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I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A 

KULTÚRÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI 

CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID 

SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

 

a) Kulturális alapellátás 

 

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

magyar lakosság anyanyelvű irodalommal való ellátását. Több mint 50 éve működik 

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

muravidéki magyarság és a Rába menti szlovének könyvellátásának ajándék és csere 

formájában történő megvalósulásában. Konferenciákat, anyanyelvi programokat 

szervezünk együtt, valamint mindkét fél külön is az ellátott településeken. 

 november 14. Szlovén-magyar könyvtári tapasztalatok a gyakorlatban. 
Nemzetközi könyvtári konferencia a Muraszombati Területi és Tartományi 

Könyvtárral közös szervezésben, Szentgotthárdon, a szlovén és magyar 

külképviseletek tisztségviselői részvételével, valamint a szlovén Művelődési 

Minisztérium könyvtári osztályának képviseletével. 

 

 Hasonlóan hagyományos kapcsolatot ápolunk az alsóőri Média és Információs 

Központtal (UMIZ), valamint az eisenstadti Burgenländische Landesbibliothekkel, 

az ausztriai Burgenland tartomány magyar anyanyelvű lakosságának ellátására. 

 október 21. Háromnyelvű gyermekkönyvek összevont kiadásának 

bemutatója Alsóőrben 

 

Elvégzett feladatok: 

 A fenti célok támogatására magyar nyelvű irodalmat vásárolt könyvtárunk 

és juttatott el a partnerkönyvtár segítségével a magyarlakta szlovén 

települések könyvtáraiba. 

 Magyar nyelvű folyóiratokat fizettünk elő a partnerkönyvtárak számára. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a Vas megyében élő nemzetiségek könyvtári 

ellátására, az anyanyelvi irodalom beszerzésén túl programok szervezésével: 

  

 

 

 
 

 Időpont Település Program 

1. 2016.02.06. Narda Hagyományaink: horvát jeles napok 

2. 2016.02.09. Felsőszölnök Hagyományaink: farsangi népszokások szlovén 
nyelvterületen 

3. 2016.03.22. Felsőszölnök Hagyományaink: szlovén népszokások 

4. 2016.05.06. Horvátzsidány Háromnyelvű kötetbemutató 

5. 2016.05.17. Felsőcsatár Háromnyelvű kötetbemutató 

6. 2016.05.17. Szentpéterfa Háromnyelvű kötetbemutató 

7. 2016.08.06. Horvátzsidány Hagyományaink: horvát jeles napok 

8. 2016.11.10. Szentpéterfa Horvát irodalmi est 

9. 2016.12.07. Horvátzsidány Horvát nyelvű mesemondó verseny 

10. 2016.12.16. Felsőszölnök Hagyományaink: szlovén népszokások 
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Nemzetközi kiadványcserét bonyolítottunk: 

• Burgenländische Landesbibliothek, Eisenstadt – megkaptuk tőlük a 

Burgenländische Heimatblätter című időszaki kiadványt, 

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

Tartományi Könyvtár) – 2016-ban előfizettük számukra a Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros, a Nők Lapja (2 példány), a Családi Lap (2 példány), a Könyvtári 

Levelező/lap, a Digitális Fotómagazin, a Bucimaci és a Dörmögő Dömötör című 

folyóiratokat, ezen kívül még a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közleményeket 

küldtük el részükre, továbbá 103 kötet könyvet vásároltunk számukra 328 750 Ft 

értékben a tőlük kapott kiadványokért cserébe, 

• Népújság: a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézettől kapjuk Lendváról, 

• a Porabje című szlovén folyóiratot a Magyarországi Szlovének Szövetsége bocsátja  

      rendelkezésünkre, 

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

      review for history and ethnography c. negyedévente megjelenő időszaki kiadványt. 

 

 

b) Kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés 

 

Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatásainak akadálymentes hozzáférésének 

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

tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden állampolgárra kiterjedő 

alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás fejlesztését. 

Ennek érdekében végezte 2016. évi gyűjteményfejlesztését, szerezte be időszaki 

kiadványait, szervezte rendezvényeit. 

Kiemelten figyeltünk az élethosszig tartó tanulás támogatására: 

 az egymásra épülő oktatási szintekhez szükséges irodalom beszerzésével, különös 

figyelemmel a nyelvtanulásra,  

 minőségi információ szolgáltatásával, 

 az információkeresés módszereinek tanulásához rendszeresen nyújtott egyéni és 

csoportos képzésekkel,  

 ismeretterjesztő és az olvasás iránti érdeklődést fejlesztő programok szervezésével. 
 

A könyvtár esélyegyenlőségi programjának eddig megvalósított elemei között kiemelten 

figyeltünk a helyi roma közösséggel való kapcsolat erősítésére. Az előző évben elkezdett 

kulturális programok folytatásához sikerrel pályázatunk a Nemzeti Kulturális Alap 

Szépirodalom Kollégiumához a Roma kulturális napok a Berzsenyi Dániel Megyei és 

Városi Könyvtárban című programmal, amelynek megvalósításához 1 000 000,-Ft. 

támogatást nyertünk el. Meghosszabbítottuk együttműködési megállapodásunkat 

Szombathely MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatával.  

 

 

A megvalósított rendezvények kiemelkedő érdeklődés mellett történtek meg.  

 

 

2016. április 6. Roma Világnap  

Fekete-fehér hangok című műsorát adta elő Jónás Judit színművész, Mata András 

közreműködésével. 
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Mészáros Vivien: Igazgyöngy illik a fekete korallhoz - Roma Kultúra Napja a Berzsenyi Dániel 

Könyvtárban. Vaskarika 2016.04.07. 

Az estet Ferkovics József roma származású magyar grafikus és festő nyitotta meg, aki felelevenítette e 

nap történelmét: 1971-ben került sor az I. Roma Világkongresszus ülésére, aminek jeles napját - 

április 8. - az ENSZ a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította, így a cigányság legnagyobb 

„nemzeti" ünnepének mondható e nap. Hazánkban 1995-től vált hagyományjellegűvé, azóta pedig 

minden évben megemlékeznek a jeles napról. 

Az est velejét Jónás Judit, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és Mata András előadóművész 

Fekete-fehér hangok című előadása adta, amelyben cigány, magyar és spanyol költők versei kerültek a 

repertoárba. Így szólaltak meg többek között Choli Daróczi József, Lakatos Menyhért, József Attila, 

Nagy László vagy Federico Garcia Lorca fehér fényű, fekete árnyékú szavai, amit az autentikus 

cigány dalok színesítettek. Volt sírás és vigadás, vagy éppen sírva vigadás, de a lényeg a mindenkiből 

előcsalogatott érzések, amelyek hol a költői sorokban megbújó igazságokra való heves bólogatásban, 

hol kacagó tapsban jelentek meg.  

„Ne szórjatok elénk sem kölest, sem zabot. Gyöngy, igazgyöngy illik a fekete korallhoz."  

  

2016. szeptember 21.  
Találkozás Kovács József Hontalan költővel és dr. Kosztics Istvánnal, a Rácz Aladár 

Közösségi Ház vezetőjével 
 

Tátrainé Kulcsár Irén: Egy indián néz vissza a tükörből. Kovács József Hontalan költő irodalmi 

estje a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Vas Népe, 2016. szeptember 28., p. 7. 

2015-ben könyvtárunkban a Nemzeti Kulturális Alapprogram Szépirodalom Kollégiumának pályázati 

támogatásával program indult, melynek célja, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak a cigány 

kultúra képviselői. A sorozat legutóbbi vendége Kovács József Hontalan mohácsi születésű költő volt, 

akinek versei eddig 24 kötetben jelentek meg, de egyéb irodalmi műfajokban is kipróbálta már magát. 

A nemzet szemétdombjai című kötetében, amely az 1980-tól 1992-ig tartó válogatott riportjait, esszéit 

tartalmazza, bemutatja a Magyarországon élő cigányok és más népcsoportok életét. Nagy Éva 

könyvtárigazgató köszöntő szavai után Kosztics István, a pécsi Rácz Aladár Közösségi Ház 

igazgatója, a költő műveinek kiadója beszélgetett az alkotóval. Az est folyamán a résztvevők 

megismerhették Kovács József Hontalan életútját, az alkotó beszélt cigány származásáról, felolvasott 

verseiből és beszélt a magyar nyelv fontosságáról is. 

 

Országos Könyvtári Napok 

2016. október 10. Könyves vasárnap. 

Roma kulturális napok.   Irodalmi délután zenével  

Közreműködött Jónás Judit, Mata András és a Karavan familia 

 
Könyves vasárnap. Szombathelyi TV 2016. 10. 12. Jónás Judit előadóművész 

Célunk, hogy ismertessük meg a kortárs cigány irodalmat, de ugyanakkor szeretjük a nem cigány 

irodalmat is, amihez mi lélekben s szívben kapcsolódni tudunk, és magunkénak tudjuk, pedig nem 

cigány költőről van szó.  

A műsorban a kortárs cigány költők mellett József Attilától, Nagy Lászlótól és Kallós Zoltán erdélyi 

gyűjtéseiből hangzottak el versek és dalok.  

 

A szabadidő kulturált eltöltéséhez, közösségek kialakításához hozzájárult könyvtárunk 

gazdag rendezvényszervező tevékenysége. Létrehoztunk és támogatunk az intézmény falai 

között kisközösségeket:  

 heti rendszerességgel jóga- és életmódklubot aktív látogatottsággal és havonta 

olvasókört az értékes irodalom kedvelőiből; 

 

 a Polgári Egyesület Szombathelyért és a Szenczi Molnár Albert Kör civil 

szervezettel közös rendezvényeinken neves előadóval (Dr. Stefano Bottoni a 

Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa, Dr. Balla Ibolya, 

Hegedűs Imre János író) szerveztünk, a Vasi Múzeumbarát Egylet, valamint a 

Vas Megyei Reumaklub és a Szív a szívért Egyesület programjait támogattuk. 
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A 14-25 éves korosztály számára bemutatkozási lehetőséget teremt Bájoló című 

sorozatunk. A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2014-ben indította útjára a Bájoló irodalmi, 

zenés barangolássorozatot, melyen bemutatkozási lehetőséget teremtett gondolataikat, 

érzelmeiket, kreativitásukat zenében, dalban, versben, képzőművészetben kifejező fiatal 

tehetségek számára. Ezeken az estéken az előadóterem zömében középiskolás és 

egyetemista fiatalokkal telt meg, így az első év sikerén felbuzdulva a folytatás nem volt 

kérdéses.  

Letisztultság, őszinteség, társadalomkritika, érzelmi hurok, önkifejező bátorság. Saját 

dalok, versek. Fiatalokra jellemző kérdőjelek. Útkeresés. 

2016-ban a Bájoló a 3. szériájához érkezett. A vendégek - Kóbor Zsóka, Lutor Katalin, 

Németh Bence, Poócza Nonsense András - Boros Ferenc médiatáros koordinálásával a 

saját érzelmi és gondolati világukba engedtek betekintést. Az est során őszintén meséltek 

önmagukról, példaképekről, zenéről, irodalomról, vers és dalszövegírásról miközben 

előadásaikban felcsendültek saját dalaik, költeményeik, slam poetry szövegeik.  

A meghívott fiatal tehetségekben rejlő gondolatok, érzelmek önkifejezése, az 

alkotókészség kibontakozása és a mindezekhez szükséges bátorság, hogy a közönség előtt 

kiállva előadják alkotásaikat, igazi táptalajul szolgál, valamint kapaszkodót is nyújt az 

estekre ellátogató, mai generáció énkereső fiataljainak. Jó látni, hogy az 50-60 fős, 

zömében fiatalokból álló közönség kíváncsi a pályatársakra, a fiatalok gondolataira: együtt 

lélegeznek, együtt éreznek, együtt gondolkodnak a meghívottal. Szükség van az ilyen 

estekre, hisz a sokak által bírált mai generációban igenis vannak követhető példaképek.   

A Berzsenyi Dániel Könyvtár a Bájoló irodalmi zenés barangolással sikeresen nyitott a 

legzárkózottabb, de közben a legérzékenyebb, legfogékonyabb és alkotni vágyó generáció 

felé.  

Ölbei Lívia: Első álom, első tánc. Vas Népe online. 2016.02.20. 

„Első vers. Amely persze szinte minden kamasz tollából, klaviatúrájából elővarázsolódik, mert elő 

kell varázsolódnia. A dolgok talán a másodiknál dőlnek el, ezt sose lehet tudni pontosan. Hogy 

Lutor Katánál már valami eldőlt, az biztos. A Nyugat-magyarországi Egyetem angol-magyar szakos 

hallgatója nemcsak magyartanárnak készül (egyre inkább), nemcsak gitározik és énekel, hanem 

rendszeresen publikál is. És mintha kifejezetten az ő kedvéért indította volna el a szombathelyi 

Berzsenyi Dániel Könyvtár a Bájoló-sorozatot. Vagy legalábbis ő inspirálta volna a címadást. Ide 

most két verset választottunk tőle, hogy bizonyítsuk, amit a Bájoló-esten mondott: kell a szerelem a 

vershez. A központozás viszont egyáltalán nem kell, a vessző maradjon meg az átlagos köznapokra. 

Így még hangsúlyosabbak a pontok ott a sorok végén. Bár még messze (de milyen messze) van az 

utolsó.” 

 

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

hagyományainak ápolását támogató kutatásokat (Savaria Fórum: Anno 64 helytörténeti 

téma támogatása), Szombathelyi elsők című interaktív előadások különböző korosztályú 

csoportoknak. Programok létrehozását segítjük, ill. kiállításokat szervezünk (Portrék a 

Vasvári Békeház képzőművészeti gyűjteményéből, Életünk folyóirat Chernel családot 

bemutató és a Vas megyei régészeti kutatásokat összefoglaló számainak bemutatója). Az 

1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából digitalizáltuk és hozzáférhetővé tettük a 

Vasmegye című korabeli megyei napilap 1956. október 2. és november 18. közötti 
lapszámait.  

Helytörténeti témákat és eseményeket bemutató írásokat teszünk közzé portáljainkon 

(http://www.vasikonyvtarak.hu/, http://www.vasidigitkonyvtar.hu/), és a médiában. Ezek a  

http://www.vasikonyvtarak.hu/
http://www.vasidigitkonyvtar.hu/
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programok és publikációk élvezik a helyben élő lokálpatrióták támogatását. A Facebookon 

szerveződött közösség rendszeres találkozója és ismereteik megosztása hozzájárul a 

településen élők közösségi szemléletének kialakításához. A lelkes lokálpatrióta közösség 

támogatását élvezve döntött úgy a könyvtár, hogy létrehozza a Helytörténeti klubot. Az 

előadással egybekötött alakuló programon 90 érdeklődő jelezte részvételét. 

 
Tóth Kata: Árulkodó étlapok, kenyércédulák - Helytörténeti klub alakult a Berzsenyi 

könyvtárban. Vas Népe online.  2016. 10. 13. 

 Helytörténeti klub alakult a Berzsenyi Dániel Könyvtárban, nagy érdeklődés mellett. 

Aprónyomtatványokról tartott előadást Spiegler Tibor – magángyűjteményéből válogatott. A 

szervezők meggyőződéssel állítják, nagy volt már az igény a klubra. A résztvevők száma is ezt 

bizonyítja, és az is, hogy bár nem ismert mindenki mindenkit, a megnyitó végén mégis kisebb 

csoportok álltak le beszélgetni. Volt, aki vasi vonatkozású könyveket, plakátokat hozott a 

rendezvényre, amiket felajánlott a könyvtárnak. És sokan a helyismereti raktárba is lementek 

megnézni a könyvtári gyűjteményt, ami nem nyilvános, mint a könyvtárban a szabadpolcos 

állomány. Könyvtárosi segítséggel használható, de most be lehetett menni, kézbe lehetett venni az 

aprónyomtatványokat, meg lehetett nézni a régi fotókat, könyveket, kottákat, újságokat, 

képeslapokat. 

 

Gazdag helytörténeti dokumentumgyűjteményünk képezi az alapját annak a 

szolgáltatásnak, amelynél az igény már jelentősen meghaladja a teljesítési lehetőségeinket, 

elsősorban a munkaidő ráfordítás miatt. A Születésnapi csomag címmel meghirdetett 

összeállítás egyrészt népszerűsíti értékes dokumentumainkat, másrészt kiegészíti nehezen 

teljesíthető bevételi kötelezettségünket. 2016-ban 119 Születésnapi csomag készült 

631.700,- Ft értékben. 

 

 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

2016-ban a korábbi években történt előkészítő munka után az intézmény fenntartója 

engedélyezte az újperinti kölcsönzőhelyen a szolgáltatás beszüntetését az alábbi indokkal: 

2013-ban a szolgáltatás iránti érdeklődés hiányában és az esetleg mégis felmerülő igény 

feltárása érdekében kérdőívet készítettünk a településrész lakói számára, amit minden 

háztartásba eljuttattunk. A lakók nem igényelték ebben a formában a könyvtári ellátást, 

mindössze négy válaszadó jelezte, hogy alkalmanként kölcsönzött.  A könyvtárnak helyet 

adó épületben más intézmény nem működött, tehát valamennyi, az elöregedett 

közművekkel kapcsolatos javítási, karbantartási munka költsége könyvtárunkat terhelte.  

Az kölcsönzőhely költségvetése és a felmerülő karbantartási kiadások az érdeklődés 

hiányával együtt megkérdőjelezték a ráfordítás hasznosságát. Mindezeket figyelembe 

véve, a Berzsenyi Dániel Könyvtár a megnyilvánuló igények alapján a szolgáltatás további 

fenntartását nem látta indokoltnak. 

A megszüntetéshez a fenntartó Szombathely MJV megkérte az EMMI Közgyűjteményi 

Főosztályának engedélyét és ennek birtokában a szolgáltatást beszüntettük, a gyűjteményt 

másutt hasznosítottuk. 

 

A változással átdolgozott alapító okiratot 2016. június 21-én jóváhagyta Szombathely MJV 

Közgyűlése.  
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2015. tény 2016. terv 
2016. 

évi tény 

Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

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

Könyvtáros 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

24 24 24 24 
23,5 23,5 23,5  23,5 

Egyéb  
10 10 10 10 
9,25 9,25 9,25 9,25 

Mindösszesen 
34 34 34 34 
32,75 32,75 32,5 32,75 

az Egyébből 

felsőfokú 

végzettségű 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

Egyéb alkalmazott 12,75 12,75 12,75 
Önkéntesek száma  50 80 112 

Közfoglalkoztatottak száma 1 1 2 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 

lakosságának száma) 

23,5 23,5 23,5 
 

 

 

Az évek óta állandósuló létszámhiány egyre súlyosabb terheket ró az intézményre. A 

létszám a gazdálkodó szervezet munkatársainak kiválásával csökkent, a feladatokat a 

vezetők között osztottuk szét. A korábban intézményi foglalkoztatásban dolgozó gazdasági 

és üzemeltetési vezető által elvégzett feladatok áthárítása a szakmai vezetésre (megbízási 

szerződések, árajánlatok, megrendelések, az üzemeltetés napi folyamatainak nyomon 

követése, a beérkező pénzügyi dokumentumok előzetes ellenőrzése, gépjárművek 

üzemeltetése) jelentős munkaidőt von el a szakmai teljesítménytől. Különösen jelentős a 

túlterheltsége a KSZR munkacsoportnak a nagy mennyiségű dokumentáció kezelése és kis 

összegű kifizetések ellenőrzése terén. 

Jelenleg a megyei könyvtárak országos átlagához (48) képest 14 fővel alacsonyabb a 

szakmai létszám (34 fő). Mivel alacsony a gyűjteményfejlesztéssel és feldolgozással 

foglalkozó szakemberek száma, az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok 

munkakörének megosztásával igyekezett a könyvtár javítani a helyzeten, illetve kulturális 

közfoglalkoztatás igénybevételével támogattuk a technikai részfeladatok elvégzését.  

A hosszú rendelkezésre állás az olvasószolgálat esetében is állandó szervezési problémát 

jelent, itt is csak a képzettséget nem igénylő feladatokat (könyvek visszaosztása, 

állományrendezés) bízhatjuk a nagyszámú és lelkes önkéntes gárdára. 
 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése (Alapfeladatok – kiegészítő 

tevékenységek szöveges ismertetése) 

 

Intézményünk alapfeladata nem változott. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása 

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

védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat városi nyilvános 

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

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, 
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a bibliográfiai számbavétel, az erre épülő kiadói tevékenység. Megyei könyvtárként 

ellátjuk a kulturális törvényben meghatározott állami feladatokat. 

 

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

helytörténeti tudományos munkához kötődik. A közművelődési tevékenységet a könyvtár- 

és irodalomnépszerűsítéshez kapcsolódva folytatjuk, továbbá kiegészítjük azokat 

élményforrásul szolgáló zenei, képzőművészeti találkozásokkal. A folyóirat kiadás az 

Életünk irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat közreadását jelenti. 

 

Az Életünk kiadása  

 

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

főszerkesztő helyettes.  

 

A folyóirat kiadásához támogatásért folyamodtunk a NKA Folyóirat-kiadás 

Kollégiumához, de a NKA átszervezése miatt nem megfelelő kollégiumhoz került 

pályázatunk sikertelen volt. A kiadáshoz segítséget nyújtott a könyvtáraknak nyújtott, 

pályázati forrással lehetővé tett KELLO folyóirat beszerzési támogatás (1 300 000,- Ft).                        

 

2016-ban az Életünk valamennyi lapszámát a tervezett terjedelemben megjelentette.  

 

A munkatervhez képest a két, tervezett dupla szám megjelenési ideje módosult: a 2016/7-8 

és a 2016/10-11-es számaink jelentek meg összevonva. 

 

Az Életünkben megjelent anyagok válogatását a hagyományoknak megfelelően a művek 

önértékei alapján történő jellemezte. 2016-ban is hű maradt a folyóirathoz a megszokott, 

ismert és az olvasóközönség körében kedvelt szerzői kör: Szepesi Attila, Csák Gyula, 

Fábián László, Géczi János, Molnár Miklós, Zalán Tibor például, akik rendszeresen jelen 

voltak évfolyamunkban ez évben is. Törzsszerzőnkké vált az elmúlt évben először az 

Életünkben megjelent Veres Zsuzsanna, s tehetséges, pályakezdő alkotók munkáit is 

közöltük (Kiss Dániel, költő pld.). A folyóirat szépirodalmi közlései mellett az elmúlt 

években törekedett esszérovatának erősítésére, ez a munka 2016-ban is mutatta 

eredményét: az esszérovat az elmúlt években megismert színvonalon működött ez évben is.  

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

életműve köré szerveződik. Ez évben – a teljesség igénye nélkül – Szabados Árpád, Tóth 

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

dolgozatok kíséretében (Czetter Ibolya, Sümegi György és Gál József írásai például). 

Két tematikus lapszámot terveztünk ez évre: a 2016/9 számunk Szombathely múltját 

eleveníti meg fotókon és korabeli újságcikkeken keresztül. A lapszám létrejöttéhez 

nagyban hozzájárult a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum vezetésének és 

szakembereinek segítsége. A 2016/10-11 szám 1956-ra emlékezik, Csikós Attila, Sarusi 

Mihály és Lajta Erika drámái révén. A lapszám külön értéke, hogy Sümegi György 

ajánlásával, értékelésével Jancsek Antal eddig ismeretlen képei illusztrálják. Lapszámunkat 

bemutattuk a Berzsenyi Dániel Könyvtárban a szerzők és Szabó Tibor színművész 

közreműködésével 

 

A folyóirat technikai szerkesztését és a nyomdai munkák szervezését végző szolgáltatóval 

az együttműködés zavartalan volt 2016-ban is. 
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Gyűjteményfejlesztés – állományépítés 

 

A központi könyvtár beszerzési kerete és az egyéb források 12 601 egységnyi 

gyarapodást eredményeztek (ebből egyebek mellett könyv 10 008, CD 134, MP3 33, 

DVD 667 egység volt). A 12 601 egységnyi gyarapodásból a városi fiókkönyvtári 

növekedés 987 egység volt.  

Márai-program, NKA könyvtámogatás (2546 bedolgozva, 1375 feldolgozás alatt) 

2016-ban a Márai-program hatodik ütemének keretében 56 könyvvel gyarapodtunk 

ajándék címén (Márai és bedolgozott NKA összesen: 56+2490). 2016-ban 3 530 darab 

10 179 553 Ft értékű – NKA könyvkiadási programban támogatott – kiadványt szállított a 

Könyvtárellátó. Az év közepétől pedig csaknem 200 kiadó 335 könyvét vettük át, és 

kezdtük meg feldolgozását. 

Napi szinten jelentkező többletmunkával jár a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott 

könyvek átvétele, az igazolások kitöltése, továbbítása, a kiadványok gyors indítása, 

feldolgozása. Arra törekszünk, hogy az elektronikus katalógusunk mielőbb információt 

adjon ezekről a kiadványokról a gyors használatba vétel elősegítése és a beszerzésbeli 

párhuzamosságok elkerülése érdekében. 

 

A szombathelyi térség részére történő feldolgozás (5004 egység dokumentum) 

KSZR: DVD: 161 db, CD: 1 db, könyv: 4136 db 

Kisebbségi ellátórendszer: könyv: 113 db 

Városkörnyék: DVD: 58 db, könyv: 535 db 

 

Az Állományfejlesztő és feltáró csoport 2016-ban 17 618 dokumentumot tárt fel a központi 

könyvtár és fiókjai, valamint a szombathelyi térség települései, illetve a kisebbségi ellátás 

vonatkozásában. A csoport 3 nyolcórás, 2 hatórás munkatársból (ötből négy szakképzett), 1 

kulturális közfoglalkoztatottból (szakképzetlen), 2 önkéntesből (egy szakképzett, egy 

nem), továbbá 1 olvasószolgálatos, példány-hozzárendelést végző kollégából áll. 

 

A központi könyvtár és fiókkönyvtárai számára 293 db (247 cím) kurrens periodikum 

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

Évfordulónaptár, A magyar közélet kézikönyve) elektronikus formában. 

 

2016. július 1-től előfizetői vagyunk az EBSCO e-könyveket tartalmazó 

adatbázisainak. Az EBSCOhost könyvtárunkban az EBSCO eBooks, valamint a 

GreenFILE és a LISTA adatbázisokhoz kínál hozzáférést. A könyvtárba beiratkozott 

olvasók korlátlanul használhatják az EBSCOhost szolgáltatásait. Az adatbázisokban 

lehetőség van dokumentumok keresésére, - a rövid leírások és ismertetők mentésére és 

saját e-mail címre küldésére, e-könyvek olvasására számítógépeken és mobil eszközökön 

(okostelefon, tablet stb.) A saját fiók létrehozása után az e-könyveket a regisztrált 

felhasználók kölcsönözhetik és letölthetik. A kölcsönzési időt a felhasználó maga állíthatja 

be maximum 14 napra. 

 

Beszerzett művek iránti érdeklődés 

 

Összehasonlításképpen a 2015-ös és 2016-os adatokat gyűjtöttük össze minden 

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

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

integrált rendszerben nyilvántartottak ugyan, de kölcsönzésre vonatkozó adataik nem 

állnak rendelkezésre kihelyezettségük okán. 
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 2015-ös 

vételek 

hasznosultsága 

/2015-ben 

2015-ös 

vételek 

hasznosultsága 

/2015-2016-

ban 

2016. tény 

ODR vétel (db) 1 141 1 141 799 

Kölcsönzések száma*, ODR vétel 1 643 4 683 1 359 

Egy ODR dokumentumra jutó 

kölcsönzés (kölcsönzések száma/db) 

1,4 4,1 1,7 

Egyéb vétel (db) 

fiók nélkül 

6 653 6 653 7 346 

Kölcsönzések száma, vétel 26 697 71 005 31 491 

Egy dokumentumra jutó kölcsönzés 

(kölcsönzések száma/db) 

4,01 10,6 4,3 

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

számítva. 

 

 

A dokumentumok beszerzésére rendelkezésre álló összeg akkor hasznosul, ha valódi 

olvasói érdeklődéssel találkozik. Adataink azt bizonyítják, hogy felesleges vásárlásra 

nem került sor és valóban a használói igények figyelembevételével sikerült döntenünk 

a rendelkezésre álló keret felhasználásáról, beleértve az ODR támogatást is. 

 

Állományapasztás 

 

Az év során a központi könyvtár és a fiókkönyvtárak gyűjteményéből 9 137 

dokumentumegységet vontunk ki.  

A 2016-os év során arra is törekedtünk, hogy az apasztás mértéke érje el a gyarapodás 

nagyságrendjét. Ez teljesült is, mert az összes vásárolt dokumentum 9128 egység, a többi 

gyarapodás a be nem tervezett nagy mértékű NKA könyvtámogatásnak köszönhető (2 546 

db bedolgozott). 

 

Állománymenedzsment 

 

Kiemeléseink: 

- valamilyen aktualitáshoz kapcsolódó 

- hónap könyve (több példányban meglevő „elfeledett” könyvek) –honlapon és az 1.  

emeleten kinyomtatva a könyvtáros fényképével 

- folyóirat ajánló (honlapon) 

- hónap filmje (honlapon) 

- a szépirodalomból általunk színvonalasnak talált művekből az 1. emeleten 

- nagyalakú, polcra ki nem férő könyvekből az 1. emeleten 

- új könyvekből – az 1. emeleten és a honlapon 

- az olvasókör által olvasott könyvek ismertetése is kikerül a honlapra 

- zeneműtárban új szerzemények és tematikus ajánlók 

 

2016-ban készített ajánló bibliográfiák: 

- Vörös pöttyös könyvek 

- Skandináv krimik 

- Regényes történelem 
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Rendezvények szervezésével is támogattuk az olvasói érdeklődést: író-olvasó találkozók, 

könyvbemutatók, olvasóköri összejövetelek, Ünnepi Könyvhét. A szabadpolcos állomány 

rendszeres cseréje (aktualitásoknak, ünnepköröknek, évszakoknak megfelelően), rongált és 

nem használt könyvek selejtezése. Kérésre 1-1 dokumentum kölcsönzési határidejét tudjuk 

módosítani: pl. nagyon keresett gyermek kölcsönözhető folyóirat esetében. Használói 

igények figyelembe vétele: dezideráta nyilvántartás, olvasói elégedettség vizsgálat. 

Helytörténeti gyűjtemény népszerűsítése: a facebook-on keresztül a helyi lokálpatrióták 

megszólítása, helyismereti dokumentumok digitalizálása, kiállítások szervezése. 

Muzeális dokumentumok: az Országos Könyvtári Napok keretében bemutató foglalkozást 

szerveztünk köréjük (rejtett kincseink, dedikációk utóélete). 

 

Állománymenedzsment a gyermekkönyvtárban 

 

Kiemelések: 

A 0-14/16 éves korig a gyerekek hatalmas fejlődést élnek meg. A különböző 

életszakaszokhoz, fejlettséghez és érdeklődéshez kell alkalmazkodnia egy gyerekkönyvtári 

állománynak. Az életkori sajátosságoknak megfelelően kell vezetni a gyermekeket a nekik 

való olvasnivalókhoz. A szépirodalmi állomány hagyományosan nagy bontásaira ezért is 

van szükség: ifjúsági irodalom, mesék, versek, képes könyvek, idegen nyelvű 

szépirodalom.  

Gyermekolvasóink jó része szívesen visszajár kölcsönözni miután elmúlt 14 éves és az 

ifjúsági regényeknél sem lehet meghúzni pontosan a határt, melyik az, amit már nem 

olvashatnak el a 14 évesek. A jól és sokat olvasó gyerekek gyakran évekkel megelőzik 

kortársaikat, így hamarabb kerül a kezükbe „komolyabb” olvasmány.  

• a gyermekneveléssel, gyermekek fejlesztésével kapcsolatos gyermekkönyvtári kötetek 

mellé a többpéldányos, felnőtt állományból kiemelt köteteket is elhelyezzük, a 

gyermekeket kísérő felnőttek nem feltétlenül kölcsönzői a felnőtt részlegnek, ez a polc 

hasznossága mellett felkeltheti érdeklődésüket további kötetek kölcsönzésére a felnőtt 

állományból 

• a gyermekek fejlesztésére irányuló játékgyűjtemények, mesegyűjtemények 

• problémamegoldó mesék (pl.: félelem, szorongás, testvérféltékenység leküzdésére) 

• „tabu” témákkal foglalkozó könyvek: igényes tartalmú és kiállítású könyvek, amelyek 

kényes témával foglalkoznak (pl. halál, válás, örökbefogadás, születés, alkohol, 

másság). Erre a polcra kiemelünk kevésbé népszerű, kevésbé mutatós (nem bestseller) 

köteteket, amelyeket elolvasásra ajánlunk. Egy-egy problémára kereső olvasóinknak 

megkönnyíti a válogatást. 

Egyéb kiemelések: 

• mondókázós kötetek, zenei állományból válogatott CD lemezek, „Új könyvek” - a 

legfrissebb irodalom, „Kezdő olvasóknak ajánljuk” - Már tudok olvasni, Olvasólétra, 

Csodakunyhó…, képregények, „ablakos” könyvek, kétnyelvű szépirodalmi kötetek stb. 

 

A rendezett könyvállványok végén elhelyezett külön polcon lehetőség van egy-egy 

könyvet címlapjával (nem csupán a gerincével) csalogatva kínálni a gyermek és felnőtt 

olvasóknak. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy mindig legyen ezen a polcon kötet, 

mert valóban jelentős a figyelemfelhívó szerepe. A ritkán, vagy soha nem kölcsönzött 

kötetek itt hamar befogadóra találnak. Ide tehetjük ki, amit jó szívvel kínálunk külső és 

belső értékei miatt. 
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Foglalkozások: 

Minden foglalkozásunk alapja, kiindulópontja állományunk, ez a mi erősségünk. Használni 

a népszerűt, megismertetni a kevéssé ismertet vagy elfeledettet. A foglalkozások témáját 

saját ötlet, vagy pedagógus kívánsága hívja életre. 

• A könyvtárhasználati foglalkozások a ma már kevéssé használt kézikönyvek    

fontosságára, előnyeire hívja fel a figyelmet 

• „Másképp látjuk”: a természettudományok jegyében 2016-ban Bionika rendezvény 

• Egy-egy téma köré felépített könyvtárhasználati foglalkozás 

    A foglalkozásokon a gyerekek kezébe a témához kapcsolódó könyvek kerülnek, 

melyeket céltudatosan, játékokkal, kérdésekkel irányítva nézegetnek pl.: 

Egészségnevelésről óvodásoknak (védőnők programsorozatába illeszkedő könyvtári 

foglalkozás); Farsangoló; Háziállatok; Csukás István; Lázár Ervin 

• Népmese napja 

     a mese és az olvasás népszerűsítésére - népmese beszélgetéssel és hazavihető saját 

készítésű mesealakkal 

• Szombathelyi elsők 

    a gyerekek számára kevéssé ismert helyismereti állományrészt mutatja be (a 

dokumentumtípusok és -tartalmak gazdagságával) játékos formában  

• Hold-utazás 

    a természettudományos és irodalmi ismereteket egyaránt felelevenítő foglalkozás 

kifejezetten Verne Gyula 1870-es években megjelent gyönyörűen illusztrált és borított 

köteteire épül 

• Adott témában a szépirodalomra támaszkodó biblioterápiás foglalkozások: „Miért üres a 

postaláda mostanában?” „Behálózva” „A nagypapa távcsöve” 

 

Rendezvények: 

• Könyvhódító 

• Diavetítések 

• Papírszínház előadások 

• Előadás, beszélgetés az olvasóvá nevelésről: a Kismama klubban időről időre visszatérő 

téma segíti a fiatal szülőket a kicsik korának megfelelő „olvasnivaló” kiválasztásában, a 

gyermekkönyvtáros előadását beszélgetés és a saját állományból kiemelt kötetek 

megismertetése egészíti ki (a kismamák gyakran bizonytalanok, mikor és milyen 

könyvet adjanak a picik kezébe, többen még nem is gondolják, hogy a legkisebbek is 

tagjai lehetnek a könyvtárnak, élhetnek a kölcsönzés lehetőségével) 

• Olvasótábor: adott téma köré szerveződik, a témához kapcsolódó dokumentumok is 

hangsúlyosabbá válnak 

• A Móra Kiadó vándorkiállításai: Janikovszky Éva, Lázár Ervin életéről, munkásságáról, 

a kiállításokhoz összeállított foglalkozások fontos része volt az írók köteteivel való 

ismerkedés 

• Író-olvasó találkozók 

 

Retrospektív konverzió 

 

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

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

könyvtár gyűjteményében található könyvek cédulakatalógusai retrospektív 

konverziójának második üteme (rekordforrás az OLIB-ban: Retrospektív 2013).  

 

A pályázatkövetés során elvégzett munkafolyamatok a 2015. 04. 04. és 2016. 04. 03. 

közötti időszakban: 
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A 2015. és 2016. évi havi munkatervekben szerepel az OLIB alapadatok folyamatos 

javítása. Ennek keretében bármely bibliográfiai rekord – amely az állományfejlesztő és –

feltáró csoporton dolgozó, katalogizálásban jártas munkatárs látókörébe kerül – revíziója 

megvalósul. Figyelünk a személynevek, a testületi nevek, a kiadók, a megjelenési helyek, a 

sorozatok egységesítésére. Már számos helytelen ismétlődést szüntettünk meg. A kurrens 

munkánk során is nagy hangsúlyt fektetünk a különböző névformák megfelelő rögzítésére, 

deduplikálására, a személyneveknél pedig törekszünk az almezők kitöltésére is, mivel 

2013-tól negyedévi jelentési kötelezettségünk van a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és 

Jogkezelő Egyesület felé. A testület ugyanis a személyi fő- és melléktételek esetében 

születési és halálozási évszámot is megkövetel. Az egységesítés szempontját tartjuk 

elsődlegesnek mind a Kellótól áttöltött bibliográfiai leírások javításakor, mind az általunk 

készített címleírások elkészítésekor is.  

A Könyvtárellátó oldaláról letöltött rekordokat a példány-hozzárendelés során, a könyv 

kézbevételével javítjuk, saját katalogizálási gyakorlatunkhoz igazítjuk: pl. a nevekhez 

kapcsolódó szerzőségi minőségek javítását, az almezők kitöltését; nevek, sorozatok, ETO 

jelzetek deduplikálását; tárgyszavak, szakszámok kiegészítését végezzük ekkor. 

Ennek eredményeképpen a MOKKA-ODR katalógusba a hibátlan rekordokat napi 

rendszerességgel küldjük a módosítást követően, a kurrens bedolgozások tekintetében. A 

retrospektív konverziós rekordokat a fenntartási tárgyidőszak végeztével juttatjuk el a 

Magyar Országos Közös Katalógusba. 

 

A tárgyidőszakban elvégzett feladatok a TÁMOP fenntartás keretében: 

 

• A korábban már rögzített rekordok javítása, módosítása – 336 db (ebből 

exportálandó volt: 26) 

• kották új rögzítése – 93 db (ebből exportálandó volt: 92)  

• MOKKA export: 118 db 

• A MOKKA adatbázisból visszaküldött hibás rekordok javítása. 

 

(A pályázatkövetésen túl elvégzett munkafolyamatok a 2016. 04. 04. és 2016. 12. 31. 

közötti időszakban: katalogizáltunk: 144 rekordot, módosítottunk: 271 rekordot.) 

 

A pályázat másik eleme az elektronikus katalógus mobil applikációjának létrehozása volt, 

működik, lelőhelyre vonatkozó és hozzáférési információkat adva a felhasználónak.  

Továbbá a pályázati támogatásból megvalósítva, a Vasi Digitális Könyvtár „Kisadatbázis” 

moduljának kifejlesztése eredményeként friss tájékoztatást tudunk adni a megye- és 

településtörténeti monográfiákról, az adatbázis 2016-ban 5 településtörténeti 

monográfiával bővült: 

(Olaszfa : egy falu a hegyháti erdők rejtekében; Vát története az írások és emlékezetek 

tükrében;  Kemenespálfa 25 éves fejlődése; Bük község monográfiája; Magyarnádalja : 

mozaikok a község történetéből) 

A kisadatbázis így összesen 161 rekordot tartalmaz. 

 

A pályázat szövegértés fejlesztésre irányuló részének utánkövetési időszakában december 

5-én szerveztünk rendhagyó órát a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás 

Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 20 fős 

11. évfolyamos osztálya számára. A könyvtári óra keretében a líra műnem sokszínűségét 

kíséreltük meg bemutatni versek, megzenésített versek, dalszövegek és új műfajok 

megismertetésével (slam poetry, Rambó-vers). 
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A 2012 februárjában zárult TÁMOP-3-2-4-08/1-2009-0031 retrospektív konverzió 

fenntartási időszakában 2016.01.01. és 2016.12.31. között 2000 „Retrospektív 2011” 

rekordforrású tételt javítottunk, emellett 727 rekordot rögzítettünk újként az adatbázisba. 

Az ez irányú feladatok jelentős részét önkéntesként, majd megbízási szerződéssel 

szakképzett kolléga segítette. A rendkívüli odafigyelést, precizitást és nagyfokú 

elszántságot igénylő tevékenységnél a retrokonverzió során visszamaradt, ezres 

nagyságrendű OLIB-beli rekordhibákat kellett behasonlítani a feltáró rendszereink 

mindegyikében, a problémák kibogozását követően pedig a helyes rögzítést vagy a 

felesleges rekordok törlését kellett elvégezni.  

 

MOKKA export 

 

A MOKKA-ba exportáltunk 2016-ban összesen 6 321 bibliográfiai rekordot. 

A könyvtári állomány friss gyarapodásainak online MOKKA exportja folyamatosan 

történt. 

A Magyar Országos Közös Katalógus online elérhető adatbázisának kereshető adatai 

között 

2017. január 18-i állapot szerint összesen 188 636 találat létezik a forrás = Berzsenyi 

Dániel Könyvtár keresés eredményeként. 

 

Dokumentumvédelem  

 

Állományvédelmi okokból az újonnan beszerzett könyv és CD dokumentumokat 

mágnescsíkkal láttuk el az esetleges eltulajdonítás megelőzése érdekében (kb. 10 000 

dokumentum). 

A kötészeti műhelyben 2 179 dokumentum kötése valósult meg egészvászon-, félvászon- 

és kartonkötés kivitelben. Vas megye könyvtárai számára 115 dokumentumot kötöttünk, 

egyéb könyvkötés 24 volt. Kötészeti műhelyünket gyakran felkeresik kérésekkel Vas 

megyéből különböző intézmények: óvodák; Holnap Háza; Puskás Tivadar Fém- és 

Villamosipari Szakgimnázium; Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár; Körmendi 

Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár Faludi Ferenc Könyvtár.  

A BDK kötészeti műhelyében folyó állományvédelmi tevékenységünket szívesen 

népszerűsítjük, mutatjuk be érdeklődő csoportoknak, kiemelten pedig az Országos 

Könyvtári Napok keretében megrendezett könyvtári éjszakán, amelyen a legnagyobb 

érdeklődés a kötészetes munkafolyamat végigkövetését övezi az éjszakai órákban (2016-

ban 51 fő). 

 

Értéktári javaslat 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár Szombathely Megyei Jogú Város Értéktárába felvételre 

ajánlotta a Szombathely viszonylatában unikális és a művelődéstörténeti jelentőségénél 

fogva egyedülálló muzeális értékű védett könyvei közül, a könyvtár Savariensia 

gyűjteményében őrzött Siess Nyomda termékeket, kiemelten Mikes Kelemen Törökországi 

leveleinek 1794-es, első magyar kiadását. 2016-ban vették fel javaslatunkat Szombathely 

Értéktárába.  

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

bekezdés j) pontjának való megfelelés fennáll jelen kiadványok esetében a magyar … 

tudáshoz, hagyományokhoz …, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött 

minden szellemi és anyagi, … közösségi érték tekintetében. 
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2) 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.  2016-ban többek között javításokat kellett végeztetni a tetőn, a 

személyliften, a 3M biztonsági kapun, valamennyi mellékhelyiségben, a Wintarifáló  

rendszeren, számítógépeket, kamerarendszert, szünetmentes áramforrást cserélni. Az 

épület valamennyi szalagfüggönye cserére szorul, két év alatt a szolgálati terekben és a 

munkaterületeken sikerült a felújítást teljes egészében végrehajtani. Az előadóterembe új 

székeket vásároltunk, aprónyomtatványok tárolásához fémszekrényeket, könyvszállító 

kocsikat az olvasószolgálatba és a feldolgozáshoz. 

A felújítás óta eltelt 14 év a szolgáltatásokban és az olvasói szokásokban is jelentős 

változásokat hozott. Jelentősen csökkent az olvasótermek és a zenei helyben használat 

igénye, valamint az audio dokumentumok kölcsönzése. A zenemű- és médiatár és az 

olvasótermek kihasználtsága visszaesett, míg a földszinti hírlapolvasó és gyors internet 

használata, az első emeleti magazinolvasó, a gyermekkönyvtár látogatottsága nőtt, a 

rendelkezésre álló terek már nem megfelelő nagyságúak.  Bár a terek átalakítása költség- 

és munkaidő igényes feladat, a közeljövőben el kell készülni azoknak a terveknek, amelyek 

a jobb kihasználtságot biztosítják. Már megkezdődött az idegennyelvű gyűjtemény 

áthelyezése a zenemű-és médiatárba, ez a részleg lesz a nyelvtanuláshoz szükséges 

dokumentumok és szolgáltatások helyszíne. A gyűjtemény jelentős hányadát alkotó 

kottákat az alacsony igénybevétel okán raktárban helyeztük el. 

Az olvasótermek esetében szélesíteni kell használat korábbiaktól eltérő lehetőségeit: 

kiscsoportok találkozói, megbeszélések, riportok, filmrészletek felvétele, kamara 

előadások, vetítések. Tehermentesítve ezzel is a szinte minden napon foglalt földszinti  

előadótermet.  

 

 

3) Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  

3.1  Jelentősebb eszközbeszerzések 
 

 

 

darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 2 406 019  

ebből olvasói 1 234 569  

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 

megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb: nyomtató  1 238 760  

           MAGic felolvasó szoftver 1 196 723  

           Adobe InDesign kiadványszerk. szoftver 1 152 273  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  993 775  
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3.2 Pályázatok, projektek 
 

 

 

 

 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

NKA Közgy. Koll. 

3531/00112 

A Minősített Könyvtár 

Cím megszerzéséhez 

szükséges szakmai 

felkészülés és tréning 

megvalósítása 

500 000 Ft 500 000 Ft Dr. 

Baráthné 

Molnár 

Mónika 

2015.09.01. 2016.01.31. 

NKA Közgy. Koll. 

3532/00355 

Az Életünk folyóirat (1963-

2013), a Vasvármegye 

Hivatalos Lapja (1903-

1950) és 

fényképgyűjtemény 

digitalizálása 

5 521 500Ft 5 521 500Ft Dr. 

Baráthné 

Molnár 

Mónika 

2015.10.15. 2016.03.31. 

Horváth János életrajzi 

bibliográfia kiadása 
Szombathely Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének Jogi 

és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottsága 147/2015.(IV.) 

JTKB sz. határozata. 

200 000 200 000 Nagy Éva 2015.05.20. 2016.02.20. 

NKA Szépirodalmi Koll. 

07108/1994 Roma 

kulturális napok 

megrendezése a Berzsenyi 

Dániel Megyei és Városi 

Könyvtárban  

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

NKA Szépirodalmi Koll. 

107108/01998 az Életünk - 

irodalmi, művészeti, 

kritikai folyóirat 

szépirodalmi estjei 

megrendezése 

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

NKA Közgy. Koll. 

204108/01330 Vas megye 

Könyvtári Hálózatának 

kapcsolódása Országos 

Könyvtári Napok 

programsorozatához 

 
 

1 500 000 1 500 000 Virághné 

Vámos 

Kitti 

2016.10.03. 2016.10.21. 
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Az alábbiakban felsorolt Európai Unió által támogatott pályázatok fenntartási időszakban 

vannak, a szükséges feladatok végzése folyamatos. 

 

 

TÁMOP-3.2.4/08/1-

2009-0031A könyvtári 

hálózat nem formális és 

informális képzési 

szerepének erősítése az 

élethosszig tartó tanulás 

érdekében Tudásdepó-

Express 

 Az elnyert 

támogatás 

konzorciumi 

szinten: 86 

198 558 Ft, 

BDK 

részére: 46 

030 487 Ft 

Pallósiné Dr. 

Toldi Márta 

2010. 03. 

1.  

2012. 02. 

28. 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-

2012-0045 A Berzsenyi 

Dániel Könyvtár nem 

formális képzést 

támogató 

szolgáltatásainak 

fejlesztése   

 20 249 284 

Ft 

Pallósiné Dr. 

Toldi Márta 

2013. 

január 1.  

2014. 

január 

31. 

TÁMOP-3.2.12.-12/1-

2012-0001, Vas megye 

közkönyvtári és 

közművelődési 

szakembereinek 

tudásfejlesztése az 

élethosszig tartó 

tanulást, valamint a 

formális oktatást 

támogató szolgáltatások 

megújítása érdekében – 

azonosító szám:  

 konzorciumi 

támogatás: 

29 741 273,-

Ft, ebből 

BDK 

támogatás: 

11 524 846,-

Ft. 

Németh 

Tiborné 

2013. 

január 1. 

2015. 

március 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

      

      



18 

 

 

 

 

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

 

 

  
Földszinti 

hírlapolvasó 

Kölcsönzőtér, zenemű- és 

médiatár, olvasóterem Gyermekkönyvtár 

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

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

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

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

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

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

 

Berzsenyi Dániel Könyvtár központi épületében 64 órában (a megyei könyvtárak között 

a második leghosszabb) 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 

fogadótér regisztráció nélkül használható, ebből következően a használói problémák itt 

koncentrálódnak: hajléktalanok, deviáns látogatók, a mellékhelyiségek tisztaságának 

megőrzésére tett erőfeszítések eredménytelensége. 

Ennek ellenére a látogatók körében nagyon kedvelt helyszín, sokan veszik igénybe a 15 

perces ingyenes számítógépet ügyintézésre, leveleik elolvasására.A könyvtár többi részlege 

és szolgáltatása a fenti táblázatban látható időszakban várja a látogatókat. Legkedveltebb 

nap a szombat, a megyei könyvtárak közül az egyik leghosszabb rendelkezésre 

állással (9 óra).  

A könyvtár látogatottsága, gyűjteményének igénybevétele a megyei könyvtárak 

között kiemelkedő. 2016-ban a könyvtárat aktívan használók száma 12 843 (2015-ben 

11 846), ez 108 %-os növekedés (olvasóarány 16,5%). Továbbra is jellemző a családi 

kölcsönzés, ami azt jelenti, hogy egy beiratkozott olvasó többek számára válogat, ill. a 

család több tagja ugyanazt az olvasójegyet használja. Ennek kiszűrésére tettünk 

erőfeszítéseket, egyelőre látható eredmény nélkül.  

 

A könyvtári látogatások száma:  

506 554 ebből személyes: 208 146 (2015: 472 899/ 206 026). 

Még nagyobb biztonsággal mutatja a kölcsönzött dokumentumok mennyisége az 

intézmény beágyazottságát: 2016-ban 353 709 egységet kölcsönöztek, 2015-ben 

350 534-et. 

 Az ellátandó közösség nagyságához képest ezt kiemelkedő érdeklődésnek érezzük 

(lakosonként 5 dokumentum).  

A statisztikai adatok összehasonlítása azt is bizonyítja, amit a családi kölcsönzésről 

feltételezünk: 1 beiratkozott olvasó átlag 16 alkalommal kereste fel a könyvtárat és 28 

dokumentumot vitt magával. Napi átlagban személyesen 710 látogató kereste fel az 

intézményt és 1207 dokumentumot kölcsönzött. 
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A legnagyobb forgalmú napokon az alábbi adatokat rögzítettük: 

 

A legforgalmasabb napok 2016. 

  Látogató 

október 7. péntek 1427 

január 30. szombat 930 

március 29. kedd (húsvét után) 926 

  
  Kölcsönzött kötet 

december 28. szerda 2724 

június 25. szombat 2399 

szeptember 1. csütörtök 2276 

 

Látható az adatokból az is, hogy az év minden időszakában kiegyensúlyozott az 

igénybevétel. Nyáron ugyanúgy látogatják az intézményt, mit a korábban erősebb téli 

napokon. 

Jelentősen növekedett a helybenhasználat mellett (638 094, 2015-ben 626 394) a WEB 

2.0 szolgáltatás igénybevevőinek száma is: 660 463 (2015-ben 587 379). A 

szolgáltatások, rendezvények, az olvasással kapcsolatos megosztások kedveltek a 

közösségi oldalakat látogatók körében.  

A könyvtárban két olvasóteremben fogadjuk az elmélyült tanulási, kutatási igényekkel 

érkezőket. Az általános olvasóteremben a legfontosabb kézikönyvek és a szakfolyóiratok 

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

három számítógépen használható adatbázisok segítik. Ezeken a gépeken az 

internethasználat csak könyvtári adatbázisok, illetve a tájékoztatáshoz szükséges 

információforrások igénybevételére korlátozódhat. Az ilyen célú géphasználat – szabadon 

hozzáférhető forrásokból – ingyenes. 

Az olvasótermek használata csökken, a kézikönyveket kevesen használják, kivételt 

képeznek folyóirattári kötetek, helyismereti dokumentumok. Ezek iránti érdeklődés 

azonban továbbra is jelentős. 

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

szaktájékoztatói felkészültséggel lehet támogatni. Ilyen az ODR szolgáltatás 

igénybevétele, az adatbázisok használata, kutatásmódszertan, anyaggyűjtés (pl. Asperger 

szindróma, A lovagkor illemtana, Juliusz Slowaczki (1809-1849) költészete, Óangol 

nyelvről, Stresszkezelés, stresszoldás módjai, A szovjet titkosszolgálatok története 

(CSEKA, GPU, OGPU) Sajátos nevelési igény és hátrányos helyzet (SNI és HHH), 

Nyugdíjasok helyzetéről szóló művek). 

Irodalomkutatást sokkal kevesebben kérnek, 2016-ban 17 témában készült. Ezek alapos 

kutatással, szerkesztéssel, ellenőrzéssel készült összeállítások. Megadott témához gyors 

irodalomkeresést hagyományos és online módon a fentiekben bemutatott anyaggyűjtésen 

kívül nem dokumentáltan napi rendszerességgel készítünk. 
 

Bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok használata  

 

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

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

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

hiszen heti- és napilapok, tudományos és szakfolyóiratok szövege megtalálható benne, 

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

A jogszabályok közti keresésben változatlanul segítségre szorulnak olvasóink, ehhez a 

Jogtár adatbázist használjuk, melynek jogi bibliográfiája témakeresésekhez jól használható.  
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A MOKKA-ODR adatbázist nemcsak könyvtárközi kérések keresésének eszköze, hanem 

bibliográfiai adatok pontosításának, anyaggyűjtéseknek is.  

Az olvasóteremben, valamint az első emeleti tájékoztató pultnál előfordulnak olyan 

referensz kérdések, melyekhez országos szakkönyvtárak adatbázisait használjuk. 

Leggyakrabban irodalmi, pedagógiai, sport és földrajz témában. 

Könyvtárunk gyűjteményét növelik azok a digitális tartalmak, amelyeket honlapunk 

linkgyűjteménye, ill. tájékoztató könyvtárosaink segítségével használhatnak olvasóink. 

Kiemelendő a Hungaricana közgyűjteményi portál, melyre állományunkból helyi tartalmak 

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

Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950., 6000 fotó és képeslap). Máris örvendetesen 

magas ezen dokumentumok használóinak száma (3750 látogató). Vendégül láttuk az 

Arcanum vezetőjét, Biszak Sándort egy szakmai beszélgetésre, ahol találkozhatott Vas és 

Zala megye könyvtárosaival, részletesen bemutatta a Hungaricana adatbázist, segítséget 

nyújtott a keresés technikájának javításához valamint meghallgatta a szakmai elvárásokat. 

NAVA-pontként több használó élt a lehetőséggel, hogy magyar gyártású filmek elérhetők, 

visszakereshetők az olvasóteremben. (Nemzeti Audiovizuális Archívum) 

 

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

számára kényelmesebb otthoni böngészést választja és megelégszik az általunk ajánlott 

honlapcímmel, keresési ötletekkel. Ezáltal a mi szerepünk sok esetben az információ 

közvetítése lett. A CD-ROM alapú adatkeresést a könyvtár munkatársai alkalmazzák 

gyakrabban, elsősorban irodalomkutatások, különböző ajánló jegyzékek stb. 

elkészítéséhez. 
 

A helyismereti olvasóteremben szabadpolcon elhelyezett dokumentum (a kurrens 

lapokon és a válogatott helyi vonatkozású kézikönyveken kívül) nem található. A 

katalógusok alapján szabályosan, névvel ellátott kérőlapon igényelhető a raktárból – 

kizárólagosan helyben használatra – helyismereti dokumentum.  

Eredeti időszaki kiadvány csak abban az esetben adható ki használatra, ha nincsen 

mikrofilmezett, illetve folyóirattári  változata. Minden helyismereti dokumentum kizárólag 

a biztonsági kamerával ellátott Savariensia olvasóteremben használható. A legtöbben 

mikrofilmet és eredeti folyóiratot, napilapot igényeltek. Az év folyamán voltak olyan 

időszakok, amikor csak egyeztetés után tudtak a kutatók mikrofilmet használni, mindkét 

gépünk folyamatosan foglalt volt. 

Sajnos a korábbiakkal ellentétben  szakemberhiány miatt könyvtáros már csak az 

általános olvasóteremben teljesít szolgálatot, onnan segíti a kutatókat és szolgáltatja a 

dokumentumokat. Összesen 4301 dokumentumot használtak a gyűjteményből. 

Számos megkeresést kap a szolgálat készülő publikációk, előadások segítésére, kutatóktól, 

sajtótól és intézményektől is. Kiállításokhoz, könyvekhez keresnek anyagot, a másolás, 

szkennelés feladatát is elvégezve. 

2016-ban jelentős számú anyaggyűjtés készült a fenti célokhoz, ezek közül néhány téma: 

• Boldog Batthyány-Strattmann László hercegorvosról tanulmányokhoz 

• Dr. Gonda Györgyről 

• Antal István propagandaminiszter Szombathelyen 

• Nyitra utcai Általános Iskoláról 

• Haladás stadionról 

• Herbst Gézáról 

• Nicki műgátról 

• Veres András püspökről 

• A Szombathelyi polgárok c. szoborról 

• Savaria Népi Kollégiumról 

• Várostörténeti freskóról 
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• Vetélkedőhöz 1956-ról  

• Teleki Blanka Szakiskoláról 

• Bérbaltavári régészeti leletekről 

• Répceszentgyörgyi MÁV Nevelőintézetről 

• A vasút hatása Szombathely fejlődésére 

• A gazdasági válság hatása Szombathelyen, a város ipara 

• Andor Béla festőművészről  

• Veres Gábor szobrászművészről minden, ami van 

• Vas megyei lakodalmas szokások 

• Brenner-villa és a játékkaszinó 

A gyermekkönyvtárban:  

• Szent Márton élete könyvtári dokumentumokban (foglalkozáshoz) 

• Weöres Sándor művei és munkássága 

 

A gyermekkönyvtárban az olvasóterem csupán bútorokkal jelzetten különül el az egyéb 

funkciójú terektől, ezt a helyszínt elsősorban olyan foglalkozásokhoz használjuk, 

amelyeknél a kézikönyvek szerepét hangsúlyozzuk. A részleg egyéb rendezvényei 

túlnyomó többségben a rendezvényszobában történnek.  

A 14 éven aluliak ugyanolyan természetességgel használhatják a felnőttek szabadpolcos 

részlegét, ahogy a számítógépes szolgáltatásokat a kölcsönzőtérben és az olvasóteremben. 

 

A Zenemű- és médiatárban a helyben használható hangzó dokumentumok és 

kézikönyvek alkotják az olvasótermi gyűjteményt. Igénybevételük az elmúlt évtizedben, 

évről évre csökken, fordított arányban az otthonok eszközellátottságának növekedésével, 

ill. a letöltés lehetőségével.  

2015-ben 20 837 audio dokumentumot kölcsönöztek, 2016-ban 17 398 egységet. 

Minimális az igény a helyben hallgatásra is, annak ellenére, hogy ennek feltételei adottak: 

kényelmes ülőhelyek, felújított stúdió berendezés. 

Örömünkre a hangoskönyvek iránti érdeklődés állandósult, de a viszonylag szűk kiadói 

választék már nem támogatja az igénybevétel növekedését. 

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

bevezetését, a korábbi funkció fenntartása mellett nyelvi gyűjteményt és szolgáltatást 

alakítunk ki. A felnőtt kölcsönzési gyűjteményből folyamatosan kerülnek át a 

nyelvtanulást segítő dokumentumok, 2015-től a hangzó melléklettel ellátott nyelvkönyvek.  

2016-ban fenntartónk, SZMJV támogatásával vásárolhattunk számítógépet és felolvasó 

szoftvert a részlegbe, a gyengénlátók és vakok segítésére. Elsősorban ezt a részleget 

keresik fel zenei CD és hangoskönyv kölcsönzés céljából. Az új szoftver a gyűjteményben 

való tájékozódáshoz is segítséget nyújt. 

 

A könyvtárat és a szolgáltatásokat bemutató látogatások rendszeresek minden 

korosztály részére. 2016-ban a 14 év alattiak körében a Pincétől a padlásig címmel 

szervezett könyvtárismertető túrán 28 csoport 571 tagja vehetett részt. 14 éven 

felüliek, közöttük középiskolások és felnőttek egyaránt 15 alkalommal, 258 

résztvevővel ismerkedhettek az intézmény által nyújtott lehetőségekkel és a 

gyűjteménnyel. A csoportok között a Szombathelyen működő NyME SEK informatikus–

könyvtáros hallgatói mélyebben ismerkedtek a könyvtárral, szolgáltatásokkal, a KSZR 

ellátással. Fogadtunk hallgatókat gyakorlatra is az egyetemi és a segédkönyvtáros 

képzésből egyaránt.  

 

A házi kölcsönzés igénybevevőinek száma 2016-ban 10 fő, közülük hárman élnek 

fogyatékkal. A szolgáltatás keretében 2487 dokumentumot szállítottunk helybe, ezek 

közül 1850 volt hangoskönyv. 
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A szolgáltatást három olvasószolgálatos munkatárs végzi, havi egy alkalommal.  

Három szociális szolgáltatást végző intézményben is cserélünk havonta olvasnivalót 

(Szociális Szolgáltató Központ, Szakosított Szociális Intézet, Savaria Rehab Team 

Kolozsvár utcai otthona), számukra összesen 2126 (előző évben 1933) dokumentumot 

cseréltünk. Az autista fiatalokat gondozó Holnap Házában továbbra is nagy szeretettel 

fogadják a havi látogatásokat és a személyre szabottan összeállított 

dokumentumcsomagokat. 2016-ban 2058 (2015-ben 1705) CD, DVD és könyv 

dokumentumot szolgáltattunk számukra.  

 

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

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

dokumentumok és a hozzájuk kapcsolódó késedelmi díjak kezelése tárgyában. A 

követelésünket érvényesítjük a 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 

elnevezésű jogszabály rendelkezései alapján. A felkért ügyvéd elektronikus úton 

előterjeszti a kérelmet a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (MOKK), amelyet a 

kijelölt közjegyzőnek továbbítanak. A 2015-ben jogi útra terelt három ügyből 2016-ra egy 

befejeződött, a végrehajtói iroda megkeresését követően olvasónk minden tartozását 

rendezte. Egy másik ügyben is rendeződni látszik a harmadik éve göngyölődő késedelem, 

szintén a végrehajtói iroda hathatós ténykedésének köszönhetően. A harmadik esetben 

segítséggel sem tudtunk semmit sem elérni. A 2016-ban elindított jogi ügyeink közjegyzői 

intézkedés alatt állnak, a végrehajtói költségelőleg megfizetéséről még nem érkezett 

hozzánk megkeresés.  

 

Közhasznú információszolgáltatás igénybevételére rendszeresítettük a regisztráció nélkül 

igénybe vehető földszinti Internet-Expressz számítógépeket. Ugyanitt online elérhető jogi 

információt nyújt a Jogi Információs Terminál. Tájékoztató szolgálatunk segíti 

mindazokat, akik önkormányzati vagy hatósági ügyeik miatt intézményünkben segítséget 

kérnek. (Adóbevallás, Erzsébet fürdőjegy igénylése, stb.) 

 

4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2016-ban, a 

megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 

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

változás következtében az intézmény gazdálkodását más költségvetési szerv látja el. A 

gazdasági szervezet hiánya a fentiekben már bemutatott, megnövekedett számú feladat 

mellett még a gazdasági szakember szakmai tudásának hiányával is jár. Pénzügyi és 

munkaügyi kérdésekben a helyi szakmai kontroll biztonságosabbá tette a vezetői 

döntéseket. 

 

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

kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenységek, információ, kommunikáció, 

monitoring tevékenység szabályszerűségének megítélése” tárgyában indított vizsgálatot. 

A vizsgálat tárgyának megfelelő szabályzatok nagyobb részét a Szombathelyi 

Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete készítette el a hozzá 

tartozó intézményekre vonatkozóan. A vizsgálat a beszámoló elkészítésének idején még 

nem zárult le. 

 

A könyvtár honlapcsaládjából 2015-ben korszerűsítettük a Vasi Könyvtári Portált, ahol 

kiemelt felületet kapott a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésének 

és teljesítésének bemutatása. 2016-ban adatokkal, eseményekkel töltöttük fel a 

menüpontokat. A ráfordított munka ellenére a szolgáltatás minősége elmarad az 

elvárhatótól. Ennek oka az, hogy sajnálatos módon nem sikerült megújítani az IQSYS 
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fejlesztette Liferay nyílt forráskódú, Java nyelven írt Portál-keretrendszert, mert a munka 

és a költsége meghaladta az intézmény lehetőségeit. Ezért a következő év feladatai közé 

tartozik a VKSZR szolgáltatásait minőségi módon bemutató honlap kialakítása. Addig is 

támogatja az információszerzést az év közepén elindult Facebook oldal.  

 https://www.facebook.com/Vas-Megyei-Könyvtárellátási-Szolgáltató-Rendszer-

1329062107108028/?fref=ts) 

 

Sikeresebb volt a Vasi Digitális Könyvtár fejlesztése, bár kisebb-nagyobb problémák 

adódtak az első év során. A megújult a keresőfelület azonban felhasználóbarát lett és 

egyszerűbbé vált az adatfeltöltés. 

 

Minőségirányítás 

  

A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár – a minőségpolitikájában rögzítettek 

alapján – kötelességének tartja, hogy az egyének és a közösségek számára eredményes 

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

kommunikációs technológiai készültsége alapján vállalja a városi és a megyei lakosság 

korszerű igényeinek folyamatosan nyújtott minőségi kielégítését. Célul tűztük ki, hogy 

kiváló, minőségi szolgáltatást nyújtunk. A minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében 

folyamatosan figyelemmel kísérjük a használói igények változását, és rendszeresen 

vizsgáljuk használóink elégedettségét, az olvasói panaszokat elemezzük, és gondoskodunk 

a hibák kijavításáról. Az állománygyarapítás során figyelembe vesszük a nemzeti és etnikai 

kisebbség kulturális igényeit. A hozzáférés érdekében nyilvánossá tesszük a könyvtár 

küldetésnyilatkozatát és jövőképét, nyitva tartásunkat felhasználóink igényeihez igazítjuk, 

szolgáltatásainkról szórólapokon adunk folyamatos tájékoztatást. A gyűjtemény 

vonatkozásában a gyarapításnál figyelembe vesszük a könyvtárhasználók igényeit, 

kiemelten kezeljük a Vas megyére vonatkozó irodalom teljes körű gyűjtését, a gyűjtemény 

tartalmáról a honlapunkon elérhető online katalógus ad tájékoztatást. 

 

2016 márciusában elkészítettük szakmai beszámolónkat az NKA 3531/00112 

azonosítószámú, A Minősített Könyvtári Cím megszerzéséhez szükséges szakmai 

felkészülés, tréningek megszervezésére című pályázathoz. A pályázat benyújtásának egyik 

feltétele volt a Minősített Könyvtár cím pályázat 2 éven belüli benyújtása (2017. évi egyik 

minőségcélunk). 

 

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

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

Működő Részvénytársaság) tanúsításával sikeresen regisztráltak a Könyvtári és levéltári 

tevékenység alkalmazási területén. 2014-ben az EMT részéről újra tanúsító auditra került 

sor, melynek eredményeképpen 2017 júliusáig ismét regisztrálták az intézményt. 2016. 

június 21-én a minőségirányítási éves terv részeként részleges belső auditra került sor, 

2016. június 30-án pedig Kecskés Tibor, a Sol-Pop Zrt. cégvezetője végezte az auditot, 

egyben tájékoztatva bennünket a Minőségirányítási szabvány megváltozásáról (MSZ EN 

ISO:9000 2015). 

 

2016-ban minőségcélunk volt a könyvtári szakfeladatok ellátásának fejlesztése: a 2017. 

évben beadandó Minősített Könyvtári Cím pályázat előkészítése (önértékelés elkészítése; 

kötelező és ajánlott dokumentumok elkészítése, meglévők kiegészítése). A Könyvtári 

Közös Értékelési Keretrendszerben kidolgozott szakmai szempontrendszer kilenc 

kritériuma mentén, az adottságainkat és az eredményeinket számba véve 84%-osra 

értékeltük magunkat. 2016-os minőségirányítási tevékenységünk másik hangsúlyos eleme 

a folyamatok számba vétele volt. Folyamatleltárt készítettünk, felelősök kijelölésével 

https://www.facebook.com/Vas-Megyei-Könyvtárellátási-Szolgáltató-Rendszer-1329062107108028/?fref=ts
https://www.facebook.com/Vas-Megyei-Könyvtárellátási-Szolgáltató-Rendszer-1329062107108028/?fref=ts
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megalkottuk a folyamatleírásokat, -ábrákat, amelyeket együttesen véleményeztünk, 

javítottunk. A negyedik negyedévben pedig elégedettségi vizsgálatokat végeztünk a 

központi könyvtárra és a térségi ellátásra vonatkozóan is. Az értékelések a honlapunkon és 

a KSZR Portálon is olvashatók. A BDK-ban az összehasonlíthatóság elvét követve az 

előző években alkalmazott kérdőívet használtuk. Az olvasói terekben elhelyezett 150 

példányból 138-at kitöltve adtak vissza látogatóink, közülük 36-ot írásos véleménnyel 

ellátva. A könyvtár teljesítményével összességében 99%-ban elégedettek a használók, 

összességében magas minőségi szolgáltatást nyújtó intézményként tekintenek ránk. 

 

 

Kommunikációs tevékenység 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár szolgáltatásairól, azok igénybevételének feltételeiről 

folyamatos tájékoztatást nyújt a megye lakosságának: 

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

díjakról, a kedvezményezettek köréről, az elérhető és igénybe vehető 

szolgáltatásokról, aktuális rendezvényekről és akciókról naprakész információhoz 

juthatnak a nap 24 órájában, 

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

elektronikus média közvetítésével is tájékozódhatnak, 

• a jelentősebb eseményeinkről sajtóanyagot készítettünk. 

 

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

közönséget rendezvényekről és szolgáltatásokról. Interjú és beszélgetés formájában is hírt 

adtunk a helyi rádiók és televízió segítségével. 

• Korrekt és szolgálatkész kapcsolatot tartunk fenn oktatási és művelődési 

intézményekkel, fogyatékkal élők szervezeteivel, nyugdíjas klubokkal és szociális 

intézményekkel: 

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

• helyet adtunk a partnerek rendezvényeinek, bemutatkozásának, fogyatékkal élők 

számára eszközbemutatóknak. 

 

Szolgáltatási tapasztalatainkról, teljesítményünk értékeléséről, igény- és 

használatvizsgálataink eredményéről beszámoltunk a szakmai sajtóban és közönségünk 

által használt helyi orgánumban. 

 

Könyvtárunkról 2016-ban 220 híradás jelent meg a nyomtatott és elektronikus 

médiában, számos alkalommal szerepelt programunk vagy új szolgáltatásaink bemutatása 

a Szombathelyi Televízióban, munkatársaink stúdióbeszélgetések vendégei voltak. A 

Nyugat Rádió, a Credo és a Katolikus Rádió figyelemmel kísérte a könyvtári történéseket 

és számos alkalommal készített interjút munkatársakkal és a menedzsmenttel:  

 

• 59 nyomtatott híradás, 

• 111 elektronikus sajtóbeli megjelenés, 

• 31 televíziós, 14 rádiós interjú, híradás, 

• 5 stúdióbeszélgetés. 

 

Könyvtárunk a népszerű könyvcserélő, a Rukkola központja Szombathelyen, 2016-ban 

318 használója volt a szolgáltatásnak. 
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5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.   

 

Szolgáltatás 2016-ban megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I A honlapcsalád (BDK, VDK, VKP) 

folyamatos gondozása, a megújított VDK és 

VKP folyamatos tartalmi bővítése a 

szerkesztők közreműködésével 

OPAC I Keresési lehetőségek finomítása 

Adatbázisok I VDK aprónyomtatványok digitalizálásának 

folytatása (ld. alábbi táblázat), a Települési 

monográfiák kisadatbázis bővítése az új 

megjelenésekkel 

EBSCO E-book adatbázis előfizetése  

Referensz szolgáltatás I A Vasi Könyvtári Portál online lexikon 

szócikkeinek bővítése 

Szakmai és társadalmi nyilvánosságot érintő 

témák bejegyzése – VKP Blog (7 bejegyzés) 

Közösségi oldalak  I Facebook oldalak gondozása, KSZR FB 

oldal létrehozása 

Hírlevél I KSZR 

RSS I Honlapon 

Digitalizálás I részletezve köv. táblázat  

 

 

 

Digitalizáció 

 

2015. évi tény 

 

2016. évi 

terv 

 

2016. évi tény 

2016. év végéig a 

digitalizált 

állományból honlapon 

hozzáférhető 

Digitalizált 

dokumentumok 

(db) 

945 db apróny. 1000 db 

apróny. 

1 727 db 

aprónyomtatvány* 

4 folyóirat, 

3 könyv,  

fotók 

6 931 

(2015: 5 172) 

 - írott 

dokumentum 

(oldal) / saját 

digitalizálás 

apróny.: 2 219 

old. 

 apróny.:7 528 old. 

folyói: Vasmegye, 

1956 (140 old.) 

könyv: 3 (77 old.) 

 

- írott dokumentum 

(oldal) / Arcanum 

által végzett 

digitalizálás 

- 78 000 

oldal 

Életünk fi., 

Vasv. Hiv. L. fi.+ 

fotók 

78 000 oldal 

Hungaricana Portálon: 

 78 000 

- mikrofilm 

dokumentum 

(oldal) / Pedro által 

végzett 

digitalizálás 

- - Vasm. L. fi.  

7 858 képkocka 

 

* Az aprónyomtatványok digitalizálása a következő pályázathoz köthető: TIOP-1.2.3-09/1-2009.-0021. 

Kezdete: 2011. 07. 28. Záró időpontja: 2016. 07. 27. Ebben a pályázatban szerepel 2 Express-Internet PC 

üzemeltetése, 20 000 oldal aprónyomtatvány digitalizálása és egyéb nyomtatott dokumentumok 

digitalizálása. 
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2016-ban elkészült a Berzsenyi Dániel Könyvtár 2016-2021 közötti időszakra vonatkozó 

digitalizálási terve. Elkészítésekor figyelembe vettük a szerzői jogi megkötéseket, a 

kötetek használatának gyakoriságát, a már digitalizált kötetek tárgyát, a közelgő 

évfordulókat, állományvédelmi szempontokat. Kettős célt követünk a digitalizálás során. 

Egyrészt a könyvtár gyűjteményéhez való szélesebb körű intézményi és egyéni hozzáférés, 

intézményi hatókör kiterjesztése motivál bennünket. Másrészt az információhordozók 

rossz minősége és az intenzív használat miatt erősen rongálódott sajtótermékek archiválása 

céljából digitalizálunk. 

 

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

2015-ben benyújtott digitalizálási pályázatunkat, ennek keretében az Arcanum Adatbázis 

Kft. az alábbi dokumentumokat digitalizálta és építette adatbázisba, a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portálon publikálva: 

 

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

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kiadó: Berzsenyi Dániel 

Megyei és Városi Könyvtár. (kb. 51 000 oldal) 

 

 Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950.  A vármegyei szabályrendeletek, 

közérdekű határozatok, általános jellegű miniszteri vagy középfokú hatósági 

rendeletek és utasítások kihirdetésére, értesítések, elvi jelentőségű határozatok és 

más hasonló természetű közlemények, valamint a hatóságok működését, 

intézkedések végrehajtását támogató egyéb hivatalos iratok közlésére szolgáló 

időszaki kiadvány. (kb. 21 000 oldal) 

 

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

 

Jelenlegi középtávú tervünkben kizárólag Vas megyei vonatkozású művek digitalizálása 

szerepel. Ezzel a programmal a párhuzamosság veszélye nélkül kapcsolódhatunk az 

országos digitalizálási programba.  

2016-ban NKA pályázaton kívül digitalizált művek, saját digitalizálás: 

 A Vasmegye című napilap 1956. október 2. és november 18. közötti lapszámai 

 Vasmegyei képes naptár és címtár az 1908. évre. Szombathelyen, 1907. 

 Thirring Gusztáv: Szombathely és környékének részletes kalauza. Budapest, 1933. 

 Reiszig Ede: Vas vármegye tisztikara a középkorban. Kőszeg, 1940. 

 

2016-ban NKA pályázaton kívül digitalizált művek, Pedro Tanácsadó és Kereskedelmi 

Kft.: 

 A Vasmegyei Lapok című helyismereti mikrofilm-formátumú folyóirat 1867 és 

1888 közötti számainak, 7 858 db filmkockájának digitalizálása, OCR-ezése, 

kétrétegű PDF fájl készítése. 

 

 

A digitalizálás hasznosulása 

 

Az Arcanum Kft. által havonta részünkre eljuttatott Google Analytics statisztika alapján 

havi átlagos 400 munkamenet és 250 új felhasználó dokumentálható a Hungaricana Portál 

„helyi lapok, Vas megye” és „BDKPhoto” keresésre szűrve. 
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6.) Innovatív megoldások, újítások 
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Siketek digitális 

írástudásának 

fejlesztése  

Több, egymásra épülő szintből álló tanfolyam, jelnyelvi tolmács 

segítségével. A program megvalósításában tevékenyen részt vett a 

könyvtár jelnyelvet tanuló munkatársa. A tanfolyam hallgatóiból 

alakult kisközösség több könyvtári programon is részt vett 

munkatársunk segítségével. A programot a SINOSZ honlapja is 

bemutatta.  

http://sinosz.hu/informatikai-tanfolyam-indul-szombathelyen-2016-

januarjatol/ 

   

Partnerség felajánlása 

civil szervezeteknek 

A könyvtárral hivatalos kapcsolatban nem álló civil szervezeteket 

levélben felkerestük és felajánlottuk a kapcsolatfelvételt, 

kedvezmények igénybevételét, tevékenységük támogatását könyvtári 

eszközökkel. 

Az EBSCO eBooks 

gyűjteményének 

népszerűsítése 

A konzorciális keretben kedvezményesen előfizetett adatbázist széles 

körben reklámoztuk: kitelepüléssel (Múzsák kertje); Könyvtári 

éjszakán; nyelviskolák felkeresésével. 

Bionika interaktív 

rendezvény 

A bionika, biomimikri az élőlények megfigyelésén alapuló 

tudományág, amely a tapasztalatokat összegyűjtve, a természetet 

„lemásolva” keres megoldásokat technikai problémákra. Támogatónk 

segítségével olyan technikai újdonságokkal találkozhatnak a látogatók, 

amelyek széles körben ismeretlenek. A program a következő években 

is folytatódik. Az érdeklődőknek segítséget nyújtanak a Brenner-

iskolában működő Robotika szakkör tagjai is. 

 

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

7.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

 

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

Dániel Könyvtár: Yeloprint Kft., Projekt Nyomda, Logomotív Kreatív Kft., Antók Ny., 

Újsziget-Rota Sárvár, Szombathelyi Egyházmegye nyomdája. A Balogh és Tsa Kft.-től, 

valamint a Punger Nyomdától ritkábban érkeznek kiadványok.  

A Z-ROX nyomda termékeit a Szülőföld Könyvkiadón keresztül kapjuk meg, a 

megjelenést követően az igényelt példányszámban (a kötelespéldányon felüli darabokat 

térítjük).  

 

Kötelespéldány-szolgáltatási gyakorlatukat figyelemmel kísértük, szükség esetén az 

elmaradt példányokat reklamáltuk, a beérkezett helyi nyomdatermékeket állományba 

vettük, feltártuk. 

 

A nyomdákon túl folyamatosan látnak el bennünket kötelespéldányokkal: Szombathely 

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

jegyzőkönyveket, valamint a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, akiktől a Vas Megyei 

Közgyűlés jegyzőkönyveit várhatjuk (a PDF fájlokat a vasmegye.hu oldalról töltjük le).  

 

A kötelespéldányként kapott folyóiratok közül több nélkülözhetetlen forrása a helyismereti 

feltárásnak, pl.: Sárvári Hírlap, Répcelaki Hírmondó, Egyházasrádóci Hírmondó, 

Táplánszentkereszt, Ikervári Tükör, Rábapatyi Körkép, Sitkei Hírek, Magvető (Sárvár 

http://sinosz.hu/informatikai-tanfolyam-indul-szombathelyen-2016-januarjatol/
http://sinosz.hu/informatikai-tanfolyam-indul-szombathelyen-2016-januarjatol/
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környéki egyházi lap), Evangélikus Hírek (a Marcalon innen és túl), Kőszeg és Vidéke, 

Vasvári Újság, Gotthárdi Körkép, Vasi Építész és Mérnök. 

 

Vas megyei archív könyvtárként kiemelt figyelmet szentelünk az újonnan megjelenő vasi 

vonatkozású kiadványoknak, amelyeket a közreadók gyakran más megye nyomdájában 

sokszorosítanak. Erre tekintettel, nagy hangsúlyt fektetünk a napi sajtófigyelések 

keretében, illetve különböző médiahíradások során tudomásunkra jutó, a helyismereti 

érdeklődésre számot tartó, de a könyvtárunk állományából hiányzó dokumentumok 

adatainak összegyűjtésére. Abban az esetben, ha a nyomda nem helyi vagy kideríthetetlen, 

a kiadót vagy a szerzőt e-mail útján megkeressük. Tartós kapcsolatot ápolunk több Vas 

megyei testülettel, többek között az ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárházzal, a 

Vas Megyei Mentésügyi Alapítvánnyal, a Capella Savaria Egyesülettel, a Savaria 

Szimfonikusokkal.  

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

központú, antikvár könyveket forgalmazó cégekkel: Libri-Bookline Zrt.,  Modern 

Antikvárium Kft. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a helyismereti vonatkozású, új megjelenésű 

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

továbbiakban is ennek a gyakorlatnak a követése. 

 

7.2 ODR tevékenység 

 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként a 2016-ban kapott 

támogatást az előírásoknak megfelelően használtuk fel: állományunk példányszám- és 

választékbővítésére 799 egységet vásároltunk 2 011 589 Ft (nettó) értékben. A támogatás 

terhére elszámolt összeg nettó 2 500 000 Ft (2 000 000 Ft dokumentum-beszerzésre, 500 

000 Ft postaköltségre). Gyarapítási tevékenységünkkor szem előtt tartottuk ODR 

szolgáltató könyvtári kötelezettségünket: a vásárolt dokumentumok összetétele 

összhangban áll a könyvtárunk által könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatott 

dokumentumok jellegével. A támogatási keretből beszerzett művek az ODR szakmai 

célkitűzéseinek megfelelően az ismeretek széles körét fogják át: szakkönyvek, 

monográfiák, kölcsönözhető jegyzetek, szépirodalmi művek, irodalmi hang- és 

filmadaptációk egyaránt megtalálhatóak közöttük. Információhordozók szerint is széles 

kínálatra törekedtünk, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus dokumentumokat egyaránt 

vásároltunk. A beszerzés, saját gyűjteményünk fejlesztése mellett, a minőségi könyvtárközi 

dokumentumszolgáltatást támogatta.  

 

A felhasználás tartalmi megoszlása 

 

  

0 

1,2,3, 

908,92-

99 

 

8 

 

5,910 

 

6 

 

7 

 

Össz. 

 

Szépirod. 

 

Gyermek.ifj. 

 

Összesen 

könyv 4 

 

378 84 36 131 38 671 73 3 747 

DVD  4    16 20 11 3 34 

CD        5 2 7 

MP3        2 2 4 

térkép    6   6   6 

CD-ROM   1    1   1 

Összesen 4 382 85 42 131 54 698 91 10 799 
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A könyvek vásárlása legnagyobb arányban a Könyvtárellátó Kft.-nél történt (490 db), ha a 

keresett mű kínálatukban nem szerepelt, internetes könyváruházakhoz fordultunk vagy 

közvetlenül a kiadóhoz (Medicina Kvk., Műszaki Kvk., Szülőföld Kvk.) Nyelvkönyveket, 

idegen nyelvű műveket a Könyvárellátó, a Libri-Bookline, a Libro-Trade Kft.-től 

vásároltunk. Könyvárusi forgalomban nem kapható, főként Vas megyei vonatkozású 

kiadványokat helyi intézményektől (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum) 

vásároltunk. Minden alkalommal törekedtünk arra, hogy a beszerzés lehetőleg 

kedvezményes áron történjen, kivéve a DVD-ket, ahol a kölcsönzési jog megvásárlása 

jelentősen megemeli a példányok árát. Természetesen itt is kihasználtuk a felkínált 

akciókat (pl. a Kultúrbarlang Kft.-től kedvezményesen szerezhettünk be kölcsönzési joggal 

régebbi megjelenésű filmeket). 

 

 

A könyvtárközi dokumentum- és információszolgáltatás eredményei 

A minőségi könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás jegyében naprakész volt a 

könyvtárunkhoz érkező e-mailek, kérések figyelése. 

 

 

 2015 2016 

Beérkezett könyvtárközi 

kérések száma (belföldről) 

 

4260 

 

4133 

Teljesített könyvtárközi 

kérések száma 

 

4252 

 

4126 

A teljesített könyvtárközi 

kérések közül: eredeti dok. 

 

3687 

 

3608 

A teljesített könyvtárközi 

kérések közül: másolat 

(xerox és elektronikus) 

 

565 

 

518 

 

 

A teljesített könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás tartalmi részletezése 

 

 0 1, 2, 3, 

908, 

92- 

4, 8 5, 91 6 7 A-Z Összesen 

könyv 19 893 113 128 325 162 1754 3394 

periodika 

(eredeti) 

- - - - 3 - - 3 

AV-dok. + 

elektronikus 

dok. 

- 5 15 1 6 1 183 211 

másolat - - - - - - 6 6 

elektronikus 

másolat 

119 216 38 40 52 20 27 512 

összesen 138 1114 166 169 386 183 1970 4126 
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A könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás információhordozó  típusai 

 

 

 könyv      

 

3394 egység 

 periodika (eredetiben) 3 egység 

 AV- és elektronikus dokumentum 

 (CD, CD-ROM, DVD)    

  

 211 egység 

 másolat 6 egység (110 oldal) 

 

 elektronikus másolat 

 

512 egység (3463 oldal) 

Összesen: 4126 egység  

 

 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár szolgáltató könyvtára az Országos Dokumentum-ellátási 

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

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

beszerzett dokumentumaink bibliográfiai leírását a MOKKA-ODR katalógus szabályainak 

megfelelően eljuttatjuk a lelőhely-nyilvántartó adatbázisba. 2016-ban 6 321 címrekordot 

küldtünk el a MOKKA-ODR adatbázisba, ez áll egyrészt az újonnan beszerzett 

dokumentumok köréből, a felküldött rekordmennyiség másrészt kiegészült a retrospektív 

konverzió során rögzített rekordokkal. (2017. január 2-án a MOKKA-ODR katalógus 188 

634 találatot jelez Forrás = Berzsenyi Dániel Könyvtár keresés eredményeként, ebből 175 

647 találat a könyv).  

 

 

7.3 Területi ellátó munka  

 

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

tevékenység. Magában foglalja a folyamatos együttműködést, rendszeres helyszíni 

látogatásokat, tanácsadást, gyakorlati segítségnyújtást.  

2016-ban Vas megye 216 településéből nyilvános könyvtár 17, KSZR szolgáltató hely 199 

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

 

Szakmai tanácsadás, konzultáció, értekezletek 

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

tanácsadás, pályázati konzultáció lehetőségét (Balogunyom, Gencsapáti, 

Kőszegszerdahely, Karakó, Köcsk, Nádasd, Narda, Őriszentpéter, Rum, 

Táplánszentkereszt, Vép). A szakmai segítségnyújtás eredményeként Balogunyom és Ják 

sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Egyedi megkeresés alapján 

segítettük nyilvános könyvtáraink felkészülését a szakértői, szakfelügyeleti vizsgálatokra 

(Táplánszentkereszt). Az ellátási forma változtatásáról folytatott –KSZR csatlakozást 

eredményező – fenntartói tárgyalásokat két esetben folytattunk (Nádasd, Rum).  

Az év során két alkalommal szerveztünk teljes körű városi könyvtárigazgatói értekezletet 

az aktuális teendők egyeztetésére, Minden alkalommal az értekezlet külön napirendi pontja 

volta KSZR működéshez kapcsolódó információcsere.  
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Képzés, továbbképzés 

 

Szakmai Műhelybeszélgetés 

Aktuális szakmai ismeretek átadását segítő sorozatunk 2016. évi programjaként került 

sorra a Publio Kiadóval való beszélgetésre a magyar könyvkiadás helyzetéről. 

 

 

Könyvtárat és olvasást népszerűsítő programok 

Internet Fiesta 

Márciusban az Internet Fiesta rendezvénysorozatának részeként szervezett 

számítástechnikai tanfolyamaink központi témája az internetbiztonság kérdésköre volt. 

 

Könyvhódító 

2015 novemberében meghirdetett Könyvhódító játékunkat, amely a 14-18 éves korosztályt 

a 12 legszebb magyar versre témakörében, Karaktersporolók és Slammerek címmel 

szólította meg 2016 májusában zártuk. 

 

Országos Könyvtári Napok 

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

támogatta 2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap. A támogatásból – a hagyományosan 

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

Könyves Vasárnap]) – színes programkínálat szerveződött, melybe 98 településünk 106 

könyvtára be. A megvalósult 352 rendezvény 13 630 résztvevőt vonzott. 

 

Az októberi hét eseményeit hagyományosan a Vas 

Megyei Könyvtári Nap nyitotta meg. A közel 100 

szakembert vonzó, a kultúra-közösség-könyvtár 

problematikáját körbejáró rendezvénynek a Vépi 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár adott helyet. 

 

Érdekeltségnövelő támogatás 

A jogszabályi háttér változása miatt (2014. évi C törvény) az érdekeltségnövelő támogatás 

igényléséhez kapcsolódó adatszolgáltatás 2016-ban is az érintett önkormányzatok 

hatáskörébe tartozott. Telefonon, e-mailen egyaránt ösztönöztük a támogatásra jogosult 

nyilvános települési könyvtárak vezetőit a fenntartójukkal való kapcsolatfelvételre a hiteles 

adatszolgáltatás érdekében. Az önkormányzatok jelentése alapján Vas megyéből 17 

nyilvános települési könyvtár részesedett érdekeltségnövelő támogatásban (a teljes összeg: 

11 188 479, - Ft volt), melynek 30%-át – élve a törvényi lehetőséggel – technikai 

beszerzésre fordították.  

 

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  

 

A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése állami támogatással 

(kiegészítő állami támogatás: 138 587 100,- Ft) a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet a 

települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott 

támogatások részletes szabályairól c. rendelet, valamint az emberi erőforrások minisztere 
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39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 

c. rendelet előírásai alapján történt. 2016-ban a Vas Megyei KSZR 199 településen 

biztosította a könyvtári szolgáltatásokat, az alábbi súlypontok köré csoportosítva a 

feladatellátást: 

 

Dokumentum-ellátás 

A tervezett forrásfelhasználás 42 millió forint. Év végéig mintegy 15 000 kötet 

beszerzésével biztosítottuk a dokumentum-ellátást településeinken, a közbeszerzési 

pályázat nyertesével, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján. Sajnos a 

folyamatos, tervszerű gyarapítást a Kello rendelési felületének átalakítása és az abból 

fakadó technikai problémák jelentősen hátráltattak. Folyóirat előfizetésünk 1 678 

példányban, 92 féle időszaki kiadványt kínált kistelepüléseinken. Az egyedi nyilvántartású 

dokumentumok évente átlagosan négy alkalommal kerültek ki a községekbe. A kihelyezett 

dokumentumkínálatot az új kiadványok mellett a csereletét tovább bővítette. 

 

Információs szolgáltatások 

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

vevők információellátását. Ennek 2016-ban is hatékony eszköze volt a könyvtárközi 

kölcsönzés. Év végéig összesen 1 4260 (másolatok számával: 1 645) dokumentumot 

juttattunk ki ilyen módon településeinkre. 

Tavaly a digitális írástudáshoz és az elektronikus információkereséshez kapcsolódó 

ismeretek elsajátíttatása érdekében ingyenes, 20 órás tanfolyamot 30 alkalommal 

szerveztünk. 

 

A helyismereti információk  

A Berzsenyi Könyvtár Savariensia gyűjteményére alapozó Vasi Digitális Archívum új 

része Csákánydoroszlóhoz kapcsolódik. Községajánló sorozatunk újabb négy része: 

Balogunyom, Sé. Szentpéterfa és Uraiújfalu. 

Törekedtünk arra, hogy a Vasi Könyvtári Portál KSZR menüpontjának adatfeltöltése 

folyamatos, informatív legyen. 

 

Közösségi szolgáltatások 

Előzetes igényfelmérésen alapuló közösségi szolgáltatásainkkal arra törekedtünk, hogy 

erősítsük a szolgáltató helyek közönségkapcsolatait. Könyvtári rendezvényeink egyaránt 

szolgálták az olvasás, a könyvtár népszerűsítését és hasznos ismeretek szerzésének 

lehetőségét. Év végéig összesen 1 521 községi könyvtári program szervezésében 

működtünk közre. A résztvevők szám a 36 533 fő volt. A rendezvényekhez 

kapcsolódóan gondoskodtunk az előadói, közreműködői kifizetések előkészítéséről 

(megbízási szerződések, megrendelések írása), a részvételi adatok jelenléti ívekhez kötődő 

nyilvántartásáról, összesítéséről (települések, programtípusok szerint), és a helyi szervező 

munkát segítő meghívők, plakátok készítéséről. A kapcsolódó elégedettségvizsgálat 

eredményei szerint községeink elégedettek könyvtári rendezvényszervezői 

tevékenységünkkel, a kínált programlehetőségekkel és előadókkal. Az 

elégedettségvizsgálathoz kapcsolódó, számszerűsített adatokat, grafikonokat a Vasi 

Könyvtári Portál KSZR menüpontjában tettük közzé. 

 

KönyvtárMozi 

Könyvtárunk kistelepülési ellátási tevékenységének részeként kapcsolódott be 2015-ben a 

Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatásával útjára indított KönyvtárMozi 

projektbe, lehetőséget kínálva arra, hogy a mozival nem rendelkező kistelepülések lakói is 

átélhessék a mozizás közösségi, filmklubszerű élményét. A projekt két ütemben tíz vasi 

település indult. 2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által 



33 

 

kiírt pályázat lehetőséget kínált egy olyan komplex, többrészes programsorozat 

tervezetének kidolgozására, amely négy csomópontot kiemelve, a kiválasztott alkotások 

vetítését követő, filmes szakemberek által koordinált beszélgetéssel ad betekintést a 

magyar filmtörténetbe. A Berzsenyi Könyvtár sikeres pályázatának eredményeként 2017 

januárja és 2017 decembere között a megye kilenc településén (Gór, Hegyfalu, Ikervár, 

Kemenesmihályfa, Pinkamindszent, Rum, Szentpéterfa, Torony, Vasszécseny), összesen 

36 alkalommal kerülhet sor a pályázati programhoz kapcsolódó vetítésre.  

 

Képzés, továbbképzés 

2016 tavaszán szervezett alapfokú könyvtárosi tanfolyamunkon 14 település 16 

könyvtárosa vett részt. A szervezés módjáról, a képzés tartalmáról, hasznosságáról, az 

oktatók munkájáról elégedettség vizsgálat keretében kaptunk visszajelzést. A résztvevők a 

feltett kérdésekre nagyon pozitív válaszokat adtak, megerősítettek bennünket abban, hogy 

tematikánkat jól állítottuk össze, a tanult anyag a mindennapi munkába beépíthető, jól 

hasznosítható.  

A tanfolyam egyik résztvevője a következő észrevételt írta a kérdőívre: „Nagyon jól 

szervezett volt a képzés, sok új hasznos ismeretre tettem szert. Az előadások interaktívak, 

élvezetesek voltak. Az előadók mindenben segítettek nekünk, a kérdéseinkre választ 

kaptunk.” 

2016-ban is folytattuk Községi Könyvtári Nap elnevezésű továbbképzés sorozatunkat 

(három helyszín). 

 

Fejlesztések: könyvtári enteriőr, IKT 

Előzetes igényfelmérésre alapozva folytattuk tovább községeink technikai 

eszközellátottságának megújítását. Újabb 20 település részére vásároltunk notebook 

számítógépet, teljes konfigurációval és vírusvédelemmel. Gondoskodtunk a gépek 

kiszállításáról és üzembe helyezéséről. Ugyancsak tovább végeztük a szolgáltató helyek 

berendezésének kiegészítését, a könyvtári enteriőr megújítását (tervezett 

forrásfelhasználás: 7 000 000,- Ft). 

 

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

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

könyvtári ellátását, szoros együttműködésben az Országos Idegennyelvű Könyvtárral, 

illetve a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral. Állománygyarapításunk 

forrása horvát és német nyelvterületen az OIK közvetítésével felhasználható állami 

támogatás volt, míg szlovén nyelvű dokumentumaink muraszombati cserekapcsolatunkból 

származtak. 2016. december 31-ig nemzetiségi gyűjteményünk 467 702,- Ft értékben 170 

kötettel gyarapodott. (A programokkal kapcsolatban ld. I.a.) 

 

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás  
 

2016-ban az előző évek gyakorlatát folytatva végeztük a megye nyilvános könyvtárainak, 

könyvtári szolgáltató helyeinek és szakkönyvtárainak statisztikai adatszolgáltatását. 

Végeztük az adatsorok ellenőrzését, elektronikus felületen való rögzítését és véglegesítését 

(241 adatszolgáltató). 
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8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 

8.2 Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) 

 

 

9.) Partnerség és önkéntesség  

 

A megvalósult hazai és külföldi együttműködések, önkéntességi tevékenységek szöveges 

és számszaki bemutatása. 
 

Nemzetközi kapcsolataink 

 

 2016. május 27-én részt vettünk a Szlovén Könyvtáros Egyesület által szervezett 

19. utazó könyvtári fesztiválon Szlovéniában, Kamnikban (19. strokovno 

posvetovanje in Festival potujočih knjižnic - Kamnik, 27. in 28. maj 2016). 

Megtekintettük a település Šutna nevű óvárosában felsorakozott szlovén, horvát, 

magyar bibliobuszokat. A járművek dokumentumállományát, berendezését, 

technikai adottságát feltérképeztük, tapasztalatokat, hasznosítható tanácsokat 

gyűjtve egy majdan beadandó könyvtárbusz pályázatra előkészülve. 

 2016. november 14-én Szentgotthárd a muraszombati Területi és Tanulmányi 

Könyvtár és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár által szervezett 

nemzetközi konferenciának volt helyszíne. A Szlovén-magyar könyvtári 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2015. évi 

tény 

 

2016. 

évi terv 

 

2016. évi 

tény 

eltérés %-

ban 2015-

höz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 27 197  24 000 25 976 -4,5  

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)  8 812 8 500  

8 701 

-1,3  

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 2 143 2 000 2 060 -3,9 

-ebből beiratkozási díjbevétel (forint)  3 649 3 000  3 572 -2,1 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 310 093  171031 316 682 +2,1 

         – ebből fenntartói támogatás 38 405 62 631 39 594 +3,1 

– ebből központi költségvetési támogatás  257 611 119 400 264 744 +2,8 

- ebből kistelepülési 

kiegészítő(KSZR) támogatás 
138 211 

 138 587 +0,3 

– ebből pályázati támogatás  14 077  12 344 -12,3 

– a Pályázati támogatásból EU-

támogatás 
 2 860 

   

Egyéb bevétel összesen   55 614  48 010 -13,7 

Bevétel összesen   392 904 195 031 390 668 -0,6 

+4Kiadás 

Személyi juttatás  130 335 105 084 137 236 +5, 3 

Munkaadókat terhelő összes járulék  32 795 27 817 36 621 +11,7 

Dologi kiadás      162 994 62 130 171 071 +5 

Egyéb kiadás  19 125  14 259 -25 

Kiadás összesen  345 249 195 031 359 187 +4 
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tapasztalatok a gyakorlatban címmel meghirdetett tanácskozáson muravidéki és 

Vas megyei könyvtáros tapasztalatcsere valósult meg. Magyar részről a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) küldetéséről, szlovén részről pedig 

többek között az utazó könyvtár 20 éves gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről 

volt szó. 

 Alsóőr – UMIZ: október 21. Háromnyelvű gyermekkönyvek összevont kiadásának 

bemutatója Alsóőrben 

 Goethe Institut: 126 kiadványt kaptunk ajándékba, így a teljes Goethe állományunk 

1701 kötetet tesz ki. 

 Az amerikai EBSCO (Elton B. Stephens Company) folyóiratelőfizetési és 

adatbázisszogáltató cég több mint fél évszázados múltra tekint vissza. 2016 

júliusától előfizettük az eBook Public Library Collection adatbázist az EBSCO 

GmbH bécsi vállalatával együttműködve. 
 

Hazai kapcsolataink 
 

 Országos Széchényi Könyvtár: együttműködési megállapodás a Kulturális 

Közfoglalkoztatási Program keretében. Továbbá részvétel a 2013 októberében a 

Magyar Diaszpóra Tanács által elfogadott Mikes Kelemen Programban. (Célja, 

hogy a diaszpóra magyarság könyvtári, levéltári örökségét rendezett módon 

összegyűjtve Magyarországra szállítsák, és gondoskodjanak későbbi méltó 

felhasználásáról.) 2016-tól mi is válogatunk az OSZK honlapján elérhető, havonta 

közzétett rendelhető művek listájából. 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Az én könyvtáram” Országos múzeumi és 

könyvtári központi fejlesztés, EFOP-3.3.3-VEKOP/16. A korábbi TÁMOP-

fejlesztések és egyéb megvalósítási formák keretében megvalósult legjobb 

gyakorlatok, módszertani anyagok és mintaprogramok összegyűjtése, 

nyilvántartásba vétele és egységes formában való elérhetővé tétele a könyvtári 

szakma számára. 

 

Érdekképviseletekkel 
 

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett vándorgyűlésen több 

munkatárssal képviseltetjük intézményünket.  

 2016. március 3-án részesei voltunk a Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló 

hivatás. A könyvtáros kompetenciák változása, megjelenése az uniós továbbképzési 

gyakorlatban című konferenciának az Országos Széchényi Könyvtárban. 

 2016. november 7-én folytatódott az MKE Vas Megyei Szervezetének „Múltidéző” 

sorozata. Ez alkalommal V. Molnár Zoltánt, a sárvári városi könyvtár nyugalmazott 

igazgatóját látogatták meg az egyesület tagjai. 

 KKDSZ: a Berzsenyi könyvtár szakszervezeti bizottságának titkára részt vesz a 

kongresszuson. 
 

Társintézményekkel 
 

 Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum: idén könyvtárunk is meghívást kapott a 

Kulturális Örökség Napjához köthető Múzsák kertje című rendezvényre, amelyet 

évről évre nagy sikerrel rendez meg a Savaria Múzeum, céljuk, hogy szélesebb 

körben váljon ismertté a közgyűjtemények tevékenysége. A BDK-t egy hét fős 

csapat képviselte, pavilonunk kiváló bemutatkozási lehetőség volt, igazi 

reklámfelületül szolgált.  

 A múzeummal ápolt kapcsolatunkat erősíti, hogy vásároljuk az általuk kiadott Vasi 

Szemle című helyismereti folyóiratot, ők pedig tőlünk szerzik be a könyvtár által 
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kiadott Életünk irodalmi, művészeti, kritikai folyóiratot. Továbbá a Vasi 

Múzeumbarát Egylet rendezvényeinek gyakran helyszíne a Berzsenyi könyvtár és 

több rendezvényünkön beszélgetőtárs, illetve előadói szerepet töltöttek be 

muzeológusok (Életünk régész tematikus folyóiratszám bemutatója, Tóth Imre 

fotókiállítás megnyitója, Pável Ágoston irodalmi est). 

 Az első világháború centenáriumát kutató muzeológusoknak térítésmentes másolási 

lehetőséget biztosítottunk. 

 Szombathelyi Képtár: 2016. július 12-én a két intézmény vezetője együttműködési 

megállapodást kötött a kiadványok cseréjére vonatkozóan. 

 Iseum: kiadványértékesítés és -csere 

 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára: április 27-én, a Levéltári Napon 

(témája: Nyomdák és kiadványok, könyvtárak és olvasók Vas vármegyében a 16-

20. században) munkatársunk előadást tartott 16-18. századi kincsek a Berzsenyi 

Dániel Könyvtár gyűjteményében címmel. A levéltár részére, a Szent Márton 

emlékezete szülőföldjén című kiállításhoz kölcsönadtuk 2016. augusztus 4-től 

október 5-ig a Vépi kántorkönyv a 18. század közepéről című kötetet. 

A Vas Megyei Levéltárral az 1956-os forradalom 60 éves évfordulója alkalmából 

együttműködve digitalizáltuk a Vasmegye című napilap 1956. október 2 - 

november 18. közötti lapszámait. 

 A Vasi Honismereti Egyesület 25 éves fennállásának tiszteletére szervezett 

emlékülésen vettünk részt, az évfordulóra megjelent kiadványban egy írással és a 

szervezetről szóló bibliográfiával szerepelünk. 

 Mesebolt Bábszínház: a 2016. évi Könyvhódító záró rendezvényének helyszíne. 

 Weöres Sándor Színház: rendszeresen felkínálják munkatársainknak a főpróba 

előadások kedvezményes megtekintési lehetőségét, amelyet gyakran igénybe 

veszünk, a színház dolgozói pedig ingyenesen látogathatják a könyvtárt. 

 Savaria Szimfonikus Zenekar: megállapodást kötöttünk térítésmentes szolgáltatás 

intézményi igénybevételéről. 

 

Civil szervezetekkel 

 

 Vasi Múzeumbarát Egylet: együttműködés az 1956-os forradalom és szabadságharc 

60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához az 1956-2016. című 

felhívásra összeállított pályázati tervek megvalósításában. 

 Polgári Egyesület Szombathelyért és Szenczi Molnár Albert Kör: együttműködési 

megállapodás irodalmi és kulturális programok közös szervezésére és 

lebonyolítására.  

 Képeslap-gyűjtők Egyesülete: évi rendszerességgel megrendezett kiállítás, 

helyismereti gyűjtemény gyarapítása. 

 Megállapodást kötöttünk térítésmentes szolgáltatás intézményi igénybevételéről a 

következőkkel:  

Vasi Múzeumbarát Egylet,  

Szombathelyi Szépítő Egyesület,  

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület,  

Magyar Bothmer-gimnasztika Egyesület, Őriszentpéter. 

 

Szociális szolgáltatást végző intézmények 

 

Havonta cserélünk olvasnivalót: 

 Szociális Szolgáltató Központ, Szakosított Szociális Intézet; Savaria Rehab Team 

Kolozsvár utcai otthona; az autista fiatalokat gondozó Holnap Háza. 
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További kapcsolatok: 

 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) Vas Megyei Szervezete; 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Vas Megyei Szervezete. 

 

Iskolákkal, óvodákkal, egyéb intézményekkel (a beszámolóban részletezett 

rendezvényeken túl) 

 

 Megállapodást kötöttünk oktatási, nevelési intézményekkel térítésmentes 

szolgáltatás intézményi igénybevételéről a következőkkel:  

Szombathelyi Játéksziget Óvoda, 

Szombathelyi Szivárvány Óvoda, 

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző 

Iskola és Kollégium, 

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium, 

Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium, 

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, 

Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola,  

Paragvári Utcai Általános Iskola,  

Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola,  

Gothard Jenő Általános Iskola, 

SZMSZC Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma Hollán Ernő Kollégium, 

SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma, 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely – Bogát, 

Németh Pál Kollégium. 

 

 Kiadványaink továbbhasznosítható helytörténeti köteteit felajánlottuk Vas megyei 

közgyűjtemények, iskolák részére: 18 intézmény 234 példányra tartott igényt. 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 

 A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását 

szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény alapján a Magyar Államtól 

önkormányzatuk tulajdonába került a Berzsenyi Dániel Könyvtár épülete (6107/4 

hrsz.). Az intézmény által használt ingatlanok közül azonban a garázsokat és raktárt 

magába foglaló ingatlan (6107/2 hrsz. Petőfi Sándor u. 41.) kimaradt a törvényben 

átadott vagyontárgyak listájáról. Kérésünket a Szombathely Megyei Jogú Város 

Közgyűlése is támogatta, és eljárt az ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

nél a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának Vagyongazdálkodási 

Irodája, dr. Nárai Erna hathatós közreműködésével. Segítségünkre volt, kiváló 

partneri együttműködésről tanúbizonyságot téve, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály, 

Könyvtári és Levéltári Osztálya részéről dr. Kenyéri Katalin közigazgatási 

tanácsadó, könyvtári és jogi referens. A sokrétű együttmunkálkodás eredményesen 

zárult: a Magyar Közlöny 2016. 209. számában megjelent a megyei könyvtárak és a 

megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami 

tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. 

évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXVI. törvény, amely az 

önkormányzat tulajdonába adja a 6107/2 számú ingatlant. 
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 Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport: az intézmény vezetője részt vett a Helyi 

közösségi fejlesztési stratégia 2014-2020 megalkotásában. 

 Dr. Takácsné dr. Tenki Mária, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 

elnöke képviselői keretének egy részét a Berzsenyi könyvtár előtti tér térkő 

burkolatának javítására és padok elhelyezésére fordította. 

 SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat: együttműködési megállapodás a 2016-

os Roma kulturális események megvalósításában. 

 A polgármesteri kezdeményezésre június 2-12. között Szombathely Fő terén 

megrendezett újraélesztési rekordkísérletben június 3-án és 10-én 1-1 óra hosszat 

képviseltette magát a Berzsenyi Dániel Könyvtár csapata. 

 Dr. Puskás Tivadar polgármester több rendezvényünkön is vállalta köszöntő 

mondását (Hefele-emlékév nyitó előadása, Ünnepi Könyvhét, Roma Kulturális 

Napok). 

 

Szponzorokkal 

 Saródi Péter: természettudományos napok 

 OTP Bank Nyrt. Szombathelyi Igazgatóság: Szponzorálási szerződés megkötése a 

Máskép(p) fotó- és filmpályázat diákoknak című program díjazásának 

támogatására. Valamint ugyanerre a programra az A-Z Net Kft támogatása 

 

Média 

 

 Megállapodást kötöttünk térítésmentes szolgáltatás intézményi igénybevételéről a 

következőkkel: 

Savaria Fórum. 

 

Szerződés terembérletet igénybe vevőkkel 

 Évről évre bérleti szerződést kötünk a következő partnerekkel: H.N. Adventista 

Egyház DET, Budapest; Nyugat-dunántúli Etka-Jóga Egyesület, Lukácsháza; 

Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna - Ringató, Gencsapáti. 

 

Együttműködési megállapodás a mesterpedagógus fokozatra való felkészülés támogatására 

 Bodó Judit pedagógus (SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 

Szakgimn.) 

 

Együttműködési megállapodás a Légy egészséges, mint a makk! egészségnevelési 

programban való részvétel tárgyában 

 Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezete. 

 

Önkéntesség, közfoglalkoztatás 
 

 Könyvtárunk szívesen fogadja az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákokat. 

Két munkatársunk elvégezte a Könyvtári Intézet tanfolyamát, így a könyvtárban 

végzett munka szakmai irányítása teljesül, ám ez a feladat tovább terheli az 

alacsony létszámot. Az önkéntesek szakmai felügyelete, a hasznos és értelmes 

feladatok megvalósítása nagy türelmet és odafigyelést igényel. Ezért felelősséggel 

nem vállalhatunk több önkéntest a jelenlegi feltételek között.  

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

végzettséggel nem rendelkező közfoglalkoztatottak a szakmai gyakorlatot és 

felkészültséget igénylő munkában nem jelentenek segítséget. 
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10.) Mutatók 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
 

Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 
 

 

 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  

64 64 64 0 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén:központ+fiókok) 

(óra) 

105 105 105 0 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (óra) 

41 41 41 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  

9 9 9 0 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 16 16 16 0 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

11 10 11 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 11 10 11 0 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 0 0 

 

Mutatók 2015. évi tény 
2016. évi 

terv 
2016. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 

(KSZR nélkül) 
 

 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók 

száma (fő) 11846 11 900 12843 108 

 

A könyvtári látogatások száma: 

 

ebből:  személyes: 

              

 

472 899 

 

206 026 

  

nem szerepelt 

a 2016-os  

tervmutatók 

között 

 

506 554 

 

208 146 

  

10

7 

 

10

1 

 virtuális: 266 873 270 000 298 408 111 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány 

nyelven érhető el 

1 2 1 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

18 20 20 110 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 

218 235 240 109 
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A könyvtár által az Országos Dokumentum-

ellátási Rendszerben szolgáltatott 

dokumentumok száma 

4252 4300 4126 9

7 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 

 

25 25 30 12

0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 

4 4 5 12

5 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók száma (fő) 

587 379 590 000 660 463 11

2 

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

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

117 984 120 000 112 134 95 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma 

0 10 12  

A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként     

nyomtatott      

hangzó     

DVD    

video                                                      

                                        

 

312779 

20 837 

16 765 

153 

 

318000 

20 000 

16 000 

150 

 

319 504 

17 398 

16 549 

    258 

 

102 

83 

98 

169 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 18 18 17 9

4 

A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 

szakmai (megyei, illetve országos szintű) 

tanácsadások száma 

85 95 167 196 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 

5 5 5 0 

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 

szolgáltatások száma 

 

5 5 5 0 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzések száma  

 

65 70 72 111 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken résztvevők 

száma 

1866 2000 2148 115 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések 

száma  

14 15  93 664 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

 

442 

  

470 

 

784 

 

177 

A könyvtár által szervezett engedélyezett 

képzések, továbbképzések száma 

nem releváns nem 

releváns 

nem 

releváns 

 

A könyvtár által szervezett akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken résztvevők 

száma 

 

nem releváns nem 

releváns 

nem 

releváns 

 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 39 40 44 103 
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foglalkozások száma  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 

761 780 829 109 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok száma 

10 10 5 50 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programokon résztvevők száma 

568 570 302 53 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok száma 

 

4 9 12 300 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

130 290 480 369 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

5 5 36 720 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

155 155 269 179 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon, képzéseken 

résztvevők száma, 

464 500 555 120 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 

szervezett programok, képzések száma  

 

16 18 71 443 

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak 

száma 

 

1 1 1 0 

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 

 

0 3 1(1-4) 100 

A könyvtár megjelenésének száma a médiában 

 

165 155 220 130 

A használói elégedettség-mérések száma, a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

 

 2  1 2 0 

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

 

131 130 138 105 

A megyei könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési könyvtárak 

száma 

2 2 2 0 

 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma 

 

91 60 95 104 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

14 14 14  
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megállapodások száma 

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek 

száma   

16 12 17 106 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 

határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma 

27 30 33 122 

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító 

számítógéppel való ellátottsága (számítógépek 

száma/a megyeszékhely lakosságának száma) 

44/77 866 

1770 

44/77 866 

1770 

44/77 866 

1770 

0 

A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 

8764 

 

8800 

 

8816 101 

A megyei könyvtár által a kistelepülési 

önkormányzattal kötött megállapodások 

számának aránya (a megyében lévő 

kistelepülések száma/megállapodást kötött 

települések száma) 

199 200 201 101 

A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti 

érdeklődés (a beszerzett dokumentumok 

kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, 

adott dokumentum kikölcsönzésének száma) 

3,6 

(vétel dok. 

kölcs./vétel db) 

(28340/7794) 

  

4 4,03 

32850/8145 

112 

 

 

2016-ban a gyermekkönyvtárban 234 foglalkozáson 6016 gyermek vett részt. 

 

Minden évben meseolvasásra épülő foglalkozásokkal hívjuk fel a figyelmet a mesék, az 

olvasás fontosságára. 

Az országos kezdeményezésű rendezvényekhez kapcsolódva így 2016-ban is óvodás és 

iskolai csoportokkal ünnepeltük a Népmese Napját (8 alkalommal 207 gyermek). 

 

A Móra könyvkiadó vándorkiállítását 2016-ban immáron harmadik alkalommal állította 

össze. Korábbi években Janikovszky Éva és Lázár Ervin színes életét és munkásságát 

ismerhettük meg a kiadó által készített tablókról, az írók személyes tárgyaiból és a 

kiadónál megjelent kötetekből. 2016-ban Bálint Ágnes írónő, gyermekprogramok 

televíziós szerkesztőjének életművével foglalkoztak. Az elkészített kiállítási anyag nálunk 

december elejétől egy hónapon keresztül volt látható. A hozzánk érkező anyagot minden 

évben kiegészítjük egy óvodásoknak és iskolásoknak szóló foglalkozással, ami a 

magyarázó tárlatvezetésen túlmutat. Az interaktív könyvtári foglalkozás célja, hogy az 

írókat közelebb hozzuk a gyermekek világához. Bálint Ágnes meséit, regényeit az írónő 

gyerekkorát meghatározó természet közeliség, természetszeretet oldaláról mutattuk be. 

Párhuzamot húztunk a gyerekek saját szemlélődése és az írónő megfigyelései között. A 

kiállítást 15 bejelentkezett csoport 324 gyerek látogatta meg. 

2014. Janikovszky Éva emlékkiállítás 

2015. Lázár Ervin emlékkiállítás 

2016. Bálint Ágnes emlékkiállítás 

Bálint Ágnes írónő emlékére összeállított vándorkiállítás befogadóiként különleges 

irodalom órával (15 alkalommal 324 gyermek) vártuk az érdeklődő csoportokat. 
 

Tóth Kata: Bekukucskáltunk Manócska tökházába. Bálint Ágnes emlékkiállítás nyílt a 

Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Vas Népe online. 2016. 12. 03. 
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Kiállítást szervezett a Berzsenyi Dániel Könyvtár karöltve a Móra Kiadóval – Bálint Ágnesnek, 

Mazsola, Tádé, Frakk, Kukori és Kotkoda és a Futrinka utca lakói megálmodójának állítanak emléket. 

A helyszín a könyvtár földszinti előadóterme. Csütörtökön fogadták az első csoportot egy játékos, 

szórakoztató foglalkozásra, és egészen január 5-éig várják az érdeklődőket – óvodásokat, 

kisiskolásokat is. Mindazokat, akik Bálint Ágnest, a szerzőt is megismernék, kicsit másképp, olyan 

oldaláról, ami a könyvekben nem szerepel. Zsigri Mária gyermekkönyvtáros hosszas háttér-

kutatómunkát végzett, hogy meg tudja mutatni a gyerekeknek, Bálint Ágnes történeteit milyen 

személyes élmények ihlették. A gyerekek képzeletében is születnek történetek, a szerző is hús-vér 

ember, aki meg is valósította, le is írta a saját képzeletében született történeteket. Bárkiből lehet író – 

kicsit ezt is sugallják. 

A legkisebbek játékokon, közös mókán keresztül ismerkedhetnek a mesehősökkel. A teremben tablók, 

tárgyak mindenütt: látható a szerző írógépe, rajzfilmvázlata, ott van Frakk, Manócska tökházikója és 

barátai. Bárki kézbe veheti a kiadványokat, a kicsik megtapogathatják Böbe babát. 

 

Kétszer egy hetes töretlenül nagy érdeklődést kiváltó olvasótáborunkban ezúttal a fűszerek, 

ételek a vendéglátás és a játékos kísérletek, természettudományos könyvek kapták a 

központi szerepet. 

 

Könyvtárhasználati és szövegértést fejlesztő foglalkozásainkkal illeszkedünk az óvodai és 

általános iskolai neveléshez. Iskolák témanapjainak, tehetségnapjainak állomásaként 

színesítjük a gyerekek programjait, ismeretét. (Mesterségek a kézikönyvekben, Szent 

Márton mozaik, Szent Márton lúdja, Holdutazás)  

A természettudományos témának is méltán helye van könyves környezetben. Ezzel a 

gondolattal rendeztük meg ősszel a természet és technika kapcsolatát bemutató Bionika 

kiállítást. A két napos interaktív rendezvényen 441, elsősorban általános iskolás gyermek 

vett részt. 
 

Természettudományos kiállítás nyílt a könyvtárban. Szombathelyi Televízió 2016.09.30. 

Bionika címmel ismét természettudományos kiállításnak ad otthont a Berzsenyi Dániel Könyvtár. A 

bionika, biomimikri az élőlények megfigyelésén alapuló tudományág, amely a tapasztalatokat 

összegyűjtve, a természetet „lemásolva” keres megoldásokat technikai problémákra. A kiállítást 

tovább színesíti Kis Szilárd rovar- és lepkegyűjteménye. Az általános iskolás csoportoknak 

meghirdetett foglalkozások keretében a gyerekek origamizhatnak, és megismerkedhetnek a Brenner-

iskolában működő Robotika szakkör tevékenységével is egészen szombat estig. 

 

Meghatározó élmény találkozni könyvek íróival. A személyes kapcsolat a műveket is 

közelebb hozza olvasóikhoz. Az ünnepi könyvhét keretében Turbuly Lilla volt vendégünk. 
 

Túl, túl, messze túl… 

Könyvhódító 2016 

Vas megyei könyvtárak formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak 

összehangolt fejlesztése / „Tudásdepó-Expressz” TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031 számú 

projektje keretében hirdettük meg először 2011-ben olvasásnépszerűsítő játékunkat a 

Könyvhódítót. Célul tűztük ki, hogy minél több fiatal általános és középiskolás diák 

olvasson és az olvasás folyamatát valódi élményként élje meg. A Vas megye iskolásait 

szép számmal megmozgató játék és előadássorozat 2012-ben zárult. Sikere nyomán a 

következő években olvasásra ösztönző, az irodalmat játékkal, kreatív cselekvéssel 

megközelítő további vetélkedőket hirdettünk. 2013-ban Bújócska – Weöres Sándor 

világában az akkor 100 éve született költő előtt tisztelegtünk. 2014/2015-ben Volt egyszer 

egy… címmel kiírt pályázatunkban kortárs magyar mesékkel ismerkedtek a gyerekek, 

majd élményeiket papírszínházi keretbe, s előadásba foglalva osztották meg másokkal is az 

olvasás, mesehallgatás örömét. 

Könyhódító játékunkat 2016 tavaszán Túl, túl, messze túl… - kalandos játék Weöres 

Sándor világában címmel hirdettük meg. A Vas megye általános iskoláiból jelentkező 3-4 

fős csapatok A Weöres Sándor A holdbeli csónakos című alkotásának népmesében és 

mitológiában megmeritkező világát járhatták be. A színpadra írt mű mellett ajánlottuk, 
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különösen a fiatalabb korosztálynak a dráma mesévé - tisztelettel és igényesen - 

átdolgozott változatát: Weöres Sándor: A holdbeli csónakos : Berg Judit  átdolgozásában 

Budapest. Helikon, 2013. 

Vas megyéből 19 csapat 65 gyermek jelentkezett. A játék három levelező fordulóból állt. 

Az első forduló feladványainak megoldásához a gyerekeknek Weöres Sándor életével, 

gyermekvers köteteivel kellett megismerkedniük. A száraz életrajzi adatokon kívül 

figyelmesen kellett végig lapozniuk az illusztrált köteteket, megfigyelni és megfejteni a ma 

már ismeretlen kifejezéseket és a költő Kergető című versének összekuszált szavaiból saját 

verset alkotni. 

A második forduló feladataiban a gyerekek A holdbeli csónakos elolvasását követően saját 

élményeiket mutathatták meg. Legkedvesebb szereplőjüket választották ki s jelenítették 

meg rajzban és egy fogalmazásban. Rendezőként egy színpadképet terveztek, s ehhez 

elkészítették a kellékesnek, világosítónak szóló színházi instrukciókat. 

A harmadik fordulóban talányos keresztkérdések válaszaiban kellett számot adniuk a 

Weöres Sándor mű alapos ismeretéről. 

A jelentkező csapatok nagy része az utolsó forduló végéig kitartott, s eredményesen helyt 

állt. Különleges élménnyel jutalmazhattuk a próbákat akár így akár úgy teljesítőket. 

Mindannyian részt vehettek a Mesebolt bábszínház A fehér ló fia című előadásán, mely 

tovább zengette a Weöres Sándor műben felfedett mesei jegyeket és szimbólumokat. A 

legeredményesebb csapatok tagjai a színházi élményen felül könyvjutalomban is 

részesültek. 

A gyerekek és támogató pedagógusok, könyvtárosok az előadást követően már a következő 

játék után érdeklődtek. A résztvevő gyerekek igazi élményként élik meg játékról-játékra az 

olvasást. 

 

Továbbra is népszerű programunk a Pincétől a padlásig címmel szervezett 

könyvtárismertető túra, amelyen 2016-ban 26 csoport 479 tagja vett részt, megismerve az 

intézmény tereit, funkcióit, rejtett értékeit, különleges dokumentumait és 

munkafolyamatait. A vezetésre a szombathelyi iskolás és óvodás csoportok mellett 

érkeztek a megye számos kisebb településéről is. 

 

Kedveltek a kismamák és gyermekeik számára szervezett találkozási lehetőségek (baba-

mama klub, babamasszázs), amelyek védőnői közreműködéssel valósulnak meg. A közös 

játék és a nevelést segítő előadások mellett a kicsinyek fokozatosan aktív használóivá is 

válnak könyvtárunknak. 

Szombathely MJV a Szent Márton évhez kapcsolódó programjai között a város 

óvodásainak Szent Márton köpenye címmel egészségnevelési programot hirdetett, a 

település védőnőinek segítségével óvodások számára. A programhoz csatlakozva 

ismertettük meg a gyermekkönyvtár nyújtotta lehetőségeket és az egészséges életmódról, a 

kicsinyek nyelvén szóló irodalmat. Az egyéb rendezvényekkel együtt 623 óvodás vett részt 

foglalkozásainkon.  

 

A Brenner János Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-1 osztálya 

rendszeresen kölcsönöz, 12 ill. 4 alkalommal az év során. (1008+240 kötetet) 
 

A gyermekkönyvtár munkatársa, Zsigri Mária szülőknek, pedagógusoknak szóló ajánló 

bibliográfiát állított össze az internetes zaklatásról Könyvtámasz címmel. Néhány 

szakkönyv és hasznos internetes oldal mellett szépirodalmi olvasmányokat is kínál – 

elsősorban kamaszoknak. A kiadványhoz szépirodalmi és játékra épülő biblioterápiás 

foglalkozás kapcsolódik, mellyel a Digitális Témahét programjához is csatlakoztunk 

szakmai partnerként. 
 



45 

 

A felnőttek szolgálatánál az előző év tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, hogy kevesebb 

nem tervezett rendezvényt fogadunk be, mert a szakképzett könyvtárosok munkája a 

szolgáltatás napi feladatainak elvégzéséhez is nehezen szervezhető. Elképzelésünket 

azonban felülírta az az igény, ami a városban és a megyében élő alkotók (írók, 

képzőművészek, intézmények) részéről érkezett. Nehezen zárkózhattunk volna el egy 

helytörténeti szempontból értékes könyv bemutatásától, vagy egy sokakat érdeklő kiállítás 

rendezésétől. Így történt, hogy az előző év adatait meghaladó számú programot 

szerveztünk, a könyvbemutatók, előadások túlnyomó többségét a könyvtár vezetői.  

Az évet a város és az ország építészettörténetének meghatározó alakja, Hefele Menyhért 

születésnek 300. évfordulójára megjelent könyv bemutatásával indítottuk, az építész 

születésnapján. 
 

Ölbei Lívia: Így váltunk egy csapásra Hefele-rajongóvá Balló László előadásán. Vas Népe 

online. 2016.01.16.             

 „ A Hefele - az egy szombathelyi iskola. De miért éppen Hefele? Ebben az évben bizonyára 

sokszor halljuk majd Melchior Hefele - vagyis Hefele Menyhért - nevét. Születésének 300. 

évfordulója irányítja rá a figyelmet (lám, a Márton-születésnap mellett még egy kerek évforduló, 

ráadásul több szálon kapcsolódik is az előzőhöz). Hefele Menyhértnek köszönhetjük a 

Szombathely arculatát ma is meghatározó „barokk belvárost”, ő kapott megbízást Szily püspöktől 

a székesegyház - a szeminárium és a püspöki palota - megtervezésére, de ezeken a minden ízükben 

pontosan megkomponált remekműveken kívül is vannak (vagy voltak) hozzá köthető épületek a 

városban. A Fő téren is állt Hefele-palota a Balló László által fölkutatott és azonosított 

bizonyítékok szerint, de sajnos lebontották, ma már csak „vadnyugati hangulatot árasztó” múlt 

századfordulós képeslap őrzi az emlékét. És mert Hefele polihisztornak számított, nemcsak 

tervezett (és nem csak épületeket), hanem gyakorlati munkát is végzett. (Mint vele majdnem egy 

időben a messze északon Nagy Péter, aki megálmodta, és vérrel-verejtékkel meg is valósította 

Szentpétervárt.) Gondoljunk bele: amikor a szombathelyi székesegyházat elkezdték építeni, a 

város alig kétezer lelket számlált, voltaképpen az összes szombathelyi befért a 17 éven át épülő 

kéttornyú nagytemplomba, amelyet teljes pompájában tervezője már nem láthatott. Amikor 

meghalt, akkor emelték a tornyokat.” 

 

A Savaria Történelmi Karnevál sok tízezer látogatót vonz a városba. A Nyugat internetes 

portál 14 éve hirdet fotópályázatot amatőröknek. Könyvtárunk harmadik alkalommal adott 

helyet a beküldött fényképekből válogatott kiállításnak, ami nagyon sok érdeklődőt 

vonzott. 
 

Különleges módon ünnepeltük A Magyar Kultúra Napját. A Kézilabda Klub és 

Akadémia Felnőtt Női Kézilabda csapatának tagjai olvasták fel kedvenc versüket az 

érdeklődőknek. 

 
Szombathelyi kézis lányok szavaltak a magyar kultúra napján a könyvtárban. Vaskarika 

2016.01.22. 

A kézilabda csapat kezdeményezésére ezúttal sportolók voltak a vendégei a könyvtár kultúrnapi 

műsorának. A sport területéről érkezőknek a Himnusz felcsendülése mindig különös tartalommal 

bír egy-egy sportesemény előtt, vagy a küzdelem után a dobogón állva és hallgatva azt. A BDK 

vendégei, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia Felnőtt Női Kézilabda csapatának tagjai 

ezúttal pályán kívüli arcukat és a magyar kultúrához fűződő viszonyukat, érzéseiket mutatták meg 

legkedvesebb költeményeik felolvasásával. 

 

Barátság, szerelem, hit, elmúlás, hazaszeretet, küzdeni tudás... Ezen a délutánon Radnóti Miklós, 

József Attila, Ady Endre, Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Aranyosi Ervin, Dsida Jenő és 

Varró Dániel szavain keresztül fogalmazódott meg mindaz, ami az életet, a kultúrát jelenti a fiatal 

csapattagok számára. 

 

A Költészet Napja alkalmából Tóth Csaba festőművész József Attila verseihez készült 

festményeiből nyílt kiállítás. A kiváló alkotót nagy szeretettel vették körül tanítványai, 

tisztelői. A kiállítás bontása után könyvtárunk a művész egyik képével gazdagodott, amit 

olvasótermünkben helyeztünk el. 
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Ölbei Lívia: Képolvasók - József Attila és Tóth Csaba találkozása a Berzsenyi könyvtárban. 

Vas Népe online. 2016.04.12. 

„A vasszécsenyi Rozmaring Asszonykórus népdalcsokorral köszönti Tóth Csabát. Egyszer csak 

mintha valami különös úton-módon önálló alkotássá válna ez a délután is: a képek a falakon, a 

népes közönség, az tavaszi színekben ragyogó virágcsokor, az otthonosság és - de nehéz 

kimondani, annyira elhasználtuk ezt a szót: a szeretet gesztusai. Tóth Csaba végül Nagy Lászlót 

idézi, a híres választ abból az 1975-ös interjúból, amelyet a pályatárs Kormos István készített a 

költővel. A kérdés valahogy úgy szól, hogy mit üzen Nagy László a 100-500 év múlva élő 

nemzedékeknek. A válasz: „Ha lesz emberi arcuk egyáltalán, akkor csókolom őket." Tóth Csaba 

azt mondja, tanárként-művészként ez  a célja: az ember emberi arcának megőrzése. (Nagy László 

abban a régi interjúban még hozzáfűzi: „Emberi szellemük, ha lesz, tudatom velük, üzenem: csak 

ennyit tehettem értük.")” 

 

Izgalmas, alig ismert világot mutatott be az a kiállítás, amit májusban tekinthettek meg a 

látogatók. A megnyitó alkalmából beszélgetés keretében ismerkedhettek a fotóművésszel, 

Kerekes Istvánnal. 

 
Elmúló valóság – Kerekes István kiállítása a Berzsenyi Könyvtárban. Hírlevél+ 2016.05.13. 

„Kerekes István 1977-ben született Marosvásárhelyen, ma Mosonmagyaróváron él. 

Sportpályafutása és tanári, edzői pályája mellett autodidakta módon sajátította el a professzionális 

fényképezéshez szükséges tudást, amely tehetséggel, egyéni látásmóddal és kíváncsisággal 

párosulva olyan unikális képek megszületését eredményezte, mint a Katryna, A favágó és 

gyermekei vagy a Könnyes szemek.A fotóművészeti tevékenységét jól ismerők szerint Kerekes 

István, ha angolszász nyelvterületen él és alkot, már világhírű lenne. Képei több mint 60 ország 

kiállítótermeiben, mintegy 3700-szor kerültek a publikum elé, munkáját 960 díjjal ismerték már el 

világszerte. Ahogy Horváth Imre, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 

Szövetségének (MAFOSZ) elnöke fogalmaz: „a versenyfotográfiában nyújtott teljesítménye egy 

olimpiai bajnoki címmel is felér”. 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa Boros Ferenc, amatőr filmes alkotó már 

korábban támogatta a Rum-Kastély EGYMI tanulóinak filmes, fotós szakkörét. Ihász 

Kozmor Barbara gyógypedagógusként és filmes mentorként áll a fiatalok mögött. 

Számukra a közösségi összetartozás és alkotás a legfontosabb. Filmjeikkel számos 

fesztiválon sikeresen szerepeltek, Kovács Márton és Kovács László például Olaszországba 

is eljutott díjnyertes filmjük révén.  

Az együttműködésnek 2015-ben egy szép fotókiállítás volt az eredménye, 2016-ban pedig 

az Országos Speciális Filmszemle alkotásaival ismerkedhettek meg a rendezvény 

résztvevői.  

A filmvetítés után a rendezvény házigazdája, Boros Ferenc Fábián Gáborral, a Speciális 

Mozgókép Egyesület elnökével, Ihász-Kozmor Barbarával, Rum-Kastély EGYMI 

gyógypedagógusával és a Rumi Média Szakkör tagjaival beszélgetett a filmkészítés 

lehetőségeiről és szépségeiről a fogyatékossággal élő emberek életében. 

 
Boros Ferenc: Belső világok nyíltak meg - Speciális Mozi a Berzsenyi Dániel Könyvtárban 

Vaskarika. 2016.05.05. 

„Napjainkban a speciális filmezés még nagyon kevés intézményben van jelen, miközben az 

értelmileg akadályozott gyermekek, fiatalok fejlődéséhez, személyiségük kiteljesedéséhez és az 

integrációhoz nagyban hozzájárulhatna.   

 

Kis lépésekben lehet haladni, ám a sok apró lépés eredménye csodákkal érhet fel. Nem csak olyan 

csodákkal, amiket ezen a délelőtt láthattunk a vásznon, hanem belülről fakadó csodákkal is, hisz a 

sérült fiatalok el akarnak mondani valamit, ezáltal belső világok nyílnak meg.” 
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Ünnepi Könyvhét  

    

„Nem kell könyveket égetned ahhoz, hogy egy kultúrát elpusztíts, elegendő csupán rábírni 

az embereket arra, hogy többé ne olvassák őket." 

Ray Bradbury idézete volt ebben az évben is a mottója könyvtárunk programjainak.  

A 87. Ünnepi Könyvhét és a hozzá kapcsolódó 15. Gyermekkönyvnapok megrendezésére 

országosan 2016. június 7-11. között került sor, de a Berzsenyi Dániel Könyvtár már a 

hivatalos időpontot megelőzve is szervezett rendezvényeket a könyvhöz, az olvasáshoz, a 

kortárs irodalomhoz kapcsolódóan.   

Május 30-án Zsirai László három kötetének bemutatójára került sor, közreműködött Kubik 

Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. 31-én Alkalomadtán című könyvét 

mutatta be Hegyi Barbara színművész, Szűcs Anikó újságíró segítségével. Mindkét 

rendezvényt élénk érdeklődés övezte. 

 

Június 7-én az Arcanum Adatbázis Kft. vezetője, Biszak Sándor a Hungaricana adatbázist 

ismertette a szakma képviselőivel, és a digitalizálás aktuális kérdéseiről is szó esett.  

Június 8-án, szerdán került sor a leginkább várt eseményre, az egyik legjelentősebb kortárs 

szerzővel, Tóth Krisztina költővel találkozhattak tisztelői. A beszélgetés és a dedikálás az 

estébe nyúlt.   

 

Június 9-én, csütörtökön délelőtt a Mesebolt Bábszínház művészei meséltek a 80 éves 

Csukás István műveiből több mint 100 gyermeknek, délután Göncz László Határ-szél című 

kötetének bemutatójára került sor. Június 10-én délelőtt a Turbuly Lilla találkozott ifjú 

olvasóival. 

 

2016-ban, a könyves szakemberekkel történő egyeztetés után a Fő teret választottuk a 

könyvhét szabadtéri programjának helyszínéül. Június 10-én az eső miatt a programban 

könyves partnerünk, a Libri könyvesboltjában hangzott el dr. Puskás Tivadar polgármester 

köszöntője. Az olvasást üdvözlő Szabó Lőrinc verset Kenderes Csaba színművész mondta 

el.  Az eső elálltával - már a téren felállított színpadon - zenés, verses, szórakoztató műsor 

várta az érdeklődőket. Közreműködőként megnyertük a Bartók Béla Zeneiskola Népzene 

Tanszak Hangyaboly Népzene Együttesét és a Tarisznyások együttest. Tóthárpád Ferenc 

megzenésített verseit Nagy Krisztina (ének) és Dala József (gitár) adta elő, verseivel 

közreműködött a költő is. A gyermekek a Mesebolt Bábszínház Vitéz László című vásári 

bábjátékának örülhettek. Az eseményt Szombathely Város Fúvószenekarának hangulatos 

műsora zárta. 

 

A program keretében játékos könyves vetélkedőre, kézműveskedésre hívtuk a vállalkozó 

kedvű felnőtteket, gyermekeket, igen nagy sikert aratva. A téren egész délután számos 

érdeklődő hallgatta a műsort, játék keretében ismerkedett az új könyvekkel, könyvjelzőt 

készített, élvezte az előadásokat.  

 

A központi épületnél Könyvturkáló aratott osztatlan elismerést: az állományából kivont, de 

jó állapotú olvasnivalót vitték az érdeklődők, mint a cukrot. 

 

A könyvünnep záró rendezvényére, az évek óta nagyon népszerű, rendszeres könyvtári 

Ringató foglalkozások bemutatójára a jövő olvasóit, a legkisebbeket várta Lezsákné 

Szekszárdi Zsuzsanna zenepedagógus mondókákkal, zenével, játékkal. 
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11. Országos Könyvtári Napok – 2016. október 3-9. 
 

Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk össze 

programokat, egyrészt építve aktív közösségeink erejére, másrészt bevontunk olyanokat, 

akik most szerettek volna kapcsolatokat kialakítani, élvezni a könyvtári színtér 

közösségépítő szerepét, hasznos és szórakoztató elfoglaltságot kínáltunk számukra. 

Kiemelten figyeltünk az esélyegyenlőség megvalósítására. 

A hetet a Zöld könyvtár témával nyitottuk a gyermekkönyvtárban, ahol ökopolcot 

mutattunk be, rendhagyó foglalkozást tartottak a gyermekkönyvtárosok. A felnőtteknek 

Könyvforgás címmel kézműves foglalkozást szerveztünk az újrahasznosítás jegyében.   

Dr. Déri Miklós ny. katonai ügyész vetítettképes élménybeszámolóját Vietnám, a felszálló 

sárkány országa címmel szerveztük. 

Ki viszi át a szerelmet címmel Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadását nagyszámú 

érdeklődő közönség hallgatta. A Rambo-vers mint műfaj bemutatása izgalmas variációkat 

javasolt az élményközpontú irodalomnépszerűsítéshez. 

Mennyire kicsi egy aprónyomtatvány?  

Érdekes és információgazdag előadással alakult meg a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

helytörténeti klubja, Spiegler Tibor magángyűjtő közreműködésével. A klub leendő tagjai 

belépésüket bejegyzéssel erősítették meg az erre az alkalomra készített emlékkönyvbe. A 

program a helytörténeti gyűjtemény megtekintésével zárult. 

A pénteken „A Te könyvedbe mind ezek béirattattak” címmel nyílt kiállítás a Berzsenyi 

Dániel Könyvtár vallási témájú könyveiből. 

Pénteken másodszor került sor Könyvtári éjszakára. 24 óráig vártuk a látogatókat, akik 

több százan voltak kíváncsiak programjainkra. Részt vehettek a könyvtár ritka és értékes, 

dedikált dokumentumainak bemutatóján, a Savariensia gyűjteménnyel és a kötészeti 

munkával ismerkedhettek. Sikere volt a Pincétől padlásig túrának, a könyvtárosok 

süteményeinek és receptjeinek. Híres filmek számos felismerésre váró részletével 

ismerkedhettek a Zeneműtárban. A gyermekeket arcfestés, könyvtári rejtvényfejtéses 

kalandtúra, kézműves fogalakozás, meseolvasás, diavetítés várta. A programon nagy 

számban vettek részt családok. 

Az éjszaka keretében nyílt meg Babos Edit építész üveggyűjteményéből válogatott 

kiállítás. A programon vendégeink voltak a SINOSZ Vas megyei csoportjának tagjai is.       

Szindbád hazamegy. Márai Sándor költeményei négy tételben címmel Pálfy Margit 

színművész előadását élvezhették a Jáki úti fiókkönyvtár olvasói. 

A Könyves vasárnapon rendkívüli nyitvatartással 13 órától 18 óráig vártuk az 

érdeklődőket.  

Könyvturkáló a könyvtár feleslegessé vált könyveiből és videokazettáiból, kézműves- és 

mesefoglalkozás nyújtott programot kicsiknek és nagyoknak. 

A Roma kulturális napok keretében nagy sikerrel mutatkozott be az irodalmi délutánon 

Jónás Judit, Mata András és a Karaván Família. 
 

             Egy különleges nap a könyvtárban. Szombathelyi7. 2016. 10.12. 

„Nagy volt a nyüzsgés a rendkívüli nyitva tartási napon a könyvtárban. Aki eljött, régi könyvek, 

lemezek és videokazetták között válogathatott. - Elsősorban vadászirodalmat meg 

képzőművészetet gyűjtök, meg történelmi regényeket keresek. Szedtünk is össze egy-két dobozra 

valót. Hála Istennek, ezek az akciók jók. Remélem, több lesz majd itt a Berzsenyiben - mondta 

Lökkös József. A könyvturkálót az Ünnepi Könyvhét után másodszor rendezte meg a könyvtár. –  

agyon sok helyről vonunk ki könyveket, és úgy gondoljuk, hogy egy jó részük újrahasznosítható 

olvasóknál, érdeklődőknél, és most ingyenesen válogathattak több ezer kötetből az olvasók - tette 

hozzá Nagy Éva igazgató.  
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Ezen a napon más kedvezmények is várták a látogatókat: féléves ingyenes beiratkozásra volt 

lehetőség, és elengedték a büntetését annak, aki késve vitte vissza a korábban kikölcsönzött  

dokumentumokat. Míg az előtérben főleg a felnőttek válogattak, a gyerekkönyvtárban virágforgók 

készültek papírból.” 

 

A kiemelt rendezvényeken túl számos könyvbemutatót (Böröczki Mihály 10. 

verseskötete, a Dukai Takács Juditról szóló könyv, Gesta Hungarorum új kiadása, Csider 

Sándor, Rozán Eszter, Göncz László új könyve stb.) szerveztünk. 

 

Kiállításaink közül kiemelhető „A Te könyvedbe mind ezek béirattattak” című 

válogatás a Berzsenyi Dániel Könyvtár vallási témájú könyveiből, a Szent Márton 

emlékévhez kapcsolódóan. Régi, értékes vallási témájú könyvekből láthatott válogatást az 

érdeklődő a könyvtár földszinti nagytermében. Ezek nagyrészt a muzeális gyűjtemény 

darabjai, és ritkán kerülnek a nagyközönség elé. A tárlaton Bibliákat, énekes- és 

zsoltároskönyveket, prédikációs illetve egyházi tanításokat tartalmazó kiadványokat 

lehetett megtekinteni. A legrégebbi egy 1594-es wittenbergi kiadású Biblia, amelyet maga 

Luther Márton fordított. A Vépi kántorkönyv egy Szent Márton-éneket is közöl, amelyet a 

szent novemberi emlékünnepe körül énekeltek a templomokban. Ezen kívül egy 17. 

századi prédikációs könyvben is találunk Szent Mártonhoz kapcsolódó szöveget. 

 

Kiemelkedő érdeklődést váltott ki Tóth Imre fotográfus életmű kiállítása, a Képes 

Levelezőlap-gyűjtők Egyesületének országos kiállítása. Érdekeség volt, nemcsak a 

képeslapokat kedvelőknek, de a könyvtárosoknak is Juhász Árpádnak, a hegyfalui 

Képeslap Múzeum Baráti Kör és a Képeslap Múzeum alapítójának tematikus 

gyűjteményéből válogatott bemutató. A tárlaton a Gyermekkönyvek Nemzetközi 

Napjához, a Könyvtárosok Világnapjához és a Könyv és Szerzői Jogok Világnapjához 

kötődő lapok voltak láthatók. 
 

A 14 éven aluliakon és a felnőtteken túl a fentiekben már említett Bájoló sorozat a 

tizenéves közönség megszólítását tartja fő célnak, ami teljesülni is látszik, stabil közönség 

követi a rendszeressé vált bemutatókat, a sajtó kiemelkedő érdeklődése mellett. 

 

Ugyancsak ennek a korosztálynak indítottunk el egy vizuális kultúrát is fejlesztő 

programot a Szombathelyi Szépítő Egyesülettel közösen. MÁSKÉP(P) címmel 

helytörténeti fotó- és filmpályázatot hirdettünk általános és középiskolás, valamint 

főiskolás és egyetemista diákok részére. Pályázni lehetett bármely szabadon választott, 

Szombathelyhez köthető helytörténeti téma feldolgozásával: olyan fotókkal és filmekkel, 

amelyek a közelmúlt vagy régmúlt történetét, a város egyedi kulturális és természeti 

értékeit, eseményeit, társadalmi életét, ismert személyiségeit, helyi sajátosságait, nevezetes 

és rejtett épületeit, épületrészleteit, helyeit, városrészeit mutatják be. 

Az elkészült pályamunkákat szakértők bevonásával, kategóriánként és korosztályonként 

értékelte a zsűri. A díjakhoz szponzori támogatást kaptunk az OTP-től. A pályázatra 22 

film és 49 fotó érkezett. 

Az alkotások a könyvtárban, valamint Szombathely és a városkörnyék több iskolájában és 

közintézményében vándorkiállítás és vetítés keretében kerülnek bemutatásra, 2017-ben. 
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Beszerzett források  

 
 

Mutatók 

 

2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 
Változás 2015-

2016 (%) 

Költségvetés (e forint) 17 905 20 098 17 609* 98,3 

Érdekeltségnövelő 

támogatás 

244 300 2 814 (ebből 

2 506 dok. 

beszerzés) 

127 

ODR támogatás 

dokumentumok 

beszerzésére 

3 500 (2 700 

dok.beszerzés + 

800postaköltség) 

3 500 2 500 (ebből   

2012 

dok.beszerzés + 

500postaköltség) 

74 

Egyéb  

 

    

Források összesen 

(nettó) 

 

20 849  22 127 106 

Források összesen 

(bruttó) 

 

22 265  23 715 106 

Ajándék, kötelespéldány 

értéke (bruttó) 

 

2 195  11 091 505 

Összesen 

(Források összesen bruttó 

+ ajándék, kötelespld. 

bruttó) 

 

24 460  34 806** 142 

 

 

*Kötelezettségvállalással terhelt összeg a 2016. évi terv és tény közötti különbség. 2,5 

milliós rendelésünk feldolgozás alatt van a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-nél. 

 

**2016-ban az egyedi nyilvántartásba vett könyvtári gyűjtemény bruttó 31 071 e Ft 

értékben gyarapodott vásárlás, ajándék, csere és kötelespéldány révén. Ezen érték magában 

foglalja a 2016-ban bekötött folyóiratok gyűjteményi értékét, de nem tartalmazza a kurrens 

folyóiratokat. Ebből adódik az eltérés a beszerzési forrásokat tartalmazó táblázat összesen 

sorában feltüntetett érték és a csoportos nyilvántartásban elkönyvelt érték között. 
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Gyűjteményfejlesztés   

 

Mutatók 

2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg 

(Ft) 
20 849 20 098 22 127 106 

ebből folyóirat (Ft) 3 761 3 500 3 284 87 

ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (Ft) 
1 496 1 000 2 404 161 

A könyvtári állomány éves 

gyarapodása 

dokumentumtípusonként (db 

és méter) 

össz.   9630/193m 

kv.   8421/168m     

bek.fi. 575/12m 

CD,MP3 12/1,5m 

DVD      390/4 m 

CD-R, DVD-R 4 

 

térkép              17           

kotta                11        

össz. 10 000/200m 

    

kv.      9000/180m     

beköt. fi. 600/12m 

CD, MP3  150/1,5  

DVD        300/3 m 

CD-R, DVD-R   5 

 

térkép                50   

kotta                  10      

 

12 601/252m 

 

10 995/220m              

622/12m     

167/1,5 m 

667/6 m 

20 

 

térkép    40             

kotta     13 

dia        73 

e-könyv  3     

video       1              

 

131 

 

131 

108 

139 

171 

500 

 

235 

118 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként 

össz.            8068 

kv.               6092 

id. kiadv.       255 

hangzó        1719 

videó                 2 

össz.              6500 

kv.                 5250 

id. kiadv.         250 

hangzó            200 

videó               700  

DVD               100 

össz.      9137 

kv.         6627 

id.kiadv.1052 

térkép      603 

videó       855 

113 

109 

413 

n.a. 

428 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 

207 250 152 73 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 

bekerült dokumentumok 

száma (db) 

1 681 2 000 2 057 122 

Helytörténeti gyűjteménybe 

bekerült dokumentumok 

száma (db ) 

345 400 382 111 

Nemzetiségi gyűjteménybe 

bekerült dokumentumok 

száma (db) 

248 

(BDK központi 

könyvtár német és 

szlovén beszerzései 

73 db + 

városkörnyék 175 

db) 

250 348 

(BDK közp. 

könyvtár német és 

szlovén beszerzései 

178 db + 

városkörnyék 170 

db) 

140 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
613 460 847 138 

A megyei könyvtár esetében a 

tárgyévben beszerzett egy 

lakosra jutó könyvtári 

dokumentumok száma 

(dokumentumok 

száma/megye lakossága 

9630/254e=0,038 10000/254e=0,039 12601/253689=0,049 129 
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Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2015. évi tény 

2016. évi 

terv 
2016. évi tény 

 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

   

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 

OLIB: 

18 636 

(8 231 folyóiratcikk, 

641 analitikus rekord) 

 

20 000 

OLIB: 

18 244 

(7 454 

folyóiratcikk 

728 

analitika) 

 

98 

Magyarországi Közös Katalógusba 

(MOKKA) betöltött tételek száma 

 6 233 6 500 6 321 101 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 

betöltött rekordok száma 

 0 0 0 0 

Feldolgozás időtartama (egy 

dokumentum feldolgozásának 

átlagos időtartama órában kifejezve) 

letöltött: 1,5 h 

 

 

leírandó: 2 h 

letöltött: 

1,5 h 

 

leírandó: 2 h 

letöltött: 

 1,5 h 

 

leírandó: 2 h 

Nem történt 

változás. 

Beérkező új dokumentumok olvasók 

számára történő hozzáférhetővé 

válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 

Kellós számla:  

14-20 nap,  

egyéb számla: 7 nap 

 

ajándék, kötelespld.:  

1-2 hónap 

Kellós 

számla:  

14-20 nap,  

egyéb 

számla:  

7 nap 

ajándék, 

kötelespld.: 

1-2 hónap 

Kellós 

számla:  

14-20 nap,  

egyéb 

számla: 

7 nap 

ajándék, 

kötelespld.: 

1-2 hónap 

Nem történt 

változás. 

A gyűjtemény elektronikus 

feldolgozottsága (az elektronikus 

katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-

ában) 

 97,7 % 97,8% 97,9%  

 

 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 

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

található könyvek cédulakatalógusainak retrospektív konverziója során 83 450 katalógus-

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

Dániel Könyvtár nem formális képzést támogató szolgáltatásainak fejlesztése c. TÁMOP 3.2.4. 

A-11/1-2012-0045 sz. pályázata retrospektív katalóguskonverziójának részeként 2013-ban 30 

000 rekordot meghaladó rögzítés teljesült.  

Az elektronikusan még fel nem tárt gyűjteményrészek a következők: a 44 029 egységet 

számláló zenei gyűjtemény állományából kb. 2 000 kotta retrospektív konverzióját kell 

elvégeznünk, a Savariensia gyűjteményből (18 025 egység) megközelítőleg 5 000 

dokumentum vár még az OLIB adatbázisban a teljes bibliográfiai leírás elkészítésére. A 

muzeális könyvtári és a központi raktári dokumentumoknak az OLIB-ban való rögzítése a 

2016-os év során megvalósult önkéntes segítséggel a retrospektív konverzió fenntartási 

feladataként. Az egyedileg nyilvántartott (könyv, időszaki kiadvány, hangzó dok., elektronikus 

dok., kotta, térkép, mikrofilm) dokumentumok közül a mikrofilmek (1 156) nem, a folyóirattári 

(37 626) gyűjtemény pedig 2003-tól hiánytalanul szerepel az adatbázisban. 
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http://www.bdmk.hu/Folyoirat címen a honlapunkon keresztül megoldott ez utóbbi 

gyűjteményrészekről az olvasók tájékoztatása.  

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

gépre vitt fiókkönyvtári állomány nélkül) 97,9 %. 

 

 

 

Tudományos kutatás 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

   

Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év)   

   nem releváns 

Tudományos kutatások száma 1 1 1 0 

A könyvtár összes 

publikációinak száma és ebből a 

könyvtár szakemberei által 

készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában 

megjelent publikációk száma 

 

14 20 14+ rövid 

ismertetések, 

szócikkek:36  

250 

Idegen nyelvű publikációk 

száma 

 

0 0 2 200 

Nemzetiségi nyelvű 

kiadványok, publikációk száma 

 

0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 

 

2 2 2 0 

A könyvtár szakemberei által 

tartott előadások száma 

 

1 1 4 400 

A könyvtár szakemberei által 

elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

 

3 3 3 0 

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  

 

2 1 2 100 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

138 100 220 159 

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való részvételének 

száma 

62 50 84 135 

A képzésben, továbbképzésen 

részt vett dolgozók száma 

35 2 4 értelmezhetetlen a 

pályázati 

támogatásból 

létrejött 

képzésekhez 

viszonyítás 
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A Berzsenyi Dániel Könyvtárban nincsen tudományos munkatárs, kutatómunkára a 

létszámhiány miatti feszített feladatteljesítés miatt csak munkaidőn túli vállalással nyílik 

lehetőség.  Az intézmény igazgatóhelyettese (Dr. Baráthné Molnár Mónika) a Magyar Nemzeti 

Levéltár Vas Megyei Levéltára által szervezett Levéltári Napon (témája: Nyomdák és 

kiadványok, könyvtárak és olvasók Vas vármegyében a 16-20. században) előadást tartott 16-

18. századi kincsek a Berzsenyi Dániel Könyvtár gyűjteményében címmel, amihez 

kutatómunkát végzett.   

Két előadásra került sor a Muraszombati Területi és Tartományi Könyvtárral közös 

szervezésben megvalósult Szlovén-magyar könyvtári tapasztalatok a gyakorlatban című 

nemzetközi könyvtári konferencián (Nagy Éva és Németh Tiborné). 

Miskolcon, a KSZR Műhelynapon a könyvtár igazgatója tartott bemutatót Minőség az 

adatbázisépítésben és az informatikai szolgáltatásokban címmel. 
 

Pável Ágoston születésének 130. évfordulójára szervezett, irodalmi esttel egybekötött 

konferencián Nagy Éva Pável Ágoston, a polihisztor címmel tartott előadást. 
 

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat hagyományos nyitó szakmai napjának témája 
Kultúra – közösség – könyvtár volt. A konferencia nyitó előadását professzor dr. habil 

Dinya László egyetemi tanár tartotta Fenntartó közösségek – fenntartható vidék –fenntartó 

ország címmel. A többi felkért előadó egy-egy sikeres közösségi helyet, szerveződést mutatott 

be. 

A könyvtár vezetői több kiállítást, programot nyitottak meg, más intézményben 

könyvbemutatót közreműködtek, rendezvényeket animáltak. 
 

A könyvtár munkatársai közül négyen vettek részt képzésben (esélyegyenlőségi, könyvtári 

szakértői (2 fő), jelnyelv) 
 

Az Életünk című folyóirat kiadása is többletfeladatként jelentkezik az intézmény 

vezetésében, bár a szerkesztőség önállóan dolgozik. A lap népszerűsítése azonban jelentős 

befektetést igényel, a rendszeres lapbemutatók szervezése, a szükséges anyagi forrás 

megteremtése nehéz és bonyolult munka (ld. pályázatok). 
 

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban jelenleg egy könyvtári szakértő dolgozik (az igazgató), két 

munkatárs jogosítványának megszerzése folyamatban van. Ezen okból több szakértői 

vizsgálatot nem állt módunkban teljesíteni. 

 

 

A könyvtár munkatársainak publikációi: 
 

Baráthné Molnár Mónika: Szlovén-magyar tapasztalatcsere 

Vasi Könyvtári Portál 

http://www.vasikonyvtarak.hu/ 

 

Baráthné Molnár Mónika: Bibliobusz fesztivál 

Vasi Könyvtári Portál 

http://www.vasikonyvtarak.hu/ 

 

Baráthné Molnár Mónika, Szabó Márta: 18. századi őrségi énekeskönyv 

Vasi Könyvtári Portál, online lexikon, Könyvek 

http://www.vasikonyvtarak.hu/ 

 

Boros Ferenc: Belső világok nyíltak meg – Speciális Mozi a Berzsenyi Dániel Könyvtárban 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11614/ 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
http://www.vasikonyvtarak.hu/
http://www.vasikonyvtarak.hu/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11614/
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Boros Ferenc: Egyszálgitáros felvillanások 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11370/egyszalgitaros_eletvillanasok-

poocza_nonsense_andras_villant_a_b/ 

 

Boros Ferenc: Könyvhódító – fiatal karakterspórolók és slammerek rímfaragtak a könyvtárban 

http://vaskarika.hu/galeria/kepek/5110/Konyvhodito_-

_fiatal_karaktersporolok_es_slammerek_rimfaragtak_a_konyvtarban/ 

 

Boros Ferenc: Répcelaki Közösségi Mozi- és Médiaműhely. In: Répcelaki Hírmondó, 2016. 4. 

sz. 15. p 
 

Nagy Éva: Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár és a Vas Megyei Honismereti 

Egyesület. In: Hétköznapi hazaszeretet. 25 éves a Vas Megyei Honismereti Egyesület. 

Összeáll. és szerk. Zsámboki Árpád. Szombathely, Vas Megyei Honismereti Egyesület, 2016. 

114-115. p. 
 

Nagy Éva: Nov sistem knjižnične oskrbe majhnih naselij na Madžarskem. In: Primeri dobrih praks 

slovensko-madžarskih knjižničarjev. Uredila Klaudija Sedar,Pokrajinska in Studijska kniznica, 

murska sobota, 2016. 

 

Németh Tiborné: Županijska in mestna knjižnica Dániel Berzsenyi. In: Primeri dobrih praks 

slovensko-madžarskih knjižničarjev. Uredila Klaudija Sedar,Pokrajinska in Studijska kniznica, 

Murska Sobota, 2016. 

 

Szalainé Bodor Edit: 25 éves a Vas Megyei Honismereti Egyesület (bibliográfia). In: 

Hétköznapi hazaszeretet. 25 éves a Vas Megyei Honismereti Egyesület. Összeáll. és szerk. 

Zsámboki Árpád. Szombathely, Vas Megyei Honismereti Egyesület, 2016. 124-143. p. 

 

 

Szalainé Bodor Edit szócikkei a Vasi Könyvtári Portál online lexikonjában, Kőbe zárt 

történetek: 

7 méteres emlékmű Enganna Komónak 

A melankolikus géniusz 

Kincskereső a megnyitott kincsestárban 

Méltónak maradni a szenvedő emberiség bizalmára 

Antik hatás és népművészet 

Az emlékmű-avatás betegség miatt elmarad 

Derkovits-emlékek Szombathelyen 1. 

Derkovits-emlékek Szombathelyen 2. 

Éhen Gyula puritánsága és zsenialitása márványba öntve 

Széchenyi István emléktáblái 

Szobrot Berzsenyinek 

Szombathely szeszélyes és kiszámíthatatlan istennője 

http://www.vasikonyvtarak.hu/ 

 

 

Válogatott bibliográfia Láng Gusztáv 80. születésnapjára. 2. kötet. Összeáll. Köbölkuti 

Katalin. Szombathely, Savaria University Press, 2016. 39 p. 

 

Waldinger Dóra: XXII. Vas Megyei Könyvtári Nap. Kultúra – közösség – könyvtár. 

http://www.bdmk.hu/XXII_Vas_Megyei_Konyvtari_Nap_Vep 

 

Waldinger Dóra: Godot Workshop – Nem létező lemezbemutató a könyvtárban. 

http://przoli.blogin.hu/2016/11/17/godot-workshop-nem-letezo-lemezbemutato-a-konyvtarban/ 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11370/egyszalgitaros_eletvillanasok-poocza_nonsense_andras_villant_a_b/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11370/egyszalgitaros_eletvillanasok-poocza_nonsense_andras_villant_a_b/
http://vaskarika.hu/galeria/kepek/5110/Konyvhodito_-_fiatal_karaktersporolok_es_slammerek_rimfaragtak_a_konyvtarban/
http://vaskarika.hu/galeria/kepek/5110/Konyvhodito_-_fiatal_karaktersporolok_es_slammerek_rimfaragtak_a_konyvtarban/
http://www.vasikonyvtarak.hu/
http://www.bdmk.hu/XXII_Vas_Megyei_Konyvtari_Nap_Vep
http://przoli.blogin.hu/2016/11/17/godot-workshop-nem-letezo-lemezbemutato-a-konyvtarban/
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Elektronikus dokumentum: 

 

Vas Megyei Közgyűlés kitüntetései és kitüntetettjei 1990-2016. Szerk. Köbölkuti Katalin. 

Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda. 

 

Ajánló bibliográfia az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2016/2017-es témáihoz. 

szerk. Horváthné Kupi Ildikó. Összeállították a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai. 

Szombathely, 2016. 

http://www.bdmk.hu/OKTV_friss 

 

 

 

Könyvajánlók: 

 

Markus Zusak: A könyvtolvaj. – Ajánlja: Molnár Andrea 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Markus_Zusak_A_konyvtolvaj 

 

Jon Fosse: Trilógia. – Ajánlja: Vörösné Adler Erika 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Jon_Fosse_Trilogia 

 

Békés Pál: Csikágó. – Ajánlja: Bozzai Judit 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Bekes_Pal_Csikago 

 

Lionel Shriver: Beszélnünk kell Kevinről. – Ajánlja: Szabó Csilla 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Lionel_Shriver_Beszelnunk_kell_Kevinrol 

 

Alessandro Baricco: Az ifjú ara. – Ajánlja: Vörösné Adler Erika 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Alessandro_Baricco_Az_ifju_Ara 
 

Viviane Villamont: Az ördög parfümje. – Ajánlja: Kecskésné Bánhalmi Katalin 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Viviane_Villamont_Az_ordog_parfumje 

 

Kazuo Ishiguro: Ne engedj el. – Ajánlja: Molnár Andrea 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Kazuo_Ishiguro_Ne_engedj_el 

 

Sebastian Barry: Tiszta fény. – Ajánlja: Vörösné Adler Erika 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Sebastian_Barry_Tiszta_feny 

 

F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby.  – Ajánlja: Horváthné Kupi Ildikó 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/F_Scott_Fitzgerald_A_nagy_Gatsby 

 

Patrick Süskind: Parfüm – egy gyilkos története. – Ajánlja: Szabó Csilla 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Patrick_Suskind_Parfum 

 

Linn Ullmann: Stella zuhan. – Ajánlja: Vörösné Adler Erika 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Linn_Ullmann_Stella_zuhan 

 

John Updike: Nyúlfark. – Ajánlja: Kecskésné Bánhalmi Katalin 

http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/John_Updike_Nyulfark 
 

Filmajánlók: 

Agymanók. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/agymanok 
 

http://www.bdmk.hu/OKTV_friss
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Markus_Zusak_A_konyvtolvaj
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Jon_Fosse_Trilogia
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Bekes_Pal_Csikago
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Lionel_Shriver_Beszelnunk_kell_Kevinrol
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Alessandro_Baricco_Az_ifju_Ara
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Viviane_Villamont_Az_ordog_parfumje
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Kazuo_Ishiguro_Ne_engedj_el
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Sebastian_Barry_Tiszta_feny
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/F_Scott_Fitzgerald_A_nagy_Gatsby
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Patrick_Suskind_Parfum
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/Linn_Ullmann_Stella_zuhan
http://www.bdmk.hu/a_honap_konyve/John_Updike_Nyulfark
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/agymanok
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Liza, a rókatündér. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/liza_a_rokatunder 
 

Mentőexpedíció. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/mentoexpedicio 

 

Idő. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/ido 

 

A Bélier család. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/a_belier_csalad 

 

Az ajánlat. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/az_ajanlat 

 

Sráckor. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/srackor 
 

A küzdők. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/kuzdok 

 

A kezdő. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/A_kezdo 

 

Éjféli látomás. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/ejfeli_latomas 
 

A szüfrazsett. Ajánlja: Waldinger Dóra 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/a_szufrazsett 
 

Igazából szerelem. Ajánlja: Boros Ferenc 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/liza_a_rokatunder
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/mentoexpedicio
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/ido
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/a_belier_csalad
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/az_ajanlat
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/srackor
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/kuzdok
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/A_kezdo
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/ejfeli_latomas
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje/a_szufrazsett
http://www.bdmk.hu/a_honap_filmje
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Rendezvény, kiállítás  
 

Mutatók 2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 
Változás %-ban az 

előző évhez képest 

   

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvények 

száma összesen  

643 650 718 112 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi, megyei és 

országos szintű közösségi 

programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

19 865 20 000 22475 113 

Tárgyévben szervezett 

konferenciák száma  

2 1 3 150 

Tárgyévben szervezett 

konferenciákon  

résztvevők száma 

138 100 265 192 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások száma  

9 10 10 110 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 

4000 4500 4650 116 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  

80 82 80 

 

0 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők 

száma 

2209 2300 4291 194 

A megyei könyvtár esetében 

az általa ellátott 

kistelepüléseken szervezett 

rendezvények száma  

1571 1650 1521 97 

A megyei könyvtár esetében 

az általa ellátott 

kistelepüléseken szervezett 

rendezvényeken résztvevők 

száma 

36002 37950 36533 101 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 
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2016-ban a központi könyvtárban és fiókkönyvtáraiban összesen 718 rendezvényre 

került sor 22 475 látogatóval. Ebből a gyermekkönyvtárban 234 foglalkozáson 6016 

gyermek vett részt. A többi rendezvény felnőttek részvételével valósult meg. Az előző 

évhez képest 112, ill. 113%-os növekedést értünk el úgy, hogy az egyik legalacsonyabb 

szakmai létszámmal működő megyei könyvtár vagyunk.  

A kiállítások száma 2016-ban 10, ezek megnyitóval és nagy látogatói érdeklődéssel kísért 

programok voltak, egyrészt a megye és a város történetének megismerését és 

hagyományainak ápolását támogatták (Békeház kiállítás, Tóth Imre szociofotói, BDK 

könyvkincsei), másrészt a kortárs képzőművészeti értékek ápolását szolgálták (Tóth Csaba, 

Kerekes István). Minden évben lehetőséget nyújtunk egy amatőr gyűjtő vagy alkotó 

bemutatkozására, ez évben Babos Edit építész üveggyűjteményét választottuk. 

 

A nagy kiállításokon túl olvasóink számára lehetőséget nyújtunk tájékozódáshoz 

könyvkiállításokkal az első emeleti könyvkiválasztó térben. Ezek nagyon népszerű 

összeállítások, motiválják és irányítják az olvasói érdeklődést. Szakmai szempontból is 

fontos feladat. 

 

Az alábbi témákban került sor kiállításokra: 

Farsangi szokások 

Tavaszi munkák a kertben 

Húsvét 

Női olvasmányok 

Irodalmi Nobel-díj, 2015.: Szvetlana Alekszijevics 

Kertek, kerti tavak és építmények 

Kertész Imre (1929-2016) 

Esterházy Péter (1950-2016) 

Nyári olvasmányok 

Útikönyvek – kedvelt úticélokhoz 

Életregények 

Ünnepi könyvhét 

Budapesti könyvfesztivál - vendég: Jostein Gaarder 

Szakácskönyvek 

Női sorsok 

Anyaság (anyák napja) 

Kamaszokról 

Gyermeknevelés 

Iskolakezdéshez ajánljuk szülőknek 

Regényes keleti történetek – régiek és újabbak 

Csoóri Sándor (1930-2016) 

Az utolsó pillanatban… ökológiai problémákról – és közös felelősségünkről… 

Emlékezzünk 1848/1849-re és október 6-ra! 

1956 – a szépirodalomban: memoárok, visszaemlékezések, naplók, regények, versek, 

szerkesztett irodalmi műsorok 

Hírességek konyhája 

Készítsünk ajándékot karácsonyra… 

Karácsonyvárás… 

Star Wars könyvek 

Étel-ital óévbúcsúztatóra 
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