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Helyzetkép

1.1. A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás

megszervezése

Szervezeti kérdések:

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetéséért a József Attila Megyei és Városi

Könyvtárban a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály felelős. Az osztály humán és tárgyi

erőforrásai megfelelnek kistelepülések könyvtári ellátására. Négy munkatársunk szakmailag

felkészült, így képesek voltak 2016 során erőteljes módszertani támogatást nyújtani. Az

osztályon dolgozó munkatársak nem területi felosztás szerint végezték a munkájukat, hanem

funkcionális munkamegosztás alapján.

2016 elején a 4 fős kollektívában jelentős változás állt be. Az osztályvezetőn kívül

mindhárom státuszon kicserélődött a munkatársak személye, ettől a változástól a hatékonyabb

munkavégzés mellett azt reméltük, hogy még élőbbé válik a kapcsolattartás a települések és

az  ellátó  könyvtár  között.  Ugyanennek  a  szervezeti  átalakításnak  köszönhetően  a  KemLib

(Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok lapja) szerkesztése a Megyei Ellátási és

Módszertani Osztályhoz került, ezzel megyei módszertani lappá változott.

Fő célok, prioritások 2016-ban:

· Digitális kompetenciafejlesztés: minden KSZR-hez csatlakozó településen

tanfolyamot vagy előadást szerveztünk annak érdekében, hogy a kistelepüléseken élők

digitális tudását fejlesszük. Az előadók a megyei könyvtár, a kisbéri Wass Albert

Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai közül kerültek ki zömmel, továbbá

felkértünk a megyében élő, dolgozó, általunk elismert szakembereket is.

· Az olvasás, mint szabadidős forma népszerűsítése, különös tekintettel a gyermek- és

ifjúsági korosztályra. Gondosan válogatjuk a kistelepülési könyvtárak

gyermekolvasóinak beszerzett dokumentumokat, a 14 évesnél fiatalabb korosztály

programjait különös odafigyeléssel szervezzük. Tudatosítottuk a kistelepülési

könyvtárosokban azt, hogy a gyerekek könyvtárhasználatának bővítése kulcskérdés.

· A települési könyvtárak retrospektív állományának beillesztése és kereshetővé tétele a

József Attila Megyei és Városi Könyvtár integrált könyvtári rendszerében, különös

tekintettel az egyedi és helyismereti dokumentumokra. - 2016 során nagy előrelépést

tettünk ebben a feladatban. Az 59 települési könyvtár 77 %-a (45 könyvtár) teljes

egészében a TextLib integrált könyvtári rendszert használja, állományuk a megyei
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könyvtár katalógusában kereshető. Ez természetesen azt is jelenti, hogy egyedi és

helyismereti dokumentumaik is bekerültek a rendszerbe. 2016 során Epöl,

Máriahalom, Naszály és Vértessomló állományát vezettük be a TextLib-be, valamint

elkezdtük a munkát a következő településeken: Bokod, Dad, Kesztölc, Mocsa,

Neszmély, Szákszend, Szomód, Tokodaltáró és Süttő.

· A települési könyvtárosok szakmai fejlődésének biztosítása. Két alkalommal

szerveztünk szakmai programokat a települési könyvtárosok számára. Elsőként

bemutató foglalkozásokat láthattak az érdeklődök (helyismeret, KönyvtárMozi, Öko

és papírszínház témakörben) majd a könyvtári héten a József Attila Megyei és Városi

Könyvtár Ökoszemléletének kistelepülési kiterjesztésével ismerkedhettek meg.

· Könyvtárak felújítása, korszerűsítése: 2016 során Vértessomló és Naszály könyvtárát

újítottuk fel, valamint elkezdtük Pilismarót új könyvtárának a kialakítását is.

· Erőteljes PR munka - nagyon fontosnak tartottuk 2016-ban is, hogy a megye egész

lakossága megismerje tevékenységünket és a rendszerben lévő lehetőségeket.

Reklámanyagokat készíttettünk, újságcikkeket írtunk, rendszeresen frissítettük

honlapunkat. Törekedtünk arra, hogy a kistelepüléseken élő potenciális olvasókat

valóságos olvasókká „változtassuk”, ennek érdekében a Megyei Ellátási és

Módszertani Osztály munkatársai ellátogattak a falunapokra, ahol a kisebbeket

játszóházzal, könyvböngészdével, ajándékokkal, a nagyobbakat helyszíni

beiratkozással várták. A könyvtári sátornál megfordulókat tájékoztatták a könyvtári

szolgáltatásban meglévő lehetőségekről.

2015 folyamán Mocsa és Szákszend község jelezte, hogy csatlakozni kíván a Könyvtárellátási

és Szolgáltató Rendszerhez, így az ellátandó településeink száma 57-ről 59-re emelkedett.

A hatékony munkavégzés érdekében átgondoltuk megállapodásunkat a kisbéri Wass Albert

Művelődési Központ és Könyvtárral, költségtakarékossági szempontból nem hosszabbítottuk

meg a szerződést ezzel az intézménnyel, így 2016-ban a megyei könyvtár közvetlen ellátása

alá tartozik mind az 59 kistelepülési könyvtári szolgáltató hely.

Komárom-Esztergom megye könyvtári ellátása:

A megyében 76 település található, ebből 12 város. A fennmaradó 64 település nagyság

szerint az alábbi módon tagozódik:

0-500 fő: 6 település

501-1000 fő: 15 település
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1001-1500 fő: 13 település

1500 fő felett: 30 település

A 64 település 5 önkormányzata tart fenn önállóan könyvtárat (ezek közül mindegyiken 1500-

nál többen laknak), a fennmaradó 59 település a József Attila Megyei Könyvtár

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréhez csatlakozott.

Megyénkben ma minden településen biztosított a könyvtári ellátás, az erőforrások mégsem

elégségesek. A települések egy része még mindig nem képes biztosítani az állandó

könyvtárost, szerencsére ez a szám csökken.

1.2. Komárom-Esztergom megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban

Könyvtárak könyvtárak

száma (db)

Lakosságszám

összesen

Könyvtárellátási

Szolgáltató helyek

megyei könyvtár KSZR szolgáltató

helyeinek száma összesen

0 - 500 lakosú településen

6 2 251

 ebből könyvtárbusszal ellátott

település

0

megyei könyvtár KSZR szolgáltató

helyeinek száma összesen

501 - 1000 lakosú településen

15 10 753

 ebből könyvtárbusszal ellátott

település

0

megyei könyvtár KSZR szolgáltató

helyeinek száma összesen

1001 - 1500 lakosú településen

11 13 847

 ebből könyvtárbusszal ellátott

település

0 0

megyei könyvtár KSZR szolgáltató

helyeinek száma összesen

1501 - 5000 lakosú településen

27 60 915

Összesen 59 87 766

Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal

kötött megállapodás alapján

0 0
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A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat

együttesen ellátó szolgáltató helyek száma

11 18 308

ebből megkötött megállapodások száma 0 0

A megyében lévő kistelepülések száma, ahol jelenleg nincs semmilyen könyvtári ellátás: 0 db

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár által ellátott 59 település közül 24-ben működik

nemzetiségi önkormányzat: 15 településen német, 4 településen szlovák, 1 településen német

és szlovák, 4 településen roma önkormányzat működik.

1.3. Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken
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Összesen 87 766 8 898 67 685 10 006 1 060 122 131 275 33 262 4 721 38 858 57 642 21 768

1-500

lakosú

településen

2 251 483 2 843 503 2 61 5 907 2 334 198 1 851 2 870 2 150

501 - 1000

lakosú

településen

10 753 862 6 532 912 93 15 9 392 3 451 421 3 914 3 177 3 135

1001 - 1500

lakosú

településen

13 847 1 461 10 078 1 240 199 47 16 807 7 088 805 7 898 10 219 5 149

1501 - 5000

lakosú

településen

60 915 6 092 48 232 7 351 766 89 99 169 20 389 3 297 25 195 41 376 11 334

Az ellátandó lakosok száma a két újonnan csatlakozott településsel 5 %-kal nőtt. A

regisztrált használók száma 2015-hez képest 18 %-kal, a személyes használatok száma

16 %-kal, az OPAC használat 100 %-kal, a kölcsönzött dokumentumok száma 30 %-

kal, a helyben használt dokumentumok száma 10 %-kal, a 14 éven aluli regisztrált
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használók száma 30 %-kal, az általuk kölcsönzött dokumentumok száma 20 %-kal nőtt.

Ez a tendencia már 2015-ben is jelentős volt, a növekedés ütemét 2016-ban is megőriztük.

A táblázatból kitűnik, hogy a kistelepülési könyvtárakba átlagosan a lakosok 10 %-a (2015-

ben 9 %-a) van beiratkozva. A települések nagyságára lebontva ez az átlagos adat az alábbiak

szerint mutat árnyaltabb képet:

1-500 lakosú települések: 21 % (2015-ben 19%)

501-1000 lakosú települések: 8 % (2015-ben 7 %)

1001-1500 lakosú települések: 11 % (2015-ben 9 %)

1501-5000 lakosú települések: 10 % (2015-ben 9%)

A regisztrált felhasználók 53%-a gyermekkorú (2014-ben 48 %). Ez  a  magas  szám

rendkívül örvendetes, bár 11 könyvtárunk iskolai könyvtárként is működik. Célul kell

kitűznünk magunk és a települési könyvtárosok elé is, hogy a gyermekkorú olvasókat későbbi

életkorukban is megtartsák a könyvtárak.

A táblázat adatait egymással összevetve az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

· egy lakosra 0,8 könyvtárlátogatás jut (2015-ben 0,7).

· egy regisztrált felhasználó 9 alkalommal látogatott el 2016 során településének

könyvtárába.

· egy könyvtárlátogatás alkalmával 1,9 dokumentumot használtak helyben a

felhasználók.

· egy regisztrált könyvtárhasználó átlagosan 15 könyvet kölcsönzött ki 2015-ben.

· Ugyanez a mutató a gyerekekre vetítve szintén 12 db dokumentum.

Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes települések könyvtárainak használata nagyon-nagy

eltéréseket mutatnak (ez a táblázatból nem látszik). Ennek okát a könyvtárosok eltérő

elhivatottságában lájuk.
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1.4. Humán erőforrás

Személyi feltételek a kistelepüléseken
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Összesen 87 766 3,3

4

17 - - 6 0,1 43 0,75 2 0,03 5 0,09 5 0,09 73 %

1-500

lakosú

településen

2 251 2,1 5,1 - - 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0,16 83 %

501 - 1000

lakosú

településen

10 753 2,7 11,3 - - 0 0 11 0,7 0 0 4 0,3 2 0,13 93 %

1001 - 1500

lakosú

településen

13 847 3,3 15,8 - - 1 0,1 8 0.7 1 0,1 1 0,1 0 0 90 %

1501 - 5000

lakosú

településen

60 915 4 18,4 - - 5 0,2 18 0,72 1 0,04 0 0 2 0,08 50 %

2015–höz képest a nyitvatartási órák száma hárommal nőtt. Ez még mindig nem éri el a

kívánt értéket, de elmondható, hogy az átlagot egy-egy kirívó könyvtári szolgáltatóhely rontja

heti 2-6 órás nyitva tartásával.

A kistelepülések könyvtárainak humán erőforrás-ellátottsága nem mindenhol felel meg a

kívánatosnak. Legrosszabb helyzetben az 1500 fő feletti lakosságszámú települések vannak,

az önkormányzatok számára nagy nehézséget okoz a megfelelő képzettségű könyvtáros

1 Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
működéséről
5. § (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat

ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel,
gb) 1500–2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel,
gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel
és könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.
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kinevezése. A fluktuáció megszűnőben, ez segíteni fogja a továbbiakban munkánkat. A

könyvtárosok digitális és könyvtárszakmai kompetenciái 2015 óta javultak, de még mindig

akadnak hiányosságok, ez 2016 során megnehezítette a munkánkat.

A települések polgármesterei felé jeleztük, ha a könyvtáros végzettsége nem megfelelő, ennek

köszönhetően 1 fő elvégezte a segédkönyvtárosi képzést. További beiskolázások 2017 során

is várhatók.

A legtöbb önkormányzat részmunkaidőben alkalmazza könyvtárosát, a részmunkaidő a

legtöbb esetben a nyitvatartási időre vonatkozik, így a belső munkákra a könyvtárosoknak

nem marad idejük.



1.5. A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei
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Összesen 87 766 6 11 4 24 14 0 28 31 39 14 6 0 31 17 10 1 69 28 8 22 1 59 0 59

1-500

lakosú

településen

2 251 0 0 3 2 1 0 3 3 3 1 2 0 3 1 2 0 36,8 3 0 3 0 6 0 6

501 - 1000

lakosú

településen

10 753 1 2 0 6 6 0 6 9 10 4 1 0 8 5 2 0 64,4 9 0 4 2 15 0 15

1001 - 1500

lakosú

településen

13 847 1 7 0 2 1 0 5 6 6 3 2 0 5 3 2 1 66 6 2 2 1 11 0 11
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1501 - 5000

lakosú

településen

60 915 4 2 1 14 6 0 14 13 20 6 1 0 17 6 4 0 65,7 12 5 7 3 27 0 27



1.6. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 2016-os kistelepülési könyvtári kiegészítő

támogatást az alábbi módon használta fel:

Kiadástípusok
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A kiadások 68 %-át (35 796 566 Ft) a dologi ráfordítások jelentették. Nem véletlenül olyan

nagy ez a szám, hiszen ebbe a csoportba tartozik

· a dokumentumbeszerzés (22 350 000 Ft),

· rendezvények (8 168 748 Ft)

· PR költségek (1 561 080 Ft)

· egyéb dologi kiadások (gépkocsi költségei, könyvtárosképzés, infokommunikációs

költségek, szállítási költségek, közbeszerzés, bankköltség, irodaszerek, kézműves

anyagok)  (2 527 582 Ft)

A dokumentum igények benyújtását a könyvtárosokra bíztuk, remélve, hogy így azok a

könyvek, folyóiratok, stb. kerülnek a kiskönyvtárakba, amelyekre valóban igény van. A

könyvtárosok az Új Könyvek jegyzékéből választhatták ki a megrendelendő

dokumentumokat, illetve saját beszerzéseket is bonyolítottak. Nem minden településen éltek

azonban ezzel a lehetőséggel, a könyvtárak 70 %-nál az osztály munkatársai állították össze a

megrendelőjegyzéket, figyelembe véve a településen élők demográfiai összetételét.

A dologi kiadások nagy részét a könyvtári foglalkozások anyagköltsége tette ki. Nagy

örömünkre szolgált, hogy sok programot a könyvtárosok a saját kreatívitásukra alapozva

szerveztek meg: rengeteg kézműves foglalkozás, családi barkácsolást bonyolítottak le,

melynek személyi kiadási oldala nem volt, csupán a kellékeket szerezték be az állami

támogatást felhasználva a kistelepülési kollégák.

Beruházás, fejlesztés:

2016 során beszerztük azokat az eszközöket, melyek elavultak, így erre az évre már minden

könyvtár rendelkezett az alábbiakkal

· 1 db internetes könyvtárosi számítógép

· 1 db olvasói számítógép

· 1 db multifunkcionális nyomtató

· 1 db fényképezőgép

A KönyvtárMozi szolgáltatás fejlesztéséhez és bővítéséhez laptopot, vetítővásznot, televíziót,

hangberendezést vásároltunk az érintett települési könyvtáraknak.

Az egységes ellátás érdekében plasztikkártya nyomtatót is vásároltunk és elkezdtük az új

plasztik olvasójegyek nyomtatását.
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Könyvtárfelújítás: Ebben az évben – bár több településen is próbálkoztunk – Vértessomló

községi könyvtárát sikerült felújítanunk. Amellett, hogy állományát regisztráltuk a

TextLibben, új bútorokat (olvasói asztalokat, számítógépasztalt, szőnyeget, babzsákfotelt,

könyvtárosi széket), valamint 2 db számítógépet vásároltunk.

Személyi kiadások:

Ez a kiadástípus két csoportra osztható:

· Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és munkakörön túli feladatra:

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár munkatársainak előadásaira, és a

különösen aktív kistelepülési könyvtárosok munkakörön túli megbízási díja.

· Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és közreműködőinek megbízási díjai: a

települések a József Attila Megyei és Városi Könyvtár módszertani segítségével

aktívan, kreatívan és hatékonyan szervezték meg olvasás- és könyvtárnépszerüsítő

programjaikat.

2016-ban a NAV vizsgálat folyt könyvtárunkban, és megállapította, hogy egyes esetekben

jogtalanul igényeltük vissza az ÁFÁ-t, ezért annak visszafizetésére kötelezett. Ez 5,5 millió

Ft-ot jelent.

A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások

1.7. Állománymenedzsment

1.7.1. Gyűjteményfejlesztés

2016 folyamán 17 340 db dokumentumot szereztünk be (vétel+ajándék) a kistelepülési

könyvtárak számára. Az 59 településre 417 folyóiratcím jár.

Gyarapodás módja szerint 2016

Darab Érték

Vétel 14 223 22 350 000 Ft

Ajándék 3 117 7 528 671 Ft

Összesen 14 340 29 878 671 Ft
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Gyarapodás vétel

dokumentumtípusok szerint

2016

Darab Érték

Könyv 13 856 20 086 618 Ft

AV 367 516 956  Ft

Folyóirat (417 cím) 1 746 426 Ft

Összesen 14 223 +folyóirat számok 22 350 000 Ft

Az állami kiegészítő támogatás 42 %-át költöttük el dokumentum beszerzésre. A

dokumentumokat szinte teljes egészében a közbeszerzést elnyerő Kello-tól szereztük be. A

számadatok alapján az általunk ellátott lakosságból 6 főre jutott egy dokumentum beszerzése.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től történő beszerzés több előnnyel járt a Könyvtárellátási

Szolgáltató Rendszer számára:

- 10 %-os kedvezményt biztosított minden CD, DVD, hangoskönyv, folyóirat, szak- és

kézikönyv megrendelésekor.

- 33 %-os kedvezményt biztosított a könyvek vásárlásakor.

- A beszerzett dokumentumokat felszerelve kaptuk meg.

- A települési könyvtárosok személyes vásárlásaikkor is megkapták a 33 %-os

kedvezményt.

- Szállítási- és postaköltség nem terhelte a Könyvtárellátótól érkezett

dokumentumszállításokat.

Azáltal, hogy a fent említett kedvezményekkel tudtuk a településeknek megvásárolni a

dokumentumokat és ÁFA visszaigénylők is vagyunk (nettó áron tudtuk a beszerzéseket

bonyolítani), nagyobb mennyiségű dokumentumot tudtunk rendelni településeink számára.

A KELLO által beszerzett könyvek felszereltsége munkaidő megtakarítást jelentett.

A személyes vásárláskor kapott 33 %-os kedvezmény szintén motiváló erőt jelentett a

települési könyvtárosok számára.

A 2016-os év utolsó negyedévében több problémával kellett szembesülnünk a Könyvtárellátó

Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban. Szeptemberben megújult a honlapjuk, korszerűbb lett,

viszont azóta a korábbi rendeléseinket nem látjuk. Mivel az újdonságok hamar elfogytak, az

évente négyszeri rendeléskor a települések nem jutottak hozzá az új könyvekhez. Gyakran

előfordult, hogy a kosárba helyezéstől a rendelés leadásáig a dokumentumok közel fele már

nem volt raktárkészleten. Ezek pótlása sok esetben elmaradt. A számlázásnál is adódtak
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problémák. Előfordult, hogy a nyelvkönyveknél nem kaptuk meg a 33% kedvezményt, olyan

könyveket kaptunk, amit nem rendeltünk, valamint az előző évektől eltérően a számla mellé

nem kaptunk szállítólevelet, ezért minden számlát lemásoltunk, hogy a településre tudjunk

küldeni listát. A hiányzó dokumentumok pótlása pedig több rövidebb számlát eredményezett.

1.7.2. Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása
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Összesen 87 766 325 489 80 % 80 % 30 % 80 % 80 %

1-500

lakosú

településen

2 251 22 890 75 % 75 % 30 % 75 % 75 %

501 - 1000

lakosú

településen

10 753 81 896 64 % 94 % 30 % 94 % 64 %

1001 - 1500

lakosú

településen

13 847 58 762 83 % 72 % 30 % 83 % 83 %

1501 - 5000

lakosú

településen

60 915 161 941 72 % 75 % 30 % 72 % 72 %

Megyénkben a legtöbb községi könyvtár (főleg a legnagyobb települések)

dokumentumállományának egy része tartalmilag elavult, régi kiadású, fizikailag rongálódott

könyveket tartalmazott. Ennek megszűntetésére erőteljesen selejteztünk a településeken, az

állomány 20 százalékát selejteztük le. Az állomány nagysága több kistelepülési könyvtárban
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még mindig nem indokolt, selejtezésüket megnehezíti a könyvtárosok „ragaszkodása”

könyveikhez.

Selejtezés történt Bokod, Dad, Epöl, Kesztölc, Máriahalom, Mocsa, Naszály, Neszmély,

Szákszend, Szomód, Tokodaltáró, Süttő, Vértessomló településeken.

1.8. Dokumentumszolgáltatás

A dokumentumszolgáltatás tekintetében a településekkel kötött megállapodásokban a József

Attila Megyei és Városi Könyvtár az alábbiakat vállalta és teljesítette:

1. Rendszeresen gyarapítja a szolgáltató hely könyvtári állományát az Önkormányzat

által kijelölt könyvtári szolgáltatást végző személy (továbbiakban könyvtáros)

közreműködésével.

2. A lehetőségeket figyelembe véve soron kívül beszerzi és feldolgozza a könyvtárostól

indokoltan érkező egyedi gyarapítási igényeket.

3. A könyvtári szolgáltató hely nyilvános könyvtári állományát egységesen

nyilvántartásba veszi számítógépes adatbázisában. Az új dokumentumokat a könyvtári

használatra előkészítve, felszerelve (raktári jelzet, vonalkód) negyedévenként

kiszállítja a szolgáltató helyre.

4. Biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak

igénybe vételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a használók kéréseit,

ha a könyvtári szolgáltató hely gyűjteményében nem található meg a kért könyvtári

dokumentum vagy információ.

Összevetve a könyvtárközi kölcsönzések és az ellátott kistelepülések lakosainak számát, abból

kiderül, hogy 48 lakosra jut egy teljesített könyvtárközi kérés.

Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban2:

A kistelepüléseknek

könyvtárköziben küldött

dokumentumok száma:

2014 2015 2016

eredetiben 961 1 976 1 829

elektronikusan 0 0 0

fénymásolatban 0 0 0

2 Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza
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1.9. Információs szolgáltatás

A megyei könyvtár állományát feltáró adatbázisok:

· Biográfiai

· Dráma

· Drámaelemzés

· Emlékhelyek

· Események

· Folyóirat-lelőhely

· Helyismeret

· Jelenetek

· Mese

· Novellaelemzés

· Verselemzés

A megyei könyvtáron keresztül elérhető adatbázisok:

· ADT

· EBSCO

· HUNGARICANA

· MATARKA

· MOKKA

· NAVA

· ODR

A települési könyvtárosok figyelmét felhívtuk 2016-ben is ezen adatbázisok elérhetőségére. A

József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapján keresztül elérhető e-dokumentumok:

· E-könyvtárak

· E-hírlaptár

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály munkatársai felhívják a települési könyvtárosok

figyelmét ezeknek a dokumentumoknak az elérhetőségére.
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A MANDA és NAVA pontok szolgáltatásairól tájékoztatjuk a könyvtári szolgáltatóhelyeket,

ahol igény van rá, ott segítünk a szolgáltatások elérhetővé tételében.

A Komárom-Esztergom Megye Kistelepüléseinek Könyvtári Ellátása c. honlapon

(www.kemkszr.hu) folyamatosan közzétettük és frissítettük a települési könyvtárakra,

könyvtárosokra és olvasókra vonatkozó információkat: címtárakat, eseménynaplót, galériát,

módszertani segédanyagokat.

A könyvtárosi munka segítése érdekében 2016-ban továbbra is elérhetők honlapunkon a

különböző e-tananyagok, oktató videók. (http://www.kemkszr.hu/node/157),

A települési könyvtárakat és önkormányzatokat értesítünk minden számukra releváns

pályázatról, rendeletről, közleményről, programról.

Webes szolgáltatások a kistelepülések irányába

1. Honlap

2014 nyarán elkészült Komárom-Esztergom Megye Kistelepülései Könyvtári Ellátásának

honlapja, amely a www.kemkszr.hu címen érhető el. 2016 során ezt a Drupal rendszerű

honlapot különféle problémák miatt újjáépítettük egy másik, biztonságosabb verziójú Drupal

honlapszerkesztővel.

A nyitólapon, a webhely homlokterében az intézményünkkel szerződött községi könyvtárak

linkjei láthatók - településük címerét használva hivatkozásnak. A kistelepülési könyvtárak

ezen oldalain szerepel minden fontos információ az intézményről, így például a könyvtár

neve, címe, telefonszáma, szolgáltatásai, illetve a könyvtáros neve és elérhetőségei. Ahol

létezik a községi webhelyen a helyi könyvtárnak önálló honlapja, ott ennek címét is

feltüntettük. Az év közben bekövetkező személyi és elérhetőségbeli változásokat ezeken az

oldalakon és másutt is folyamatosan frissítettük.

Közvetlenül alatta található a menürendszer.

· KSZR: összefoglaló a KSZR jogi hátteréről, illetve a Komárom-Esztergom megyei,

szerződött településekről lakosságszám szerinti csoportosításban, térképpel

kiegészítve.

· Közérdekű adatok: beszámolók, munkatervek.

http://www.kemkszr.hu/
http://www.kemkszr.hu/
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· KSZR települések és fenntartóik: részletes adatok a községi könyvtárról, a

könyvtárosról és a fenntartóról.

· Elérhetőségek: A JAMK Megyei Ellátási és Módszertani Osztálya munkatársainak,

valamint a kistelepülési könyvtárosok elérhetőségei.

· KönyvtárMozi: Minden  fontos  információ  e  témában.  Óravázlat-javaslatok  a  kísérő

foglalkozáshoz, illetve az aktuális vetítési naptár.

· DKF: Digitális Kompetencia Fejlesztés naptár. Hasznos információforrás

programszervezéshez arra nézve, hogy milyen előadások vannak, illetve megtudható

belőle, hogy foglalt vagy elérhető a KSZR számítógépparkja egy adott időpontban.

· Katalógus: A JAMK online katalógusa, amely a KSZR könyvtárak állományáról is

szolgáltat információt.

· JAMK: link a József Attila Megyei és Városi Könyvtár webhelyéhez.

A nyitólap bal oldali sávjában kétféle címkefelhő foglal helyet. Gondot fordítunk arra, hogy

minden tartalmat, cikket tartalomleíró tárgyszóval lássunk el, emellett az adott cikkben

érintett személy- és egyéb tulajdonnevek, fontos kifejezések szintén rögzítve legyenek. A

másik címkehalmaz a cikkre vonatkozó települések nevéből áll össze. Hasznos ez részben

azért, mert az aktuális tartalom előbb-utóbb mindent kiszorít, a címkék alapján pedig

visszakereshetők az azonos címkéjű hírek, cikkek, másrészt figyelemfelhívó hatásuk is van.

A honlap nyitólapjának középső folyamában aktuális és közelgő eseményekkel,

pályázatokkal, felhívásokkal találkozhatunk. Ugyanitt kiemeljük a kistelepülési könyvtárakról

a megyei sajtóban megjelent legfrissebb cikkeket - rövid tartalomismertetővel.

A webhely jobb oldali sávjának tetején található a keresőmotor, amelyet gyors kereséshez

célszerű alkalmazni.  Ugyanebben a  sávban  foglal  helyet  a fotógaléria képes linkje, amely a

kistelepülési könyvtárak rendezvényeiről és egyéb eseményekről készült fotóalbumokat

tartalmaz csoportosítva.

Ugyancsak a jobb oldalon foglal helyet a KEM KSZR a sajtóban című blokk. 2013-ig

visszamenőleg közreadja időrendben azokat a digitalizált cikkeket, amelyek a megyei és helyi

nyomtatott, valamint online médiában megjelentek. A cikkekhez bibliográfiai adat és rövid

tartalomismertetés is társul.
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A sajtóarchívum alatt található a letölthető anyagok blokkja, amely a könyvtárosi

munkafolyamatokhoz nyújt szakmai segítséget az alkalmazandó nyomtatványokkal,

szabályzatokkal, útmutatókkal és oktatóvideókkal.

2. Publikálási lehetőség

Minden kistelepülési könyvtárosnak módjában áll, hogy az intézményünk által kiadott

KemLib című, online megjelenő könyvtárszakmai folyóiratban képes beszámolót adjon

könyvtára és települése valamely programjáról. A Mi újság a KSZR háza táján? című

rovatban megjelentetjük ezeket az írásokat. A teljes lapot hírlevél-szoftverrel kiküldjük

számos feliratkozónak és társintézménynek, továbbá bekerül az OSZK Elektronikus Periodika

Adatbázis archívumába is.

1.10. Közösségi szolgáltatások

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár szakmai segítséget nyújtott 2016 folyamán a

programok szervezéséhez. Több településnél felmerült az igény arra, hogy szolgáltató

könyvtárként ajánljunk fellépőket, szervezhető programokat számukra. Ezeket az ajánlatokat

minden alkalommal az adott lakosság és célcsoport igényeinek, sajátosságainak megfelelően

adtuk meg.

2016-ben a kiegészítő települési támogatás keretében településenként 4 rendezvény

megszervezése volt a cél. A programok típusai:

· digitális kompetenciafejlesztő programok: előadások és tanfolyamok az ezt igénylő

településeken

· író-olvasó  találkozók:  Varró  Dániel,  Lackfi  János,  Finy  Petra,  Maros  Edit,  Szabó  T.

Anna, Nógrádi Gábor, Lőrincz L. László, Benkő Péter, Sohonyai Edit

· könyvtár népszerűsítő programok: a megye kiváló gyermekkönyvtárosainak

foglalkozása

·  meghitt könyvtári rendezvények: kézműveskedés, koncertek, beszélgetések,

bábszínházi előadások.

Kiemelten kezeltük a Könyvtári Hét időszakát: minden könyvtárunkat támogatjuk abban,

hogy kapcsolódjon be az országos programsorozatba, így 2016-ban 150 program valósult meg

az egy hét alatt kistelepüléseinken. Videokonferencia-vetélkedőt szerveztünk 8 kistelepülés
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könyvtárában. Az országban egyedülálló kezdeményezésünk azt célozta, hogy a

kistelepülések könyvtárhasználói jobban megismerjék egymást, és a József Attila Megyei és

Városi Könyvtár Öko-szemléletét, Öko szolgáltatásait. A program nem titkolt célja volt az is,

hogy közösséggé kovácsoljuk a települési könyvtárosokat. Jó apropója volt ennek a könyvtári

hét „zöld” tematikája, hiszen a meglévő települési értékeken alapuló játékos, könnyed, az

egész falu apraja-nagyját megmozgató interaktív vetélkedő feladatai ezeken alapultak.

A könyvtárhasználatban legelmaradottabb települések falunapján az osztály munkatársai

könyvtár népszerűsítő programokkal, helyszíni beiratkozási lehetőséggel, könyvtári

játékokkal, ajándéktárgyakkal jelentek meg. 23 településen jártunk 2016 során, a helyszínen

42, a későbbiek során a falunapi látogatás hatására 128 újonnan beiratkozott olvasót

„szereztünk” a kistelepülési könyvtári szolgáltatóhelyek számára.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 59 Komárom-Esztergom megyei kistelepülési

könyvtárában 412 rendezvény valósult meg 20 188 fő résztvevővel. (2015-ben ez 384

rendezvény volt.)

A legaktívabb célcsoport – várható és kívánatos módon – a gyermek és ifjúsági korosztály

volt.

Egy-egy rendezvény átlagos látogatottsága átlagosan 49 fő volt. A kistelepüléseken élők

közül 2016 során minden 4. lakos látogatott el könyvtári rendezvényre, ez a szám 2015-ben 5

volt.

2016 során Tardos, Vértestolna, Bakonysárkány és Dunaalmás települések után Bajna,

Máriahalom, Mocsa, Pilismarót és Szákszend könyvtárait regisztráltuk a KönyvtárMozi

programba, és számukra (valamint 4 újabb könyvtár számára) indultunk az NKA

KönyvtárMozi pályázatán.

Kiemelt programunk volt 2016 során olvasótáborunk, melyet júliusban rendeztünk meg a

bajnai alkotóházban. A résztvevő gyerekek azok közül kerültek ki, akik olvasópályázatunkat 3

hónapon keresztül a legjobb eredménnyel töltötték ki. Az olvasótábor címe: Varázslények,

csodalények, és rendkívül tartalmas programot állítottunk össze:
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KEMGuru olvasótábor

Bajna

2016. július 4-8.

Program

1. nap: ismerkedős játékok, Varázslények vetélkedő, csodalények az égbolton –

csillagászati előadás

2. boszorkányos nap

író-olvasó találkozó Böszörményi Gyulával, Ki tud többet Harry Potterről vetélkedő,

Bájitaltan óra, könyvajánló

3. angyalos nap

Jász Attila angyalos versei, kézműveskedés, Angyalok a képzőművészetben – Fűriné

Nagy Edit művésztanár foglalkozása, Ha nekem csodálatos képességeim lennének -

drámajáték

4. pegazusok, kentaurok, unikornisok, csodaszarvasok nap

 Rege a csodaszarvasról – könyvtárMozi foglalkozás, Szárnyak és paták – Finy Petra

könyvbemutatója, zárótűz

5. Csodás emberek nap

közös versírás, A csoda benned van – drámajáték

A szolgáltatóhelyeket folyamatosan tájékoztattuk az országos szakmai és térségi

programokról, az általuk szervezett rendezvényekről tájékoztatást nyújtottunk az érdeklődők

számára.

1.11. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a

fogyatékossággal élők számára

A települési könyvtárakat felmértük abból a szempontból, hogy mennyire

akadálymentesítettek, és milyen, fogyatékossággal élők számára használatos eszközökkel

rendelkeznek. Mivel meglehetősen kis könyvtárakról van szó, nem voltak illúzióink.

Fogyatékossággal élők számára használatos eszközökkel nem rendelkezik egyetlen

kistelepülési könyvtár sem, az akadálymentesítés sem megoldott a települések nagy részén, 59

települési könyvtárból mindössze 27-be lehet akadálymentesen bejutni. Sok könyvtár
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esetében nem csupán 2-3 lépcsőfok áthidalását kellene megoldani, hanem szükségessé válna

az egész könyvtár áthelyezése az emeletről vagy a galériáról a földszintre. Megoldást

jelentene lift üzemeltetése is, ennek azonban - a kivitelezési és fenntartási költségek miatt -

nincs létjogosultsága a községekben. A könyvtárosok figyelmét felhívtuk a problémára, a

megoldás részben az önkormányzatok kezében van.

Tovább folytattuk a hangoskönyv-állományok bővítését, a KELLO-ban megvásárolható

dokumentumok megvásárlásával.

1.12. Szakmai képzés, továbbképzés

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály tagjai 2016-ban rendszeresen részt vettek a

számukra szervezett szakmai beszélgetéseken, műhelymunkákban, a szakmai sajtóban

követték a munkaterületüket érintő eseményeket, híreket, és figyelemmel kísérték a

jogszabályváltozásokat. A pályázati lehetőségekről, szakmai újdonságokról,

jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatják a megye könyvtárait.

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Megyei Ellátási és Módszertani Osztálya által

nyújtott szakmai képzések, tanácsadások formái:

1. Csoportos személyes képzés:

Az osztály tagjai több alkalommal is oktatást tartottak a települési könyvtárakban a TextLib

integrált könyvtári rendszer használatáról, többek között a honosítás és a kölcsönzés

folyamatai témákban. A kistelepülési könyvtárosok számára az osztály 2016 során két

alkalommal szakmai napot szervezett:

· 2016. szeptember 26-án is az volt a célunk, hogy olyan tudást adjunk át a kistelepülési

könyvtárosoknak, amit a mindennapjainkban hasznosíthatnak. Így esett a választásunk

arra, hogy bemutató foglalkozásokat prezentálunk. Nagy fába vágtuk a fejszénket,

hiszen nem csupán a könyvtárosok jelenlétét kellett biztosítanunk, hanem a gyerekekét

is, akik „szenvedő” alanyai voltak a bemutatóknak. Négy aktuális hívószó köré

építettük fel a napot: KönyvtárMozi, zöld könyvtár, helyismeret és papírszínház.

· 2016. október 3. - Zöldülnek a települési könyvtárak
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2. Csoportos levél:

Ebben a formában küldtük el a kistelepülések könyvtárosainak és polgármestereinek minden

KSZR-rel kapcsolatos tudnivalót, rendeletet, szakmai programot és pályázatot,

magyarázatokkal és segítő kiegészítésekkel.

3. Egyéni személyes:

A kistelepülések könyvtárosaival két helyszínen találkoztunk: A József Attila Megyei és

Városi Könyvtárban és a kistelepülések könyvtáraiban. Az utóbbira leginkább akkor került

sor, amikor a feldolgozott könyveket eljuttattuk a településekre. Ez utóbbi alkalmakon

módunk nyílt jobban megismerni a települési könyvtárakat és könyvtárosokat, személyesen és

célzottan az ő problémáikra fókuszálni, és azokat helyben megválaszolni, megoldani. A

szakmai tanácsadásnak ez a módja bizonyult a leghatékonyabbnak.

4. Egyéni telefonos:

Rengeteget csörgött irodánkban a telefon, a kistelepülések könyvtárosaiban nagyon sok

kérdés, probléma merült fel 2016 során is, nagyon sok személyre szabott választ és segítséget

tudtunk nyújtani ezen a módon.

5. Egyéni levél:

Ez főleg elektronikus levelezést jelentett, sokan fordultak hozzánk ezen a módon kéréssel,

problémával.

1.13. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további

szolgáltatás

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a kistelepülések önkormányzatával kötött

megállapodásban opcionális szolgáltatásként az alábbiakat határozta meg:

· Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzatnak a könyvtári szolgáltatások

korszerűsítését, bővítését érintő pályázatok elkészítéséhez.  A kistelepüléseket érintő

minden megjelenő pályázatról tájékoztattuk a kistelepülési önkormányzatokat, kérés

azonban nem érkezett felénk a szakmai segítséget illetően.

· A település könyvtári állományát szakmai szempontok alapján leválogatja, egy

korszerű, a település igényeihez igazodó gyűjteményt alakít ki a helyben található
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dokumentumokból. 13 településen tettük ezt meg 2016 során. (Bokod, Dad, Epöl,

Kesztölc, Máriahalom, Mocsa, Naszály, Neszmély, Szákszend, Szomód, Tokodaltáró,

Süttő, Vértessomló)

· A könyvtári szolgáltató helyen lévő állományt a megyei közös adatbázisban

retrospektív módon feldolgozza, vonalkóddal ellátja. A József Attila Megyei és Városi

Könyvtár által közvetlenül ellátott települési könyvtárainak 2016-ben vásárolt

dokumentumai, a korábban a tatabányai kistérséghez tartozó települések retrospektív

és új dokumentumai a József Attila Megyei és Városi Könyvtár katalógusában.  A

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár által 2016 előtt ellátott települések

könyvtárainak teljes állományát áttöltöttük a JAMK katalógusába. A József Attila

Megyei és Városi Könyvtár katalógusába bekerült az alábbi települési könyvtárak

teljes állománya 2016-ban: Vértessomló, Naszály, Epöl, Máriahalom. Elkezdtük a

munkát az alábbi településeken: Bokod, Dad, Kesztölc, Mocsa, Neszmély, Szákszend,

Szomód és Tokodaltáró.

· A könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében gondoskodik a

dokumentumok egységes felszereléséről, tájékoztató feliratokról. 2016-ban is ennek a

pontnak a szellemében szolgáltattuk a dokumentumokat a kistelepülések felé, nem

csupán a KELLO-tól megvásárolt dokumentumokat kapták felszerelve a szolgáltató

helyek, hanem ajándék és honosított könyveiket is felszerelve juttattuk vissza a

könyvtárakba.

· A könyvtáros személyének változása esetén az Önkormányzat megrendelésére soron

kívüli állományellenőrzést végez. Ilyen típusú kérés 2016-ban nem érkezett hozzánk.

Szolgáltató könyvtár

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály egy 25 négyzetméteres irodában végzi az 59

kistelepülési könyvtár ellátását:

- gyarapítottuk és feldolgoztuk 59 könyvtár állományát - könyv-, folyóirat és nem

hagyományos dokumentum beszerzéseit

- szerveztük és követtük 59 községi könyvtár rendezvényeinek adminisztrációját

(kezeltük az előadók megbízási szerződéseit, követtük a számlák útját, előkészítettük a

dokumentumokat a pénzügyi teljesítéshez);

- kezeltük mind az 59 könyvtár kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének számlázással és

bevételezéssel járó adminisztrációját, nyomon követtük a pénzügyi teljesítéseket;
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- felmértük és teljesítettük az apasztással és a retrospektív feldolgozással összefüggő

igényeket;

-  felkészítettük és továbbképeztük a munkatársakat a TextLib használatára;

- könyvtárszakmai módszertani útmutatókat készítettünk és tettünk közzé a

www.kemkszr.hu oldalon és elektronikus lapjában a KemLib-ben.

Összességében elmondható, hogy humán erőforrás tekintetében szakmailag felkészült,

rugalmas és önálló feladatvégzésre alkalmas munkatársakból áll az osztály.

A gördülékeny kommunikáció eszközei és lehetőségei adottak: önálló e-mail postafiókkal,

vezetékes- és mobiltelefon-elérhetőséggel rendelkeznek a kollégák. Az osztály

tevékenységével, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos

információk közzétételére létrehoztuk a kemkszr.hu weboldalt. A csoport publikálási

lehetőséget is kapott a megyei könyvtár elektronikusan megjelenő szakmai lapjában, a

KemLib-ben.

Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár minőségpolitikája szerint könyvtárunk

szolgáltatásait  és  munkafolyamatait  úgy  szervezi,  hogy  azok  a  belső és  külső partnerek

mindenkori igényeit kielégítsék.

A megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kiépítésekor és működtetésekor ugyanezen

elvek mentén határozta meg munkáját a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály, mely

feladatvégzése során törekedett a precíz és pontos munkavégzés mellett a községi

könyvtárban dolgozó munkatársakkal való pozitív munkakapcsolatra.

A települési könyvtárakkal való együttműködés megkövetelte a megyei könyvtár részéről

igénybe vehető szolgáltatások meghatározása mellett a községi könyvtáraktól és fenntartóiktól

elvárható kötelezettségek pontos megfogalmazását.

A korábbi években a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály megalkottuk majd frissítettük az

„Útmutató a József Attila Megyei és Városi Könyvtárral megállapodást kötött települések

könyvtári ellátásához” című dokumentumát, melyben meghatározta a közös munkavégzés

kereteit. 2016-ban felhívtuk a valamilyen szempontból elmaradott települések polgármesterek

figyelmét a változtatások szükségességére.

http://www.kemkszr.hu/
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A MEMO frissítette az osztályon zajló feladatvégzés munkafolyamatait:

- a küldött és a bejövő elektronikus levelezés archiválásának és előkereshetőségének

módját;

- az állománygyarapítási javaslatok és a rendelés-visszaigazolások archiválásának és

előkereshetőségének módját;

- a községi könyvtárakban megvalósuló rendezvények dokumentációjának ellenőrzését

és követését (az együttműködési szerződés, a számla, a jelenléti ívek, a 3 db fotó, a

teljesítésigazolás);

- minden dokumentum érkeztetésének és archiválásának módját;

- a normatíva felhasználásának nyomon követését (településenként külön-külön

táblázatban vezetve a dokumentumrendelés, a rendezvények és a tárgyi-eszköz/ dologi

kiadásokat);

- a csoport által kidolgozásra került módszertani útmutatók archiválását és

elérhetőségét.

- belső szabályzatban rögzítette a pénzügyi és szakmai feladatok rendjét.

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár minőségpolitikája azt az elvárást is

megfogalmazza, hogy a könyvtár munkatársai életvitelükben és munkájukban fokozott

igényességet tanúsítsanak; ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék; környezeti,

társadalmi, szociális érzékenységükkel a közösség érdekeinek érvényesülését elősegítsék.

A MEMO tagjai ennek szellemében folyamatosan követték a Könyvtárellátási Szolgáltató

Rendszerrel kapcsolatos szakmai diskurzusokat, publikációkat, készek voltak a

továbbképzéseken való részvételre.

A községi könyvtárak együttműködésen alapuló működtetésekor, a fejlesztési lehetőségek

megfogalmazásakor a települések lakossági igényeit, a könyvtár infrastrukturális és személyi

adottságait figyelembe vette.

A MEMO minden munkafolyamatát áthatja a környezettudatosság és a fenntartható környezet

megteremtésének igénye a József Attila Megyei és Városi Könyvtár küldetésének

megfelelően.
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Konferenciákon, szakmai továbbképzéseken való részvétel
Megyei Ellátási és Módszertani Osztály

PROGRAM
HELYSZÍNE IDŐPONTJA MEGNEVEZÉSE RÉSZTVEVŐK

Tatabánya, József
Attila Megyei és
Városi Könyvtár

2016. febr. 15-16. V. Országos Textlib
Konferencia Mikolasek Zsófia

Szeged, Somogyi
Károly Megyei és
Városi Könyvtár

2016. márc. 9-10. 8. KSZR
Műhelynapok Mikolasek Zsófia

Kecskemét, Bács-
Kiskun Megyei
Katona József
Könyvtár

2016. jún. 1-2. 9. KSZR
Műhelynapok Mikolasek Zsófia

Budapest,
Országház 2016. jún. 16-17.

 VI. Információs
Társadalom
Parlamentje: Digitális
Jólét Program

Szilassi Andrea

Tatabánya, József
Attila Megyei és
Városi Könyvtár

2016. szept. 26.

Szakmai továbbképzés
kistelepülési
könyvtárosoknak:
Bemutató gyermek-
foglalkozások

Mikolasek Zsófia,

Fink Noémi,

Halász Adél,

Szilassi Andrea

Tatabánya, József
Attila Megyei és
Városi Könyvtár

2016. okt. 03.

Szakmai konferencia a
„zöld” könyvtárak
kialakításának
módszertanáról

Mikolasek Zsófia,

Fink Noémi,

Halász Adél,

Szilassi Andrea
Miskolc, II.
Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi
Könyvtár

2016. nov. 16-17. 10. KSZR
Műhelynapok Mikolasek Zsófia
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A KSZR A SAJTÓBAN – 2016.

· A Komárom-Esztergom megyei lapban megjelent cikkek
· A JAMK Megyei Módszertani és Ellátási Osztálya munkatársainak publikációi
· A JAMK KSZR kistelepülési könyvtárosainak cikkei

A megyei lapban megjelent cikkek bibliográfiája

A cikkek digitális másolatai elérhetők innen: http://www.kemkszr.hu/?q=node/27

Megújult a betűk világa / Fenyvesi Károly. /· -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -
··27. évf. 021. sz. (2016. január 26.),  4. p. -·ill. A nagysápi községi könyvtárat felújíttatta és
új berendezéssel látta el a helyi önkormányzat és a József Attila Megyei és Városi Könyvtár.

Számítógépes tanfolyam /Fenyvesi Károly -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27.
évf. 045. sz. (2016. február 23.) 2. p. A bajnai könyvtárban  a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár technikai segítségével nyugdíjasoknak szerveztek kéthetes intenzív számítógépes
tanfolyamot, Hudoba Gyula vezetésével.

Egy könyvtáros két helyen·/·Palásti Péter -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27.
évf. 019. sz. (2016. január 23.), 2. p. A naszályi községi és általános iskola könyvtárosa
továbbra is [Kristófné] Szabó Szerafina.

Sikeres hagyományteremtő könyvvásár Környén·: Szabad a Téka! elnevezéssel
jótékonysági rendezvényt szerveztek a magyar kultúra napjának alkalmából /·Zsiros
Krisztina. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra.  27. évf. 022. sz. (2016. január 27.), p. 2.
-·ill. Az eseménynek a Környei Községi Könyvtár adott helyet.

Világháborús emlékek·: kutatók, gyűjtők, haditudósítók lesznek a diákok /·Fenyvesi Károly-
·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -· 27. évf. 030. sz. (2016. február 5.), p. 5. -·ill.
Időszakos történelmi kiállítás Bajnán a második világháborúval kapcsolatban. A kiállítást a
helyi könyvtár szervezte a Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezred
Hagyományőrző Egyesület gyűjteményéből.

Völgyvidéken és hegygerincen át·:  megyejárás  -  a  Gerecsébe  "zárt"  festői  szépségű kis
faluban barangoltunk·: picinyke posta·: a könyvtáros hazajár /·Petrik József. -·In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. 27. évf. 054. sz. (2016. március 4.), p. 6. -·ill. Vértestolna
bemutatása. A megújult könyvtárban beszélgettek Fink Jánosné könyvtárossal.

Jutalomút a győzteseknek·: diákok hadtörténeti vetélkedője /·Fenyvesi Károly. -·In:
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -··27. évf. 057. sz. (2016. március 8.), p. 5. -·ill.
Hadtörténeti vetélkedő Bajnán a II. világháborúról diákoknak, a helyi könyvtáros –
pedagógus, Erdősné Csík Katalin szervezésében.

Programajánló·: Dömös /·Fenyvesi Károly -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27.
évf. 080. sz. (2016. április 6.), p. 5. Bábelőadás a Kőrösy László Községi Könyvtárban.

Könyvtármozi együttműködéssel /·Fenyvesi Károly. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24
óra. -··27. évf. 082. sz. (2016. április 8.) p. 2. A JAMK és a Bajna Önkormányzatának
összefogásával KönyvtárMozi létesül a községi könyvtárban.

http://www.kemkszr.hu/?q=node/27
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"A mesék is ihletnek"·: játékokkal, zenés darabokkal szerepelnek /·Mikolasek Zsófia·;
Veizer Tamás. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27. évf. 083. sz. (2016. április 9.),
p. 4. -·ill. Interjú Mikolasek Zsófiával, a JAMK osztályvezetőjével a Délibáb Színház
tevékenységéről, a KSZR-ben végzett munkájáról.

Békétlenség után a béke faluja·: megyejáró - a Hóvirág dalkör tagjai Tárkányhoz kötődő
nótákat is énekelnek /·Palásti Péter. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27. évf. 085.
sz. (2016. április 12.), p. 6. -·ill. A tárkányi kulturális élet bemutatása: a helyi dalkör és a
KSZR-hez tartozó községi könyvtár közelmúltbeli rendezvényei.

Bíborcsigás mozinyitány /·Fenyvesi Károly -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27.
évf. 087. sz. (2016. április 14.), p. 4. Bajna községi könyvtárában nyílt meg az első
Komárom-Esztergom megyei könyvtármozi. A megnyitón beszédet mondott Pallagi Tibor
polgármester, dr. Voit Pál, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, valamint
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. Az eseményen levetítették a Bíborcsiga c.
animációs filmet, amelyet Mikolasek Zsófia ajánlott a vendégek figyelmébe.

A pálinkafőzés Mercedese·: megyejáró - meglestük a "szellőrózsát" és a könyvek házát is a
Duna partján /·Petrik József. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 27. évf. 087. sz.
(2016. április 14.), p. 6. -·ill. A dunaalmási  Anemona pálinkaház és vezetője, Tar Szilárd és
tulajdonosa, dr. Vidovszky Ferenc bemutatta az üzemet, Kecskeméti József tanár és
könyvtáros pedig munkájáról és a Lenhardt György Községi Könyvtárról beszélt.

Táncsics Mihály szülőfalujában·: megyejáró - történelmi hangulat keveredik a bakonyi szél
lágy simogatásával /·Palásti Péter. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27. évf. 090.
sz. (2016. április 18.), p. 6. -·ill. A cikk egyebek mellett beszámol a könyvtár tevékenységéről
is.

Könyveket kapott a település /· Zsíros Krisztina -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra.
·27. évf. 091. sz. (2016. április 19.), p. 2. A várgesztesi könyvtár állományát évek óta
adományaival gyarapító Veres házaspár a közoktatási intézményeknek idén is adományozott
könyveket.

Az események mögötti világ·/· Fenyvesi Károly. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra.
·27. évf. 097. sz. (2016. április 26.), p. 2. Major Balázs előadása Bajnán a helyi könyvtár
szervezésében Szíriai események és ami mögötte van címmel.

Könyvtármozitól kontyokig·: nem csak programfüzet, a kínálat is színesre sikeredett
/·Fenyvesi Károly. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 27. évf. 116. sz. (2016. május
19.), p. 6. -·ill. Bajna bemutatkozása: könyvtári rendezvények, könyvtármozi, kiállítás,
számítógépes tanfolyam időseknek. A Bajnai Értéktár büszkeségei.

Csillagokkal ismerkedtek /· Fenyvesi Károly -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 27.
évf. 101. sz. (2016. április 30.), p. 3. Moczik Csaba előadása a pilismaróti Községi
Könyvtárban

Varró Dániel Várgesztesen /· Zsíros Krisztina. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra.
·27. évf. 112. sz. (2016. május 13.), p. 2. A könyvtárban délelőtt író-olvasó zajlott Varró
Dániellel, délután Tóth Andrea kertészmérnök fűszer- és gyógynövényekről tartott előadást.

Bartók: A fából faragott királyfi·: Garajszki Margit írónő a szlovák nemzetiségi
önkormányzat vendége /· Veizer Tamás. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27. évf.
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130. sz. (2016. június 4.), p. 4. -·ill. *Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (Tardos)
*Nemzetiségi Hét *József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya)

Varázslatos Mesék a Tejúton·: a táborozók nagyon jól olvastak a Kemguruval is /·Fenyvesi
Károly. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27. évf. 160. sz. (2016. július 9.), p. 14. -
·ill. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyermekrészlege által kiírt,  háromfordulós
olvasópályázat nyertesei   a KSZR könyvtárakból jutalomként egy táborozáson vehettek részt
a bajnai Katona István Alkotóházban.

Újra itt a Kézműves nyár·/·összeáll. Fenyvesi Károly. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24
óra. -·27. évf. 148. sz. (2016. június 25.), p. 2. Kovács Edina könyvtáros kézműves
foglalkozásra várja a gyerekeket Epölön július első hétfőjétől augusztus 12-i g a könyvtárba.

Várják a betűbarátokat /· Fenyvesi Károly . -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27.
évf. 208. sz. (2016. szeptember 5.), p. 2. A Kesztölci Községi Könyvtár leselejtezett köteteiből
kiárusítást tart.

 Erősödő közösségek·: Naszályi Napok: mozgalmas programok több helyszínen /·Veizer
Tamás. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra -·27. évf. 220. sz. (2016. szeptember 19.),
p. 2. -·ill. A 2016. évi  Naszályi Napok rendezvénysorozat részeként átadták a megújult
könyvtárat, amely az Integrált Közösségi  és Szolgáltató Tér épületébe költözött.

Programajánló·: Bajna /· Fenyvesi Károly. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27.
évf. 232. sz. (2016. október 3.), p. 5. A Bajnai Értéktárba felvételt nyert értékek bemutatója a
községi könyvtárban október 4-én.

Barátságos boszit csináltak·: csaknem feledésbe merült technikával készítenek ajándékokat
/·Palásti Péter-·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 27. évf. 253. sz. (2016. október 27.),
p. 4. -·ill. A bakonysárkányi könyvtárban gyapjúból készítenek játék babákat-gyerekekkel,
gyerekeknek.

Programok·: Környe /· Zsíros Krisztina. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27.
évf. 259. sz. (2016. november 4.), 5. p. Környén a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
Vöröskereszt, a Községi Könyvtár és a Művelődési Ház mézeskalácskészítő-versenyt hirdetett.

Forog a film·: három percben·: Mikolasek Zsófia /·Mikolasek Zsófia·; Veizer Tamás. -·In:
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -·27. évf. 274. sz. (2016. november 22.), 2. p. -·ill.
Veizer Tamás interjúja Mikolasek Zsófiával a könyvtármozi programról, amelyek a KSZR-hez
tartozó kistelepülési könyvtárakban létrejöttek az egész országra kiterjedően.

Mézeskalácsok kiállítása·: várják a környeiek szavazatait a legszebbre /· Zsíros Krisztina -
·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 27. évf. 276. sz. (2016. november 24.), p. 6. -·ill.

Programajánló·: Szákszend /· Wágner Zsanett . -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -
·27. évf. 292. sz. (2016. december 13.), p. 5. Adventi vásár a könyvtárban, Szákszenden.
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Saját publikációink - A Megyei Módszertani és Ellátási Osztály
munkatársai által írott cikkek bibliográfiája

A cikkek megtekinthetők itt:
· A JAMK KSZR honlapján: http://www.kemkszr.hu/?q=node/27
· A Kemlib c. lap intézményünk által üzemeltetett webhelyén: http://kemlib.jamk.hu
· Az OSZK által működtetett Elektronikus Periodika Archívumban:

http://epa.oszk.hu/02700/02762

Szerző (-k) A cikk címe Megjelenés helye

Fink Noémi,
Szilassi Andrea Falunap roadshow In: Kemlib, VI. évf. 2016. 6-7. sz. p. 16-18.

Fink Noémi Futóversenyen a JAMK csapata In: Kemlib, VI. évf. 2016. 6-7. sz. p. 28-29.

Fink Noémi,
Szilassi Andrea Újra megnyílt az ősi Karavijjin könyvtár In: Kemlib, VI. évf. 2016. 9. sz. p. 22-23.

Fink Noémi,
Fink Jánosné Videokonferenciás vetélkedő In: Kemlib, VI. évf. 2016. 10. sz. p. 29-30.

Mikolasek Zsófia Bemutató gyermekfoglalkozások a
kistelepülési könyvtárosoknak In: Kemlib, VI. évf. 2016. 9. sz. p. 15-16.

Mikolasek Zsófia Félidőben – Miskolci KSZR műhelynapok In: Kemlib, VI. évf. 2016. 11-12. sz. p. 25-
26.

Mikolasek Zsófia Hadak villáma – Történelmi vetélkedő
Leányváron In: Kemlib, VI. évf. 2016. 4. sz. p. 16.

Mikolasek Zsófia Költészet napja Dunaalmáson In: Kemlib, VI. évf. 2016. 4. sz. p. 18-19.

Mikolasek Zsófia Könyvtári Hét 2016.- számokban In: Kemlib, VI. évf. 2016. 10. sz. p. 28.

Mikolasek Zsófia Könyvtármozi Komárom-Esztergom
megyében In: Kemlib, VI. évf. 2016. 8. sz. p. 21-22.

Mikolasek Zsófia KSZR Műhelynapok Kecskeméten In: Kemlib, VI. évf. 2016. 6-7. sz. 21. p.

Mikolasek Zsófia KSZR Műhelynapok Szeged, 2016. március
9-10. In: Kemlib, VI. évf. 2016. 3. sz. p. 19-20.

Mikolasek Zsófia Olvasd velünk! – már a kistelepüléseken is In: Kemlib, VI. évf. 2016. 5. sz. p. 18-19.

Mikolasek Zsófia Online vetélkedő az Internet Fiestán In: Kemlib, VI. évf. 2016. 3. sz. 21. p.

Mikolasek Zsófia Szakmai nap a JAMK-ban szeptemberben In: Kemlib, VI. évf. 2016. 8. sz. 21. p.

Mikolasek Zsófia Varázslények, csodalények Bajnán In: Kemlib, VI. évf. 2016. 6-7. sz. p. 18-20.

Mikolasek Zsófia Vértestolnán is megújult a könyvtári
szolgáltatóhely In: Kemlib, VI. évf. 2016. 1. sz. 19. p.

http://www.kemkszr.hu/?q=node/27
http://kemlib.jamk.hu/
http://epa.oszk.hu/02700/02762
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Mikolasek Zsófia,
Tóth Anikó Megújult a naszályi könyvtár is In: Kemlib, VI. évf. 2016. 9. sz. p. 14-15.

Szilassi Andrea 2016. évi változások az e-közigazgatásban In: Kemlib, VI. évf. 2016. 2. p. 25-26.

Szilassi Andrea A szülői kontroll megvalósításának
eszközei a digitális világban In: Kemlib, VI. évf. 2016. 10. p. 35-37.

Szilassi Andrea A Windows 10-ről a NetNagyi Klubban; In: Kemlib, VI. évf. 2016. 3. p. 9-12.

Szilassi Andrea A Windows 10-ről a tatabányai NetNagyi
Klubban

On: http://emagyarorszag.hu/2016/04/a-
windows-10-rol-a-tatabanyai-netnagyi-
klubban/

Szilassi Andrea Áldás és átok – Az okostelefon veszélyei In: Kemlib, VI. évf. 2016. 10. p. 37-39.

Szilassi Andrea
Applikáció-ajánlatok nyárra
barkácsoláshoz, kertészkedéshez és
filmezéshez

In: Kemlib, VI. évf. 2016. 8. p. 10-12.

Szilassi Andrea Az 56-os napló kairói és varsói bemutatója
[Csics Gyula] In: Kemlib, VI. évf. 2016. 10. sz. p. 40-42.

Szilassi Andrea Digitális kisokosok készítéséről a NetNagyi
Klubban

In: Kemlib, VI. évf. 2016. 11-12. sz. p. 13-
14.

Szilassi Andrea Digitális kompetenciafejlesztés a
kistelepüléseken In: Kemlib, VI. évf. 2016. 4. sz. p. 19-20.

Szilassi Andrea E-learningről és nyelvtanulásról Szomoron In: Kemlib, VI. évf. 2016. 5. sz. p. 22-23.

Szilassi Andrea Előadásajánlat a TED-ről: Jon Nguyen
[Járjuk be a Naprendszert otthonról] In: Kemlib, VI. évf. 2016. 1. sz. 24. p.

Szilassi Andrea Gregory Heyworth előadása: Elárulják
titkukat a régi kéziratok In: Kemlib, VI. évf. 2016. 3. sz. 27. p.

Szilassi Andrea Ismét a Windows 10-ről a NetNagyi
Klubban In: Kemlib, VI. évf. 2016. 5. sz. p. 7-9.

Szilassi Andrea Kézműves ötletek és applikáció-ajánlatok a
NetNagyi Klubban In: Kemlib, VI. évf. 2016. 2. sz. p. 13-14.

Szilassi Andrea Kulturális program a budapesti EzüstNet
Egyesülettel In: Kemlib, VI. évf. 2016. 6-7. sz. 29. p.
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