
Beszámoló a KSZR Műhelynap Győri programjáról 2014. október 27-28. 

 

Október 27-én 17 órakor a győri Városháza előadótermében Dr. Vígh Annamária főosztályvezető 

asszony tartotta meg nyitó előadását „Ajánlások a kistelepülési könyvtári ellátás minőségének 

folyamatos biztosításáért” címmel. 

 

 



 

Ezt Fehér Miklós előadása követte (OSZK KI) „A KSZR Könyvtárak webes megjelenése címmel.” 

 

 

 

Az előadások után négy korreferátum következett, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyakorlata, a 

Vörösmarty Mihály Könyvtár gyakorlata, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár gyakorlata, a Dr. Kovács Pál Megyei 

Könyvtár gyakorlata bemutatására. (Prezentációk mellékelve.) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



A korreferátumokat követően a pénzügyi kérdésekről, majd az 500-1000 és 1001-1500 fős 

települések ellátási paramétereivel kapcsolatos tervezeteket vitatták meg a résztvevők, Sörény Edina 

moderációjával. 

 

 

 

Október 28-án délelőtt Dunasziget és Kimle könyvtárainak megtekintésére került sor. Kimlén a 

résztvevők IKSZ közgyűlés keretében folytatták a tanácskozást a kistelepülések ellátási kérdéseiről. 

 

Dunasziget 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kimle 

 

 

Dunaszigetben a résztvevők egy IKSZT-ben kialakított könyvtárat tekintettek meg, míg Kimlén egy a 

KSZR keretében felújított könyvtárat. 

A műhelynap keretében a résztvevők megismerték egymás jó gyakorlatát, illetve azokkal a 

problémákkal kapcsolatban egyeztettek, amelyek általánosnak tekinthetők munkájuk során. 

Igen fontos momentum, hogy az azóta elfogadott KSZR ajánlás több fontos kérdésében egyetértés 

született a résztvevők és az EMMI képviselője között. 

Melléklet: az előadások. 

 

dr. Horváth Sándor Domonkos 

megyei könyvtárigazgató, Győr 
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A kulturális politika 

legfontosabb  célkitűzései és a 

KSZR eredményei 



Kulturális politika célkitűzései

 A „kulturális alapellátás” fogalmának 

bevezetése: az életminőség javítása 

érdekében, a kultúrához való hozzáférés 

akadályainak elhárítása, a kulturális ellátás 

minőségi szintjeinek meghatározása. 

 A kulturális közösségfejlesztés, közösség 

építés, összefogás a helyi társadalom és 

gazdaság fejlődéséért.



A KSZR –mint a kulturális 

alapellátás megteremtésének 

egyik legfontosabb eszköze

 A KSZR eredményei számokban

 személyes használatok száma: 2, 7 millió fő, 

 a kölcsönzött dokumentumok száma: 2, 6 
millió db, 

 a kulturális rendezvények és képzések 
száma: 20.324 

 ezeken 653.582 fő vett részt, 

 amelyből 63.661 fő nem formális képzésben 
részesült főként digitális írástudás, olvasás és 
a szövegértés-fejlesztés területén.



2013. évi ellátási térkép



Ajánlások rendszere

 Közös gondolkodással és tervezéssel minőségi 

könyvtári szolgáltatás minden településen

 Mérhetőség  helyben és országosan-

mutatószámok a fejlesztési irányok 

meghatározása érdekében

 Előzmény: megyei könyvtárak megküldték az 

500 -1500 fő könyvtári ellátására vonatkozó 

adataikat és a javaslatokat

 A KI JAVASLATOT VITÁRA BOCSÁJTJUK



Ajánlás 

501-1000 fős lakosság esetében
Alapterület minimum 50 m2

Állománynagyság minimum 3000 kötet, db

max. 6000 kötet, db

Folyóirat minimum 5-7 kurrens cím / év
gyarapítás a helyben lévő állományhoz 

képest
5 % (fix arány!)

Selejtezés a helyben lévő állományhoz 

képest
5 % (fix arány!)

Új dokumentum beszerzése évente minimum 150 kötet, db
Dokumentumcsere minimum 50 friss kötet, db / 3 havonta
Internet minimum 3 gép
Könyvtáros

minimum 0, 5 fő szaktanfolyamot végzett, rendszeresen továbbképzett

Nyitva tartás minimum 12 -16  óra / hét
minimum 3 nap / hét

minimum 1 nyitva tartási nap normál munkaidőn túlra vagy hétvégére essen!

Nyitva tartási napok minimum 180 nap / év
Külső felirat épületen elhelyezett külső felirat, amelyen a nyitva tartás, az elérhetőség (név, 

telefon, e-mail), illetve a szolgáltató könyvtár elérhetősége jól olvasható

Útbaigazító tábla települési főbb kereszteződésekben elhelyezett útbaigazító tábla
Település honlap települési honlapra kihelyezett könyvtári ellátás információ
Személyes használat minimum egy lakosra 2 alkalom / év
Kölcsönzött dokumentumok minimum egy lakosra 1,4 kölcsönzés / év
Helyben használt dokumentumok minimum egy lakosra 1 db / év
Rendezvény/látogató minimum 5 rendezvény / év, minimum 200 résztvevővel (40 fő / rendezvény 

átlagosan)



Ajánlások 

1001-1500 fő lakosság esetében
Alapterület minimum 90 m2

Állománynagyság minimum 5000 kötet, db
maximum 8000 kötet, db

Javasoljuk a maximum érték bevezetését is. Költséghatékonyan a két érték közötti 
állománynagyság üzemeltethető!

Folyóirat minimum 7-9 kurrens cím / év
gyarapítás a helyben lévő 

állományhoz képest
5 % (fix arány!)

Selejtezés a helyben lévő 

állományhoz képest
5 % (fix arány!)

Új dokumentum beszerzése 

évente minimum 250 kötet, db

Dokumentumcsere minimum 80 friss kötet, db / 3 havonta
Internet 4
Könyvtáros minimum 0,5 fő szaktanfolyamot végzett, rendszeresen továbbképzett
Nyitva tartás minimum 20 óra / hét

minimum 4 nap / hét
minimum 1 nyitva tartási nap normál munkaidőn túlra vagy hétvégére essen!

Nyitva tartási napok minimum 200 nap / év
Külső felirat épületen elhelyezett külső felirat, amin a nyitva tartás, az elérhetőség (név, telefon, e-mail), illetve 

a szolgáltató könyvtár elérhetősége jól olvasható
Útbaigazító tábla települési főbb kereszteződésekben elhelyezett útbaigazító tábla
Település honlap települési honlapra kihelyezett könyvtári ellátás információ
Személyes használat minimum egy lakosra 2 alkalom / év
Kölcsönzött dokumentumok

minimum egy lakosra 1,4 kölcsönzés / év

Helyben használt 

dokumentumok
minimum egy lakosra 1 db / év

Rendezvény/látogató minimum 10 rendezvény / év, minimum 400 résztvevővel (40 fő / rendezvény átlagosan)



Csak együtt sikerülhet

 Hogyan tájékoztassuk partnereinket, 

kiemelten a települési önkormányzatokat.



Javaslat a települési önkormányzatok 

tájékoztatására
A településen elért szakmai 

eredmények  bemutatása, a 
szolgáltatás hozzájárulása a 
közösségfejlesztéshez, a 
kultúrpolitikai célok 
teljesüléséhez. 

Tájékoztatás a szolgáltatás 
marketing tevékenységéről, 
kiadványokról, a honlap 
megjelenésről, fotó 
dokumentumok 
elérhetőségéről.



Proaktivitás, empátia, 

szakszerűség 
Az év közben elvégzett  igényfelmérés eredményei 
alapján a tapasztalatok tárgyévi szöveges értékelése.

A szerződő felek együttműködésének értékelése –
javaslatok megfogalmazása:

 Nőtt a lakosság naprakész információellátásának 
színvonala

 Erősödött a közösségi együttműködés 

 A könyvtári szolgáltatások hosszújárultak a helyi 
fogalakoztatás növeléséhez

 Támogattuk a lakosság élethosszig tartó tanulását

 Az ingyenes szolgáltatások és a széleskörű hozzáférés 
biztosításával megteremtettük a felzárkózás 
lehetőségét helyi szinten



Melléklet
A teljesítés számokban

 A helyben elhelyezett dokumentumok és 
az időszakosan kihelyezett 
dokumentumok (állományforgatással) 
száma

 A törölt dokumentumok mennyisége, a 
törlés okának megjelölésével

 Az elektronikusan feldolgozott 
dokumentumok száma  

 Dokumentumkiszállítási alkalmak száma

 Rendezvények száma

 Résztvevők száma (megyei rangsorban 
elfoglalt hely a résztvevői  arányt tekintve)



 Beiratkozottak száma 

 A településre érvényes olvasói arány (megyei 

rangsorban elfoglalt helye  a beiratkozott 

olvasókat tekintve)

 A könyvtári szolgáltatások használati mutatói

 Kölcsönzések száma

 Helyben használt dokumentumok száma

 Módszertani segítségnyújtás/ alkalmak száma

 Képzési alkalmak száma, ebből a könyvtáros 

részvételére vonatkozó adat



Az ellátás fejlesztése- közös 

erővel

Tevékenység

 A szerződésben vállalt szolgáltatásra 

vonatkozó fontosabb megállapítások

A működési körülményeinek változása

 Beszerzések

 További fejlesztési célok meghatározása



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!



3. KSZR műhelynap Győr
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

Közadatok közlése

Közadatok – KSZR adatok
a megyei könyvtár és a szolgáltató hely  

honlapjain

Könyvtári Intézet – 2014.
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2011. évi CXII Törvény 3. §. 5-6 p. 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó, közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített ismeret.

közérdekből nyilvános adat: minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
tételét törvény közérdekből elrendeli. Például a közfeladatot ellátó
szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre,
munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő
egyéb személyes adata.

Közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat
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Vonatkozó jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye

 Az Alaptörvény VI. cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek
joga van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A
39. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „a közpénzekkel gazdálkodó
szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre
vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az
átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A
közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű
adatok”.

I. A közérdekű adatok megismerési és közlési
kötelezettsége
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2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

 A közérdekű adatok közzétételéről határoz. A közadatokkal
kapcsolatban szól ezek megismerésének általános szabályairól, a
megismerés iránti igények kezeléséről, a tájékoztatási
kötelezettségéről, az elektronikus közzétételről, a közérdekű
adatok központi elektronikus jegyzékéről és az egységes
közadatkereső rendszerről, valamint a közzétételi listákról.
Melléklete tartalmazza az általános és egyben kötelező közzétételi
adatokat a frissítés gyakoriságának, és a megőrzés időtartamának
feltüntetésével.

A közérdekű adatok megismerési és közlési 
kötelezettségét előíró jogszabályok
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18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő
adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 Ezen rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok helyes
tagolását írja le. Az adatok megnevezése mellett
megjegyzéseket is közöl, amellyel tovább pontosítja a
publikálandó információkat. A visszakereshetőség így
egységes szempontok alapján valósulhat meg.

A közérdekű adatok megismerési és közlési 
kötelezettségét előíró jogszabályok
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305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus
közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a
központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó
részletes szabályokról
 A Korm. rendelet tartalmazza a közzététel szervezési és ügyviteli

feltételeit, a honlap kialakításáról, fellelhetőségéről és
működtetéséről, az adatok helyesbítéséről, frissítéséről és
eltávolításáról, a központi honlapon való közzétételről és az
egységes közadatkereső rendszerről, a központi elektronikus
jegyzékről, valamint az adatintegrációról a részletes szabályokat.
Meghatározza, hogy milyen leíró adatokat kell szolgáltatniuk a
könyvtáraknak a közadatkereső számára.

A közérdekű adatok megismerési és közlési 
kötelezettségét előíró jogszabályok
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 A feladat teljesítésére ki kell jelölni az erre alkalmas munkatársat.

 Rendelkezni kell közzétételi szabályzattal.

 Az ismereteket bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen,
kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon,
díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni.

 A közzététel megvalósulhat saját honlapon vagy a működéssel kapcsolatos
koordinációt ellátó szerv honlapján vagy az erre a célra létrehozott központi honlapon.
Utóbbi esetekben az adatfelelős és az adatközlő közötti feladatmegosztást
„megállapodás”-ban kell rögzíteni.

 A weblapon közérthető módon tájékoztatást kell adni az adatok egyedi igénylésének
mikéntjéről, valamint az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről is.

 Alkalmas legyen az adatok folyamatos publikálására, az állandó üzemelés garantált
legyen. (Üzemzavar esetén munkaidőben a probléma elhárítását haladéktalanul meg
kell kezdeni.)

A közzététel és az internetes honlap 
kialakításának általános szabályai 
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 A honlap főoldalán jól látható helyen el kell helyezni egy „Közérdekű adatok”
elnevezésű hivatkozást (menüpontot)

 Meg kell jeleníteni a közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást is. A Közadattár
oldaláról van mód a hivatalos logó vagy keresődoboz letöltésére.
http://kozadattar.hu/egyeb_segedletek

 A weblap olvashatóságát elterjedt, továbbá a vakok, gyengén látók által széles körben
használt eszközökkel kell biztosítani.

 Védeni kell a weblapot sérülés, jogosulatlan változtatás, törlés és megsemmisülés ellen.

 A közzétételről, javításról, frissítésről naplót kell vezetni, amely tartalmazza azok idejét,
emellett a felhasználót is azonosítja, aki végrehajtotta a feladatot. A naplózott
adatállományt óvni kell a megsemmisüléstől, az illetéktelen személyek általi
megtekintéstől, változtatástól, törléstől, és a bejegyzések sorrendjét érintő
módosítástól. A naplóról folyamatosan biztonsági másolatot kell készíteni.

A honlap kialakítás egyéb szabályai 
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 Az IHM rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében „az adott szerv
vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell
tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott
közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre”.

Ha nem rendelkezünk adattal…
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 Az Infotv. melléklete tartalmazza.

 Az IHM rendelet 2. melléklete szerint előírt csoportosítást mindenképp
tartani kell, nem lehetséges az eszerint eltérő megjelenítési egységhez
besorolt adatokat ugyanazon egységbe elhelyezni.

Közzétételi lista
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Első közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 Hivatalos név

 Székhely

 Postacím

 Telefonszám

 Fax szám

 Központi elektronikus levélcím

 A honlap URL-je

 Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefon, fax, ügyfélfogadás helye, postacíme)

 Az ügyfélszolgálati vezető neve

 Az ügyfélfogadás rendje

1.1 Közzéteendő szervezeti adatok
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Második közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Harmadik közzétételi egység: A szerv vezetői

 A szerv vezetőjének, vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
(telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
(telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

1.1 Közzéteendő személyzeti adatok
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A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv adatai (név, cím
stb.)

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy
alárendeltségében működő gazdálkodó szervezet adatai (név, cím, stb.)

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy
alárendeltségében működő közalapítvány adatai (név, cím, stb.)

Ha a könyvtár ezekkel nem rendelkezik, akkor erre vonatkozóan közölni kell, hogy az
adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.2 Felügyelt költségvetési szervre,
1.3 Gazdálkodó szervezetre,
1.4 Közalapítványokra vonatkozó adatok

3. KSZR Műhelynap - Győr- 2014. 10. 27.



 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának
neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím)

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Természetesen, ha a könyvtár nem alapított lapot, akkor erre vonatkozóan közölni
kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.5 Felügyelt lapokra vonatkozó adatok
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 hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi
hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám,
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést 
vagy felügyeletet gyakorló szerv adatai
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 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a
költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító
határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

 A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Természetesen, ha a könyvtár nem alapított költségvetési szervet, akkor erre
vonatkozóan közölni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll
rendelkezésre.

1.7 Alapított költségvetési szerv adatai
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A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 Alapító Okirat

 SZMSZ vagy ügyrend

 Könyvtárhasználati szabályzat

 Gyűjtőköri szabályzat

 Egyéb SZMSZ-hez tartozó szabályzatok

 Küldetésnyilatkozat

A közérdekű adatok igénylése

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve

 Illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma,
telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
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 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának
jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és
értékük, időbeli változásuk

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban
meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3. Gazdálkodásra vonatkozó adatok
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 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira
vonatkozó összesített adatok

 A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése összesített összege

 Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés
esetében annak időtartama

 Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről

3. Gazdálkodásra vonatkozó adatok
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Közadattár honlapja: http://kozadattar.hu/

 Az adatközlőnek nyilatkoznia kell, hogy az Infotv. 33. § (2) bekezdése
szerinti szervnek vagy egyéb, e bekezdésében nem nevesített
közfeladatot ellátó szervnek minősül-e. A nyilatkozat mellett az alábbi
adatokat kell bejelenteni: az adatfelelős neve és székhelye, az
adatfelelőssel való kapcsolattartás adatai (elérhetőség);

 A bejelentés alapján a miniszter az adatfelelőst nyilvántartásba veszi, aki
majd engedélyt kap az egységes közadatkereső rendszerhez és a központi
elektronikus jegyzékhez való csatlakozáshoz.

Az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem
mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel
kötelezettsége alól.

II. Közadattár, az egységes közadatkereső rendszer
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Megyei könyvtárak a közadatkereső rendszerben
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2 db; 11%

5 db; 26%

12 db; 63%

Aktív Regisztrált Nem található

Az aktív könyvtárak esetében az adatok relevanciájának fenntartására kell fókuszálnunk



 A KSZR működést meghatározó alapvető jogszabályok

 A szolgáltató hely hivatalos neve, székhelye, postacíme (postafiók szerinti címe, ha van)
 Telefonszám, faxszám, elektronikus levélcím
 A honlap URL-je (település honlapja pl.)
 Könyvtáros neve
 Nyitva tartás
 Használati szabályzat, benne a szolgáltatások megnevezése, szolgáltatások tartalmának 

leírása, a szolgáltatások igénybe vételének rendje , díja, kedvezménye
 Alaptevékenységgel kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok 
 A tevékenységére vonatkozó statisztikai adatok (időbeli változásuk)

 Forgalmi adatok,
 Állomány adatok
 Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok
 Rendezvények adatai stb.

III. A KSZR szolgáltatás kapcsán közzéteendő adatok 
a megyei könyvtár honlapján 
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A 19 megyei könyvtárból:

 1 honlapja átmenetileg nem elérhető (azóta ez megoldódott!
Jelenleg településlistát közöl)

 1 honlapján nem találtunk KSZR információkat

 3 megyei könyvtár nem tárol egyéni információkat a településekről,
településlistát biztosít

 2 - az ellátásba városi könyvtárakat is bevonó - megyei könyvtár az
online adatok rögzítését a városaira bízza, így a települési adatok
egy megyén belül eltérő struktúrában, minőségben és
mennyiségben jelennek meg a városi könyvtárak honlapjain

KSZR információk megjelenése a Megyei Könyvtárak 
honlapján az adatfelvétel időpontjában (2014. október 1-7.) 
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Mintavétel alapján 80 település honlapját tekintettük át a település könyvtári
szolgáltatásáról szóló információk után kutatva. A szolgáltató helyeket számba vevő
megyei listák 5., 15., 20., 30. és 40. elemét vizsgálva. Ezek alapján a következő
megállapításokat tehetjük:

 A kiválasztott települések közül 13 (16 %) még nem rendelkezik honlappal.
 29 (36 %) település honlapján nincs információ a könyvtárról, a könyvtári ellátásról,

szolgáltatásokról.
 A könyvtárról információkat szolgáltató települések közül 7 (12 %) említi valamilyen

formában (pl. az SZMSZ-ben említve), hogy a könyvtári szolgáltatás a településen
KSZR keretben valósul meg.

Figyelnünk kell, hogy a KSZR ismertetés kapcsán pontos szakkifejezéseket
használjunk, hogy ne forduljanak elő téves információk.

A települési könyvtárakról leggyakrabban közölt információk: az elérhetőség (cím,
emailcím, telefonszám), a nyitva tartás, a könyvtáros neve.

IV. KSZR információk a települések honlapján
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Megyei Könyvtári honlap megoldások:

https://baranyahalo.hu
www.bacstudastar.hu
http://www.kkmk.hu

Települési honlap megoldás:
Borota település honlapja

http://www.borota.hu/index.php?option=com_content&view=article
&id=123&Itemid=165

V. Jó példák, ajánlható gyakorlatok
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Köszöni a figyelmet a

Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály (KSZO)

Fehér Miklós



Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer

Fejér megyében

Készítette: Márky Balázs
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Fejér megye

- 108 település, olykor egymástól nagyobb távolságok,

- Két megyei jogú város: Székesfehérvár, Dunaújváros,

- Kevés az 500 fő lélekszám alatti település, valamint 

kevés a zsáktelepülés,

- Az 1000 fő lakosságszám feletti falvak száma jelentős,

- Fő foglalkoztató városok a megyében: Székesfehérvár, 

Dunaújváros, Mór, Bicske, Sárbogárd,

- Fő foglalkoztató városok a megyén túl: Budapest és 

környéke, Tatabánya, Győr,

- Korábban kistérségi ellátás csak Bicske környékén 

működött.
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- Sok faluban a könyvtárak működése hosszú távon 

nem volt biztosítva

- Nincs állandó személyzet, több helyen szünetelést 

jelentettek évek óta

- Sok könyvtár állománya elavult, 70-es, 80-as 

években kiadott művekből állt

- Hivatalosan egy településen (Bakonykúti) nem 

működik könyvtár, de ennél több faluban nem 

működött ellátás

Könyvtári ellátás a megyében a 

KSZR bevezetés előtt I.
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- A rendszerváltás óta önállóvá vált falvak nem 

rendezték a könyvtáraik állományát, (pl. Csabdi, 

Daruszentmiklós, Újbarok)

- Több helyen az iskolával közös működés miatt 

került hátrányba a közkönyvtári funkció (pl. 

Csákberény, Daruszentmiklós)

- A könyvtárak felújításához, költöztetéséhez, 

fejlesztéséhez (főleg IKSZT pályázatok), ritkán 

vették igénybe a megyei könyvtár segítségét, 

szakmai tanácsait

Könyvtári ellátás a 

megyében a KSZR bevezetés 

előtt II.
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- Szakképzett, 8 órás könyvtáros csak a közel 

5.000 fő lélekszámú településeken található, 

frissülő állománnyal, integrált könyvtári rendszer 

működtetésével, pl. Bodajk, Mezőfalva

- A Vörösmarty Mihály Könyvtár Székesfehérváron 

2013-ig kettő, egyes időszakban egy fő 

módszertanos könyvtárossal tudta ellátni a 

megye könyvtárainak szakmai koordinálását.

- Az ellátó könyvtár is jelentős átszervezésen ment 

keresztül, fenntartó változott, egyesült a városi 

könyvtárral

Könyvtári ellátás a megyében a 

KSZR bevezetés előtt III.
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Felkészülés a megyei ellátásra

 A volt Városi Könyvtár feldolgozó osztálya a 

Központi Könyvtárba költözött, a négy főből ketten 

feldolgozó munkát végeznek, a KSZR 

dokumentumaival is foglalkoznak, egy fő a 

helyismereti csoportba került, és egy fő 

módszertanos lett.

 A módszertani csoport szervezetileg a feldolgozó 

osztályhoz került. Jelenleg három fő módszertanos 

könyvtáros van, valamint egy fő foglalkozik a 

rendezvények koordinálásával.
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Megyei ellátás

 2013-ban 37 település, 

 2014-ben 51 település 

vesz részt a KSZR-ben.

A tényleges munka 2013 júniustól kezdődött, miután a 

KSZR rendelet életbe lépett.

Két év alatt 25 településen történt leválogatás az 

állományokból, kivonva az elavult dokumentumokat.
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Megyei ellátás

Az előző évben a könyvtári rendezvények előírt 

mennyisége fél év alatt közel 100 százalékban 

teljesült, kézműves foglalkozások, zenés irodalmi 

műsorok, író-olvasó találkozók, vetítések, közös 

programok zajlottak és zajlanak.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz 

25 település csatlakozott 2014-ben.

Négy településen elkezdtük kiépíteni az integrált 

könyvtári rendszert (Textlib), az ellátó könyvtár 

rendszeréhez csatlakozva.
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Megyei ellátás
A 2014. évi támogatás felosztásának terve

 38 % dokumentum (ebből 4 % nem hagyományos 

dokumentum, 4 % időszaki kiadvány)

 20 % főleg informatikai célú eszközbeszerzés

 20 % rendezvény

 10 % egyéb eszközbeszerzés

 12 % üzemanyag, egyéb és közös költségek

2015-ben szeretnénk a könyvtárak felszereltségét, 

belső környezetét vonzóbbá tenni.
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- Alapvető cél, hogy a települési könyvtárak a megyei 

hatókörű könyvtárral azonos színvonalú ellátásban 

részesüljenek

- Esélyegyenlőség: akadálymentesítés, ingyenes 

szolgáltatások, a hátrányos helyzetűek segítése, 

nagycsaládosok támogatása

- Az oktatás segítése, az élethosszig tartó tanulás 

támogatása

- Az ODR működtetése

- Közösségi tér: egyes helyeken iskola, óvoda sem 

működik már helyben

A kistelepülési ellátás megközelítése 

a társadalmi szerepvállalás tükrében 

I.
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A kistelepülési ellátás 

megközelítése a társadalmi 

szerepvállalás tükrében II.
- A digitális írástudás fejlesztése: számítógép használói 

tanfolyamok

- Irodai szolgáltatások: fénymásolás, szkennelés

- Rendezvények, minden korosztálynak: egyes 
falvakban először láttak a gyerekek bábszínházat, 
stb.

- Részvétel a település életében: a települési könyvtár 
a falunapra is szervezhet gyermekfoglalkoztatót, 
műsort

- „Nyitott kapuk”: Együttműködés a Nemzeti 
Művelődési Intézettel, melynek keretében a 
Vörösmarty Mihály Könyvtár is részt vett Bodmér, 
Mátyásdomb programján
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A szolgáltató helyek 

tárgyi feltételei I.

 Az IKSZT-ben működő könyvtárak előnyben vannak

 Kevés az önálló és korszerű épületben működő 

könyvtár, kb. 2-3 ilyen épület van

 A legtöbbjük felújításra szorul, bővítésre, 

korszerűsítésre, a fűtés, nyílászárók kérdésében is

 Több helyen iskolával közös épületben, térben 

működnek, gondot jelent, hogy a helyiséget a 

könyvtáros nélkül, tudtán kívül is használják

 Sok helyen a rendelkezésre álló tér kevés, polcoknak 

jut hely, de másra már nem
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A szolgáltató helyek 

tárgyi feltételei II.

 Az állomány sok könyvtárban elavult, leválogatást 

igényel

 Kevés az új könyv

 A helyiséget ritkán takarítják

 A nyilvántartások nem naprakészek, vagy nincsenek 

szakszerűen vezetve, egyes esetekben a 

leltárkönyvek hiányoznak

 A pályázatokkal nem mindig tudjuk, hol tartanak az 

önkormányzatok
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A szolgáltató helyek 

tárgyi feltételei III.

 Több könyvtár és vele együtt a művelődési ház 

megújult a Darányi Ignác terv keretében

 Az informatikai felszereltség változó, vannak jobb és 

rosszabb helyzetben lévő könyvtárak

 A számítógépes fejlesztést nehezíti a szűk tér, 

infrastruktúra hiánya

 A bútorok sok helyen cserére szorulnak, új eszközök 

ott vannak, ahol a könyvtárkezelők régóta dolgoznak 

és a helyet magukénak érzik



15

A szolgáltató helyek 

személyi feltételei I.

 Ritka a jó személyzet

 Vannak falvak, ahol nincs állandó könyvtárkezelő, a 

kérdést közcélú foglalkoztatottak révén oldják meg

 Nem terveznek hosszú távon a könyvtári munkával

 A könyvtár a sokadik feladatuk a munkakörükben, 

nincs elegendő idejük foglalkozni vele

 Magas a fluktuáció, a könyvtári szolgáltatásokat 

szívesen fogadják, de a kötelezettségeknek már 

nehezen tudnak eleget tenni, pl. statisztikák vezetése
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Sok helyen határidős, főleg éves szerződésekkel 
foglalkoztatják a személyzetet, és bár elmenne 
szakirányú tanfolyamra, de nem mer, nincs életpálya 
előtte,

A nem helyben lakó személyzet érezhetően hátrányban 
van,

A helyben lakó, de más településen dolgozó személyzet 
nem feltétlenül tud megfelelő nyitva tartással működni,

Nem mindig lehet megoldani a helyettesítést, a könyvtár 
zárva tartásra kényszerülhet.

A szolgáltató helyek 

személyi feltételei II.
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A szolgáltató helyek egyéb 

feltételei

 Fenntartó: változóan vélekednek a könyvtár 

fontosságáról.

 Kevés helyen van megfelelő működési feltétel.

 Sok helyen működnek forráshiánnyal, nem tudnak a 

könyvtárra elegendő pénzt fordítani.

 Vannak, ahol nagy reményeket fűznek hozzá,

 Vannak, ahol kötelezettségnek tekintik.

 Következmények: hiányos információ megosztás, a 

könyvtáros nem tud a KSZR-ről, nem tudunk a 

személyzet változásáról, futó pályázatokról.

 Hiányos információk, pl. ARTISJUS kötelezettségek
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A megyei könyvtár által 

alkalmazott igényfelmérési 

módszertan ismertetése I.

Előzmények:

 A szolgáltatás ismertetése már a bemutatkozó 

levélben, a szerződés megkötése előtt,

 A szerződött települések felkeresése.

 Tárgyalások a fenntartókkal és a könyvtárak 

megtekintése.



KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A SZOLGÁLTATÓ

HELYEKEN 2013-BAN

Átlag / 37 szolgáltató hely

 Regisztrált olvasók 121 fő

 ebből 14 év alattiak 41 fő

 Kölcsönzések száma 1199 db

 ebből 14 év alattiak              375 db

 Helyben használat 865 alkalom

 ebből 14 év alattiak               384 alkalom 19
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A megyei könyvtár által 

alkalmazott igényfelmérési 

módszertan ismertetése II.
Igényfelmérés:

 A könyvtárak helyzetének felmérése szakmai, 

környezeti és szervezeti szempontból, az ötéves terv 

útmutatásai alapján

 Felmértük az eszközállományt, berendezést, 

dokumentumállományt, 

 Feljegyeztük a helyi elképzeléseket

 A későbbiekben elégedettségmérő ív készült és ki lett 

küldve az olvasók és a kollégák felé
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 A Vörösmarty Mihály Könyvtár a saját honlapján 
ismerteti a szolgáltatást, a szolgáltató helyeket, 
térkép segítségével, elérhetőségekkel: www.vmk.hu

 Az elégedettségmérés is itt került kihelyezésre,

 Az elképzelések között szerepel, hogy a könyvtár 
aloldal keretében lehetőséget ad bemutatkozni a 
szolgáltató helyeknek,

 Az OPAC településenkénti keresési lehetőséget 
biztosít,

 A könyvtárközi kérések a katalóguson keresztül 
közvetlenül beküldhetők.

Webes szolgáltatások 

a kistelepülések irányába
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A községi weblapokon közzétett 

információk köre
 A települések honlapjain a könyvtári adatok 

ismertetése változó,

 Az állandó személyzettel működő szolgáltató 

helyekről fent vannak az elérhetőségek, nyitva 

tartás,

 A KSZR ismertetését a következő évre tervezzük, 

hogy a települések is kihelyezzék a honlapjukra,

 Sokszor a weblapok mellett fontos információforrás 

a helyi újság, melyet sok esetben feltesznek a 

honlapra, vagy a lakosság ingyenesen hozzájut, és 

ezekben tesznek közzé aktuális információkat a 

könyvtárakról is.
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„Jó gyakorlatok” bemutatása 

I.

 A külön pénzügyi intézményi könyvelésből 

fakadóan:

 - saját km nyilvántartás

 - külön számláztatás, amennyire lehet, kerülni a 

megosztott számlákat

 - könyvelési, pénzügyi ismeretek elsajátítása, főleg 

rendezvények egyeztetése miatt, pl. 7-es adószám

 Eszközhiányból fakadóan:

 - használt, kevés km-t futott kisbusz vásárlása, 

kizárólag KSZR célokra

 - tömegközlekedés igénybe vétele, amennyiben 

hatékonyabb
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„Jó gyakorlatok” bemutatása 

II.
 Az ellátó könyvtár alacsony létszámából fakadóan:

 - Olvasószolgálati, tagkönyvtári kollégák bevonása a 

települési leválogatásokba

 - Olvasószolgálati, valamint kulturális közcélú 

foglalkoztatottak részt vesznek a könyvek szerelésében

 - A szolgáltató helyi kollégák önállóságra oktatása: a 

rendezvényeket maguk szervezik, állítják össze, az 

ellátó könyvtár csak ajánlással, számlák, szerződések 

kezelésével foglalkozik

 - A könyvajánlók táblázatkezelőben készülnek, így a 

szolgáltató helyen azonnal látják hogy mekkora értékben 

válogatnak
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„Jó gyakorlatok” bemutatása 

III.

Eredmények:

 Újra nyitottak korábban zárva tartó, szünetelő 

könyvtárak: Daruszentmiklós, Sárkeszi, Soponya,

 Az ellátás, felszereltség javul, új eszközök, 

dokumentumok segítségével, a helyben dolgozók 

munkája is könnyebbé vált,

 Az olvasói érdeklődés emelkedik, egyre 

népszerűbb a könyvtárközi kölcsönzés,

 Különösen népszerű a gyermek- és ifjúsági 

irodalom.
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A program típusa, mely a KSZR szolgáltató 

könyvtár szervezésében valósult meg

KSZR állami támogatásból és saját 

forrásból 

lebonyolított 

programok száma

résztvevők 

száma 

összesen (fő)

Vetélkedők, versenyek 10 288

Könyvtárbemutató 37 777

Tanítási óra iskolai csoportoknak 12 161

Könyvtári óra iskolai csoportoknak 8 208

Játékos tevékenység 11 253

Tanfolyam, tréning 1 26

Előadás, konferencia 29 1365

Kiállítás 12 924

Könyvbemutató 4 120

Műsoros, szórakoztató rendezvény 33 3328

Hangverseny -

Filmvetítés 1 16

Használó képzés 46 755

Digitális kompetenciafejlesztés -

Egyéb 9 570

Összesen 213 8791
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HONNAN, KITŐL, MIT HALLOTT

RÓLA?

KÖNYVTÁROSTÓL

A KÖNYVTÁR MEGNYITÓJÁN

INTERNETRŐL

KÖNYVTÁRBAN

EGY KÉPZÉS KAPCSÁN, MUNKAHELYEN

JELENTŐS ESÉLY NYÍLIK ARRA, HOGY A TELEPÜLÉSEN

ÉLŐK IS UGYANAHHOZ AZ INFORMÁCIÓHOZ JUSSANAK, MINT

A VÁROSOK LAKÓI

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MEGYEI KÖNYVTÁRRAL, SOK PÉNZT

KAP A KÖNYVTÁR FEJLESZTÉSRE

A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRNAK ELŐNYÖS, FEJLŐDIK AZ

INFRASTRUKTÚRA

ALAPVETŐEN JÓ ELGONDOLÁS, AZ A KÉRDÉS MEDDIG?

SZAKMAI TANÁCSADÁST IS KAP A KÖNYVTÁR A PÉNZ

MELLÉ, ÍGY A HELYI KÖNYVTÁROSNAK KEVESEBB A DOLGA

CÉLJA, HOGY A TELEPÜLÉS LAKOSAINAK VÉLEMÉNYÉT

MEGISMERJE A HELYI KÖNYVTÁR HELYZETÉRŐL

NEM IZGAT, HA NEM TUDOM! – LÉNYEG, HOGY A

KÖNYVTÁROS TUDJA
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Tabajd
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Beloiannisz

Sárszentmihály

Mezőfalva

Mány

Mezőfalva
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Vál

Mező-

komárom

Csákberény
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Nagykarácsony
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Daruszentmiklós
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Csabdi
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Mecsér (Balinka)
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Kollégáink folyamatosan úton 

vannak, 

a könyvtárakért, az olvasókért, 

egymásért.
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Köszönjük 

a figyelmet!



TERÜLETI KÖNYVTÁRI 
SZOLGÁLTATÁS

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYÉBEN

KSZR Műhelynap
Győr, 2014. október 27.



A kistelepülési ellátás megközelítése a 
társadalmi szerepvállalás tükrében

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisalföldi Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszere a könyvtári szolgáltatások korszerű és széleskörű
választékát nyújtja a kistelepülésen élők számára.

Küldetése:

a községekben élők számára az információs esélyegyenlőség biztosítása a
leghatékonyabb és a leginkább gazdaságos könyvtári szolgáltatás megszervezése
útján,

az olvasási kultúra, a digitális írástudás fejlesztése a települési igényeknek
megfelelő, illetve ezen igényeket emelő rendezvények és programok szervezésével
és a felhasználók képzésével,

a könyvtári szakemberek alkalmasságának, képzettségének biztosítása és növelése,

a megye közkönyvtári ellátása magas és egységes minőségi elvárásoknak
megfelelően, szerves részeként az országos rendszernek.



Informatikai fejlesztések 2013-ban

IKT fejlesztés: laptop beszerzése minden szolgáltatóhelyre (147 könyvtár)

Szoftverkörnyezet megteremtése: NanLib katalogizáló és kölcsönző modul 
(egységesség elve)

 OPAC : minden könyvtárnak saját online katalógus

A községi könyvtárak katalógusa a 
fejlesztések eredményeként már a 
Duna Menti Közös Katalógusban is 

elérhető.



2013-ban 147 településen összesen 697 rendezvényt tartottak, 30 326 fő
részvételével.

RENDEZVÉNYEK



KÉPZÉSEK

Pázmándfalu

Pér

Veszprémvarsány

Nagyszentjános

Digitális írástudás tanfolyam



Bakonygyirót

Bakonypéterd

Rábaszentandrás

Tarjánpuszta

Digitális írástudás tanfolyam



A megyei könyvtár által alkalmazott 
igényfelmérési módszertan ismertetése

2013-ban és 2014-ben is kérdőíves vizsgálattal mértük fel a könyvtárak
helyzetét, szolgáltatásait és igényeit.

Az adatgyűjtést személyes és telefonos módszerrel is kiegészítettük, mert
valódi partneri együttműködés eredményezhet csak tartalmas
szolgáltatásfejlesztést.

A vizsgálatok eredményeinek összesítése az ötéves fejlesztési terv alapját
képezi.



Szolgáltatóhelyek a számok tükrében

57; 38%

43; 28%

22; 14%

30; 20%

KSZR könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében   
népesség szerint
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KSZR KÖNYVTÁRAK ALAPTERÜLETE

1-500 fő 501-1000 fő 1001-1500 fő 1501-5000 fő



http://kszr.gyorikonyvtar.hu/

Webes 
szolgáltatások 

a kistelepülések 
irányába



A weblapon közzétett 
információk Szolgáltatásaink

 Eseménynaptár

 Hírek



Községenkénti információs oldal

 Információk a könyvtárról

 Elérhetőségek

 Továbblépési lehetőség a település honlapjára

Rendezvények

Képgaléria

Online katalógus

 Információ az előfizetett folyóiratokról

Újdonságok a könyvtár állományában



Digitalizált helyismereti dokumentumok

 Települési

sajtótermékek



Digitalizált helyismereti dokumentumok

Helyismereti monográfiák



Digitalizált helyismereti dokumentumok

A településről szóló információk, 
dokumentumok könyvtárunk adatbázisaiban



Jó gyakorlatok



Kimle
felújítás előtt…



Kimle
felújítás után



Kimle
felújítás után



Felpéc
felújítás előtt…



Felpéc
felújítás után



Felpéc
felújítás után



Bogyoszló 
felújítás előtt…



Bogyoszló felújítás után



Vitnyéd
felújítás előtt…



Vitnyéd
felújítás után



Vitnyéd
felújítás után



Vitnyéd felújítás után



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Horváth Sándor Domonkos
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

igazgató

hsdhsi@gyorikonyvtar.hu



II. KSZR Műhelynap

GYŐR 

2014. október 27-28.

dr. Voit Pál, Győr, 2014. október 27. 



A szolgáltató könyvtár

1. „külcsíny”









Finanszírozás, létszám alakulása

2011 2013

Megyei kvt. költségvetés 180 mFt

Városi kvt. költségvetés 60 mFt

Összesen 240 mFt 150 mFt 

(125,5 + 24,5)

Megyei kvt. létszám 41 fő

Városi kvt. létszám 15 fő

Összesen 56 fő 39,25





2. „belbecs”



2011 2012            2013



2011 2012 2013





Résztvevők Komárom-Esztergom 
megyében az OKN-on - 5 év trendje
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A „terep”

1. Könyvtárral rendelkező települések

2012 2013 2014 2015

Megyei könyvtár 1 1 1 1

Önálló könyvtár

11 város, 

8 község

19 19 19 18

Kistérségi/KSZR

könyvtár
48 56 56 57

Összesen: 68 76 76 76



A „terep” 

2. KSZR település nagyság

1 - 500 8 db                4 267 fő

501 - 1000 12 db              7 963 fő    

1001 - 1500 12 db              9.760 fő

1501 - 5000 24 db            49 359 fő

Összesen 56 db            71 349 fő



1. Társadalmi szerepvállalás 
1.1.Kulturális alapellátás - életminőség javítás

Dokumentum

beszerzés

2013

< 500 262 db

501 - 1000 258 db

1001 – 1500

1501 - 5000

315 db

264 db

Könyvtárközi 

kölcsönzés

2013 894 db

2014. 10 22-ig 754 db



Könyvtárhasználat (56 település)

2012 2013

Személyes használat 44 580 52 973

Távhasználat 568 828

Internet használat 11 294 14 103



1.2.Értékőrző és értékteremtő közösségi tér

OKN rendezvények

2013. 8 település 

2014. 45 település



Programtípusok és átlagos résztvevők 

programonként

 Műsoros, szórakoztató rendezvény 60 fő

 Tanítási óra iskolai csoportoknak 43 fő

 Hangverseny 33 fő

 Könyvtárbemutató foglalkozás 21 fő

 Kiállítás 11 fő

 Digitális kompetencia fejlesztés 9 fő



2. Szolgáltató helyek tárgyi, személyi feltételei

501 - 1000 1001 - 1500

Alapterület 49 m3 72 m3

Internet 90 %

wifi 25 %

gép: 1,5

75 %

wifi 16 %

gép: 2,5

Könyvtáros ff.kvt-i: 17%

Sd.kvt-i 66%

ff.kvt-i:19%

Sd.kvt-i: 9%

Nyitva tartás 9 óra/2,5 nap 9 óra/2,5 nap

Települési honlap 16% 33%



3. Igényfelmérési módszertan

 Dokumentum szolgáltatás

 Információ szolgáltatás

 Számítógépes szolgáltatás

 Közösségi szolgáltatások

 Képzés, továbbképzés

 Szolgáltató könyvtár működése



4. Webes szolgáltatások

 KSZR honlap http://www.kemkszr.hu/

 JAMK OPAC

 JAMK ADI

 Községi honlapok



5. Jó gyakorlatok

 Letölthető űrlapok

 Fellépő/rendezvény ajánló (szezonális)

 Hasznos adatbázisok

 Előadó ajánló (digitális komp. fejlesztő)

 Selfie pályázat

 Interaktív kemkszr honlap fejlesztése

 JAMK ADI elterjesztése 





1-500 fő közötti ajánlás és tény
ajánlás tény

Alapterület min. 50 m3 47 m3

Állománynagyság 1000-3000 kötet 3424 kötet

Internetes gép min. 3 1,2

Könyvtáros ff.kvt-i: 9%

e.ff.:33%

sd.kvt-i: 48%

Nyitva tartás 9 óra(3x3 óra) 150 nap 4,2 óra/2,1 nap/90 nap

Könyvtár használat személyes: >1000

kölcs.dok.: >700

helyben: > 500

451 alkalom

565 kötet

326 alkalom

Rendezvény min. 5/év 4/év

Javaslat: az 1.140.-F t 

differenciált leosztása a 

kicsik javára



Megyei Ellátási és Módszertani Osztály



Köszönöm, további szép napot!



Győr, 2014. október 27-28.
KSZR műhelynap

A 
Veszprém Megyei Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) 
működése

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém
Pálman Judit igazgató

jpalmann@ekmk.hu



I. Könyvtári feladatellátás a 
kistelepüléseken – a megyei könyvtár 

társadalmi szerepvállalása

 A megyei feladatellátás történeti áttekintése
 Körzeti könyvtári központ (1949); 

„vándorkönyvtár-tájkönyvtár--falukönyvtár” 
koncepció

 Megyei módszertani munka megerősítése 
(1960-70-es évek)+

 Ellátórendszerek, ellátási modellek (1960-80-as 
évek)+

 Könyvtári társulás (1992-2006)+
 Mozgókönyvtári ellátás (2006-2012)+
 KSZR (2013-tól)+





Többközpontú ellátás
10 járás – 8 ellátási körzet

 Ajka (5)+
 Balatonalmádi (5)+
 Balatonfüred (20)+
 Devecser (39)+
 Pápa (45)+
 Sümeg (12)+
 Tapolca (29)+
 Veszprém (39)+



II. A könyvtári szolgáltató helyek 
tárgyi, személyi és egyéb feltételei

 194 kistelepüléssel érvényes a megállapodás

 51% (98) – 500 lakos alatti

 28% (55) – 501-1000 lakos alatti

 12% (23) – 1001-1500 lakos alatti

 9% (18) – 1500-5000 lakos alatti



A városi könyvtárak bevonása a 
szolgáltatás megszervezésébe

 Kialakult, erős kapcsolatrendszer
 Földrajzilag könnyebb az elérhetőség, az 

ellátóközpontok közelsége jelentős tényező
 A korábbi évtizedek ellátási modelljei 

működőképesek
 Rendelkezésre áll a városi könyvtárak 

állománya (is)+
 EU-s pályázatok fejlesztései
 Szakképzett könyvtárosok tudása, 

tapasztalata 





Tárgyi, infrastrukturális  feltételek

Épület, könyvtári célú helyiségek, bútorzat

1. sz. ábra 
Infrastrukturális_VeKSZR

A szolgáltató könyvtárak infrastrukturális környezete



Személyi feltételek

A szolgáltató helyek személyzete

2. sz. ábra 

Személyi_VeKSZR

A szolgáltató könyvtárak személyi feltételei



Egyéb (pl. informatikai) feltételek

 A szolgáltató helyek 60-70%-ban cserélni, 
bővíteni kellene a számítógépparkot, egyéb 
perifériák megújításával együtt

 Operációs rendszer, irodai szoftverek, 
egyéb szoftverek beszerzése, frissítése 
sürgető 

 Az internet sávszélessége kb. a 
kistelepülések 30%-ban kritikus 

 Fűtés, világítás, vagyonbiztonság



III. Igényfelmérés

 2013-ban állapotfelmérés

 2014-ben igényfelmérés 

 - elektronikus
 - papíralapú



III. Igényfelmérés

 20 000 db felmérő ív

 6 665 db érkezett vissza (~33%)+

 Kb. 98% értékelhető

 A kiértékelés folyamatban



14 éven aluli 14-23 év éves 24-50 éves 50-65 éves 65 év felett Nem értékelt
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Tagja-e Ön a községi könyvtárnak?

igen
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Nem szoktam olvasni Nincs időm olvasni Nincs időm könyvtárba járni Más könyvtárat látogatok Nem értékelt
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Ha nem könyvtári tag, akkor miért nem?



Teljesen elégedett vagyok

Kevésbé vagyok elégedett

Többnyire nem vagyok elégedett

Egyáltalán nem vagyok elégedett

Nem értékelt
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Összességében elégedett-e a községi könyvtára állományával és szolgáltatásával?



Nagyon elégedett vagyok

Kevésbé vagyok elégedett

Még nem vettem részt könyvtári rendezvényen

Többnyire nem vagyok elégedett

Egyáltalán nem vagyok elégedett

Nem értékelt
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Mennyire elégedett Ön a könyvtári rendezvények színvonalára?



IV. Webes központi szolgáltatások

 KSZR alportál http://kszr.ekmk.hu/
Könyvtári, információs és közösségi 
(szolgáltató) helyek elérhetőségei

 PRIMO közös kereső felület
 Helyismeret http://helyismeret.ekmk.hu/
 Könyvtárközi kölcsönzés
 Gyermekkönyvtár 

http://gyermekkonyvtar.ekmk.hu/
 Oktatási Központ http://oktatas.ekmk.hu/
 Moodle – e-tananyag fejlesztés

http://moodle.ekmk.hu/moodle/



V. Jó gyakorlatok

 Központi szolgáltatások
 - könyvtárközi kölcsönzés 
 - szakmai tapasztalatcsere
 - helyismereti tájékoztatás magas színvonalú
 - helyi információk megjelenése a honlapokon
 - helyi igényeken (is) alapuló központi 

dokumentum- és egyéb beszerzés 



V. Jó gyakorlatok

 Rendezvények 
 - több, kisebb lélekszámú településen 

összevont programok 
 – helyi értékek, helyi alkotók támogatása, helyi 

előadók bevonása
 - lehetőség szerint minden korosztály számára 

színvonalas programok szervezése
 - a megyei könyvtár minden részlege érintett



Köszönöm a figyelmet!


