk. F. Szabó Géza ; szerk. Gyulay Sándor, Rexa Dezső, Szathmáry 

István ; kiad. a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete. - Budapest : Viktória ny., 1931. 

- 656 p. ; 24 cm. - ([Vármegyék országos címtára])  

   Tart.: Vas vármegye története. A világháború : (1914-1918) / Somossy József. A 

Vasvármegyei Múzeum / Pavel Ágoston ; Vasvármegye és Szombathely város 

Kulturegyesülete. Szombathely megyei város : fejlődéstörténeti vázlat / Szendy László. A 

szombathelyi r. kath. egyházmegye története / Géfin Gyula ; Szombathely a forradalmak, a 

nyugatmagyarországi felkelés és a királyjárás alatt 
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Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni? 

Eszköz neve, típusa Darabszám 

  

  

 

Hol teszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat) 

 

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. 

 

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%) 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 30 

Állományvédelem 30 

Elektronikus dokumentumküldés 20 

Reprográfia 20 

 

 

 

Digitalizálás 

 

2018. évi tény 

(digitalizált állomány) 
2019. évi terv 

Digitális objektumok száma 13 361 +200 

Teljes dokumentumok száma 13 361 +200 

Könyv  27 +2 

Folyóirat 5  

Hanganyag -  

Audiovizuális dokumentum 58  

Kép 6 426  

Aprónyomt.  

Elektr.publ. 

Bibliogr.tétel 

Kisadatbázisrek. 

Egyéb: 

 

6027 

42 

608 

163 

5 

+185 

+5 

+5 

+3 

Összesen  13 361 +200 

Online elérhető 13 300 +200 

Helyben használatra elérhető 61  

 

 

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?  

Az előfizetett nyomtatott folyóiratok online elérhető változatainak használatát szeretnénk 

lehetővé tenni felhasználóink számára. 
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IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE: 

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
 2019-ben várhatóan ismét számos felújítási, karbantartási feladathoz kell megteremteni a 

pénzügyi feltételeket. Felújítjuk személyszállító liftünket és a könyvkiválasztó tér padlózatát. 

Az épület bővítése, ill. nagyobb átalakítás, terek funkcióváltása 2018-ban nem várható. 

 

 A Kámoni fiókkönyvtár esetében az előkészületekre került sor 2018-ban: a szolgáltatásnak helyet 

adó régi, Szófia utcai épület (a város tulajdona) állaga olyan mértékben leromlott, hogy felújítása 

nem hozná meg a megfelelő eredményt, ezért Szombathely MJV Közgyűlésének döntése alapján 

eladásra kerül, a könyvtár megfelelő elhelyezésére a Kámoni Arborétum önkormányzati 

tulajdonban lévő telekrészén a szolgáltatásra alkalmas épületet építenek. A könyvtár 

igazgatójának szakmai programja alapján elkészült az épület terve, megkapta az engedélyeket, és 

a közgyűlési hozzájárulást. Várhatóan 2019 végén költözhet új helyére a fiókkönyvtár önálló 

épületbe, kivételesen szép környezetbe, sajnos csupán 100 m2-en, amihez 52 m2 terasz is 

járul. 

 

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok  

 

3.  Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 6 936 000   

ebből olvasói 5 780 000  

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb: monitor 6 209 400  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  1 145 400  

   

 

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg (Ft) 

Elnyert összeg 

(Ft) 

Támogató Kezdete 

NMI 64987/2016/KULTIG a 

vidéki folyóiratok támogatása 

Az Életünk folyóirat 

kiadásának támogatása 2017-

2019. 

(Felelős: Nagy Éva) 

20 000 000 20 000 000 NMI 2017.01.01. 

ODR 

47086/2018 

támogatás 

(Felelős: Dr. Baráthné Molnár 

Mónika) 

- 1 500 000 EMMI 2018.12.01. 

NKA – Országos Könyvtári 

Napok 

(Felelős Virághné Vámos Kitti) 

  NKA 2019.09.01. 
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Fenntartási időszakban: 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

TÁMOP-3.2.4.A-

11/1-2012-0045 A 

Berzsenyi Dániel 

Könyvtár nem 

formális képzést 

támogató 

szolgáltatásainak 

fejlesztése   

(Felelős: Pallósiné 

Dr. Toldi Márta) 

 20 249 284 Európai Unió 2013.01.01. 2014. 01.31. 

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 

(Felelős: Németh 

Tiborné) 

 konzorciumi 

támogatás:  

29 741 273 ebből 

BDK támogatás: 

 11 524 846 

Európai Unió 2013.01.01. 2015. 03.31. 

 

 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      

  

5.  A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-

ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

2019-es minőségcéljaink: 

 

1. A honlap formai megújítása, az elhelyezett tartalmak újrarendezése, kiegészítése, 

akadálymentesítés, angol tartalommal való feltöltés 

2. Könyvtári innovációk Minőségi Könyvtár Díjra való felépítése (2 éves minőségcélban 

gondolkodva, 2019-2020) 

 

Olvasói és munkatársi elégedettséget, valamint rendezvényi elégedettséget és igényeket mérő 

kérdőíves vizsgálatot tervezünk. Az eredményeket honlapunkon közzétesszük.  

 

Az ISO Minőségirányítási Rendszerünkben 2019-re tervezett feladatok: 

• munkatársi minőségügyi képzés 
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• belső audit lebonyolítása 

• vezetőségi átvizsgálás 

• NQA irányítási rendszerek felügyeleti folyamataudit (EMT Első Magyar Tanúsító Zrt.) 

 

Irányfelmérést tervez 2019-ben:              I 

Elégedettségmérést tervez 2019-ben:    I 

Munkatársi elégedettségmérést tervez 2019-ben I 

A könyvtár legfrissebb SWOT elemzésének dátuma: 2018 

A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon:     

 

I 

 

 

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.  

 

Szolgáltatási tapasztalatainkról, teljesítményünk értékeléséről, igény- és használatvizsgálataink 

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

Könyvtárunkról 2018-ban 410 híradás jelent meg a nyomtatott és elektronikus 

médiában,reméljük, 2019-ben is élvezzük a sajtó érdeklődését.  

 

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 

 Inspirációs alternatívák nyújtása olvasóknak – instagram segítségével 

• YouTube csatornára könyvtári események feltöltése 

 

Ajánló bibliográfiákat készítünk az állomány menedzselése és az érdeklődés irányítása céljából: 

• OKTV (Tájékoztató könyvtárosok) 

Nyelvtanuláshoz  

• Klasszikus történetek új köntösben (retelling műfaja)  

• Regényes életrajzok  

• Állatos regények - felnőtteknek 

 

Tervezett saját publikációk 

 

• A Berzsenyi Dániel Könyvtár minikönyv állománya (Spiegler-Kutasi Nikoletta) 

• Könyvtári segédlet családfakutatáshoz – (Spiegler-Kutasi Nikoletta, Spiegler Tibor, 

Szalainé Bodor Edit 

• Könyvtári szereplehetőségek a roma kultúra megőrzésében (Spiegler-Kutasi Nikoletta) 

• Tudósítások a könyvtári rendezvényekről a Hírlevél+ portálra (Spiegler-Kutasi Nikoletta) 

• Könyvajánlók könyvtárunk állományában meglévő könyvekről a Hírlevél+ portálra 

http://www.hirlevelplusz.hu/category/kult/dori-olvasonaploja/ (Waldinger Dóra) 
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Kommunikáció 
2018. évi tény 2019. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 0 0 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 57 60 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 20 20 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

112 115 

Online hírek 221 231 

Közösségi médiában megjelenő hírek 968 980 

Hírlevelek 0 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

0 0 

Egyéb:…. 0 0 

 
 

6. Elektronikus szolgáltatások 
 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett 

intézkedések.)   

 

Szolgáltatás 2019-ben tervezett 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I A központi honlap teljes átalakítása, 

korszerűsítése 

OPAC I Címrekordok ISBD formátumának javítása. 

Adatbázisok I Az előfizetett nyomtatott folyóiratok online 

elérése. 

Referensz szolgáltatás I VKP blog 

Közösségi oldalak  I Facebook oldalak gondozása, Instagram oldal 

létrehozása, működtetése, YouTube feltöltések 

RSS I Honlapon 

 

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

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

elKÉPzelés 

Országos képregényalkotó 

pályázat 

Irodalmi szövegek más művészeti ágba való átemelése: a 

választható irodalmi művek válogatásánál a népszerűséget és a 

közvetített világot vettük figyelembe. A pályamunkák szabadon 

választott technikával készülhetnek, pl.: rajz, grafika, fotómontázs, 

számítógépes grafika. 

Irodalmi flashmobok Kiemelkedő magyar írók, költők évfordulójához kapcsolódva 

villámcsődülettel hívjuk fel a figyelmet a szerzőre és a hozzá 

szervezett programra (pl. Ady Endre, Radnóti Miklós). 

 

 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok  

 

A költségvetést a készítés időpontjában még nem hagyta jóvá SZMJV közgyűlése. 
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