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1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ 

Átfogó kép a koronavírus-járvány miatt újratervezett irányvonalról 

Jól átgondolt tervezést, megvalósíthatósági ötletelést, feltételezések mentén történő döntések 

meghozatalát teszi szükségessé a világunkat alapjaiban megrengető Covid 19 vírus és 

mutációinak terjedése. Bizonyosságokat megállapítani nem tudunk, de a körülmények 

körültekintő figyelembe vételével és alapos mérlegeléssel felállítottuk a 2021-es útvonalat, 

amelyen haladni szándékozunk. Fő csapásirányaink különböző lehetőségekkel számolva: 

 

Bezárt falakon belül megvalósítható teendők 

 2020-ban kialakított sikeres szolgáltatások működtetése 

 streameléssel megoldott rendezvénysugárzás 

 pályázati feladatok elvégzése 

 az új könyvtári integrált rendszer tesztelése, élesítése 

 az új honlap élesítése 

 Vasi Digitális Könyvtár megújítása, digitalizált tartalmakban kereső új adatbázis 

létrehozása, a megyében működő nyilvános könyvtárak és KSZR szolgáltató helyek 

bevonásával 

 

Teljes bezárás esetén, otthonról történő feladatvégzés 

 a felhasználókkal való kapcsolattartás elsődlegességének megőrzése, közösségi 

médiafelületeken való jelenlét növelése 

 helyismereti feltáró munka (sajtófigyelés) 
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 dokumentációs feladatok (kockázatelemzés, folyamatszabályozás, minőségirányítási 

rendszer dokumentációja, önértékelés online, állományapasztási jegyzékek) 

 

Nyitás esetén történő fokozatos szolgáltatási visszaállás lépései 

 szolgáltatások ütemezett visszaállítási tervének közzé tétele, minél szélesebb körben 

való terjesztése 

 kölcsönzés, böngészés 

 kisközösségi programok indítása 

 nagyobb közönséget vonzó programok elindítása 

 

 

2. STRATÉGIAI CÉLOK VÉGREHAJTÁSA 

a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése 

 

Az intézményi stratégiai terv a végrehajtási szakaszban van, így átgondoltuk az előttünk álló 

évek tervezett intézkedéseit, amelyek leginkább a hatékony működést szolgálják.  

A 2020-as év történései irányt mutattak a stratégiai tervezés tekintetében is, átértékeltünk, 

újraterveztünk, fontossági sorrendet felállítva, hogy munkánk során melyek azok a területek, 

amelyeknek a fejlesztése elengedhetetlen és hosszútávon megtérülést eredményez. A 

fenntarthatóság, az ökoszemlélet terjesztése és a digitalizálás kulcsfogalmai köré 

szervezzük jövőbeli lépéseinket.  Hangsúlyozni szeretnénk könyvtári tevékenységünk során, 

hogy a környezetünkkel való harmonikus együttélés azt feltételezi, hogy a rendelkezésünkre 

álló erőforrásokat csak olyan mértékben vegyük igénybe, amennyit a valós szükségletek 

igényelnek. A termelési melléktermékek újrafeldolgozásával, az alternatív energiaforrások 

használatával, az egészség megőrzésével van csak lehetőség bolygónk ökológiai 

egyensúlyának fenntartására. A használói igények és a gazdaság újraindítása pedig duplán 

indokolja, hogy a digitalizálásra kiemelt figyelmet fordítsunk, a KDS pályázat keretében 

három oktatási célú digitális tartalmat készítettünk, további virtuális séták megvalósítását 

tervezzük telefonos applikáció formájában, amelyek turisztikai és oktatási célokat egyaránt 

szolgálnának, segítve a helyi idegenforgalom talpra állásában. 

Nagy hangsúlyt fektetünk 2021-ben is a társadalmi szerepvállalás erősítése, munkatársak 

képzése stratégiai céljainkra: 

 Savaria Család és Karrier PONT által kínált képzési lehetőségben vesz részt március 

1-jén kilenc kolléga Társadalmi partnerképzés címmel (online) 

 a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 2021-es 

évre meghirdetett tanfolyamára egy kolléga kulturális közösségfejlesztés témában 

jelentkezett 

 a Könyvtári Intézet kihelyezett képzését őszre tervezzük GDPR témában. 
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b. a pályázati tevékenység a stratégiai célok teljesülése érdekében 

Az intézményről kialakított kép formálása 

Könyvtárunk NKA-pályázat keretén tervezi megújított honlapjának élesítését, arculati 

kézikönyvének elkészítését. Megújul a könyvtár tájékoztató rendszere: aktuális tájékoztatókat, 

egyszerű útmutatókat helyezünk el a könyvtári terekben, valamint aktualizáljuk és 

kiegészítjük az eligazodást segítő feliratokat, hogy azok informatívak és könnyen 

értelmezhetőek legyenek. Szintén az olvasói igényeket szem előtt tartva könyvtárhasználati 

tájékoztató és könyvtárismertető brosúra készül. A megvalósításban Sellyei Tamás Ottó 

grafikus, könyvtervező fog közreműködni. Jelenleg üzemelő honlapunk 2008 óta szolgálja az 

intézmény közönségét. Bár folyamatosan karbantartjuk, tartalmi elemeit rendszeresen 

frissítjük és használóinak száma évről évre növekszik, elindítása óta, az elmúlt 12 évben a 

webes technológia óriási fejlődésen ment keresztül, így a további minőségi szolgáltatások 

biztosítása miatt felzárkóztatását intézményünk kiemelt feladatának tekinti. Célunk, hogy 

grafikailag jól megtervezett, a könyvtár arculatához illeszkedő, mértéktartó, tartalmilag hiteles 

és legfőképpen felhasználóbarát honlap szülessen. A régi weblapunkhoz képest újdonság lesz 

a programnaptár funkció, rendelkezni fog statisztikai modullal és admin felülete is 

könnyebben kezelhető lesz. Reményeink szerint reszponzív és akadálymentes lesz, 

mobileszközökre optimalizált, amely napjainkban már elvárás a honlapokkal kapcsolatban. 

Később szeretnénk a honlapon chat funkciót kialakítani, valamint alkalmassá szeretnénk tenni 

a felületet hírlevélküldésre. 

 

Bibliobusz 

A könyvtár társadalmi szerepvállalásának erősítése stratégia célkitűzése a könyvtárnak, ehhez 

kötődő specifikus cél a könyvtár részvétele a határon túli magyarság információs, kulturális 

ellátásában, segítség a szórványban élő magyar közösségeknek kulturális örökségének 

megtartásában. A rábavidéki mozgókönyvtár támogatására fordítjuk az EMMI pályázati 

forrását. 

 

3. SZERVEZET 

Szervezeti átalakítást nem tervezünk, nyugdíjazás sem lesz esedékes 2021-ben. Az új kámoni 

fiókkönyvtár 2021-ben megkezdendő működésével, a megnövekedett rendelkezésre állással új 

státuszra nem számíthatunk, meglévő emberi erőforrással, osztott munkakörben tudjuk 

kivitelezni a feladatellátást. A szervezeti kultúra fejlesztését éves teljesítményértékeléssel, 

valamint belső képzéssel, szakmai napok szervezésével tervezzük erősíteni. 

Reménykedünk, hogy Szombathely Megyei Jogú Város költségvetésének alakulása, valamint 

a pandémiás helyzet következtében kialakuló, a magánszférára kiható nehézségek nem 

gyűrűznek be a könyvtári szervezetbe.  

A munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatásunk, új integrált rendszer bevezetése (GDPR 

kezelésére alkalmas rendszer), új fiókkönyvtár nyitása és sok egyéb változás indokolja a 

szabályzataink frissítését. Az intézményi SZMSZ megújítása éppúgy elengedhetetlen, mint a 

jelenleg is zajló Állami Számvevőszéki vizsgálatunkhoz kapcsolódó megállapításokban 

szereplő belső szabályzatok jogszabálykövető megújítása.  
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a. kompetenciafejlesztés (32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális 

szakemberek továbbképzéséről alapján) 

Könyvtárunk ebben az évben is vállalná, hogy kihelyezett tanfolyam helyszíneként helyet 

adjon a Könyvtári Intézet által biztosított akkreditált tanfolyamnak. 

 

4. INFRASTRUKTÚRA 

a. fizikai terek állapotának változása 

A lépcsőház, a negyedik emeleti oktatóterem és a helyismereti olvasóterem fertőtlenítő és 

javító festése megvalósítandó ebben az évben. 

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

 

 Sonic Wall e-mail biztonsági rendszer kiépítése + SonicWall Capture Advanced 

Threat Protection szolgáltatás egy felhőalapú, többmotoros sandbox, amelynek célja 

az ismeretlen, nulladik napos támadások felfedezése és leállítása, például ransomware-

ek. 

 Könyvtári integrált rendszer cseréje, az OLIB rendszert felváltja a Szikla. 

 Megújul a könyvtár Vasi Digitális Könyvtár elnevezésű adatbázisa. Az adatbázist a könyvtár 

2003-ban alapította a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával. A 

weboldal az intézmény honlap-családjának második tagja. Jelenlegi arculatát és 

keresőfelületét a könyvtár TIOP-1.2.3/09/1-2009-0021. számú pályázata keretében hoztuk 

létre 2010-ben. A napjainkra elavult, html rendszerű adatbázis teljes tartalmát 

integráljuk az újonnan létrehozandó könyvtári adatbázisba, amelybe a mostani 

tartalmak mellett bekerülnek a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a 

könyvtári digitalizálási pályázat támogatásával elkészült tartalmak és a Vasi Könyvtári 

Portálról kimentett online lexikon is. 

 Új honlaphoz kapcsolódó fájlátviteli megoldás kiépítése, sftp 

 Biztonsági tanúsítvány a honlapra, https. 

 

5. GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK 

 

a. gyűjteményfeltárás 

Központi könyvtár: 

Intézményünk alapfeladata nem változik. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása és 

nyilvántartása áll, amelyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése, 

védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat a városi nyilvános 

könyvtári alapellátásban a fiókhálózattal együtt gyakoroljuk. Könyvteraszunkon 

megnövekedett igény tapasztalható az új megjelenésű könyvek mielőbbi beszerzésére, 

kölcsönzésére. 

http://www.nkom.hu/
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A dokumentumvásárlásra előirányzott költségvetési keretösszeg 2021-ben is kiegészül az 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer gyarapítási hozzájárulásával, valamint az 

önkormányzati érdekeltségnövelő támogatással. 

Az Állományfejlesztő és -feltáró csoport életében nagy változást fog jelenteni az új integrált 

rendszerre történő átállás, a Szikla katalogizálási modul alkalmazása. 

 

Nemzetiségi dokumentumbeszerzés: 

A 2021-re tervezett gyarapodás (370 kötet), illetve kivonás mértéke (350 kötet) közel azonos 

szintű, ezért lényeges növekményt az állománymérlegben nem tervezünk: 

- könyv:  9.450 kötet 

- folyóirat: 20 db 

- összesen: 9.470 kötet 

 

b. állományvédelem 

A könyvtár muzeális dokumentumaival kapcsolatban átfogó revízióra került sor 2020. január 

15 – február 10. között, ez azonban a Savariensia (helyismereti) gyűjteményre nem terjedt ki. 

2021-ben megvalósul a muzeális kötetek felülvizsgálata a különgyűjteményben is. Ezzel 

párhuzamosan tovább folytatódik a muzeális dokumentumok feltárása nyomtatásuk 

időrendjében. A könyveket a feldolgozó osztály régi könyves munkatársa nyilvántartásba 

veszi, a teljes leírások elkészítése után pedig feltöltésre kerülnek a Muzeális Könyvtári 

Dokumentumok Nyilvántartásába (https://mkdny.hermeszsoft.hu/bejelentes/).  

A könyvtár fontos feladatának tartja a ritka, unikális kötetek állagmegőrzését: 2021-ben is 

szeretné folytatni rossz állapotú dokumentumainak restaurálását. Az állományvédelem 

fontosságára különböző könyvtári programok keretében is felhívjuk a figyelmet az év során, 

ill. az intézmény muzeális és egyháztörténeti dokumentumaiból tárlat nyílik az 52. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus apropóján. 

 

Tovább folytatjuk a helyismereti gyűjtemény Vas megyei vonatkozású, ritka, a helytörténeti 

kutatás és a megye története szempontjából fontos köteteinek, folyóiratainak digitalizálását. 

Elsődleges szempont az állományvédelem. A digitalizált dokumentumokat egy újonnan 

létrehozandó adatbázisban szeretnénk a kutatók, könyvtárhasználók számára hozzáférhetővé 

tenni, a 21. század követelményei szerint már elavultnak számító Vasi Digitális Könyvtárban 

jelenleg megtalálható tartalmakkal együtt. 

 

Kötészeti műhelyünk az évente megvalósuló kb. 2000 kötetes kötési tervével szintén 

állományvédelmi célokat szolgál. 

c. digitalizálás 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) könyvtári 

pályázata keretében három oktatási célú digitális tartalmat készített:  

http://www.bdmk.hu/Oktatasai_celu_dig_tartalmak 

 

Újabb pályázati kiírást örömmel fogadnánk, hogy terveink mielőbb megvalósulhassanak. 

https://mkdny.hermeszsoft.hu/bejelentes/
http://www.bdmk.hu/Oktatasai_celu_dig_tartalmak
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További virtuális séták megvalósítását tervezzük telefonos applikáció formájában, amelyek 

idegenforgalmi és oktatási célt szolgálnak: 

 a helytörténeti ismeretbővítést célozzák meg azok a virtuális séták, amelyek a 

megyeszékhely történetét mutatnák be emléktáblák és emlékművek segítségével,  

 korszakonként tematizálva,  

 kapcsolódva a történelemórák tananyagához.  

 az online tartalmak gerincét a már meglévő és online hozzáférhető fotók, képeslapok 

(Hungaricana), valamint aprónyomtatványok, kötetek (Vasi Digitális Könyvtár) 

mellett a digitalizálásra kerülő Vas megyei hírlapok (Vasmegyei Lapok, Hír, 

Nyugatmagyarország, Vasvármegye) és címtárak adnák. 

 

Tervezett tematikák: 

- a város ókori történetéhez, 

- a város középkori történetéhez, 

- a város 18. századi történetéhez, 

- a város 19. századi történetéhez, 

- a város újkori történetéhez kapcsolódó emléktáblák, emlékművek. 

 

További várostörténeti tematikus séták: 

- a Rákóczi-szabadságharc, 

- az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, 

- az 1956-os forradalom, 

- az első és második világháború emlékei a városban 

 

Egyéb témák: 

- „Nem létező” város: eltűnt vagy átépített/áthelyezett épületek, emlékművek, 

emléktáblák 

- Irodalmi emlékhelyek, emlékművek, emléktáblák 

- Utazz villamossal! (virtuális séta az egykori villamos útvonalán) 

- Séta a Szent Márton úti temetőben 

 

 

6. SZOLGÁLTATÁSOK (VÁLTOZÁSOK, TRENDEK)  

a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár központi épületében 64 órában várta szolgáltatás a látogatókat 

2020-ig. A 2021-es újranyitással 69 órában kívánunk a látogatók rendelkezésére állni, 

megemelve hétköznapokon a gyermekkönyvtár nyitvatartását egy órával. 

A könyvtári újranyitás esetén szeretnénk sok-sok rendezvénnyel kedveskedni olvasóinknak, 

az alábbi tervek szerint: 
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Nagyrendezvények 

- Roma Kultúra Napja: már hagyománya van intézményünkben, keretében az 

intézmény lehetőséget nyújt a roma irodalom és képzőművészet képviselőinek a 

bemutatkozásra. Együttműködő partnerünk Szombathely MJV Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata. 2021-ben a roma családfakutató tábor tapasztalatainak bemutatására 

szeretnénk felkérni a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti 

Iskola munkatársait. Szintén közös programként kerül sor a Holdosi 70 című irodalmi 

estre, amelynek keretében Holdosi József roma származású író születésének 

jubileumára emlékezünk. A helytörténeti klub keretében Kánya László pankaszi 

cigányzenész lesz a vendégünk, aki moderátorával a szájhagyomány útján továbbadott 

családtörténet fontosságáról fog beszélgetni. 

 

- Ünnepi Könyvhét – Závada Péter és Závada Pál 

- Országos Könyvtári Napok 

- III. Könyvtári könyvvásár 

 

Helytörténeti Klub tervezett programjai 

 

április  

Nemes József előadása a Gothárd családról (140 éve, 1881-ben történt az  

első észlelés a Herényi Asztrofizikai Obszervatóriumban) 

április 23.  

Séta a Szent Márton temetőben (évfordulós személyek) (Szombathelyi Szépítő 

Egyesülettel közös program) 

május-június 

Séta a szombathelyi zsidó temetőben (Szombathelyi Szépítő Egyesülettel közös 

program) 

május 7.  

Anyák napi séta a Szent Márton temetőben (Szombathelyi Szépítő Egyesülettel közös 

program) 

május 20-június 12.  

Retro kiállítás 

június  

Pintér Bálint előadása a Szent István parki szökőkút évfordulója kapcsán, hozzá 

kapcsolódóan társadalmi munka a parkban 

június 

látogatás a Gothard Obszervatóriumban az évforduló kapcsán 

szeptember  

„Láthatatlan Szombathely” várostörténeti séta 

70 éve halt meg Almásy László Ede (Bajzik Zsolt előadása) 

szeptember 30-október 22. 

Kismesterségek tárlat 
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október  

Kerekasztal-beszélgetés a Kismesterségek tárlathoz kapcsolódóan 

november  

családkutatási beszélgetés (az oral history szerepe, moderátor: Mayer László) 

 

Tervezett kiállítások 

 Szombathely eltűnt köztéri alkotásai (szobrok, emléktáblák, emlékművek, stb.) 

(online, majd galériakiállítás az olvasóteremben) 

 200 éve született Dosztojevszkij (nov. 11.) (BDK 1. emelet) 

 Évfordulókhoz kapcsolódni Facebookon, honlapon: Báthory emlékév (Báthory István 

450 éve erdélyi fejedelem), Esterházy János emlékév (szül. 120. évf. március 14.), 

Benyovszky Móric emlékév (280 éve szül. szeptember 20.), 100 éve (október 4.) 

kiáltották ki a Lajtabánságot, 100 éve született Cziffra György (november 21.) 

Gyermekkönyvtári tervezett programok 

Bevezetés a robotok világába: robotikával támogatott foglalkozások a BDK-ban. 

Gyermekkönyvtárunk az olvasóvá nevelésben éppen olyan fontosnak tartja a 

természettudományos érdeklődés felkeltését, életben tartását, mint a szépirodalom 

megismertetését, támaszkodva gazdag könyvgyűjteményére. Keresünk minden olyan 

lehetőséget, amivel a gyerekek természet és olvasás iránti kíváncsiságát ösztönözzük. „Az én 

könyvtáram” projekt keretében vállaltuk a „Keltsd életre a Kis herceg kalandjait” 

mintaprogram kipróbálását olvasóink körében. A pandémiás helyzet megnehezítette csoportok 

fogadását, ezért a foglalkozás megvalósításánál, olvasótáborunk egy-egy hetére közösséget 

alkotó gyerekekkel számoltunk. Az Abacusan Studio összeszerelő csomagjai megérkeztek, de 

a foglalkozást vezetők tavaszra tervezett képzése csak ősszel valósulhatott meg. A robotikára 

épülő, szövegértést támogató program kipróbálása még előttünk áll, amikor majd visszaáll a 

megszokott könyvtári élet, az olvasókat és a gyerekcsoportokat fogadhatjuk 

intézményünkben. 

január 

Könyvhódító Meseláda (a pandémia miatt elmaradt ajándékok kiszállítása, a Meseláda 

tervezése, a játék tervezett vége az OKN keretében) 

február  14.  

Nemzetközi Könyvajándéknap: a gasztonyi Tapsifüles Óvoda megajándékozása  

március 

Internet Fiesta / Digitális témahét, március 22-26.  

A víz világnapja – foglalkozás óvodásoknak, kisiskolásoknak a zöld könyvtár jegyében 

április 11.  

Költészet napi vetélkedő a Boldog Brenner János Általános Iskolában (online) 

május 

Bolyai témanap 

Születés hete - Kerekes Valéria / Anyák napi Ringató 

június 

Ünnepi könyvhét (felolvashow, író-olvasó találkozó: Kertész Erzsi, Víg Balázs, Frank Márton, 

Mészöly Ágnes) 
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június 21-től július 2-ig  

Olvasótábor (3 hét kisebb létszámú csoportokkal, helyszín: új kámoni fiókkönyvtár) 

szeptember 

Megyenap, Mesék az élethez (közös rendezvény a metamorphoses meseterapeutákkal) 

október 

Országos Könyvtári Napok - Meseszó Egyesület mesemondója 

november 

Természettudományos hét a színekről (interaktív kiállítás/foglalkozás napi 2-3 

bejelentkező csoporttal) 

 

december 

Bolyai tehetségnap 

 

Hátrányos helyzetűek:  

 Speciális Nézőpont  - 2021. szeptember 23.  

A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület közös 

esélyegyenlőségi rendezvénye, melyen válogatást láthatunk a fogyatékossággal élő és 

pszichiátriai beteg alkotók, alkotócsoportok speciális filmjeiből és a róluk szóló 

mozgóképekből. 

 V. Kőszegi Filmes Napok - Kőszeg, 2021. május 25-26. 

A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület rendezvénye, melyen az együttműködési 

megállapodás részeként szakmai megvalósítóként vesz részt a könyvtár munkatársa is. 

Közösségi együttlét, ahol a filmkészítés elméleti és gyakorlati technikáival 

ismerkedhetnek meg a speciális filmes közösségek. 

 ONLINE Filmes Nap - 2021. szeptember 8. 

A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület rendezvénye, melyen az együttműködési 

megállapodás részeként szakmai megvalósítóként vesz részt a könyvtár munkatársa is. 

Virtuális közösségi együttlét, ahol a filmes csoportok egy időben, de az ország 

különböző helyszínein készítenek filmeket és mutatják be azokat a világháló 

segítségével. 

 Rumi filmkészítés: Nézőpont projekt 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Rum-Kastély EGYMI Nézőpont elnevezésű filmes 

és/vagy fotós projektje, amelyben a rumi médiaszakkörös diákok munkáját Boros 

Ferenc kollégánk segíti.  

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás: 

A központi állami támogatás (OIK) és a Berzsenyi könyvtár saját forrásainak felhasználásával 

2021-ben is biztosítjuk a Vas megyében élő horvát, német és szlovén nemzetiségek 

anyanyelvi kultúrájának megőrzését segítő könyvtári dokumentumellátást. 

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral együttműködésben végezzük a 

muravidéki magyar lakosság könyvellátását. E célra terveink szerint 300.000 Ft-ot fordítunk. 

Gondoskodunk a nemzetiségi könyvellátás részére beszerzett dokumentumok lelőhely-, 

egyedi és csoportos leltárkönyvi nyilvántartásáról, az új dokumentumok érintett települések 

közti elosztásáról és kiszállításáról, koordináljuk a muraszombati csereanyag kiszállítását. A 

nemzetiségi gyűjteményből elavulás, rongálódás miatt 350 kötet kivonását tervezzük. 

Nemzetiségi településeinkre anyanyelvi kultúra ápolását segítő könyvtári rendezvény 

szervezését tervezzük: 
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Település Program Alkalom Nyelvterület Létszám 

Felsőszölnök Szlovén nyelvű könyvajánló gyerekeknek 1 szlovén 15 

Horvátzsidány Horvát nyelvű Ringató foglalkozás 1 horvát 10 

Peresznye Horvát nyelvű Ringató foglalkozás 1 horvát 10 

Pornóapáti Német nyelvű mesefoglalkozás 1 német 15 

 4  50 

 

b. távolról elérhető szolgáltatások 

 

 a meglévő kommunikációs csatornáinkon (honlap, közösségi média) fokozzuk 

jelenlétünket, az olvasóinkkal való kapcsolattartás működtetése a 2020-ban bevált 

módokon; 

 online elérhető tartalmakra vonatkozó ajánlók készítése,  

 a böngészést kiváltó dokumentumajánlók különböző csatornákon való közzététele + 

könyvteraszos csomagokba nyomtatott ajánlók elhelyezése,  

 az újonnan digitalizált tartalmak online népszerűsítése, 

 online rendezvények 

 könyvterasz. 

 

c. területi ellátás (bővebben kifejtve a 11. pontban) 

A Berzsenyi könyvtár 2021-ben is a kulturális törvény előírásai alapján végzi megyei területi 

ellátó tevékenységét, különös figyelmet fordítva a folyamatos együttműködésre, és a 

segítségnyújtásra. 

2021-ben Vas megye 216 településéből nyilvános könyvtár 13, KSZR szolgáltató hely 203 

helységben működik. Könyvtári szempontból ellátatlan Vas megyei település nincs. 
 

 

7. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS 

2021-es tervezett minőségcéljaink: 

1. Arculatmegújítás honlapfejlesztéssel kombinálva (NKA pályázati tevékenységgel 

összehangolva) 

2. Belső Kontroll Kézikönyv megújítása 

 

a. Elégedettségmérés, önértékelés 

Elégedettségmérés tervezése 2021-ben:      I   /   N 

Munkatársi elégedettségmérés tervezése 2021-ben:      I   /  N 

Önértékelés tervezése 2021-ben:      I   /  N 
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b. települési könyvtárak minősítésének koordinációja, előkészítése (1997. évi 

CXL törvény 66 §. j) pontja alapján) 

Körmend és Szentgotthárd a két város, amelynek újonnan kinevezett könyvtárigazgatóival 

tárgyalunk a minősítésre való felkészülésről. 

 

8. TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS KIADVÁNYOK 

 

 Kiadóként 2021-ben is megjelentetjük az Életünk című folyóiratot, 12 számmal (ebből 

kettő összevont). A 2021/3-4. szám a szombathelyi kőszínház 140 éves jubileuma 

apropóján jelenik meg. Az anyagok összegyűjtésében, összeállításában, a lapszám 

megszerkesztésében két munkatársunk vesz részt.  

 Az Életünk főszerkesztője, Alexa Károly tanulmánykötete terveink szerint márciusban 

kerül nyomdába. 

 Gyűjtőmunkával támogatunk egy, a Vas Megyei Önkormányzat gondozásában 

megjelenő és a Vas megyei identitást, lokálpatriotizmust középpontba állító kötetet. 

 Munkatársunk állítja össze Heckenast János szombathelyi születésű építész, 

műemlékvédelmi szakmérnök, szakíró bibliográfiáját a Vasi életrajzi bibliográfiák 

sorozat keretében. 

 Idén is ajánló bibliográfiát állítunk össze az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Verseny témáihoz.  

 A könyvtár muzeális köteteinek feltárását és gondozását végző kollégáink 

közreműködésével, előzetes kutatómunkájával válogatást (tárlatot) készítünk az 

intézmény muzeális és helyi egyháztörténeti dokumentumaiból az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus apropóján. 

 

További tervek 

 

 Ajánlók készítése: hónap könyve, Életünk ajánlók, kiadványok Vas megye 

kirándulóhelyeiről, idegenforgalmi látnivalóiról (ajánló a megye felfedezéséhez) 

 Ajánló bibliográfiák készítése: romantikus könyvek (tematikusan válogatva), háborús 

szépirodalom, biblioterápia - segítő könyvek 

 DVD ajánlók készítése: magyar filmekről a magyar film napjához kapcsolódva, 

olvasói igényre állatos filmekről, gyerekkönyvtárral közösen kisgyerekeknek vagy 

babáknak vegyes összeállítás, krimi vagy thriller témában. 

 

 

9. PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

Könyvtári együttműködés 

Továbbra is ápoljuk kapcsolatainkat a hazai és határon túli könyvtárakkal, elsősorban könyv- 

és folyóiratcsere formájában, valamint részt veszünk a szakma érdekképviseleti szerveinek 
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(Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári 

Tagozata, KKDSZ) munkájában. 2021-ben is részt veszünk a Mikes Kelemen Programban és 

„Az én könyvtáram" címen megvalósuló országos hatókörű könyvtári projektben. Ez utóbbi 

keretében idei évi vállalásaink: 

 Robotika (az olvasótábor keretében) 

 Hogyan lesz a könyvkupacból könyv 

 Széllel slamben 

 Régen volt, hogy is volt? 

 

 

Közgyűjteményi együttműködés 

Továbbra is folytatjuk a kiadványértékesítést és -cserét társintézményeinkkel. A Savaria 

Megyei Hatókörű Városi Múzeum keretében működő Vasi Múzeumbarát Egylettel 

rendszeresen szervezünk közös programokat, könyvtári foglalkozásokat. 2021-ben 

együttműködünk a civil szervezet Trianon pályázatának megvalósításában, a Nemzeti 

Összetartozás Éve apropóján. Ennek keretében, az Ünnepi Könyvhéten Trianon más slam-mel 

(slam poetry és szövegtárgy készítése) címmel irodalmi estre kerül sor intézményünkben. 

Feladatokkal, könyvtári dokumentumokkal, partneri kapcsolatainkkal és teremmel segítjük az 

Összenő, ami összetartozik – Trianon emlékezete Vas vármegyében címmel meghirdetett 

középiskolás vetélkedőt, valamint a könyvtárban kerül megrendezésre Molnár Dániel Trianon 

zenei élete című előadása. A 2022-re tervezett „Vas megyei kismúzeumok kincsei” című 

kiállításhoz az idei évben megkezdődik az anyaggyűjtés. 

A Vasvári Békeház Képzőgyűjteményi Gyűjtemény évenkénti tematikus tárlatának helyszíne 

a könyvtár: 2021-ben Virágok vetélkedése címmel nyílik kiállítás. 

 

Közművelődési együttműködés 

Kulturális tárgyú együttműködés (helyismereti/helytörténeti munka, kiadványkészítés, 

kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, pályázatírás) keretében 2021-ben is 

szervezünk közös programokat a Szombathelyi Zsidó Hitközség és Bernstein Béla Kulturális 

Központtal, a Szombathelyi Szépítő Egyesülettel, a Vas Megyei Honismereti Egyesülettel és a 

H+ Média és Kulturális Egyesülettel. 

Már hagyománya van intézményünkben a Roma Kulturális Napoknak, amelynek keretében 

közös programokat szervezünk, ill. az intézmény lehetőséget nyújt a roma irodalom és 

képzőművészet képviselőinek a bemutatkozásra. Együttműködő partnerünk Szombathely 

MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata.  

Továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot a Burgenlandi Rádióval, munkatársaikat rendszeresen 

tájékoztatjuk a könyvtári rendezvényekről. 
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Közművelődési tevékenység szociális szolgáltatást végző intézményeknél 

Havonta cserélünk olvasnivalót: 

 Szociális Szolgáltató Központ, Szakosított Szociális Intézet; Savaria Rehab Team 

Kolozsvár utcai otthona; az autista fiatalokat gondozó Holnap Háza. 

 

További kapcsolatok: 

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

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Vas Megyei Szervezete. 

 

Közoktatási együttműködés 

A könyvtár a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) keretében a könyvtári 

digitalizálási pályázat támogatásával három oktatási célú digitális tartalmat állított össze. A 

tananyagok összeállításában két pedagógus működött közre, egyikőjük a VMSZC Puskás 

Tivadar Szakképző Iskola és Kollégiumból, másikuk a Zrínyi Ilona Általános Iskolából. A 

tartalmak kipróbálására a pandémiás korlátozások miatt nem volt lehetőség, tanóra, ill. 

szakkör keretén belüli bemutatásukat 2021-ben tervezzük. Tervezzük még virtuális séták 

megvalósítását telefonos applikáció formájában, amelyek idegenforgalmi és oktatási célt 

szolgálnának. A tematikák kidolgozásánál szintén általános és középiskolás pedagógusokkal 

szeretnénk együttműködni: 

 a helytörténeti ismeretbővítést céloznák meg azok a virtuális séták, amelyek a 

megyeszékhely történetét mutatnák be emléktáblák és emlékművek segítségével,  

 korszakonként tematizálva,  

 kapcsolódva a történelemórák tananyagához.  

 

Jó kapcsolatot ápolunk a szombathelyi Művészeti Szakiskolával, a Jurisich Miklós 

Gimnáziummal (Kőszeg) és a Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 

Készségfejlesztő Iskolával (Rum-Kastély EGYMI). Diákjaik rendszeres résztvevői a könyvtár 

képzőművészeti pályázatainak. A Máskép(p) 2020 helytörténeti fotó- és filmpályázat 

díjazottjai között is ott voltak tanulóik. A pályázat eredményhirdetésére 2021. február 9-én 

került sor online formában, a könyvtár YouTube csatornáján. A beérkezett filmes alkotások 

megtekinthetőek: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1pyQJ43fSDs-cpI-

5TnlXfmZEDWfNP3B A fényképekből a pandémiás helyzet feloldását követően tárlatot 

szervezünk. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1pyQJ43fSDs-cpI-5TnlXfmZEDWfNP3B
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1pyQJ43fSDs-cpI-5TnlXfmZEDWfNP3B
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A könyvtár közreműködik a Rum-Kastély EGYMI média szakkörös diákjaival, bemutatkozási 

lehetőséget ad az értelmileg akadályozott gyermekeknek, fiataloknak, hogy filmjeiket 

bemutassák az általunk szervezett eseményeken. 2021. szeptember 23-án kerül sor a könyvtár 

és a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület közös esélyegyenlőségi rendezvényére, amelyen 

az érdeklődők válogatást láthatnak a fogyatékossággal élő és pszichiátriai beteg alkotók által 

készített és róluk készült mozgóképekből. 

 

Továbbra is helyet kívánunk biztosítani bérlős partnereinknek: Ringató, Etka Jóga, Bibliai 

Szabadegyetem, gyógytorna. 

 

10. PR/MARKETING/KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 A könyvtár jó kapcsolatot ápol a helyi média (nyomtatott és elektronikus sajtó, helyi 

televízió, rádiók, online oldalak) képviselőivel.  

 A könyvtár közösségi felületein (honlap, Facebook, Instagram) naprakészen, azonnal 

megosztjuk az intézmény működésével, tevékenységével kapcsolatos új 

információkat.  

 Az intézmény „hirdetései” megjelennek a város több pontján felállított digitális 

hirdetőoszlopokon. 

 Programjainkról, szolgáltatásainkról szórólapokat, plakátokat helyezünk ki az 

intézményben, nagyrendezvények esetében a város egyéb, frekventált pontjain (pl. 

Savaria Tourist). 

 NKA pályázat keretében (A Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 

intézményi imázsának erősítését szolgáló projektek megvalósítására c.) megújul 

honlapunk, arculati kézikönyvünk elkészül. A projekt keretében megvalósuló 

fejlesztések hozzájárulnak majd a könyvtár egységes képének további erősítéséhez, az 

információk hatékonyabb közvetítéséhez. A tervezett hírlevél küldési funkció honlapra 

való beépítésével a könyvtár még hatékonyabb kommunikációt tud majd folytatni 

olvasóival, látogatóival. 

 Az új Szikla integrált könyvtári rendszer bevezetése hatékony kommunikációt tesz 

lehetővé olvasó és könyvtár kapcsolatában. A felhasználóbarát, automatizálható 

üzenetküldés a könyvtárról kialakított képet pozitív irányba mozdítja. 

 A hagyományos és egyedi szolgáltatásainak népszerűsítésére 2020-ban megkötött 

marketingszerződéseket (H+ Média és Kulturális Egyesülettel és az f21.hu online 

oldalt üzemeltető Nyolc Ág Kultúraközvetítő Betéti Társasággal) a 2021-es nyitást 

követően újra kötjük. 
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11. A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR A MEGYE TERÜLETÉN 

MŰKÖDŐ TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAKAT ÉRINTŐ ÁLLAMI FELADATAI  

a. a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 

elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokról, 

Figyelemmel kísérjük a Vas megyében működő nyomdák és sokszorosítók kötelespéldány-

szolgáltatási kötelezettségének teljesítését, kiadványaikat helyismereti állományrészünkben 

gyűjtjük: 

 a beszolgáltatott kötelespéldányok átvételét és nyilvántartását végezzük, 

 az ismert, de be nem szolgáltatott kiadványok reklamálását végezzük, 

 kapcsolatfelvétel történik a nyomdákkal és kiadókkal, valamint tájékoztatásuk a 

kötelespéldány-szolgáltatás jogi szabályairól. 

 

ODR tevékenység: az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként a könyvtár 

szolgáltatási tevékenysége nyomán érkező támogatást a régióban és az országos könyvtárközi 

kölcsönzésben igényelt dokumentumok beszerzésére fordítjuk. A MOKKA-ODR 

adatbázisába exportáljuk az új gyarapodások rekordjait. 
 

b. a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 

kapcsolatos feladatokról, 

Az év során a nyilvános könyvtárak részére két alkalommal szervezünk értekezletet. 

Megújítjuk meg a Vas Megyei KSZR-ben szolgáltatásközvetítést végző városi könyvtárakkal 

(6 könyvtár) kötött Együttműködési Megállapodást. 

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

szervezzük az októberi könyvtári hét megyei rendezvénysorozatát, elkészítjük a kapcsolódó 

pályázatot, és határidőre gondoskodunk a kapcsolódó szakmai beszámoló elkészítéséről. 

Szervezzük a XXVII. Vas Megye Könyvtári Nap programját. 

 

c. a települési könyvtárak tevékenységét segítő 2021-ben nyújtott 

szolgáltatásokról, 

 

2021-ben is koordináljuk a megye nyilvános könyvtárainak, könyvtári szolgáltató helyeinek 

és szakkönyvtárainak statisztikai adatszolgáltatását. Határidőre elvégezzük az adatsorok 

ellenőrzését, elektronikus rögzítését, véglegesítését. Segítjük a nyilvános könyvtárak éves 

beszámolójának, munkatervének elkészítését, elvégeztük a szakmai ellenőrzést és 

gondoskodtunk a Könyvtári Intézet felületére való feltöltésről. 

Szükség szerint közreműködünk a kisebb települési nyilvános könyvtárak állományának 

gondozásában, az elavult, rongált művek kivonásában. 

 

d. az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzés végzéséről, 

 

 Alapfokú könyvtárosi tanfolyam indítása a szolgáltató helyeken feladatot ellátó új 

könyvtárosoknak. 
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 Előzetes igényfelmérés alapján koordináljuk a Könyvtári Intézet kihelyezett 

tanfolyamainak megvalósulását. 

 

e. a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációjáról, az ennek keretében 

megtett javaslatokról 

2020-ban megrendeltük a Vas megyei KSZR lelőhely-adatbázis és közös katalógus 

létrehozását a Szikla-21 IKR-rel a Netlib Kft-től. Ennek kivitelezése jelenleg is zajló 

tevékenység. 

f. a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével 

kapcsolatos feladatokról, 

Terveink között szerepel (árajánlat kérési fázisban van) egy közös Vas megyei digitalizált 

tartalomszolgáltató adatbázis létrehozása: kb. 7 vasi várossal és kb. 22 kistelepüléssel 

indulásképpen, amelyet később lehet fejleszteni, csatlakozni hozzá. Elsőként a BDK 

digitalizált tartalmainak (Vasi Digitális Könyvtár) az új alapokon nyugvó elhelyezését 

szeretnénk megoldani, erre épülne a megyére kiterjesztett adatbázis. 

 

12. A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY OKOZTA VÁLTOZÁSOKRÓL  

a. új szolgáltatások működtetése a megváltozott pandémiás helyzetben a 

könyvtárhasználók kiszolgálására 

 

 épületfüggetlen új szolgáltatásokat vezettünk be (a böngészést kiváltó 

dokumentumajánlók különböző csatornákon való közzététele + könyvteraszos 

csomagokba nyomtatott ajánlók elhelyezése), 

 meglévő kommunikációs csatornáink kihasználása (honlap, közösségi média),  

 az újonnan digitalizált tartalmak online népszerűsítése (helytörténeti vetélkedő, 

helytörténeti morzsák), 

 online rendezvény (streamelve), 

 könyvterasz (az online katalógus használatának népszerűsítése is + könyvtárhasználati 

segédlet Fb-on, Instán). 

 

b.  milyen segítséget nyújt a megyei könyvtár a veszélyhelyzet és a járványügyi 

készültség alatt a megye területén működő települési könyvtárak számára? 

Telefonos szakmai konzultáció a korlátozó intézkedések könyvtári szolgáltatásokat érintő 

hatásáról, és a veszélyhelyzetben is működtethető szolgáltatásokról. 

 

 

 


