
 1. sz. melléklet

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról
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Vonatkozó jogszabályok:

A beküldött beszámoló és munkaterv tartalmilag illeszkedik a sablontervhez.

A beküldött beszámoló és munkaterv terjedelemben illeszkedik a sablontervhez.

A beszámoló és munkaterv tartalmi elemei könnyen értelmezhetők és logikusan felépítettek.

A munkaterv és a beszámoló egymásra épül.

A megadott sablonterv struktúrát ad a 

beszámolónak, és segít, hogy a különböző 

részek közötti összefüggések követhetők 

legyenek, ezért érdemes követni azt. 

Természetesen, ha logikailag indokolt, el lehet 

tőle térni, de ügyeljenek rá, hogy ne 

maradjanak ki lényeges részek.

A beküldött beszámoló még a rövidítés után is 

jelentősen túllépi a megadott karakterszámot. 

Kérjük a jövőben a tömörebb, lényegretörőbb 

megfogalmazást amit könnyebb elkésízteni - 

egyúttal átlátni és értékeln is.

Általános elvek érvényesülése
Megfelelősség

Megjegyzés
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a. fizikai terek állapotának változása

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása

c. egyéb infrastruktúra

a. kompetenciafejlesztés (a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) 

EMMI rendelet alapján)

Megjegyzések, szöveges értékelés:

A munkatervből hiányzik a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet szerinti kompetenciafejlesztésre vonatkozó rész.

4. Infrastruktúra

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

b. a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését

Megjegyzések, szöveges értékelés:

A stratégiai célok eredményességének értékeléséhez elengedhetetlen, hogy legyenek konkrét, megfogható célok, és időbeli tervezés, ahol meghatározható, hogy adott időpontra meddig jutunk az 

adott probléma megoldásában. Ennél a résznél a jelenlegi stratégiai terv szerinti haladásról szükséges beszámolni - arról, hogy a tárgyévben mit sikerült megvalósítani a kitűzött stratégiai célok 

eléréséhez. A beküldött beszámoló inkább általános, kevésbé megfogható célokat (vagy szemléletmódokat) sorol fel az elért eredmények helyett. Habár a b) pontnál fel van sorolva két konkrét 

eredmény, amit pályázati tevékenység útján sikerült elérni, a két rész között elveszik a kohézió. Nem követhető, hogy mik voltak a stratégiai tervben szereplő célok, illetve hogy az itt leírt eredmények 

valóban azokhoz a célokhoz köthetők-e. 

3. Szervezet

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által

Megjegyzések, szöveges értékelés:

1. Rövid összefoglaló 

A beszámoló vonatkozó része

a.       sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján)

A beszámoló és a munkaterv részletes értékelése

A beszámoló vonatkozó része tartalmilag megfelel. Terjedelemben jelentősen hosszabb, mint a sablontervben megadott 2000 karakter - a jövőben rövidebb, lényegretörőbb megfogalmazás szükséges. 

A Kultv. 59/A. § bekezdése által a webarchiválás kapcsán előírt, az Országos Széchényi Könyvtárral való együttműködés nem tekinthető a "tárgyévi fejlesztések, innovatív lépések" között felsorolandó 

eredménynek. A munkaterv vonatkozó része kapcsolódik a beszámolóhoz, és szakmailag megfelel. A Vasi Digitális Könyvtár megújítása és a helytörténeti applikáció fejlesztése kezdeményezések 

egyértelműen illeszkednek az innovatív lépések kategóriájába. 

2. Stratégiai célok végrehajtása 

b.      tárgyévi fejlesztések, innovatív lépések

c.       az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények

A munkaterv vonatkozó része
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Megjegyzések, szöveges értékelés:

7. Minőségirányítás 

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

a. használói elégedettségmérés

b. önértékelés

c. települési könyvtárak minősítésének koordinációja, előkészítése (a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 66 §. j) 

pontja alapján)

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

stb.) kialakított szolgáltatások eredményei
b. helyben elérhető szolgáltatások

c. távolról elérhető szolgáltatások

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

Megjegyzések, szöveges értékelés:

A terjedelmi limitet ez a rész is jelentősen túllépi, a következő évben ezt a szakaszt szükséges lerövidíteni. A célcsoportok számára kialakított szolgáltatásokat elegendő felsorolásszerűen szerepeltetni, 

viszont fontos a helyben elérhető és távolról elérhető szolgáltatásokra is hasonló módon kitérni. Amennyiben szükséges a szolgáltatások részletes bemutatása, úgy az mellékletben minden további 

nélkül megtehető. A távolról elérhető szolgáltatásoknál a 12. ponthoz kalauzol a beszámoló, de szerkezetileg érdemes ezeket a szolgáltatásokat ennél a pontnál bemutatni. (Ezen szolgáltatások 

konkretizálása hiányzott a 12. pontnál, de az a szakasz kimondottan a pandémia hatására vonatkozik.) A területi ellátásnál is érdemes a szolgáltatásokra helyezni a hangsúlyt. A munkaterv 

tartalmazza a fenti tartalmi elemeket, de a területi ellátásra vonatkozóan itt is a megfoghatóbb területi szolgáltatásokról lenne szükséges beszámolni.

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások

e. online felületek (honlap, közösségi média)

d. digitalizálás

Megjegyzések, szöveges értékelés:

6. Szolgáltatások

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

5. Gyűjteményi információk 

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés

b. gyűjteményfeltárás

c. állományvédelem

Megjegyzések, szöveges értékelés:
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Megjegyzések, szöveges értékelés:

Megjegyzések, szöveges értékelés:

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

9. Partnerségi együttműködések 

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási együttműködés és az 

önkéntesség

Tudományos kutatás és kiadványok 

Megjegyzések, szöveges értékelés:

a. a könyvtár megjelenése médiumokban

b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, kommunikáció)

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

11. A megyei hatókörű városi könyvtár a megye területén működő települési könyvtárakat érintő állami 

feladatairól szóló összefoglaló 

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

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

katalógus építésével kapcsolatos feladatokról

b. a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével kapcsolatos 

feladatokról

c. a települési könyvtárak tevékenységét segítő 2021-ben nyújtott szolgáltatásokról,

d. az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzés végzéséről,

e. a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációjáról, az ennek keretében megtett 

javaslatokról

f. a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos elvégzett 

feladatokról,

Megjegyzések, szöveges értékelés:
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12. A koronavírus-járvány okozta változásokról 

A beszámoló vonatkozó része A munkaterv vonatkozó része

a. a pandémia hatására kialakított új szolgáltatások milyen mértékben befolyásolták a 

szolgáltatási környezetet és ezek milyen módon voltak fenntarthatóak a 2021-es évben? 

b. hogyan befolyásolta a világjárvány az intézmény meglévő stratégiáját, illetve a középtávú 

stratégiai tervezést?

Erősségek

Fejlesztendő területek

Összesített értékelés

Javaslatok

A terjedelmi korlát betartása szükséges a jövőben. 

Megjegyzések, szöveges értékelés:

 A célok és eredmények fókuszáltabb, átláthatóbb kommunikálása: A beszámolóból tetten érhető, hogy a Berzsenyi Könyvtár dolgozói elkötelezetten végzik munkájukat, vannak újító 

kezdeményezéseik és eredményeik, de szükséges lenne ezeket jobban kiemelni és lényegretörőbben megfogalmazni a beszámolóban.

  A stratégiai tervezésre, és a stratégiai célok megvalósítási fázisainak nyomonkövetésére érdemesebb lenne nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen az is segíti a könyvtárat az eredmények elérésében és a 

fejlesztésben.
   A kimaradt részeknek kérjük a jövőben nagyobb figyelmet szentelni.

  A beszámoló és a munkaterv azt tükrözi, hogy a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár elkötelezett szakmai munkát végez. 

  Könyvtári tevékenységét a minőségirányítási elveknek megfelelően végzi.


