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A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR 2019. ÉVI 

TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉS 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

INTÉZMÉNY NEVE: BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR 

VEZETŐJE: DR. BARÁTHNÉ MOLNÁR MÓNIKA 

ÉRTÉKELŐ REFERENS: ROSTÁS NORBERT 

 

A Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 2019-ben elvégzett szakmai 

feladatait az EMMI könyvtári szakterülete által szerkesztett és aktualizált teljesítményértékelő 

lapon meghatározott szempontok szerint mutatta be. 

 

Szervezeti kérdések 

Az elmúlt évben az intézmény alapvető szervezeti struktúrája nem változott, ugyanakkor 

jelentős változásnak mondható annak ténye, hogy 2019 tavaszától új igazgatója van az 

intézménynek.  A foglalkoztatotti létszám nem változott, remélhetőleg ez a fluktuáció 

visszaszorulását jelenti.  Továbbra is jelentősen segíti a szervezeti kultúra fejlesztését az éves 

teljesítményértékelés, valamint belső képzés, belső szakmai napok szervezése. 

Örvendetes, hogy a fenntartó forrást tudott biztosítani ahhoz, hogy a szakmai munkakörben 

szakképesítéssel foglalkoztatottak illetménye képzettségük és szakmai tapasztalatuk alapján 

differenciáltabbá tudjon válni. 

 

Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztései 

 

Az intézmény épülete hazai viszonylatban relatíve újnak számít, ugyanakkor elkerülhetetlen 

bizonyos mértékű állandó fejlesztési beruházás beütemezése, amely segít megelőzni egy-egy 

nem kiszámítható, extrém ráfordítási szükséglet megjelenését. Ilyen beavatkozások 2019-ben 

szerencsére történtek, ez minden bizonnyal segíteni fogja hosszan fenntartható 

zökkenőmentes működést. 

Könyvtárhasználói szolgáltatások 

 

A könyvtárhasználat mutatóinak változásában enyhe csökkenő tendencia állapítható meg, 

ugyanakkor a több mint 18%-os beiratkozotti létszám továbbra is magasnak számít – a 

használati adat ennek is köszönhetően szintén magas, azaz a helyben nyújtott szolgáltatásokat 

színvonalasnak lehet tekintetni. 

 

Ezzel párhuzamosan a távhasználatok száma jelentősen növekedett; azaz egyértelmű a 

használói visszajelzés: az online szolgáltatásokra egyre nagyobb hangsúly helyeződik.  

Ugyanakkor itt szükséges volna egy rövid tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy mit ért az 

intézmény távhasználaton és azt milyen mérési módszerrel rögzíti azt. 

Szakmai működés 

Alapvető feladatok 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár – mint azt már többször is megállapíthattuk – Vas megye 

kulturális életének meghatározó szereplője. Az intézmény az alapvetően megcélzott 

társadalmi csoportokon túlmenően, univerzális igények kiszolgálására is törekszik, ennek meg 

teremtésével hozzájárul a markáns helyi kulturális élet működéséhez.  Ez éppúgy igaz 

lokálisan, azaz szűken mérve Szombathely Megyei Jogú Város vonatkozásában, mint 

ahogyan regionálisan is, azaz a megyei szintű könyvtárközi együttműködések 

koordinálásában, vagy akár nemzetiségi ellátás tekintetében. 
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Az intézményben jól tervezett állományépítés és a gyűjteményfejlesztés, a gyarapítási 

keret említett, enyhe devalválódása – az állomány kisebb mértékű növekedése – minőségi, 

illetve szükségleti beszerzés irányába kell, hogy mozdítsa a szakmai munkát. A feldolgozási 

munkák naprakészek, a beérkezett dokumentumok teljes körűen feldolgozásra kerültek.  

 

Tekintettel arra, hogy ez munkafolyamat alapozza meg a kiemelt állami feladatokat, azaz 

kötelespéldányokat, ODR-szolgáltatást, illetve a területi ellátást, megállapítható, hogy a 

könyvtár ez irányú tevékenysége elismerést érdemel. 

A könyvtár szolgáltatásai megfelelnek egy megyei hatókörű városi könyvtárral szemben 

támasztott alapvető követelményeknek.  

Stratégia 

Bár elsősorban a munkaterv részét képezi, szükséges megjegyezni, hogy az intézményi 

stratégiai terv már a végrehajtási szakaszban van, így az eddigi megvalósíthatósági 

eredmények tükrében felülvizsgálni, esetlegesen újratervezni szükséges az elkövetkezendő 

évek tervezett intézkedéseit – különös tekintettel az idei világjárvány által szerzett 

tapasztalatokra. Az itt megjelölendő beavatkozási pontok vélhetően kulcsfontosságúak 

lesznek az az intézmény áltat célul tűzött Könyvtári Minőség Díj megszerzésében. 

Digitalizálás 

A könyvtár – gyűjtőköri determinációból eredően – magas számú,  speciális dokumentumokat 

digitalizált. Itt elsősorban – és helyesen – a helyismerettel összefüggő dokumentumok 

kerültek előtérbe. Az állományvédelmi szempontok kevéssé, de érvényesültek, így a 

későbbiekben törekedni kell további olyan anyagok kiválasztására is, amelyek 

digitalizálásával biztosítható a ritka történelmi dokumentumok hozzáférése, azok sérülésének 

veszélye nélkül. A digitalizált állomány minősége megfelelő, a Közgyűjteményi 

Digitalizálási Stratégia alapvető céljainak megfelel – ugyanakkor egyes esetekben 

módszertani kérdések is felmerültek. 
 

Képzések, rendezvények 

 

A könyvtár a használók képzését az igényekhez alkalmazkodva főként informális és interaktív 

események keretében valósítja meg – így történt ez 2019-ben is. Örvendetes, hogy az erre 

vonatkozó jelentkezéseket, témaköröket a könyvtár monitorozza, így aktuális, kurrens tudás 

átadására van lehetőség.  

 

Marketing és kommunikációs tevékenységük továbbra is aktív volt, az intézmény továbbra 

is elkötelezett ezen a téren, a visszajelzések pedig jók. 

 

Összegzés 

 

Összefoglalóan elmondható, a könyvtár (online és offline egyaránt) látogatottsága azt jelzi, 

hogy egy jelentős felhasználói kör igényt tart a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű 

Városi Könyvtár szolgáltatásaira, a könyvtár pedig valós felhasználói igényeket szolgál 

ki.  

 

Az intézmény vezetése a lehetőségeihez mérten jól szervezi és működteti a rendelkezésre álló 

gazdasági és személyi erőforrásokat; egyúttal törekednek egyes részterületeken felmerülő 

hiányosságok kiegyenlítésére. Így az intézmény 2019-ben is eredményes, megfelelő 

színvonalú szakmai munkát végzett, a 2018-ban megszerzett Minősített Könyvtár címre 

ismét rászolgált. 
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A 2020. évi munkaterv jórészt a korábban elért eredmények megtartását, valamint az 

intézményre nézve kedvezőtlen trendekkel szembeni ellenállást veszi – helyesen – célnak. 

 

Tekintettel arra, hogy 2020 márciusától Magyarországon járványügyi veszélyhelyzet 

van érvényben, a munkaterv számos alapvető eleme érvényét vesztette, így annak 

szakmai kiértékelésére nem került sor.  

 

Az intézmény 2020. évi munkatervét, valamint a 2019. évi szakmai teljesítményéről szóló 

beszámolót – az eddigiekben ismertetett körülmények, valamint megállapítások 

figyelembe vételével – az elért eredmények alapján a fenntartó általi elfogadásra 

javasoljuk. 

 

Budapest, 2020. június 15.  


