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A 2008. évi feladatokat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár úgy határozza meg, hogy 
továbbfolytatható legyen az utóbbi évtized megkezdett átalakítási programja. Ahhoz, hogy a 
város könyvtára továbbra is meghatározó kulturális intézménye legyen a könyvtárlátogatóknak, 
az olvasóknak, a használóknak, a szakmai rendszernek - új stratégai koncepció kidolgozása 
szükséges. Ehhez elengedhetetlen a 2002-es fejlesztési koncepció megvalósításának értékelése, 
a jelenlegi működési tapasztalatok minősítése. A bibliotéka ma rendelkezik azokkal a tárgyi és 
személyi feltételekkel, amelyek alkalmassá teszik a továbblépésre, a minőségorientált 
szolgáltatás megvalósítására. 
 
Új helyzetet kínál, hogy ebben az évben először lehet EU-s pályázatokat igénybe venni a 
fejlesztésekhez. Sajnálatos azonban, hogy a Közép-Magyarországi Régió a pályázatok egy 
részéből kimarad. A 2013-ig terjedő időszakban korlátozott módon és mértékben vehetünk 
részt EU-s tendereken. 
 
l.  Átfogó programalkotás, amelyek középtávon meghatározzák a FSZEK teendőit: 
 

 A 2008-2013 időtartamra érvényes stratégiai terv elkészítése, megvitatása és 
beterjesztése a Fővárosi Önkormányzat testületei elé. 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár küldetésnyilatkozatának kidolgozása. 
 A minőségbiztosítási rendszer elkészítése és bevezetése. 
 Új, a helyzetnek és az igényeknek megfelelő marketing stratégia megfogalmazása. 
 A könyvtári szabályzatok rendszerbe foglalása és megújítása.  

 
 
2.  A korábban megkezdett munkák folytatása, kiemelt feladatok: 
 

 A könyvtár működőképességének megtartása, a szolgáltatás minőségének emelése, 
kínálatának bővítése. 

 A rendelkezésre álló pénzügyi források /támogatás, saját bevétel/ racionális 
csoportosítása a kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében. 

 A könyvtári szolgáltatások átgondolása, a változó olvasói szokások, a használói 
igények tükrében. A portál program továbbfejlesztése. 

 Az egységes nyilvántartási rendszer alapján áttekintjük az állományvédelmi 
feladatokat, és ütemezett állományellenőrzést hajtunk végre. 

 Az olvasólétszám növelése olvasó-szervezési programokkal. Kiemelten kezeljük a 
gyermek és ifjúsági korosztályt. A használó központú könyvtárszemlélet erősítése. 

 Folytatjuk a használó képző tanfolyamok szervezését, különös tekintettel az e-
ügyintézésre. 

 A humán erőforrás minőségének emelése, a távmunka lehetőségének keresése, a 
második hét éves képzési ciklus időarányos megvalósítása. 
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 A kiírt tenderek figyelésével, mérlegelésével elősegítjük eredményes részvételünket 
a számunkra alkalmas pályázatokon. 

 A 2008. évi évfordulók méltó megemlékezése mellett kiemelten kezeljük 
részvételünket a könyvtári szakma országos programjain. / Reneszánsz Év, Internet 
Fiesta, Könyvtárak összefogása a társadalomért /. 

 
3.  Hálózatfejlesztés 
 
A FSZEK szerkezeti átalakítási programjának eddigi tapasztalatai azt erősítik, hogy az 
intézmény folytassa a megkezdett munkát. A lehetőségek ismeretében továbbra 
kezdeményezően kíván fellépni a fejlesztések, a források, a helyszínek biztosítása érdekében. 
Ebben a munkában nélkülözhetetlen a főváros, az érintett kerületek és az intézmény 
együttműködése. A cél továbbra is az, hogy a területi lefedettség elvének megfelelően a 
könyvtárak korszerű módon, kultúrált körülmények között álljanak az olvasók, a használók 
rendelkezésére. A 2008-13. közötti időszakra a fejlesztési programot a stratégiai terv 
tartalmazza. 
 
Új könyvtár átadása: 
 

 A XV. kerületben Újpalota központjában a volt Pajtás étterem helyén közel 700 m2-
es új  könyvtár megnyitása. 

 A XXII. kerületben a Kossuth Lajos u 30. alatt l000 m2-es új építésű több szintes 
bibliotéka avatása. 

 
Könyvtári integráció: 
 

 A XXII. kerületi Tolcsva utcai könyvtár szolgáltatásának integrálása az új budafoki 
könyvtárba. 

 Ebben az évben sor kerül a VI. kerületi könyvtárak összevonására. Az Andrássy úti 
könyvtár helyiséget el kell adni, mivel az épület többségi tulajdonosa más funkciót 
szán az épületnek. Sajnos a címzett állami támogatásból épülő  VI. kerületi 
Közösségi Házban az előzetes megbeszélések ellenére az önkormányzat által kért 
bérleti díj miatt nem tudunk  és ilyen feltételekkel nem is kívánunk könyvtárat 
működtetni. 

 
Új könyvtár létesítésének előkészítése: 
 

 Kiemelt prioritásnak kezeljük a Millenáris vonzáskörzetében létesítendő, építendő 
Tudástár és Virtuális könyvtár programot. 

 A XI. kerület Kelenvölgyben a kerület új Közösségi Házat épít kb. 250 m2-es 
könyvtárral. A beruházást a kerületi önkormányzat finanszírozza. 

 A XVIII. kerületben Pestimre városközpontjában épülő új épületben kb. 250 m2-es 
könyvtár létesítése a Nagykőrösi úti épület helyett annak eladásával. 

 
Meglévő könyvtárépületek felújítása: 
 

 XIV. kerület Rákosfalva park 1-3. alatti könyvtár felújítása fővárosi forrásból, 
 II. kerület Szabadság úti könyvtár lapos tető javítása, 
 XIII. kerület Dagály utcai könyvtár külső hőszigetelése, 
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 XVI. Kerület Veres Péter utcai könyvtár tető javítása. 
 
4. Központi szolgáltatások 
 
Informatika 
 
A könyvtár informatikai rendszerének frissítése és zavartalan működésének biztosítása alap 
feladat, amely magában foglalja a központi szolgáltatásokat biztosító szervergépek 
üzemeltetését, folyamatos karbantartását, hatékonyabb együttműködést és kapcsolattartást a 
távfelügyeletet adó cégekkel. A géppark folyamatos cseréjét biztosítjuk. Új számítógépek 
beállításával növeljük a hozzáférési helyek számát. 
 
Ebben az évben kiemelt fejlesztési feladatainknak tekintjük az e-olvasótermek kialakítását 
lehetőség szerint minden tagkönyvtárban, a Corvina integrált könyvtári rendszer digitalizálási 
és periodika almodulok teljes körű bevezetését és a központi iktató és dokumentumkezelő 
rendszerindítását. 
 
A terveink között szerepel a portál fejlesztése a web2.0 eszközeivel, a digitális archívum 
integrálása a Corvina alá, a digitalizálási almodul bevezetése (objektum-szerver installálása) és 
a Corvina könyvtárközi kölcsönzési alrendszerének specifikációja. 
 
Szerzeményezés és feldolgozás 
 
A legfontosabb feladat a központi szerzeményezés és feldolgozás a teljes könyvtári hálózatban 
történő zökkenőmentes működtetése, a jelentkező problémák gyors, hatékony korrekciója. 
 

2008-ban kerül sor a gyűjtőköri szabályzatok véglegesítésére, egységes, az egyes 
tagkönyvtárakra lebontott gyűjtőköri szabályzat létrehozására. 
Terveink közt szerepel a szépirodalmi gyűjtemények analitikus feltárása, a szakbibliográfiák 
számára analitikus rekordok készítése és azok szakmai ellenőrzése, valamint a Budapest 
Gyűjtemény foto-gyűjteményének a Corvina adatbázisba történő integrálása. 
A referensz bizottság javaslatainak figyelembe vételével kívánjuk elvégezni a digitalizált 
dokumentumok katalogizálását. 
Keressük a megoldást távmunka lehetőségére a szerzeményezési és feldolgozási munka 
területén. 
 

5.  Gazdálkodás 

A 2008. évi gazdálkodás legfőbb célja a pénzügyi stabilitás megőrzése a kiegyensúlyozott 
gazdálkodás fenntartása, valamint az eddig elért eredmények, a könyvtári szolgáltatások 
minőségének megtartása. A fejlesztések és rekonstrukciók forrásának egyre inkább az egyetlen 
lehetőségként marad a saját épületvagyonunk értékesítése (eladás, csere, bérbeadás). Működési 
költségeink jelentős mértékű csökkentésére további lehetőségünk nincs (energia: villany , 
fűtés), de nem látunk esélyt arra sem, hogy a dokumentum beszerzésnél a jelenleginél 
kedvezőbb pozíciót elérhetnénk. Nem mondhatunk le az informatikai rendszerünk folyamatos 
fejlesztéséről, gépcseréről, hisz ezek a szolgáltatások színvonalának romlását és 
ellehetetlenülését eredményezik. Továbbra is keressük a bevonható forrásokat, a pályázati 
lehetőségeket, szponzorokat a feladataink megvalósításához. 
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6.  Humán erőforrás: személyi feltételek, továbbképzések 

A támogatott 7 éves továbbképzési program keretében a továbbképzésre jogosult 
munkatársaink akkreditált továbbképző tanfolyamokon vesznek részt legnagyobb számban 
informatikai, könyvtári szakmai területen.  Az idegen-nyelvi képzés szintén előkelő helyet 
foglal el ebben a képzési formában, amelyben az angol nyelvet részesítik előnyben kollegáink. 
Az előző évek sikeres tapasztalatainak és eredményeinek megfelelően a népszerű 
számítógépes felhasználóképzést ebben az évben is tovább folytatjuk. Az állandó 
túljelentkezés bizonyítja ennek a szolgáltatásnak a létjogosultságát, egyben erősíti a résztvevők 
könyvtári kötődését, növeli a tudatos könyvtárhasználók számát. A növekvő fontosságú e-
ügyintézés témakörében szervezett használó-képző tanfolyamok különösen nagy érdeklődéssel 
kísértek.  

2007. októberében 32 fővel elindítottuk a könyvtári asszisztensképző tanfolyamunkat, 
melynek vizsgái és lezárása 2008. júniusában lesznek. Terveink szerint szeptembertől -a 
2007/2008-es tanévben - ezt a képzési formát újra indítjuk.  
A könyvtári minőségfejlesztés módszertanáról tartandó szakmai program megrendezését 
pályázati pénzből kívánjuk fedezni. 
Felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás keretében továbbra is fogadjuk gyakorlatra 
a könyvtár szakos hallgatókat könyvtárunkba. 
 

7. Szolgáltatások 

A korábbi évek sikeres és fokozatosan bővülő „Könyvet Házhoz” szolgáltatásunkat tovább 
kívánjuk fejleszteni, és a lehetőségekhez mérten kiterjeszteni, szoros együttműködésben a 
kerületi önkormányzatokkal, szociális intézményekkel, civil szervezetekkel. 
Az esélyegyenlőség biztosítását szem előtt tartva különösen hangsúlyos szerepet kap a 
fogyatékkal élők számára nyújtott könyvtári szolgáltatás.   Látáscsökkent látogatóink részére 
növelni kívánjuk a felolvasó helyek számát, tovább növeljük az öregbetűs és a hangoskönyvek 
beszerzését. 
 
Célunk a könyvtár olvasótáborának bővítése hangsúlyosan az ifjúsági és a gyermek 
korosztályok számára nyújtandó szolgáltatások fejlesztésével. Az olvasólétszám stabilizálása, 
olvasószervezés, a használó-központ könyvtár-szemlélet erősítése előttünk álló feladat 
ugyanúgy, mint a könyvtári szolgáltatások újragondolása a változó olvasói igények tükrében és 
az új lehetőségek keresése. 
 
8.  Társadalmi kapcsolatok 
 
Továbbra is a hiteles, színvonalas szolgáltatásokon keresztül kívánjuk erősíteni olvasói, 
szakmai és intézményi kapcsolatainkat. 
 
Lakossági tájékoztatás, kapcsolattartás 
 
A már meglevő és jól működő lakossági kapcsolatok megőrzését és továbbépítését alapvető 
feladatának tekinti a könyvtár, amit következetes propagandamunkával, tudatos PR 
tevékenységgel, a médiával való szoros együttműködéssel kíván realizálni. A tagkönyvtárak 
a helyi közösség életében fontos szerepet játszanak, a könyvtári szolgáltatáson kívül számos 
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speciális kulturális funkciót töltenek be. A különféle kulturális események növelik a könyvtár 
ismertségét. 
 
A lakossági tájékoztatás céljából a továbbiakban is igénybe kívánunk venni minden lehetőséget 
- közvetlenül és közvetve - az írott sajtó tekintetében éppen úgy, mint az elektronikus 
médiában, a hagyományos módszerektől a legmodernebb és legújabb formákig.  
 
Szakmai kapcsolatok 
 
A hazai és a nemzetközi szakmai kapcsolattartás fontos és nélkülözhetetlen intézményünk 
életében. Eredményes és hosszú távú az együttműködés a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületével (MKE), az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ), az Országos 
Széchenyi Könyvtárral, a megyei könyvtárakkal, a felsőoktatási és szakkönyvtárakkal. Az 
együttműködést több határontúli magyar nyelvterületen működő magyar könyvtárral 
erősíteni kívánjuk. 
Nemzetközi kapcsolatainkat tekintve aktívabbá kívánjuk tenni az együttműködést a Zenei 
Könyvtárak Nemzetközi Szövetségével (AIBM), a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanáccsal 
(IBBY) és a világ könyvtárait és könyvtári intézményeit összefogó és reprezentáló nemzetközi 
szervezet, az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions / 
Metropolitan Libraries) fővárosi könyvtárak szekciójával. 
Rendszeressé kívánjuk tenni kollegáink tapasztalat szerzését külföldi nagyvárosi 
könyvtárakban. Ezért szakmai utak, programok szervezését tervezzük. 
 
Intézményi kapcsolatok 
 
Ápoljuk hagyományosan kialakult intézményi kapcsolatainkat, elsősorban közös programok, 
rendezvények szervezése révén a Hallgatói Információs Központtal, a Fővárosi Pedagógia 
és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel és az Országos Egészségfejlesztési Intézettel, a 
Budapesten működő nemzetközi kulturális intézetekkel, (a British Council, Goethe Institut, 
Olasz Kulturintézet és a Francia Intézet). Folytatják a régiók a Fővárosi Pedagógia Intézettel 
közösen az iskolai könyvtárak és a FSZEK könyvtárak közös fórumát. 
 
A helyismereti-, helytörténettel foglalkozó szervezetek, múzeumok mellett jó kapcsolatokat 
ápolunk a szociológia és az irodalomtudomány területén működő szakmai szervezetekkel. 
Folytatjuk a kapcsolatépítést a Művészetek Palotájával közös zenei programok kialakítására. 
A kerületek önkormányzatai fontos és biztos hátteret biztosítanak az eredményes könyvtári 
munkának. Velük szorosan együttműködve eredményesebbek vagyunk.  
Az oktatási intézményekkel, művelődési házakkal már eddig is jól működő kapcsolatot sikerült 
kialakítanunk, melynek fenntartása és továbbfejlesztése kölcsönös érdekünk. 
 

9. Programok-rendezvények 
Intézményünk tovább kívánja erősíteni kultúraközvetítő szerepét, ami a többfunkciós 
könyvtári modellműködtetését jelenti. Könyvtárunk a könyvtári szolgáltatásokon kívül más 
jellegű kulturális tevékenységet is folytat, rendezvényeket szervez, bekapcsolódik más 
intézmény kulturális tevékenységébe, illetve együttműködik közös projektekben. 
Önálló programokkal és az országos, fővárosi, kerületi programokban, rendezvényekben való 
részvétellel kívánjuk megünnepelni 2008. év kiemelt évfordulóit. 
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A Reneszánsz év tervbe vett rendezvénysorozatát – konferencia, kiállítások, koncertek, 
ismeretterjesztő előadások, játékos foglalkozások - pályázati és szponzori támogatással 
rendezzük meg. Megünneplünk erre az évre eső jelentős évfordulókat. 

Részt veszünk az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálásával közösen szervezendő 
tavaszi Internet Fiesta, valamint a tematikus őszi programsorozatban, a Könyvtárak 
összefogása a társadalomért rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában. 
Az egész hálózaton belül folytatni kívánjuk az eddigi gyakorlatnak megfelelően hagyományos 
programjainkat, mint kiállítások, klubfoglalkozások, író-olvasó találkozók, irodalmi 
vetélkedők, könyvtári foglalkozások, kézműves műhelyek, hagyományőrző találkozók, 
kirándulások szervezését, ismeretterjesztő előadások tartását, szakmai napok megrendezését. A 
rendezvények egy részét partnerszervezetekkel és társintézményekkel szervezzük meg. 

 
 
Budapest, 2008. február 20. 
 
 
 
 
                                                                             / dr. Fodor Péter / 
                                                                                   főigazgató 
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RÉSZLETES MUNKATERVEK 

 

A részletes munkatervek összhangban vannak a könyvtár stratégiai tervével, így azok 

megvalósítása több esetben túlmutat a 2008-as éven. 

 

I. Informatikai Osztály 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

 az e-olvasótermek kialakítása minden tagkönyvtárban, 
 a Corvina integrált könyvtári rendszer digitalizálási és periodika almodulok    
      teljes körű bevezetése, 
    központi iktató és dokumentumkezelő rendszer bevezetése.  

1. A FSZEK informatikai háttere 

 az IBSZ kiegészítése, a FSZEK katasztrófatervének elkészítése, 
 az Internet szolgáltatói szerződés költséghatékonyabbá tétele, piackutatás, 
 ADSL/MLLN vonalak sávszélességének felülvizsgálata, egységesítése, 
 mobilkommunikációs projekt kidolgozása,  
 az informatikai háttér felülvizsgálata, fejlesztése. 

2. A FSZEK informatikai rendszer fejlesztési feladatai 
 a szakmai munkacsoportok – kölcsönzési, referens, honlap, fejlesztési és digitalizálási - 

munkájának támogatása, koordinálása, 
 a központosítási törekvések támogatása a biztonságos működés figyelembe vételével, 
 a portál fejlesztése a web2.0 eszközeivel, 
 statisztikai szoftver „ FSZEK-re szabása” a távhasználat mérésére, 
 központi iktató, dokumentumkezelő és ügykövető rendszer bevezetése, támogatása 

informatikai eszközökkel,  
 a digitális archívum integrálása a Corvina alá, a digitalizálási almodul bevezetése 

(objektum-szerver installálása),  
 a Corvina könyvtárközi kölcsönzési alrendszerének specifikációja, 
 időmérő szoftver (TaskControl) kiváltásának vizsgálata, Radius szerver alkalmazási 

lehetőségének vizsgálata, 
 a mentési-archiválási rend felülvizsgálata, központi másodlagos funkciót betöltő 

szerver üzembe helyezése krach esetére, 
 új és felújítás alá kerülő tagkönyvtárak informatikai hálózatának megtervezése 

együttműködve a Műszaki osztállyal, 
 a Corvina másodlagos szerveren működtetett tesztadatbázis újraépítése, 
 a GI informatikai rendszerének szakmai támogatása, javaslattétel a fejlesztésekre, 
 új szoftverek és azok új verzióinak tesztelése, beszerzése, használatának betanítása. 

3. A FSZEK informatikai rendszerének üzemeltetése 

 A központi szolgáltatásokat biztosító szervergépek üzemeltetése, folyamatos 
karbantartása, kapcsolattartás a távfelügyeletet adó cégekkel (SZTAKI, NIIFI, e-
Corvina, InstantWeb, SciNetwork). 

- központi tartományi és SMS szerver gondozása, 
- Sun elsődleges és másodlagos szerver gondozása, 
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- CD-szerverek gondozása, 
- tartományi szerverek gondozása, 
- SMS szerver gondozása, 
- Web-szerver, 
- mail-szerver, 
- FSZEK-adatbázisok és digitalizált szövegek szerverének gondozása, 
- FSZEK portál-program informatikai gondozása, 
- IP-telefónia támogatása, együttműködés a NIIFI és SZTAKI szakembereivel és 
 a Műszaki osztállyal,kapcsolattartás a SZTAKI-val a tagkönyvtárak 
 távfelügyeletének biztosítására, 
- a Compargo-Asterisk online adatforgalom támogatása, lekérdezések biztosítása    
- pin-kódos adatkarbantartások, telefonálások rendszeres központi lekérdezése. 

 Elektronikus levelezőlisták karbantartása: 
- belső levelezőlisták: fszekinfo, circ, referens, honlap, régiós listák (Központi 
 Könyvtár, Buda, Dél-pest, Észak-pest, Kelet-pest, Főigazgatói, SZFO). 
- külső levelezőlisták: használó-képzés, könyvtárbarát, corvina, 
- üzemeltetői levelezőlisták: tűzfal, honlap, Sztaki-net. 

 Új számítógépek konfigurálása, üzembe helyezése, operációs rendszerek, irodai 
szoftvercsomagok és kliens-programok telepítése.  

 A szolgáltatási pontokon használt géppark felülvizsgálata, bővítése, 
 Javaslattétel a hibás számítástechnikai eszközök javíttatására, együttműködve az 

Üzemfenntartási osztállyal. 
 Elavult informatikai eszközök kivonása a használatból, javaslattétel a selejtezésükre. 
 Rendszertelepítés, rendszerszervezői és üzemeltetési feladatok megoldása, részletezve: 

- lokális hálózatok karbantartása, együttműködés a Műszaki osztállyal, 
- a 2003-2004 folyamán beszerzett számítógépek bővítése memóriával, 
- szoftverek új verzióinak telepítése, olvasói és irodai munkahelyek karbantartása. 

 A könyvtárak nyitvatartási idejében az informatikai ügyelet biztosítása.  
 A gazdasági és ügyviteli alrendszer informatikai szakmai felügyelete, új beruházások és 

beszerzések véleményezése, támogatása: 
- a GI-rendszergazda távolléte esetén helyettesítési feladatok ellátása, 
- a GI alrendszer számára VLAN biztosítása, 
- a SALDO és Corvina közötti online adatcsere kialakítása. 

4. A Corvina integrált könyvtári rendszer alkalmazása 

 Corvina új verziói tesztelése, tesztkönyvtárként javaslattétel a fejlesztésekre, részvétel a 
hibafeltáró folyamatban, egyeztetéseken, kapcsolattartás a fejlesztőkkel.  

 Jogosultsági rendszer gondozása, egységesítése, 
 Az új verziók felhasználói dokumentációjának elkészítése, 
 A periodika modul tagkönyvtárakra is kiterjedő használatának bevezetése,  
 A olyóiratok egyes számai gépi kölcsönzésének bevezetése 
 Statisztikai modul testre szabása, 
 A helyi és webes katalógusban a megjelenítési formátumok definiálása, 
 A FSZEK rekordok MOKKA és ODR adatbázisokba kerülésének felülvizsgálata, az 

adatcsere támogatása,  
 Budapest Képi Adatbázis konverziója, az adatok betöltése az adatbázisba. 
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5. A tájékoztatási rendszer egységessé tétele a FSZEK tagintézményekben 

 A Központi Könyvtárban épített adatbázisok: helyismeretei-, irodalmi-, szociológiai, 
képi, közhasznú - folyamatos archiválása, frissítése. 

 NAVA pontok bővítése. 
 Az online elérhető ingyenes és előfizetett adatbázisok integrálása egységes felületre. 
 A portál bővítése olvasói vélemények cikkekhez fűzéséhez. 
 E- olvasótermek bővítése, a kisebb tagkönyvtárakban e-olvasói gépek beállítása, 

ügyfélkapu használatának támogatása (magyarorszag.hu). 

6. Jogtiszta szoftverek használata 

 Egységes szoftverhasználat támogatása rendszerkövetési szerződésekkel, 
kapcsolattartás a fejlesztő cégekkel: corvina, portál, tűzfal, iktató, 

 Központi vírusvédelem, spam- és tartalomszűrés menedzselése, verziókövetés, 
 Az Office használatának felülvizsgálata. 

7. Oktatás, továbbképzés 

 Az osztály munkatársainak részvétele továbbképzéseken, tanfolyamokon. Új 
informatikai lehetőségek feltérképezése, bevezetésére javaslatok kidolgozása. 

 A munkatársak informatikai felkészültségének feltérképezése online tesztek 
segítségével. Az eredmények értékelése tükrében további továbbképzések, 
konzultációk szervezése. 

 A FSZEK Központi Könyvtár és hálózati tagkönyvtárakban szolgálatot teljesítő 
könyvtárosok számára folyamatos képzés- továbbképzés szervezése az egységes 
szolgáltatási rend támogatására és a szoftverek új verzióinak megismertetésére.  

 Az Oktatóteremben szervezett egyéb informatikai jellegű tanfolyamok támogatása. 

8. Országos szakmai egyesületek munkájának támogatása 

 A MOKKA és ODR informatikai szakbizottságok munkájában részvétel a Corvina 
fejlesztések támogatása érdekében, 

 FSZEK képviselete a HungarNet egyesületben, 
 FSZEK képviselete informatikai témájú fórumokon, 
 A szakma megismertetése a FSZEK informatikai szakmai tevékenységével. 

9. Országos szakmai pályázatokon részvétel 

 A számítógépes rendszer és a hálózatépítés, hálózati kommunikáció fejlesztése, az 
eszközpark korszerűsítése és bővítése érdekében anyagi erőforrások feltérképezése, 

 A könyvtár informatikai fejlesztést célzó pályázatok előkészítése,  
 Az informatikai pályázatok szakmai beszámolóinak elkészítése. 

 

II. Szerzeményezés 

Gyűjteményszervezés - Katalogizálás  

Kiemelt feladatok 
 

 A központi beszerzés működtetése 
 A periodika modul (JavaSER) tesztelése, teljes körű bevezetése, a munka során 

felmerülő problémák megfogalmazása, a megoldásukban való részvétel 
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 A Corvina rendszer katalogizálási-, katalógus-, és szerzeményezési moduljainak 
működésével kapcsolatos hibák feltárása, új verziók tesztelése, alkalmazása 

 Részvétel a statisztikai modul kialakításában, tesztelésében 
 A bibliográfiai rekordok exportja-importja lehetőségeinek megvizsgálása, lehetőség 

szerinti rekordletöltések (KELLO, MOKKA, LC) 
 Szépirodalmi gyűjtemények analitikus feltárása 
 Szakbibliográfiák számára analitikus rekordok készítése, szakmai ellenőrzése 
 A tárgyi feltárás korszerűbbé tételének megvizsgálása 
 A Budapest Gyűjtemény foto-gyűjteményének a Corvina adatbázisba integrálása, 

felkészítés a konverzióra, tesztelések 
 Az analitikus rekordok tartalmi feltárásánál a Köztaurusz bevezetése, tesztelése és 

alkalmazása 
 A Központi Könyvtár retrospektív katalógus-konverziója során létrejött rövid 

bibliográfiai rekordok kiegészítésének megszervezése távmunkában 
 A könyvtár gyűjtő- és szolgáltatási körébe tartozó digitalizált dokumentumok 

katalogizálása, a referensz bizottság javaslatainak figyelembe vételével 
 Részvétel a Corvinát használó könyvtárak munkamegbeszélésein, vitafórumain 
 Részvétel a MOKKA feldolgozással kapcsolatos munkáiban 
 A távmunka lehetőségeinek kidolgozása a szerzeményezési és feldolgozó munka 

területén 
 A könyvtár képviselete szakmai fórumokon. 
 Szakmai pályázatok figyelemmel kisérése, pályázatokon való részvétel 
 Közbeszerzések előkészítése, folyóiratok, könyvek közbeszerzése 
 Közbeszerzések teljesítésének folyamatos ellenőrzése, reklamáció készítése, küldése, 

kötbér érvényesítése 
 Részvétel a könyvtár kezelési és ügyviteli szabályzatának kidolgozásában 

együttműködés szakmai bizottságokkal (CIRC-, referensz-bizottság)  
 

Gyűjteményszervezés 
 

 A gyűjtőköri szabályzatok véglegesítése, egységes – tagkönyvtárakra lebontott - a 
gyűjtőköri szabályzat létrehozása. A helyismereti gyűjtemények szerepének tisztázása a 
gyűjtőkörben 

 

A beszerzésben kiemelt területek 

  Hátrányos helyzetű olvasók számára beszerezhető dokumentumok (hangoskönyvek, 
öregbetűs könyvek) értelmi fogyatékosok számára használható könyvek,  

 Európai Uniós gyűjtemények fejlesztése 

 Digitális dokumentumok számának növelése, állományvédelem-, az egyes 
dokumentumok egyidejű hozzáférésének növelése érdekében, illetve hagyományos 
adattárak, lexikonok leváltása digitális formával, 

 DVD filmek beszerzése videófilmek helyett 

 A könyvtár rendelt folyóiratcímeinek felülvizsgálása a gyűjtőkör és a használói igények 
figyelembe vételével  
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Állományelemzés, állománygazdálkodás, állományvédelem  

 Állomány- és forgalomelemzések készítése időszakosan, az állomány, valamint egyes 
példányok kihasználtságának mérésére, az így nyert adatok felhasználása a 
gyarapításban és tervszerű csökkentésben, 

 Hiánylisták, kártérített dokumentumok listái, előjegyzési listák alapján dezideráta 
jegyzékek összeállítása a pótlandó művekről. A pótlást a régi KESZ állományából, más 
könyvtárak állományából (állománygazdálkodás) és vásárlással oldjuk meg, lehetőség 
szerint a digitalizált változat megvásárlásával (e-book),  

 Folytatjuk történeti állományrészek átvizsgálását, a fölöslegessé vált példányok 
kivonását, a példányok felajánlását magyar és külföldi könyvtáraknak, 

 Folytatjuk a könyvtár könyvállományának szisztematikusan átvizsgálását az új 
gyűjtőköri szabályzat szellemében, az elavult és selejt példányokat töröljük, a 
fölöspéldányokat felajánljuk a FSZEK tagkönyvtárainak, illetve kivonás után a magyar 
és külföldi könyvtáraknak, 

 AV-dokumentumok selejtezése (elsősorban a hangkazetta-állomány, és 
videofilmállomány fokozatos felszámolása), 

 Állományvédelem érdekében a szükséges mértékben köttetjük a könyveket és 
folyóiratokat.  

 
Keretkezelés 

 
 Javaslatot teszünk a dokumentum beszerzési keret hatékonyabb és ellenőrizhetőbb 

felhasználására, a bevételek rugalmasabb visszaforgatására az állománybeszerzésben, 
 A szerzeményezési modulban a keretösszegeket - az igényeknek és az év közbeni 

bevételeknek megfelelően – módosítjuk. 
 
Állomány-nyilvántartás 
 
Az állomány gyarapodásáról és csökkenéséről központi nyilvántartásokat vezetünk (csoportos 
nyilvántartás, Corvina példánytár):  

 A párhuzamos állomány-nyilvántartások felszámolása érdekében az előző években 
elkezdett munkát folytatjuk, - Corvina példánytárának összevetése az egyedi 
nyilvántartásokkal -, előkészítjük a hagyományos régiószintű nyilvántartások lezárását. 
Az esetleges adminisztrációs hibák korrigálása központi és helyi szinten.  

 A még honosítatlan állományrészek példányainak rögzítése az adatbázisban 
(idegennyelvű könyvek, diafilmek, grafika, mikrofilmek, kották, cd lemezek, bakelit 
lemezek), 

 A mellékletek szerepeltetése a katalógusban és/vagy példánytárban, 
 Az állományból törlés munkafolyamat tagkönyvtári és központi feladatainak 

kidolgozása, a központosított állomány-nyilvántartásnak megfelelően.  
 

Honosítás tervszámai /példány/ 
     

 Mikrofilm: kb. 3000 
 LP: 12000 
 Idegennyelvű könyv: 2000 
 Grafika: 200 
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 Kotta: 1200 
 Diafilm 500 
 
 

Központi beszerzés, törlés 
 
 A magyar nyelvű könyvek beszerzésében a közbeszerzési pályázat nyertesétől   
      heti  rendszerességgel fogadjuk az ajánlati listákat, ha szükséges kiegészítjük, 
 A kiválasztás forrásainak biztosítása idegen nyelvű kiadványok esetében, 
 Minden dokumentumtípusra kiterjedően az igényeknek megfelelő   
      példányszám beszerzése,  
 A beszerzett dokumentumok érkeztetése, állományba vétele, 
 Az állományba vett dokumentumok szerelése és átadása az igényhelyeknek, 
 A fenti munka hatékonyságának növelése érdekében folyamatos kapcsolattartás a  

nyertes pályázóval, kiadókkal, nyomdákkal (köteles példány bekérése), kereskedőkkel 
és könyvtárakkal, 

 A FSZEK egyes tagkönyvtáraiba érkező ajándékkönyvek állományba vétele, 
 A központi könyvtár és a tagkönyvtárak állománykivonásában való részvétel, az ezzel 

kapcsolatos munkafolyamatok végzése, 
 Engedélyezett kivonások törlése az állományból, 
 Perlési és a kártérítési árak rendszeres felülvizsgálata ill. meghatározása, 
 Beszerzési keretek nyilvántartása az ACQ modulban, meghatározott időszakokban 

összegző elemzés készítése. 
 

                 Tervszámok: 
 hagyományos dokumentum beszerzés kb. 70000 példány 
 nem hagyományos dokumentum beszerzés kb. 20 ezer példány 
 16000- féle dokumentum megrendelése 
 650- féle folyóirat beszerzése 2600 példányban 
 törlés az állományból kb. 80 ezer példány 
 
 

     Katalogizálás 
 
     Kurrens feldolgozás - formai feltárás 

 
 A FSZEK teljes gyűjtőkörébe illő, illetve bármely tagkönyvtár állományába    
      vett  dokumentumok folyamatos és gyors formai feldolgozása, 
 A központi könyvtár állományába kerülő speciális (vállalati irodalom, szürke  

            irodalom), valamint az idegen nyelvű könyvek formai feltárása,  
 Távoli hozzáférésű elektronikus dokumentumok feldolgozása a KÜSZ-ben  
      meghatározottan, illetve URL címek rögzítése, 
 Az AV dokumentumok esetében a formai feltárás és tárgyszavazás. 

 
 Kurrens feldolgozás - tartalmi feltárás 

Központi feldolgozásra érkező könyvek, valamint a központi könyvtár állományába került 
idegen nyelvű könyvek ETO jelzettel ellátása, illetve a kiválasztott rendszerrel tartalmi 
feltárás. 
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Tervszámok: 

Új könyv tartalmi és formai feltárása: kb.  12000 cím 
AV dokumentum:             kb.    6000 cím 

 
 Retrospektív feldolgozás, adatbázis javítás 

 Az adatbázisból hiányzó, honosításra váró dokumentumok feldolgozása: idegennyelvű 
könyvek, zenei gyűjtemény bakelit lemezei, mikrofilmek, kották, grafikák, diák, 
valamint a  Fekete doboz videofilmjei, összesen kb. 6-8 ezer cím. 

 Az LP állomány selejtezése és behasonlítása után döntés a feldolgozásról, 
 Adatbázis folyamatos és rendszeres karbantartása, javítása 

-  A különféle okokból többször rögzített tételek összevonása 
-  A korábban rögzített többkötetes rekordok meghatározott csoportjának   
   rekord kapcsolatossá alakítása, példányok áthelyezésével 
-  Authorityk egységesítése, gondozása 
-  Háttér adatbázisból felesleges, hibás authorityk törlése (csak az új katalogizálási    
   modul bevezetése után lett rá lehetőség) 
-  A KESZ-ben rögzített, hiányos AV dokumentum leírások lehetőség szerinti javítása,  
   kiegészítése 

 Az ind-es rekordok kiegészítése, figyelembe véve a retrospektív feldolgozás feladatait, 
a jelenlegi létszámmal nem lehet több évi 10000 rekordnál. Az ezen felüli rekord 
kiegészítés létszám átcsoportosítás, ill. távmunka eredménye lehet, 

 A British Council-tól kapott, még nem honosított könyvek szakcsoporttal ellátása (a 
befejezés várható határideje 2008. január vége), 

 A BC-től átvett rekordok javítása, a felhasználatlan rekordok törlése, 
 Példány nélküli ind-es rekordok törlésének folytatása az adatbázisból, illetve 

befejezése, még kb. 7000 ilyen rekord van. 
 

III. Központi Könyvtár 

1. Kiemelt feladatok 

 Tevékenyen részt veszünk a FSZEK 2008-2013 évekre szóló stratégiai tervének 
elkészítésében, véglegesítésében. Ennek részeként átdolgozzuk a könyvtár digitalizálási 
programját, gyűjtőköri szabályzatát és a hátrányos helyzetű olvasók számára nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó programot az új körülmények és lehetőségek figyelembe 
vételével. 

 A Központi Könyvtár szervezeti és személyzeti struktúrájának szükség szerinti – külső 
körülmények hatására bekövetkező - további módosítását elvégezzük. E feladat kiterjed 
a feladatkörök átcsoportosítására, a könyvtár - technológiai fejlesztésekhez igazodó, 
csoport szintű szervezeti módosítások megvalósítására. 

 Az MTA SZTAKI -val kötött megállapodás alapján folytatjuk a 2008-ra áthúzódó pilot 
projekt kidolgozását a mobil kommunikáció és autorizációs bróker könyvtári 
alkalmazása, témakörben. 

 2008-ban kiemelten foglalkozunk a könyvtár olvasótáborának bővítésével, 
hangsúlyosan az ifjúsági és a gyermek korosztályok számára nyújtandó szolgáltatások 
fejlesztésével. 
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 A használó-képzésben nagyobb óra- és létszámkeretben szervezünk tanfolyamokat az 
állampolgárok számára növekvő fontosságú e-ügyintézés témakörében. 

 Kultúraközvetítő programsorozatainkat folytatjuk, különös tekintettel az olvasást 
népszerűsítő programok, valamint a zenetörténeti előadás- és koncertsorozatokra. E 
programok továbbra is szervesen illeszkednek az aktuális év évfordulós eseményeihez. 
A 2008 a „Reneszánsz év”, rendezvényeink jelentős része ezekhez kapcsolódik.  

 Az Informatika és Könyvtári Szövetséggel együttműködve részt veszünk az őszi 
könyvtári napok – „Könyvtárak összefogása a társadalomért” - országos 
rendezvénysorozatának megrendezésében. 

 Könyvtárunk intézményi kapcsolatrendszerét tovább bővítjük. Együttműködő 
partnerként továbbra is részt veszünk a lakosságot közvetlenül érintő fejlesztési 
projektben. Nemzetközi szakmai kapcsolatainkat – svéd, olasz – ápoljuk és újabb 
kapcsolatok-, szakmai együttműködés kialakítására törekszünk. 

 Figyelemmel kísérjük a könyvtár számára hasznosítható, 2008-ban megnyíló Európai 
Uniós forrásokat és reális pályázati lehetőségeket. Minden lehetséges pályázaton részt 
veszünk, feladataink financiális hátterének biztosítása érdekében.  

 

2. Szervezeti és szakmai fejlesztési feladatok  
Szervezetfejlesztés 

 Folyamatosan elemezzük a munkaszervezet hatékonyságát. A könyvtári szolgáltatások 
színvonalának emelése, a gazdaságos üzemeltetés érdekében - a könyvtár-technológiai 
fejlesztések szem előtt tartásával - megtesszük a szükséges korrekciós lépéseket, 
feladatkörök átcsoportosítását. 

 A szakbibliográfiák katalogizálási munkafolyamatait tovább finomítjuk, 
együttműködve a Szerzeményezési és feldolgozó osztállyal.  

Üzemszervezés 

 2008-ban is folyamatosan vizsgáljuk az olvasóforgalmi terekben működő szolgálati és 
biztonsági pontok elhelyezését, működésük hatékonyságát és gazdaságosságát. További 
racionalizálással, forgalomtól függő, rugalmas működtetéssel törekszünk a 
kiegyensúlyozott szolgáltatási rend- és színvonal biztosítására. Az olvasók önkiszolgáló 
tevékenységét továbbra is erősítjük, mind a műszaki eszközök, mind a könyvtár 
használata terén. Fejlesztjük távkommunikációs szolgáltatásainkat. 

 A gyakran kölcsönzött raktári dokumentumok körét ebben az évben is felülvizsgáljuk. 
A gyakran keresett példányokat a szabadpolcon helyezzük el. Az időszakosan keresett 
– kötelező irodalom, sláger könyvek – állományok nem keresett többletpéldányait 
könnyen mobilizálható tápraktári rendszerben kezeljük. 

 A könyvtári üzem folyamatosságának biztosítása érdekében a rendelkezésre álló 
személyzetet szükség szerint mobilizáljuk a szolgálati pontok és az egyes feladatok 
további ideiglenes, illetve végleges átcsoportosításával. 

Személyzeti feltételek 

 Lehetőségeinken belül tovább folytatjuk a kisebb létszámú, jól képzett, nyelveket 
beszélő, ütőképes gárda kialakítását a fokozatosság jegyében. 
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  A könyvtári üzem fenntartása és a munkálatok folyamatossága és szakszerűsége 
érdekében fontos a jól képzett, kreatív, a digitális kultúra eszközeit ismerő és használó, 
vállalkozó szellemű fiatalabb és a tapasztaltabb, megfontolt, rutinos munkatársak 
helyes arányának kialakítása. 

 Kiemelt feladataink és szolgáltatásfejlesztési munkánk hatékony megvalósítását az 
adott területen jártas, professzionális tudással rendelkező munkatársak megkeresésével 
és bevonásával oldjuk meg. 

 

3. Technológiai fejlesztés 

 Folytatjuk szakirodalmi adatbázisaink technológiai korszerűsítését a Corvina rendszer 
visszakeresési és megjelenítési lehetőségeinek finomításával a felhasználók átalakuló 
keresési szokásainak megfelelő adaptálással. 

 A szakirodalmi adatbázisok lezárt retrospektív ciklusainak Internetes publikálása 
továbbra is az Arctis for WEB keresőrendszerben történik. A várostörténeti adatbázisok 
retrospektív állományainak összefésülése és publikálása továbbra is elvégzendő feladat. 
A Szociológiai Információ webes keresőrendszerét fejlesztjük a fulltext-es feltöltés és 
visszakeresés lehetőségével. 

 2008 folyamán megtörténik a Budapest képadatbázis konvertálása a Corvina 
rendszerbe. Az autorizációs bróker könyvtári alkalmazásának pilot projektje keretében 
sor kerül a Corvina rendszer fejlesztésére, a képadatbázis forgalmazási lehetőségeinek 
kidolgozására. 

 A pilot projekthez kapcsolódónak a Corvina rendszer fejlesztése során a digitális 
dokumentumok kezelhetősége érdekében objektum szerver alkalmazására kerül sor. 

 ODR szolgáltatóként a könyvtárközi szolgáltatások fejlesztését – digitális 
dokumentumok továbbítása – bevonjuk az autorizációs bróker pilot projekt fejlesztési 
feladatainak körébe, az alkalmazás kialakítása során más ODR szolgáltató könyvtárak 
bevonásával a technológia országos szolgáltató rendszerbe történő illesztését 
szorgalmazzuk. 

 Az olvasók által preferált digitális formátumok (mp3, e-book) könyvtári alkalmazása és 
forgalmazásának fejlesztése szintén a pilot projekt keretén belül történik. 

 A Corvina szoftver fejlesztését továbbra is támogatjuk specifikációs, tesztelési 
feladatok megoldásával. Szakmai segítséget nyújtunk az új verziójú modulok 
bevezetésében a tagkönyvtárak munkatársainak. 

 Folytatjuk a könyvtár internetes alportáljának fejlesztését, a lehetséges könyvtári 
szolgáltatások távkommunikációs csatornára történő telepítését, így az előjegyzést, 
képszolgáltatás technikai és adminisztratív lebonyolítását. 

 További lépéseket teszünk a közvetített online szolgáltatások távhasználati 
lehetőségeinek bővítése érdekében, hogy beiratkozott olvasóink a FSZEK szerverén 
történő azonosítás után otthonról is használhassák az adatbázisokat. 

  A készpénzkímélő, önkiszolgálást támogató chip-kártyás rendszer 
továbbfejlesztéseként tervezzük a szolgáltatás kiterjesztését az olvasójegy, nyomtatási 
díj, AV dokumentumok kezelési költségének kezelésére. 
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  Látássérült olvasóink számára kialakított felolvasó rendszerünket fejlesztjük. 
Elsősorban a Zenei gyűjtemény eszközeit bővítjük kották szkennelésre alkalmas 
eszközökkel (szkenner, digitalizáló szoftver). Hallássérült olvasóink számára a 
könyvtár használatát támogató eszközöket szerzünk be. 

 Corvina rendszeren alapuló egységes könyvtári technológia következetes használatát 
biztosító új kezelési és ügyviteli szabályzat kialakításában tevékenyen részt veszünk. 

 A FSZEK fejlesztési munkáit támogató munkacsoportok (CIRC, Referensz) 
szervezésében és munkáiban tevékenyen részt veszünk. 

  Megalakítjuk a Fejlesztési munkacsoportot, melynek elsőrendű feladata a FSZEK-ben 
történő könyvtár-technológiai- és szolgáltatásfejlesztés összefogása, döntés előkészítő 
anyagok kimunkálása, más könyvtárakkal történő együttműködés kialakítása és 
menedzselése, pályázati lehetőségek felkutatása és közös pályázatok előkészítése lesz. 

 

4. Szakmai feladatok 
Gyűjteményszervezés 

 A Központi Könyvtár gyűjtőköri szabályzatát a FSZEK gyűjtőköri szabályzata 
részeként átdolgozzuk. 

 A British Council-tól átvett állományrészek gondozását és továbbépítését a könyvtár 
teljes állományának fejlesztésével összhangban végezzük. 

 A társadalomtudományi terület szerzeményezése és gondozása teljes mértékben a 
Szociológiai osztály feladatkörébe került, folytatódik az anyagrész szisztematikus 
átvizsgálása, a hiányok pótlása és a feleslegessé vált példányok kivonása. 

  A zenei részleg gyűjtését erőteljesen korszerűsítjük. A képző intézmények igényeinek 
ismertében nagyobb példányban szerzünk be a zenei oktatás szintjeinek megfelelő 
oktatási segédletként használható kottákat, hanganyagokat. Tovább bővítjük a gyűjtést 
a népzene, a dzsessz, a világzene és a „klasszikus” pop-, rock zene terén, a 
zeneművészet teljes palettájának bemutatása irányába. 

 A szerzeményezés során továbbra is kiemelt hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű 
olvasóink számára beszerezhető művek és dokumentumtípusok beszerzése 
(hangoskönyvek, értelmi fogyatékosok számára használható könyvek), csakúgy, mint a 
digitális dokumentumok bővülő gyarapítási lehetőségeinek kihasználására. 

 Az igények és lehetőségek figyelembe vételével erőteljesen bővítjük a digitális 
dokumentumok beszerzését és előállítását pályázati források bevonásával. Megkezdjük 
a Budapest Gyűjtemény plakátjainak digitalizálását. 

 A gyarapítási keret felhasználását az igényeknek megfelelően módosítjuk. Az egyes 
példányok forgalmának nyomon követése alapján rendszeres állomány- és 
forgalomelemzést végzünk, a keretfelosztást hangsúlyosan az olvasói igényekhez 
igazítjuk, a gyűjteményi igények figyelembevételével. 

 Az állománygondozás keretében folyamatos feladatunk a hiánylisták, kártérített 
dokumentumok listái, előjegyzési listák alapján dezideráta jegyzéket összeállítása és a 
hiányzó művek pótlása. Törekszünk a digitalizált változat megvásárlására (e-book), 
internetes elérhetőség esetén a Corvina katalógusban rögzítjük az URL címet. 
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 Tovább folytatjuk a könyvtár állományunk átvizsgálását, és körültekintő, gondos 
mérlegelés nyomán a fölöslegessé vált példányok selejtezését, a példányok felajánlását 
magyar és külföldi könyvtáraknak. A selejtezési szempontok alapján leválogatjuk az 
elavult, feleslegessé vált vagy tönkrement példányokat és végrehajtjuk a selejtezést. 

 A nyári zárva tartás alatt elvégezzük a már szokásossá váló rendkívüli 
állományellenőrzést a Böngészde és a Szabadpolc termeiben és néhány nagy forgalmú 
olvasóteremben. A katalógus pontosítása végett a hiányzó dokumentumok jelölése 
elengedhetetlen. 

 Az állomány fizikai állapotának fenntartása érdekében a szükséges mértékben köttetjük 
a könyveket és folyóiratokat. Régi, értékes kiadványaink restaurálását pályázati 
támogatással folytatjuk. 

 Digitális archívumaink – Magyar Társadalomtudományi Digitális Archívum, Budapest 
Képarchívuma, Cikk-cakk kivágat-gyűjtemény – feltöltését a lehetőségekhez mérten 
folyatjuk. A technológiai fejlesztés révén megkezdjük az állományok feltöltését a 
Corvina objektum szerverére. 

 Fotógyűjteményünk fejlesztése érdekében mind a vásárlás, mind a városkép-fotóztatást 
tervszerűbbé tesszük, fejlesztjük digitális fotógyűjteményünk fejlesztését és 
publikálását az Interneten. 

 A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésének és nyilvántartásának új szabályairól 
alkotott 22/2005 (VII. 18.) NKÖM rendelet végrehajtásaként az adatnyilvántartás 
szabályzata elkészült, bevezetése folyamatosan történik. 

 

Katalogizálás 

 A szakbibliográfiák kurrens anyagának Corvinában történő rögzítése mellett folytatjuk 
a bibliográfiák retrospektív ciklusainak (Várostörténeti adatbázis, Szociológiai 
Információ) pótlási munkáit, a bibliográfiákat Interneten publikáljuk. Megkezdjük a 
szociológiai bibliográfia rekordjainak kiegészítését a fulltext-es elérhetőségek 
biztosítására (digitális változat helyben, URL cím). 

 A Corvina katalógus gondozásában együttműködünk a Szerzeményezési és feldolgozó 
osztállyal. Folytatjuk a megkezdett munkát, a rendszerben tárolt folyóirat állományunk 
példányadatait felülvizsgáljuk, kiegészítjük, pontosítjuk (évfolyam, év). 

 A Corvina tárgyi feltáró rendszerének egységesítése érdekében a KÖZTAURUSZ – 
részben a FSZEK igényeinek megfelelően átdolgozott – friss állományát feltöltjük a 
Corvina rendszerbe, megkezdjük a közös fejlesztésű tárgyszó rendszer alkalmazását. 

 A retrospektív konverzió teljes és korrekt befejezése érdekében szorgalmazzuk a 
Corvina rendszerben „rövid tétel” formájában meglévő mintegy 220.000 rekord teljessé 
tételét, kiegészítését tartalmi feltáró adatokkal. 

 Folytatjuk a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó, Interneten elérhető tájékoztató források és 
digitalizált dokumentumok katalogizálását (linkgyűjtemény gondozása, Corvina 
hivatkozás). 

 A kisnyomtatványok, plakátok feldolgozási rendszerét a megtalálhatóság elemi szintjét 
biztosító mértékig leegyszerűsítettük. A feladatok elvégzését több munkatárs 
részvételével biztosítjuk. 
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Szolgáltatások 

 A központi szolgáltatások fejlesztésében – központi feldolgozás, olvasók értesítése – a 
tagkönyvtári oldal feladatainak kimunkálásában tevékenyen részt veszünk. 

 Tovább fejlesztjük online szolgáltatásainkat, messzemenően figyelembe véve a 
felhasználók igényeit, ugyanakkor az online lexikonok, szótárak népszerűsítését az 
olvasók számára helyi plakátok, szórólapok kihelyezésével, használói tanfolyami 
rendszerünk bővítésével. Bővítjük a távhasználat lehetőségeit. 

 A könyvtár internetes portáljának folyamatos fejlesztésében és építésében hatékonyan 
részt veszünk. Új szolgáltatásokat – előjegyzés, elektronikus dokumentumok 
forgalmazása, számlázás – telepítünk a portálra. 

 Folytatjuk az előző évben sikeres projekt – A Szociális Munka Arcképcsarnoka – 
keretében végzendő munkát. 

 Az átképzésben résztvevők, új szakmát tanulók aránya növekszik, ezért meghatározó 
igény a felnőttoktatás könyvtári támogatása, új szolgáltatások elindítása. 

  A lakossági információszolgáltatást a változó szolgáltatási környezethez igazítjuk, 
továbbfejlesztjük. A telefon szolgálat mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a könyvtár 
weblapján nyújtott szolgáltatások: linkgyűjtemény gondozása, továbbfejlesztése, 
tematikus portáloldalak fejlesztése. 

 Az e-ügyintézést népszerűsítjük, szolgáltató pontok – számítógépes környezet és      
tanácsadás kialakítását tervezzük szakmai partnerek bevonásával. 

 Ingyenes jogi tanácsadó szolgálatot szervezünk pályázati támogatással olvasóink 
részére. 

 A távkommunikáció lehetőségeit kihasználva bővítjük internetes tájékoztató  
szolgáltatásainkat: 

- Jól működő e-mail referensz szolgálatunkat fokozottan propagáljuk. 

- Szélesítjük online referensz (chat) szolgáltatásunkat, nagyobb mérvű 
propagandát fejtünk ki. 

- Kedvelt hírlevél szolgáltatásunkat tovább népszerűsítjük beiratkozott olvasóink 
körében. 

- Tematikus oldalainkat bővítjük a különös figyelemre igényt tartó olvasói 
rétegek számára - Tini oldalt, senior oldal, linkajánlót készítünk a hátrányos 
helyzetű olvasók, továbbtanuló felnőttek számára. 

 További lépéseket teszünk az olvasók helyismeretét, önálló könyvtárhasználatát 
támogató egységes és hatékony tájékoztatási szisztéma fejlesztésére: információs 
kiadványok, szórólapok, Internet-portálon történő tájékoztatás, célzott e-mail küldés. 

 Használóképző tanfolyami rendszerünket tovább bővítjük.  
- Az Internet- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása mellett folytatjuk 

olvasóink számára az online elérhető adatbázisok, fulltext információs források 
használatának oktatását. 

- Bővítjük módszereink tárházát és oktatási tematikánkat a felnőtt olvasóink 
számára kialakított tanulás-módszertani modullal. Utóbbi megvalósítása 
szakmai partnerek bevonásával lehetséges. 
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- Folytatjuk látás- és hallássérült olvasóink számára a kiscsoportos tanfolyamok 
szervezését, speciális oktatási feltételekkel és oktatókkal. 

- Kiemelten foglalkozunk az e-ügyintézés oktatásával. 

 Sárkányos Gyerekkönyvtárunk olvasói táborát növelni szeretnénk. 
- Folytatjuk sikeres gyerekprogramjainkat (könyvtári órák, gyerekfoglalkozások, 

játékos vetélkedők, pályázatok). 

- A Gyermekportál szolgáltatásait színesítjük, az olvasást népszerűsítő interaktív 
játékokkal, érdekességekkel. 

- A könyvtár közelében lakó, hátrányos helyzetű gyermekcsoportok 
könyvtárhasználatának támogatása érdekében továbbra is részt veszünk a 
Józsefváros szociális város-rehabilitációs modell-kísérletében: roma gyerekek 
közvetlen könyvtári ellátásával, könyvtári foglalkozások vezetésével. 

- Folytatjuk a diszlexiás gyerekek beilleszkedését, könyv- és könyvtárhasználatát 
támogató foglalkozássorozatot, szakemberek bevonásával. 

 Kiemelten kezeljük a középiskolás korosztály könyvtári igényeit, számukra célzott 
szolgáltatásokat - alakítunk ki.  A tanulást segítő foglalkozások, tanuló és beszélgető 
programok pedagógusok és pszichológusok közreműködésével bonyolíthatók le. A 
korosztály számára szabad mozgás és tevékenység lehetőségét nyújtó tér kialakítása 
ideális megoldás lenne. 

 Időskorú olvasóink számára egészségügyi, életmóddal, életvitellel kapcsolatos 
programokat, szolgáltatásokat szervezünk előzetes igényfelmérés után. 

 Hátrányos helyzetű olvasói rétegek számára nyújtott szolgáltatásainkat bővítjük. 
Látás- és hallássérült olvasóink számára további eszközök beszerzését és 
használtatását. A jelnyelvi kurzust végzett munkatársaink képezését magasabb szintű 
tanfolyamokon folytatjuk. Szociálisan hátrányos helyzetű olvasóink számára 
lehetőséget keresünk a számítógép és az Internet használat gyakorlását elősegítő 
szolgáltatás bevezetésére. 

 Fotószolgáltatási rendszerünket bővítjük. A SZTAKI-val közös pilot projekt - a mobil 
kommunikáció és autórizációs bróker könyvtári alkalmazása - eredményeként 
kialakítandó kezelőszoftver és gazdasági konstrukció keretében megkezdjük a 
digitális képletöltés és számlázás bevezetését. 

 

5. Gazdálkodás – tárgyi feltétek 
Gazdálkodás 

 Részlegesen önálló gazdálkodás keretében törekszünk a költségvetés reális tervezésére, 
pénzforgalmi bevételeink növelésére. Ennek érdekében szakmai szolgáltatásaink 
minőségi - gyors, pontos, szakszerű - javítására. 

 Lépéseket teszünk felfutó, díjazott szolgáltatásaink gyorsított technológiai fejlesztése, 
új szolgáltatások kialakítása érdekében. (pl. képi adatbázis hasznosítása, digitális 
dokumentumok kölcsönzése). 

 Az anyagi erőforrások biztosítására minden lehetséges módon pályázunk, különös 
tekintettel az Európai Uniós forrásokra. Partnereket keresünk közös pályázatok 
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lebonyolításához. Részt veszünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatain, 
kiemelten a digitalizálási pályázatokon. 

 Intenzívebben folytatjuk az előző évben sikeresen felfutó szponzori támogatások 
megszerzésére irányuló tevékenységünket, mind cégek, mind egyének felé. 

Tárgyi feltételrendszer javítása 

 A Központi Könyvtár épületei és berendezései állagának megóvása érdekében a 
karbantartási munkák rendszeres elvégeztetését a Műszaki- és az Üzemfenntartási 
osztály közreműködésével folytatjuk. 

 Az informatikai eszközök legelavultabb, amortizálódott darabjait a lehetőségek szerint 
lecseréljük, a gépparkot bővítjük. A Zenei gyűjtemény számára kotta-digitalizálásra 
alkalmas eszközök beszerzését tervezzük pályázati támogatással. 

 Az állományvédelmet szolgáló védelmi rendszert továbbfejlesztjük, áruvédelmi 
kapurendszer és a biztonsági kamera-rendszer további bővítését tervezzük. 

 Az élőmunka felszabadítását lehetővé tevő gépesítés és az olvasók öntevékeny 
könyvtárhasználatának elősegítése jegyében szorgalmazzuk önkiszolgáló rendszerű 
kölcsönzőgépek beállítását, amely egyúttal technológiai váltást is jelent. Reális és 
gazdaságos vásárlási/lízingelési konstrukciót, pályázati lehetőséget keresünk tervünk 
megvalósításához. 

 Megoldandó feladatunk a leamortizálódott bútorzat – székek, polcok – folyamatos 
karbantartatása, szükség esetén cseréje. Kisebb kiegészítő bútorokra - a Zenei 
gyűjtemény CD állományának elhelyezéséhez szükséges tároló polcok, raktári tároló 
polcok - beszerzésére, a fotótári anyag egy részének elhelyezéséhez speciális 
tárolóeszközökre lesz szükségünk. 

6. Kapcsolatépítés 

 Intézményi kapcsolatrendszerünk bővítése kiemelt feladat. 

 Lakossági kapcsolataink olvasóinkon keresztül valósulnak meg. További erősítésére 
törekszünk az olvasó és könyvtáros közvetlen, személyes kapcsolatát erősítő 
klubrendszer fejlesztésével. A lakosság, így olvasóink különböző rétegeinek 
érdekképviseleti, kulturális szervezeteivel keressük a kapcsolatot, a Budapesten élő 
nemzetiségek és külföldi állampolgárok könyvtári ellátásának elősegítése érdekében. 

 Ápoljuk hagyományosan kialakult intézményi kapcsolatainkat, elsősorban közös 
programok, rendezvények szervezése révén a British Council, a Goethe Intézet, a 
Francia Intézettel, az IBBY-vel, a Fővárosi Pedagógia Intézettel és az Országos 
Egészségfejlesztési Intézettel. Közös látogatótáborunk révén szorosan együttműködünk 
a Hallgatói Információs Központtal. Kulturális intézményi kapcsolatrendszerünk 
bővítésére első lépésként a virtuális térben, kölcsönös linkajánlás, hírközvetítés révén, 
másodsorban valóságos közös programok kialakításával törekszünk. 

 Jó kapcsolatokat ápolunk és megállapodás alapján továbbra is részt veszünk a 
Józsefvárosi Önkormányzat (RÉV8) városrehabilitációs projektje szociális 
rehabilitációs részének megvalósításában. 

  Közös szakmai feladatok megoldásával ápoljuk szakmai kapcsolatainkat. A 
helyismereti-, helytörténettel foglalkozó szervezetek mellett jó kapcsolatokat ápolunk a 
szociológia és az irodalomtudomány területén működő szakmai szervezetekkel. 
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Folytatjuk a kapcsolatépítést a Művészetek Palotájával közös zenei programok 
kialakítására. 

 Nemzetközi kapcsolataink ápolására és újabbak kialakítására törekszünk közös Európai 
Uniós projektekhez történő kapcsolódással, kölcsönös cserelátogatások bonyolításával. 

 Korábban kialakult médiakapcsolatainkat ápoljuk és továbbiak kiépítésre törekszünk. 
Rendszeresen hírt adunk könyvtárunk eseményeiről, szolgáltatásairól a helyi – 
józsefvárosi és budapesti – lapokban. Tovább építjük kapcsolatainkat a rádió és 
televízióadókkal. Megkeressük azokat a lakosság által ismert, közkedvelt műsorokat, 
amelyek alkalmasak könyvtári szolgáltatásaink bemutatására. 

 Az elmúlt évek tapasztalatairól, szakmai munkánkról az intenzívebben számolunk be a 
szaksajtó hasábjain, szakmai konferenciákon, helyi tanácskozásokon. 

 

7. Egyéb 
Kiadói szerkesztő tevékenység 

 A Budapest Gyűjtemény munkatársai rendszeresen részt vesznek a FSZEK kiadói-
szerkesztői munkájában.  

      Pályázatok 

 Kiemelt feladatunk az év folyamán a könyvtár számára hasznosítható Európai Uniós 
források és pályázatok és projektek feltérképezése, lehetőségeink szerinti részvétel a 
pályázatokon. A létrehozandó Fejlesztési munkacsoport feladata a FSZEK fejlesztések 
és pályázatok összehangolása. 

 Továbbra is kihasználjuk a könyvtárak számára szokásos pályázati lehetőségeket, 
valamennyi munkaterületre vonatkozólag, de elsősorban kiemelt feladataink 
megvalósításához. 

 Továbbra is keressük azokat a nem szokványos pályázati forrásokat – bankok, 
alapítványok – amelyek révén könyvtári munkánk bizonyos területeihez támogatást 
remélünk. 

 Képzés, továbbképzés 

 Az új 7 éves képzési ciklusra kialakított képzési tervnek megfelelően munkatársainkat 
akkreditált továbbképző tanfolyamokra iskolázzuk be, különös tekintettel a 
minőségbiztosítás, a nyelvi- és a felnőttképzés témaköreire. 

 A lehetőségek és igények mértékének megfelelően támogatjuk - tanulmányi szerződés - 
munkatársaink iskolarendszerű felsőfokú szakmai képzését: egyetemi, főiskolai 
könyvtáros, könyvtár-informatikus szakokon. 

 Folytatjuk házi továbbképző tanfolyamainkat, kollégáinkat oktatását a könyvtári 
rendszer, az online adatbázisok használatára. Ugyan e területeken oktató munkával, 
tapasztalatcsere megbeszélésekkel és gyakorlati bemutatókkal támogatjuk a 
tagkönyvtárak kölcsönzési és tájékoztató munkáját. 

 Pályázati támogatással létrehozott szakmai klubunk programsorozatát tovább 
folytatjuk. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a FSZEK-ben fontos témákra, ezzel élő 
szakmai fórumot és közvetlen kommunikációs lehetőséget kívánunk teremteni 
munkatársaink számára. 
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Részvétel szakmai programokon, ösztöndíjak, tanulmányutak 

 Munkatársaink továbbra is részt vesznek a meghirdetésre kerülő szakmai 
konferenciákon és tanácskozásokon, mint hallgatóság, vagy mint felkért előadók 
beszámolnak könyvtárunk szakmai munkájáról. 

 Könyvtárosaink a meghirdetésre kerülő külföldi ösztöndíjakat érdeklődési körüknek és 
nyelvtudásuknak megfelelően megpályázzák, a FSZEK nemzetközi kapcsolatai révén – 
esetenként francia, horvát, cseh tanulmányutakra, továbbképzésre van lehetőségük. 

8. Rendezvények és programok 

 Kiemelt programként részt veszünk az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen 
szervezendő tematikus őszi programsorozat - Könyvtárak összefogása a társadalomért – 
lebonyolításában. 

 A „Reneszánsz év” tervbe vett rendezvénysorozatát – konferencia, kiállítások, 
koncertek, ismeretterjesztő előadások, játékos foglalkozások - pályázati és szponzori 
támogatással rendezzük meg. 

 Évek óta hagyományosan részt veszünk az őszi tudományos napokon. Szakmai és 
tudományos konferenciákat, kiállításokat szervezünk. Szintén hagyomány a decemberi 
gyermekkönyvhéten megrendezendő gyermekirodalmi konferencia megszervezése az 
IBBY-vel közösen. 

 Az Országos Egészségfejlesztési Intézettel kialakított együttműködés keretében 
folytatjuk a Sárkányos gyerekkönyvtárban a gyerekeknek szóló dohányzás elleni 
kampány támogatását, rendezvények, játékos felvilágosító foglalkozások szervezésével. 

 Folytatjuk a Gyerekkönyvtár és a Böngészde közös programsorozatait. A gyerekek és 
felnőttek részére szervezett programok mellett kicsik számára gyermekprogramot 
(könyvbemutató, mesedélután, kézműves foglalkozás) és a felnőttek számára 
egészségügyi, ismeretterjesztő előadássorozatot nyújtanak. Folytatjuk a várostörténeti 
kiállítás-, valamint zenetörténeti előadás- és koncertsorozatunkat. 

 Folytatjuk sikeres irodalmi sorozatunkat, a Teadélután klasszikusokkal előadásait. 

 Zenei gyűjteményünkben az iskolások és a kisgyermekek részére tervezünk ismeret-            
terjesztő zenei program- és koncertsorozatot. 

 A könyvtár kiállítóhelységének - Kisgaléria – hagyományosan kialakult programjait 
felülvizsgáljuk, törekszünk a koncepcionális és tematikus megújításra. 

  Könyvtáron belüli, személyes részvételt igénylő programjainkat a portálon futó 
programokkal összhangban szervezzük. 

 

IV. Budai Régió 

         1.  Kiemelt feladatok: 

 Az év meghatározó feladata a Budafokon épülő új könyvtár megnyitása, az elkezdett 
szakmai előkészítés befejezése: 

- a funkcióterv véglegesítése, 
- a működéssel kapcsolatos feladatok pontosítása, kidolgozása, 
-    az állomány felülvizsgálata, 
- a gyűjtőköri szabályzat véglegesítése, 
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- a régi épület felszámolása, a kerületi önkormányzat részére történő átadás 
előkészítése, 

- eszközök iratok selejtezése, irattárba helyezése, 
- az állomány átköltöztetése, 
- az ünnepélyes nyitás előkészítése és megszervezése, 
- az előkészületekről, a tervezett szolgáltatásokról folyamatos tájékoztatás 

(kiadványok, nyomtatott és elektronikus sajtó). 
 A szolgáltatások minőségének - a használói igényekhez kapcsolódó – emelése: 

- a személyre szabott szolgáltatások fejlesztése: egyéni használó-képzés, 
interaktív kapcsolattartás, tájékoztatás. 

- munkatársak képzésének, önképzésének elősegítése. 
 
2.  Szervezeti és szakmai fejlesztési feladatok 
 
a. Hálózatfejlesztés 
 

 A II. és III. kerületi önkormányzatokkal együttműködve keressük a megoldást a Török 
utcai, valamint a Fő téri és San Marco utcai könyvtárak kiváltására, a kerületek 
központjában megfelelő alapterületű új könyvtárak létesítésére.  

 XI. kerület Kelenvölgyben létesülő új közösségi ház építkezésének idejére a könyvtár 
szolgáltatásainak átmeneti helyen történő megszervezése. 

 A XXII. Tolcsvai utcai Könyvtár szolgáltatásainak integrálása az új budafoki 
könyvtárba. 

 
b. Strukturális változások 
 
      Az egyes könyvtárak szolgáltatási struktúrájának folyamatos felülvizsgálata és a   
      használói igényekhez kapcsolódva a szükséges korrekciók elvégzése. 
  
c. Humánerőforrás 
 

 A hatékonyabb, szakmailag színvonalasabb munkavégzés érdekében az  
 egyes munkakörök tartalmának folyamatos elemzése, a teljesítmények 
  folyamatos értékelése. (Minősítések) 
  A munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása 

 
3. Technológiai – tárgyi feltételek 
 

 Informatikai fejlesztés 
- Az amortizálódott régi számítógépek és vonalkód-olvasók cseréje (I/1., I/2., 

II/4., III/5.). 
-  Az új budafoki könyvtár informatikai rendszerének kialakítása (számítógépek, 

aktív   eszközök, hálózat). 
- E-olvasóterem kialakításához szükséges fejlesztések a III/5., XI/6. 

könyvtárakban. 
 Tárgyi feltételek 

- A könyvtárak akadálymentes megközelíthetőségének folyamatos megoldása az 
anyagai és műszaki feltételek függvényében. (I/1., II/4., XI/6.) 

- Nagyméretű tájékoztató tábla kihelyezése a békásmegyeri HÉV aluljáróhoz.  
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4.  Szakmai feladatok 
 
Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás 
 

 A gyarapítási kereteket az igények és az egyes dokumentumtípusok használati mutatói 
függvényében alakítjuk. Kiemelten kívánunk foglalkozni a zenei CD és a DVD 
szerzeményezéssel. Ehhez állomány-és olvasóforgalmi elemzést tervezünk. 

 2008. évi szerzeményezésünkben is megkülönböztetett figyelmet fordítunk a hátrányos 
helyzetű olvasók igényeinek kielégítésére (öregbetűs könyvek, hangoskönyvek), 
valamint a két Európai Uniós gyűjteményünk fejlesztésére. 

  Lehetőségeinkhez képest bővítjük az angol nyelvű, elsősorban nyelvtanulást segítő, 
dokumentumok beszerzését a II/4., III/7., XI/5., XI/6. és XXII/3. könyvtárakban. 

 Az év folyamán teljes körű állományellenőrzést végzünk a II/4. Török utcai és a III/7. 
Fő téri könyvtárakban. Az AV dokumentumokat az Ellenőrzési csoport ütemterve 
szerinti - ill. esetenként rendkívüli –ellenőrzés keretében végezzük el. 

  Folyamatos feladat az elavult, selejt vagy feleslegessé vált dokumentumok 
leválogatása. A fenti okok miatt kb. 10.000 db  dokumentum (könyv, bekötött folyóirat, 
video, LP, kotta ) kivonása várható az alábbi könyvtárakban: I/1., II/4., III/2., XI/3., 
XI/4., XI/5., XXII/3. 

 
Katalogizálás 

 
Minden tagkönyvtár az év során folyamatosan - az erre vonatkozó terve szerint -egyezteti, 
javítja az adatbázisban szereplő példányadatokat, annak érdekében, hogy a katalógus 
megfelelésben legyen az állománnyal. Kiegészítések, raktári jelzet, témacsoport, helyben 
használat, tiltókódok jelölése.  

 
 

5. Szolgáltatások fejlesztése 
 

 A II/1.és XI/4. könyvtárakban új szolgáltatásként bevezetjük a DVD és hangoskönyv 
kölcsönzést. 

  Az Ugocsa utcai könyvtárban elkezdjük az angol nyelvű könyvek kölcsönzését. 
 Újrafogalmazzuk a helyismereti gyűjtemények szolgáltatásait. (Gyűjtőkör!) 
  Több könyvtárban módosítunk az állomány kihelyezéseken (nyelvleckék, öregbetűs 

könyvek, gyerekkönyvtári kiemelések, AV dokumentumok) a használók számára 
áttekinthetőbb, jobb elérhetőség érdekében. 

  A már működő e-olvasótermek (III/7., XI/5., XII/1.) szolgáltatásait tovább fejlesztjük, 
a III/5., XI/6., XXII/3. könyvtárakban pedig kialakítjuk. 

 Folyamatosan rendezünk csoportos és egyéni használó képző tanfolyamokat – az 
Internet Fiesta programsorozathoz kapcsolódva is - változatos tematikákkal, az 
érdeklődők minél szélesebb rétegeit megszólítva. Magyarországi könyvtárak honlapjai, 
digitalizált gyűjtemények bemutatása, könyvtári adatbázisok, e-ügyintézés. Szervezünk 
bemutatókat, tanfolyamokat középiskolásoknak, pedagógusoknak, és időseknek is. 
(I/1., I/2., II/4., III/5. III/7., XI/3., XI/5., XI/6., XII/1., XXII/3.) 

 Továbbra is kiemelten foglalkozunk az idősek, fogyatékkal élők könyvtári 
szolgáltatásokhoz való hozzájutásának megkönnyítésével. A könyvtár szociális 
információs lehetőségeinek tartalmáról és lehetőségeiről az érintetteket minél szélesebb 
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körben szeretnénk tájékoztatni. Ennek érdekében a portál tematikus oldalainak 
tartalmát bővítjük. A kerületi önkormányzatokkal kötött együttműködési szerződések 
keretében végezzük Buda mind a hat kerületében a „Könyvet házhoz” szolgáltatást. 
2008-ban az I., II., és XXII. kerületben javasoljuk a szerződések felülvizsgálatát, 
megújítását. 

 Használóinkkal való kapcsolattartás és szolgáltatásaink, állományunk jobb 
megismerhetősége érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az Internet-portálon keresztül 
történő tájékoztatásra.  

 
6.  Gazdálkodás 

 
 A tagkönyvtárak részére bevételi tervet készítünk.  
 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a költségvetés helyzetét, az esetleg szükséges 

korrekciókat elvégezzük.  
 
7.  Kapcsolatépítés 
 
Lakossági 

 
 Bővítjük kiterjedt használói és civil kapcsolatrendszerünket. Az Interneten történő 

kapcsolattartás tervezett módjai (e-mail, hírlevél, portál tartalmak) reményeink szerint a 
használó és a könyvtár közötti személyesebb és „személyre szabottabb”, közvetlenebb 
és gyorsabb kapcsolattartást és információszolgáltatást és cserét tesz lehetővé. A 
könyvtárak számos, új rovatot indítanak a honlapjukon: II/4. Könyvtár:” 
Színházajánló”, „A hónap találós kérdése”, „Gyerekek ajánlják”, „Kerületünkben 
éltek” 

 A jelenlegi oldalak folyamatos szerkesztése mellett elsősorban a Reneszánsz évhez 
kapcsolódó, az új budafoki könyvtárat bemutató, valamint a gyerekeknek szóló 
rovatokat, tartalmakat szeretnénk létrehozni, ill. fejleszteni. 

  Az ezt igénylő olvasókat e-mailen tájékoztatjuk az őket érdeklő újdonságokról. A 
szolgáltatást két könyvtárban (II/1., III/2.) vezetjük be. 

 Kéthavonta megjelentetjük a könyvtárak szolgáltatásait, rendezvényeit ismertető 
hírlevelünket 

 
Intézményi – önkormányzati 
 
A kerületi önkormányzatokat rendszeresen tájékoztatjuk tevékenységünkről. 
Bekapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeibe, rendezvényeibe: III., XI. kerület: Ünnepi 
Könyvhét, XI. kerület: Kerület Napja, XXII. kerület: Budafoki Napok rendezvénysorozat. 
Minden könyvtár tovább ápolja, ill. építi kapcsolatait a környékbeli oktatási, kulturális, 
szociális intézményekkel és civil szervezetekkel.  
 
8. Egyéb 
 
Pályázatok 
Az év folyamán igyekszünk minden olyan pályázati lehetőséget felhasználni, ami szakmai 
céljaink jobb elérését és teljesítését segíti.  
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Képzés, továbbképzés 
 
A „Kulturális szakemberek kötelező továbbképzése” keretében tíz munkatársunk folytatja, ill. 
kezdi el tanulmányait. 
 
„Kézfogás” – szakmai nap a Fővárosi Pedagógiai Intézettel közös szervezésben a Budai régió 
könyvtárosai és a budai kerületek iskolai könyvtárosai részére. 
 
Havi rendszerességgel régió szintű továbbképzéseket, szakmai konzultációt tartunk, amelynek 
témái: FSZEK fejlesztési terve 2007-2013, Statisztikai elemzések, reports használata, Corvina 
CIRC és ACQ moduljai használatának gyakorlása,„Készítsünk honlap cikket” – bemutató, 
Webopac, Web 2.0 és Könyvtár 2.0, A honlap fejlesztés kérdései, Konfliktuskezelés, 
Gyerekkönyvtárosok tapasztalatcseréje, Könyvet házhoz” – a szolgáltatást végzők 
konzultációja. 
 
Az információk eljuttatására és a szakmai ismeretek bővítésére még intenzívebben használjuk 
fel az Intranet budai oldalát (pl. használó képző tanfolyamok módszertani kérdéseinek, 
foglalkozások, rendezvények forgatókönyveinek közreadása) és levelező listánkat.  
 
9.  Rendezvények, kiállítások 
 
Kiemelt rendezvényeink 
 
A Reneszánsz emlékév alkalmából – az év folyamán –közös programsorozatot, valamint 
számos helyi rendezvényt tervezünk: 
 

 Elkészítjük a régió „Reneszánsz honlapját, 
 „Mátyás király udvara” – Kódex és iniciálé készítés, bábfigurák és diafilm   

            készítése, rajzpályázatok, 
 Vándorkiállítás a díjnyertes alkotásokból, 
 „A könyvtár reneszánsza – a reneszánsz könyvtár” – irodalmi estek -,  

            beszélgetések, kiállítások, zenei estek, 
 Reneszánsz tánc és játszóház – Óriási puzzle kirakása, „Közös kép festés” ,  

            kézműves foglalkozások. 
 

A „Könyvtárak összefogása a társadalomért” program keretében a „NAGY OLVSHOW” 
rendezvénysorozathoz az alábbi programokkal kapcsolódunk: 
 

 A Reneszánsz év záró rendezvénye: „Reneszánsz kavalkád” 
 Könyves Vasárnap: Rendkívüli nyitva tartás, „Családi nap” - I/1., II/4., III/5.,        

            III/7., XI/5., XI/6., XII/1., XXII/3. könyvtárak 
 Mesemondó verseny 

 
Állandó rendezvények 

 
I/1. Márai Sándor Könyvtár Képzőművészeti tárlatok, kamara-kiállítások 

 
II/4. Török u.7-9. Az elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítását 

oktató 20 órás tanfolyamsorozat szervezése 
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III/5.  Békásmegyeri Könyvtár Az elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítását 

oktató 20 órás tanfolyamsorozat szervezése 
 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Vakáció a könyvtárban” 
 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár Fogyatékkal élő gyerekek könyvtári integrációját segítő 
foglalkozássorozat 
 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár Képzőművészeti tárlatok, kamara-kiállítások 
 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár „Baba-mama klub” 
 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Egyéni és csoportos használó-képző tanfolyamok 
 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Fogyatékkal élő gyerekek könyvtári integrációját segítő 
foglalkozássorozat 
 

XI/6. Karinthy Frigyes 
Könyvtár 
 

Képzőművészeti tárlatok, kamara-kiállítások 

XII/1. Ugocsa u.10. „Hurrá! Itt a nyár!” Szünidei játszóház és kézműves 
foglalkozás 
 

XII/1. Ugocsa u. 10. Játék a könyvtárban: „Pontgyűjtő” és „Hólabda” 
 

XII/1. Ugocsa u.10. „Nekem tetszett…” c. könyvajánlás-pályázat 
 

XII/1. Ugocsa u.10. Kézműves foglalkozások a Jeles Napokhoz igazodva 
 

XII/1. Ugocsa u.10. Angol nyelvű mese-délelőttök a British Council 
támogatásával 
 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Képzőművészeti tárlatok, kamara-kiállítások 
 

XXII/3.  Budafoki Könyvtár Képzőművészeti tárlatok, kamara-kiállítások 
 

XXII/3. Budafoki Könyvtár SZEGLET- Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése 
havonta 
 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Budafoki beszélgetések… A kerületben élő neves 
személyiségek bemutatkozása 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Filmklub 
 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Az elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítását 
oktató 20 órás tanfolyamsorozat szervezése 
 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Egyéni és csoportos használóképző tanfolyamok 
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Rendezvény és programterv 

 
Január   
III/5. Békásmegyeri 

Könyvtár 
 

Solymos Tamás fotóművész kiállítása 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 

 

Könyvtári Internet-használati SOS:    
Mire jó a honlapunk? 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 

 

Baba-mama klub – baba-mama torna  
(Fellner Nikolett gyógytornász) 

Február   
I/1. Márai Sándor 

Könyvtár 
 

Rajzpályázat Tandori Dezső:  
Medvék minden mennyiségben c. művéről 

III/5. Békásmegyeri 
Könyvtár 
 

Pál utcai fiúk képregény kiállítás 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 
 

Könyvtári Internet-használati SOS:  
A katalógus 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 
 

Baba-mama klub – Készülünk a farsangra 

XII/1. Ugocsa u.10. 
 
 

„Ciki a cigi…” Információs oszlop   
Az OEI óvodások és az iskolások körében indított 
kampányhoz kapcsolódva két héten keresztül 
rejtvények,játékok a gyerekeknek, felvilágosító 
előadások a szülőknek 
 

XII/1. Ugocsa u.10. 
 

„Ketten írtuk…” című meseíró- és illusztráló pályázat 
meghirdetése   
Tóth Krisztina ír mesét a gyerekeknek 
 

XII/1. Ugocsa u.10. 
 

Farsangi furfangok kicsiknek és nagyoknak Kézműves 
foglalkozás 

Március   
III/7. Krúdy Gyula 

Könyvtár 
Rajzpályázat  
Weöres Sándor-Károlyi Amy: Tarka forgó c. 
verseskötete megjelenésének 50. évfordulójára 
 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 

Baba-mama klub –Kisállatok a lakásban  
Vendég: Zay Erzsébet 
 

XII/1. Ugocsa u.10. 
 

Nálunk már húsvét van!   
Kézműves foglalkozás 
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Április   
II/1. Hűvösvölgyi út 85. „ A pasaréti, hűvösvölgyi villák története” 

Ritoók Pál művészettörténész előadása 
 

III/5. Békásmegyeri 
Könyvtár 
 

Kulcsár Balázs fotóművész Óbuda 5 arca c. kiállítása 
 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 
 

Könyvtári Internet-használati SOS: Adatbázisok 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 
 

Baba-mama klub: Gyógyítás homeopátiával   
Vendég: gyerekorvos 

XII/1. Ugocsa u.10. 
 

„Be szép verset mondtál lelkem…”  
Anyák napi műsor és ötletcsodák 
 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Költészet napja -Fehérváry Lilla előadóművész József 
Attila estje 
 

Május   
II/4. Török u.7-9. Tavasz a könyvtárban – kézműves foglalkozás, 

mesedélelőtt, használt dokumentum vásár 
 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 

Könyvtári Internet-használati SOS:  
Magyar Törvénytár 
NAVA 
 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 
 

Baba-mama klub: A beszédfejlődés 

XII/1. Ugocsa u.10. 
 

Gyereknapi móka, kacagás  
Gyerekjátékok készítése 
 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Madarak és Fák napja – előadás madárhanggal… 
 

Június   
III/5. Békásmegyeri 

Könyvtár 
Kiállítás  
Barcsa Dániel népmese illusztrációiból 
 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 

Könyvtári Internet-használati SOS:  
e-ügyintézés 
 

XI/6. Karinthy Frigyes 
Könyvtár 

Író-olvasó találkozó 
Vendég: Karinthy Márton és Szakonyi Károly 
 

XI/6. Karinthy Frigyes 
Könyvtár 
 
 

Gyereknapi bábelőadás 
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Július   
XXII/3. Budafoki 

Könyvtár 
 

Családi nap 

Szeptember   
I/1. Márai Sándor 

Könyvtár 
 

1968… Mi történt és miért?  
Beszélgetés 

III/5. Békásmegyeri 
Könyvtár 
 

Kiállítás Békés Rozi meseillusztrációiból 

III/5. Békásmegyeri 
Könyvtár 
 

Népmese Napja: Mese és játék  
Lukács Gabriella drámapedagógussal 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 
 

Könyvtári Internet-használati SOS:  
e-folyóiratok 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 

Könyvtári Internet-használati SOS:  
Internet vakok- és gyengén látók részére 
 

XII/1. Ugocsa u.10. Népmese napja – Mese – mese mátka… 
 

XXII/3. Budafoki Könyvtár A Népmese napja – Berecz András mesél 
 

XXII/3. Budafoki Könyvtár A bor és a leányka  
Szarka Gyula lemezbemutatója  
a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál keretében 
 

Október   
II/1. Hűvösvölgyi út 85. A reneszánsz Magyarországon  

dr. Tóth József történész előadása 
 

II/4. Török u.7-9. Ősz a könyvtárban 
Őszi mesék, készülődés a télre,  
Kézműves foglalkozás,  
Használt dokumentum vásár 
 

III/5. Békásmegyeri 
Könyvtár 
 

Méhes Csaba pantomimművész előadása 

III/7. Krúdy Gyula 
Könyvtár 
 

Megemlékezés Krúdy Gyula születésnek 130. 
évfordulója alkalmából 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 
 

Baba-mama klub: Játszóház 

XII/1. Ugocsa u.10. 
 

„Ketten írtuk…” című mese-és illusztráló  
pályázat ünnepélyes eredményhirdetése 
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November  
 

 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 
 

Könyvtári Internet-használati SOS:  
Angol nyelvű adatbázisok 

II/4. Török u. 7-9. „ A hónap találós kérdése” – díjkiosztó 
 

III/5. Békásmegyeri 
Könyvtár 
 

T-Art Alapítvány tagjai közreműködésével rendezett 
kiállítás 

III/5. 
 
 
December 

Békásmegyeri 
Könyvtár 
 

Gryllus Vilmos koncertje 

XI/3. Móricz Zsigmond 
Könyvtár 
 

Karácsony reneszánsz dallamokkal „Házimuzsika” 
meghívott kamaraegyüttessel 

XI/5. Kelenföldi 
Könyvtár 
 

Baba-mama klub: Mikulás napi játszóház 

XII/1. Ugocsa u.10. 
 

„Gyertyafény, szép remény, karácsonyi sütemény…”  
Karácsonyi kedveskedések 
 

XII/1. Ugocsa u.10. 
 

A Kós Károly Emeltszintű Általános Iskola Kicsinyek 
Kórusa és a Solti György Zeneiskola növendékeinek 
évzáró hangversenye 
 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Karácsonyi irodalmi est 
 

 
V. Dél-pesti Régió 

1.   Kiemelt feladatok  

 Az olvasólétszám stabilizálása, olvasószervezés, a használóközpontú könyvtárszemlélet 
erősítése. 

 A könyvtári szolgáltatások újragondolása a változó olvasói igények tükrében, egyes 
szolgáltatások megszüntetése, új lehetőségek keresése. 

 Partneri kapcsolat kialakítása a Dél-pesti Felnőttoktatási Társasággal, a felnőttképzés, 
az e-learning területén. 

 A könyvtárai tereinek újragondolása a szolgáltatások és a jelentkező igények alapján a 
Börzsöny és a Thököly úti könyvtárban. 

 Egyes szolgáltatások célzott és hatékony népszerűsítése, sokszínű versenyképes kínálat 
a hosszú és aktív használói életciklus érdekében. 

 A sikeres, népszerű programok mellett elsősorban régiós összefogással szervezzük a 
jelentős évfordulókat (Népmese Napja, a reneszánsz éve, Babits évforduló, Kultúrák 
éve). 

 
2.  Szervezeti és szakmai fejlesztési feladatok  

Hálózatfejlesztés 
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 Az évek óta húzódó Grassalkovich úti könyvtárunk elhelyezésének megoldásához 
ismételten kérjük a kerület önkormányzatának segítségét. 

 Sürgető feladat a Boráros téri könyvtár felújítása. 
 A Vénusz utcai könyvtárnak is helyet adó Radnóti Művelődési Ház tervezett 

átalakításához kapcsolódva lehetőség nyílik a könyvtár tereinek, szolgáltatásainak 
megújítására is. 

 
Üzemszervezés 
 

 A biztonságos üzemeltetés érdekében felülvizsgáljuk az ellenőrzési pontok kialakítását, 
elhelyezését. 

 Befejezzük az előadó-oktató terem kialakítását a Thököly úti könyvtárban, a terek 
átalakításával párhuzamosan mérlegeljük a zárható ruhatári szekrények elhelyezését. 

 Többször is özönvíz áztatta Csontváry úti könyvtárunk javítási, részleges felújítási 
munkáinak pótlására számítunk. 

 A Thököly úti könyvtár portál és hátsó üvegfal akut beázását reméljük, orvosolják 
2008-ban. 

 Szükség lenne használható akadálymentes feljáróra, valamint zárható ruhatári 
szekrényekre a Boráros téri könyvtárban. 

 Cserélni kell az Üllői úti könyvtár elavult biztonsági kapuját. 
 

  Személyi ellátottság 

 Felkészülünk az üres, vagy időközben megüresedő állások betöltéséhez szükséges 
pályáztatási rend alkalmazására. 

 A munkaszervezés és hatékonyság javításával igyekszünk az alapfeladaton túli 
vállalásainkat teljesíteni. 

 Értékeljük a kereset-kiegészítés feladatainak teljesítését, az esetenként szükséges 
korrekciót elvégezzük. 

 Keressük a munkamegosztás, az együttműködés új formáit, számítunk ezek erőforrás-
felszabadító hatására. 

 A használói igények figyelembevételével, a zökkenőmentes helyettesítések 
megszervezése érdekében elkészítjük a szabadságok igénybevételének tervét. 

 

3. Technológiai és tárgyi feltételek 

 Informatikai fejlesztés 

 Az előállított információk megfelelő szintű fogadásához – a kompetenciák mellett- 
szükség van az elavult számítógépek cseréjére. 

 Informatikai (és tudásbeli) hátteret kell teremteni az olvasók széles körét érintő 
szolgáltatások biztosításához (adóbevallás, e-ügyintézés). 

 Olvasóink igényei alapján szorgalmazzuk a pendrive használatának lehetőségét, hotspot 
kialakítását a könyvtár I. és könyvtár II-ben. 

 A Corvina-, a honlap fejlesztési munkálataiban továbbra is aktívan részt veszünk. 
 
Tárgyi feltételek 
 

 Előadások, tanfolyamok megtartásakor egyre gyakrabban merül fel egy, a netes  
hálózathoz is szabadon csatlakoztatható notebook beszerzése. 
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 Visszatérő igény a könyvtárak szkenner igénye, Börzsöny, Üllői, Bíró utcai    
könyvtárakban. 

 A fénymásolás szolgáltatás megfelelő szintű biztosításához fénymásoló cseréjére van 
szükség az Üllői és a Bíró Mihály utcai könyvtárban.  

 

4. Szakmai feladatok 
 
Gyűjteményszervezés, állományalakítás 
 

 A központi szolgáltatásokat kiegészítő, a gyarapítást végző kollégák munkájának 
segítését tervezzük az online rendelések körüli esetlegességek mérséklésére (pl. 
sorozatok, többkötetes művek). 

 Hangoskönyvek intenzív gyarapítását folytatjuk 
 .Tervezzük a videóállományunk fokozatos kivonását, speciális állományrészek 

megtartása mellett (gyerekfilmek, kötelezők, klasszikus irodalmi adaptációk). 
 A zenei letöltések jogi és technológiai feltételeinek függvényében a CD 

szerzeményezését átgondoljuk. 
 Az érdeklődés hiánya miatt feleslegessé vált dokumentumok kivonása folyamatos, 

igyekszünk értékesíteni a különböző dokumentumtípusokat. 
 Idegennyelvű könyvállományunkat elsősorban angolul megjelenő hangoskönyvekkel is 

bővítjük a Thököly, Bíró és a Sétáló utcai könyvtárakban. 
 Folytatjuk a hagyományos és jól működő AV letétek cseréjét a kiskönyvtárak 

választékának bővítése érdekében. Emellett törekszünk a nagyobb könyvtárak eltérő 
összetételű, nem hagyományos dokumentumainak cseréjére is. 

 Tervezzük az aktuális AV leltárokat. 
 
Katalogizálás 
 

 Befejezzük a még hiányzó jelzetek pótlását a Corvina/Opacban, törekszünk a téma és 
raktári jelzetek egységesítésére.  

 Felülvizsgáljuk a soroksári könyvtár lemezállományát, döntünk a retrokonverzióról 
(vagy a kivonásról). 

 
További szolgáltatások 

 Az olvasáskultúra fejlesztése érdekében új formákat igyekszünk keresni, az alternatív 
szolgáltatások folyamatos bővítésére törekszünk. 

 Egyéni igények, személyre szabott elektronikus szolgáltatások bővítését tervezzük a 
rendelkezésre álló információk alapján (újdonságértesítő, előjegyzés, hosszabbítások, 
határidők). 

 Akciókat szervezünk a NAVA pontok népszerűsítésére. 
 Felnőttképzés támogatásával olvasóink, használóink életminőségének javítását, a 

munkához jutási esélyeit segítjük. 
 Népszerűsítjük az ügyfélbarát e-ügyintézési szolgáltatásokat.  
 A hagyományos használó képzés mellett pályázati támogatással e-ügyintézési 

ismeretek megszerzéséhez tanfolyamot szervezünk a Börzsöny és a Sétáló utcai 
könyvtárban. 
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 Népszerű T-nagyi tanfolyamok további szervezését vállalná a Szent István, a Vénusz és 
a Pacsirta utcai könyvtár. 

 Havi rendszerességgel jelentetjük meg hírlevelünket, tematikus ajánlásokat, újdonság 
értesítőt készítünk a honlapra, segítve olvasóink tájékozódását, a könyvtárak 
állományának jobb megismerését. 

 Továbbra is kiemelten kezeljük a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások 
színvonalának megőrzését. 

 Folytatjuk a „Könyvet házhoz” programunkat. 
 Bővítjük kapcsolatainkat a kerületek szociális intézményeivel, a Thököly úti, a Vénusz 

és a soroksári együttműködési megállapodások tapasztalatait felhasználva. 
 
5. Gazdálkodás 
 

 Az eddigieknél is szűkösebb költségvetés szigorú gazdálkodásra kényszerít mindenkit. 
Ennek tudatában készítjük kiadási-bevételi tervünket. 

 Számolunk a bevételek további csökkenésével is, az AV forgalom visszaesése mellett a 
lakosság 22 %-ról 35 %-ra növekedett Internet ellátottsága is érezteti majd hatását. 

 Javasoljuk az AV dokumentumok kölcsönzéséből származó bevételi arányok 
újraosztását. 

 Kevesebb önkormányzati támogatással számolhatunk. 
 

6. Kapcsolatépítés 

 Lakossági 

  Csak színvonalas és hiteles szolgáltatással erősíthetjük olvasói kapcsolatainkat, 
segítségükkel igyekszünk megnyerni a használók körében alulreprezentált rétegeket. 

  Közösségi portálon való jelenlétünk színesedik, bővül az iwiw-es kör, különböző 
 blogok (kiránduló, Világképző, Tízplusz a XVIII. és IX. kerületben) reményeink szerint 
 újabb rétegek megjelenését segítik. 

  A gyerekek könyvtárhasználatát az iskolai könyvtárosokkal közös akcióval igyekszünk 
 növelni, külön figyelünk a tinédzserekre. 

  Megismételjük a „Vigyen egy könyvet az útra” akciót, kicsit finomított formában. 
  A felszálló ágban lévő turizmus nagyon sok embert aktivizál, elérésük egyik módja az 

 „Utazás 2008”-as kiállításon való megjelenésünk. 
  Folytatjuk a különböző rétegeket megszólító rendezvényeinket; a Living Values a 

 Börzsönyben, baba-mama klubok, körök a Bíróban, Pacsirtában és indul a Borároson. 
  Nyugdíjas olvasóinknak havi, heti rendszerességgel szervezünk délelőtti programokat 

 (Csontváry, Vénusz, Nagykőrösi). 
  Példaértékű a hátránnyal élő gyerekekkel való foglalkozás a Thököly és a Csontváry 

 utcai könyvtárban, amit igyekszünk pályázatokkal is támogatni. 
  Készülünk az „ Összefogás …” programra, elsősorban a Babashow finomítása, időbeni 

 előkészítése, s a könyvtártól „távol” élők megszólítása még sikeresebbé teheti a 
 kezdeményezést. 

  Könyves Vasárnapra a kerületek egy-egy könyvtárában egész napos programmal várjuk 
 az olvasókat.  

 
 
 



 36 

Intézményi, önkormányzati 
 

 A kerületekben működő pedagógia intézeteken keresztül szervezzük kapcsolatunkat az 
iskolákkal.  

 A fogyatékkal élők könyvtári ellátását szabadidős tevékenységük segítését a kerületi 
szakintézményekkel, szociális és nyugdíjas otthonokkal együttműködve szervezzük. 

 A jelenleginél aktívabb kapcsolatra törekszünk a civilszervezetekkel, helyet adunk 
rendezvényeiknek, kiállításaiknak. 

 Önkormányzatok kulturális bizottságait könyvtárlátogatásra hívjuk, tagjaikkal 
folyamatos kapcsolatra törekszünk. 

 Valamennyi önkormányzati honlap kulturális „rovatában” jelen vannak a kerületi 
könyvtárak. 

 Részt veszünk az önkormányzatok hagyományos rendezvényeink. 
 
Szakmai 
 

 A régió munkatársai jelen vannak a FSZEK szakmai bizottságaiban. 
 Elsősorban fiatal kollégáink részvételét szorgalmazzuk a MKE különböző szekcióiban. 
 A KATALIST-en, a nyomtatott szaksajtóban sokkal aktívabb jelenlétre ösztönözzük  

kollégáinkat. 
 

7. Egyéb 

Pályázatok 
 

 Önkormányzati, NKA, különböző szervezetek, intézmények által meghirdetett 
pályázati támogatásból finanszírozzuk a könyvtárak rendezvényeit. 

 Ha lehetőség lesz rá, szeretnénk megduplázni az idei T-nagyis pályázatunkat. 
 A KultúrPont Irodával együttműködve EU-s támogatást keresünk a felnőttek 

nyelvtanulási lehetőségeihez. 
 
Képzés, továbbképzés 
 

 A kötelező 7 éves továbbképzési terv alapján igyekszünk jól hasznosítható képzést 
választani, speciális ismeretek megszerzésére ösztönözni (jelbeszéd, mentor, e-
learning). 

 Két munkatársunk főiskolai tanulmányt folytat. 
 Az Informatikai Osztály szervezte konzultációk mellett, rendszeres tréninget 

szervezünk az éppen aktuális témákban (jogi információk, NAVA, blogok készítése, 
stb.) 
 

8. Rendezvények 

Könyvtári rendezvényeink részben havi rendszerességgel ismétlődnek, részben aktuális 
eseményekhez kapcsolódnak és a gyerekkönyvtáros kollégák előre elkészített témaajánlásainak 
alapján működnek.  

 
 A Népmese Napját a reneszánsz jegyében Mátyás király meséi címmel régiós 

rendezvényként szervezzük. 
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 Anyagi lehetőségek híján a reneszánszhoz kapcsolódó terveink a virtuális térhez 
kötődnek, s a többi realizálása is külső finanszírozás feltétele. 

 
 
Kiemelt események 
 

 Internet Fiesta 
 Népmese Napja 
 Összefogás … rendezvény sorozata 
 Könyves Vasárnap 
 Ferenc Napi Búcsú, SzeptemberFest, Havanna Napok, Szent Mihály Napi Búcsú 

 
Ismétlődő rendezvények 

IX/1. Börzsöny u. 13. 
 

Living Values – szülői klub:  
Pozitív szülői eszközök 
 

IX/1. Börzsöny u. 13. Cserepes hívogató – első osztályosoknak 
 

IX/1. Börzsöny u. 13. 
 

Jeges Majális   
Lakótelepi intézmények szabadidős programja 
 

IX/1. Börzsöny u. 13. Tízplusz blog – tizenévesek klubja 
 

IX/1. Börzsöny u. 13. 
 

Reneszánsz viadal  
Internetes játék felső tagozatosoknak 
 

IX/2. Boráros tér 2. Szelek szárnyán Odüsszeusszal  
Iskolák közötti vetélkedősorozat 
 

IX/2. Boráros tér 2. Ringat ó – zenepedagógiai foglalkozás kisgyermekes 
anyukáknak 
 

IX/2. Boráros tér 2. Így utaztunk, hogy utazunk  
Beszélgetés László Erika író, idegenvezetővel 
 

XVIII/1. Nagykőrösi út 56. Mesekuckó – havonta 
 

XVIII/1. Nagykőrösi út 56. Kreatív szerdák – családi programok 
 

XVIII/1. Nagykőrösi út 56. Csevegő csütörtök – nyugdíjasok programja 
 

XVIII/ 2. Rákoscsabai 
Könyvtár 
 

Kiskönyvtáros Klub 

XVIII/2.
  

Rákoscsabai 
Könyvtár 
 

Éljen a grund – dramatikus játék a Petőfi Irodalmi 
Múzeummal 

XVIII/2. Rákoscsabai  
Könyvtár 

Nyári játszóház sorozat 
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XVIII/3. Thököly út 5. ReneSzeánsz   

egész éves játék a helyi médiában 
 

XVIII/3. Thököly út 5. Könyvtár és esélyegyenlőség  
Szakmai nap II. alkalommal 
 

XVIII/3. Thököly út 5. Galéria18 – havi kiállítások 
 

XVIII/3. Thököly út 5. Izgő-mozgó klub – havonta 
 

XVIII/3. Thököly út 5. Kézműves szerda – havonta 
 

XVIII/3. Thököly út 5. KöNYvtÁR – szünidei sorozat 
 

XVIII/3. Thököly út 5. Ott vagyunk már? – kirándulókör 
 

XIX/1. Üllői út 255. Mesefotel folytatódik 
 

XIX/1. Üllői út 255. Kultúrák találkozása című rendezvénysorozat 
 

XIX/3. Kossuth L. u.8. Mandalaklub gyerekeknek 
 

XIX/3. Kossuth L. u.8. Kedden keress a könyvtárban!   
Foglalkoztató gyerekeknek 
 

XIX/3. Kossuth L. u.8. Varázslóiskola a könyvtárban 
 

XX/2. Bíró Mihály u.7. Erzsébet királyné ünnepségsorozat  
a kerület rendezvényekhez kapcsolódva 
 

XX/2. Bíró Mihály u.7. Baba-mama klub – havonta 
 

XX/2. Bíró Mihály u.7. Kézműves klub – havonta 
 

XX/2. Bíró Mihály u.7. Beszélgetések az ezoterikáról – havonta 
 

XX/4.  Pacsirta u.157/B. Baba-mama klub – havonta 
 

XX/4.  Pacsirta u.157/B. Sakk-kör – kéthetente 
 

XXI/1. II. Rákóczi F. út 
106. 
 

Könyvtárbemutató foglalkozások 

XXI/1. II. Rákóczi F. út 
106. 

KertÉsz  
Csepeli Kertbarát Körrel közösen – havonta 
 

XXI/1. II. Rákóczi F. út 
106. 

Kiállítás a Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen – 
két alkalom 
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XXI/3. Szent István út 230. Játszva tanulni  
Alsó tagozatosok számára tananyag kiegészítő 
foglalkozások 
 

XXI/5. Vénusz u. 2. Ezoterikus klub – havonta 
 

XXI/5. Vénusz u. 2. Csütörtöki hölgyek kártyapartija 
heti rendszerességgel 
 

XXI/5. Vénusz u. 2. Kiránduló kör – havonta 
 

XXIII/1. Grassalkovich út 
128. 

Irodalmi kézműves   
Óvodások, alsósok szerda délelőtti 
foglalkozása 

 
 

 
VI. Észak-pesti régió 
 

1. Kiemelt feladatok 
 

 Továbbra is feladat egy könyvtárként jól hasznosítható helyiség megtalálása a VI. 
kerületben 

 Az integrálódó VI. kerületi könyvtárak és a Kertész utcai könyvtár új, egységes 
szolgáltatási rendjének megtervezése – az időközben megváltozott elvárásoknak 
megfelelően 

 Az Andrássy úti könyvtár (ideiglenes) elhelyezése, szolgáltatásának biztosítása 
 A könyvtárak honlapjának felülvizsgálata és átalakítása 
 A régió AV-állományának – CD, CD-ROM, video, hangkazetta - felülvizsgálata 

(használat, leválogatás, selejtezés értékesítés) 
 A reneszánsz évhez kapcsolódó rendezvények, akciók, FKN 
 Olvasószervezés (továbbra is): 

- Újpest belső területein, volt Munkásotthon utcai könyvtár vonzáskörzetében;  
- A megújult Király utcai könyvtárban (aktív dolgozók és 10 éven aluli 

gyermekek); 
- Káposztásmegyeren a diákok körében; 
- Belső Lipótváros kisgyermekei és (kis)diákjai körében (XIII/7.,XIII/2.); 
- Lipót Napok: az v. ker. Önkormányzat által finanszírozott ingyenes beiratkozás 

(V/2.); 
- A Kertész utcában az aktív dolgozók körében (VII/3.) 
- A Madarász Házak lakópark (XIII. Kerület) lakói körében (XIII/6.) 

 
2. Szervezetfejlesztés 

 
Hálózatépítés 

 
 Szakmai terv belső Lipótváros és vonzáskörzete könyvtári ellátottságának értékeléséhez 

– tekintettel az új kormányzati negyed terveire (XIII/2., XIII/4., XIII/7. sz. egységek 
fejlesztésének kérdésköre) 
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  Szakmai terv az integrálódó VI/1., VI/2. és VII/3. sz. könyvtárak szolgáltatásának 
átalakítására (továbbra is napirenden lévő feladat) 

      
 

 Strukturális változások 
 

 Az egymást fedő szolgáltatási területű belvárosi könyvtárak ésszerű integrációjának 
megtervezése, (továbbra is napirenden lévő feladat) 

 A létrejövő új VI. kerületi egység funkciótervének illesztése a régió és a FSZEK 
ellátási-struktúrájához 

      
       
 Üzemszervezés 

 
 A Király utcai könyvtár biztonsági kapujához az állományvédelmi szálak beszerzése és 

beszerelése 
 A Dagály utcai könyvtár új állományvédelmi kapujához demagnetizáló berendezés 

felszerelése (ismételt feladat) 
 A régió egységei nyitvatartási idejének felülvizsgálata, ésszerű módosítások az 

egyenletesebb szolgáltatás (lépcsőzetesség elve) biztosítása érdekében 
      
      Személyi ellátottság 

 
 A Király és a Munkásotthon utcai könyvtárak integrációt követő, személyre szabott és 

hatékonyabb szolgáltatás- és munkarend kialakítása 
 A könyvtári munka gépesítése és a könyvtárhasználat mutatói alapján a személyi 

ellátottság felülvizsgálata (óraszámok) 
 A VI. kerületi könyvtárak integrációt követő személyi ellátottságának kialakítása, az új 

munkakörök kidolgozása 
 “Mindenki mindent tud” mozgalom: a csökkentett létszámhoz igazodó 

feladatmegosztás alapjaként belső továbbképzéssel aktualizáljuk munkatársaink 
szakmai ismereteit 

 
3. Technológiai feltételek – tárgyi feltételek 
    
Informatikai fejlesztés 

 
 Szorgalmazzuk a XIII. kerületi könyvtárakban az Internet- kapcsolat és –szolgáltatás 

gyorsaságának és minőségének fejlesztését (megrendelt ADSL hozzáférés, ez egyben a 
kölcsönzés technikájának javulását is eredményezi)  

 A Király utcai könyvtár e-olvasó terme használhatóságának megoldása (új gépek 
telepítése, információs fal projektorának beállítása) 

 Folytatjuk a régió könyvtáraiban külső memóriák és/vagy perifériák biztonságos 
csatlakoztatásának megszervezését  

 Biztosítjuk valamennyi tagkönyvtárban a hálózat-független, multimédiás “tájékoztató” 
gépek használatát 

 Biztosítjuk a térítésmentes online szolgáltatások elérését (IV/1., VI/1., VII/2., XIII/8.) 
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 Tárgyi feltételek 
 

 A kölcsönzés lebonyolításához beállított számítógéppark elavult, szükséges tervezni a 
gépek folyamatos cseréjét 

 Bejárati ajtók és falrészletek felülvizsgálata (biztonság, információs táblák, falfirkák, 
esztétikum) 

 A Lehel utcai könyvtár (XIII/4.) lépcsőházi világításának a biztonságos zárás 
kívánalmainak megfelelő átalakítása 

 Szükség szerint könyvállványok, az idősebbek kölcsönzését megkönnyítő ülőkék, a 
foglalkozásokhoz és/vagy rendezvényekhez asztalok és székek, illetve különböző 
lejátszó eszközök beszerzése (XIII/4., XIII/6., XIII/7.) 

 A Deák Ferenc Könyvtár (VII/2.) és a Radnóti Miklós Könyvtár (XIII/7.) 
nyílászáróinak kijavítása 

 Kiállítási képek felfüggesztéséhez eszközök (IV/1., VII/2.) 
 Zenehallgatás helyének kialakítása a Király utcai könyvtárban (IV/1.) 
 Fejhallgatók beszerzése a NAVA adatbázis használatához 
 CD-re és külső hordozóra másolás, mentés, írás feltételeinek megteremtése 
 Szkennerek folyamatos üzembe állítása a tagkönyvtárakba (áthúzódó feladat) 
 Multimédiás számítógépek üzembe állítása adattárak, tanuló-programok helyben 

használatához, tájékoztatáshoz (valamennyi egységben) 
 A hatékony levegőcsere érdekében csillárventilátor felszerelése (XIII/7.)  
 A Babits Könyvtár (IV/3.) kölcsönző pultjához 2 db forgószék és kézikocsi beállítása 
 Katalógusgép üzembe állítása a Kertész utcai könyvtár emeleti szintjén 
 A Dagály utcai könyvtár (XIII/8.) állományvédelmi kapujához demagnetizáló 

beszerzése (ismételt feladat) 
 Ismét kísérletet teszünk a Dagály utcai könyvtár – többször elhalasztott – külső 

borításának felújítására 
 Továbbra is fontosnak tartjuk régiónkban legalább 2 helyen egy olvasói pénzbedobós 

és/vagy chip-kártyás fénymásoló üzemeltetését (IV/1. és XIII/8.) 
 
4. Szakmai feladatok 
     
Gyűjteményszervezés/állományalakítás 

 A Király utcai és a Munkásotthon utcai könyvtár integrációját követően példány-
revízió, tervszerű állomány-kivonások és a szükséges adminisztráció elvégzése 

 A gyarapítási gyakorlat folyamatos korrigálása – összhangban a könyvtárak funkcióival 
és a használói igénnyel: 

- kurrens idegennyelvű szépirodalom a Belvárosi Könyvtárban (V/2.); 
- a gyermek ismeretterjesztő és szépirodalom frissítése – némi példányszám 

növeléssel (V/2.), 
- az integrálódó VI. kerületi és a VII/3. könyvtár AV - dokumentum-

állományának összefésülése, és az ennek megfelelő gyarapítási rend 
kidolgozása, elsőként a VI/1. sz. könyvtár állományának átfésülése a várható 
költözés miatt (folyamatos, áthúzódó feladat); 

- útikönyvek és térképek kiemelt beszerzése (XIII/8.) 
 
 Az állomány használatának figyelése a “könyvtörténet” segítségével (Corvina), és az 

ennek megfelelő folyamatos állomány-gondozás  
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 Kisebb egységekben (állomány kb. 8-10 ezer db) a hagyományos kézikönyvtár 
megszüntetése, kézikönyvek kivonása és/vagy kölcsönzésbe irányítása, párhuzamosan 
az e-dokumentumok használatának bevezetése a tájékoztatásban/tájékozódásban (V/2., 
XIII/2., XIII/4.,XIII/7.)  

 Folytatódik nagyobb kézikönyvtári gyűjteményeinkben a papíralapú kézikönyvek 
kiváltása elektronikus dokumentumokkal (IV/1.,VI/1.,VI/2.,VII/2.,XIII/6.,XIII/8.)  

 A hangoskönyv állományok tervszerűbb és nagyobb volumenű fejlesztése 
(IV/3.,VI/2.,VII/3.,XIII/4.,XIII/7.) 

 Elkezdjük az idegennyelvű hangoskönyv-állomány kiépítését (IV/1.) 
 Tervszerű selejtezés a kisebb egységekben, majd ezt követően az állományok 

informatív elhelyezése, a szabadpolc átrendezése (V/2., XIII/4.) 
 Az AV - dokumentumok folyamatos selejtezése (elsősorban a hangkazetta- és videó 

állomány fokozatos felszámolása) 
 
 Katalogizálás 
 

 A katalógus információs tartalmának korrekt tükröztetése érdekében valamennyi 
egység állományának teljes téma és raktári jelzetelésének revíziója 

 A többkötetes művek kötetjelzését – a pontosabb tájékoztatás érdekében – pótolni kell 
 Az új beszerzésű CD-kről web-katalógust készítünk (VII/2.) 
 Egységesítjük a különböző téma- és raktári jelzeteket, és ezt regisztráljuk a Corvina / 

opacban (áthúzódó feladat) 
 

 Szolgáltatás 
 
 A fogyatékkal élő gyermekek részére komplex könyvtári foglalkozások szervezése a 

Terézvárosi gyermekkönyvtárban (VI/2.) 
 Fenntartjuk két V. kerületi nyugdíjas házban a kihelyezett dokumentumkölcsönzést 
 A könyvtárból elérhető online napilapok és folyóiratok gyarapítása, népszerűsítése 

(IV/1.,VI/1.,VII/2.,XIII/8.) 
 A NAVA adatbázis propagálása 
 A könyvtári honlapokon figyelemfelkeltő, “beszélő” információs oldalt kínálunk az 

érdeklődőknek 
 Bővítjük könyvtárainkban a különböző e-ügyintézésekre alkalmas oldalak elérését 

(IV/1.,VI/1.,VII/2.,XIII/4.) 
 Az elektronikus írástudás terjesztése érdekében folytatjuk számítógép-használói 

tanfolyamainkat és az elektronikus ügyintézést népszerűsítő előadásokat 
(IV/1.,VI/1.,VII/2.,XIII/8.) 

 A szabadpolcon lévő állomány elhelyezésének modernizálása, jól áttekinthető és 
karban tartható kiemelések az önálló olvasói könyvtárhasználat megkönnyítése 
érdekében (lecsökkentett létszám is megköveteli) 

 A gyermekeknek új szolgáltatásként elindítjuk a “Dráma mesejáték klubot”, a Király 
utcai könyvtárban, nemcsak a gyermekek, de a pedagógusok és a szülők bevonásával 

 Hangoskönyv-kölcsönzést (CD-lemezen) indítunk további egységekben: 
IV/3.,VI/2.,XIII/4.,XIII/6.,XIII/7. 
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5. Gazdálkodás 
 
A 2007. év drasztikusan csökkenő bevételei (elsősorban az AV dokumentumok kezelési 
költsége) szűkre szabják a tárgyév kiadását: félő, hogy bevételeink már a legminimálisabb 
kiadási tervet sem fogják fedezni 2008-ban; költségvetésünket ennek megfelelően 
minimalizálni szükséges: 

 A nyomtatott dokumentumra fordítható keretből nagyobb arányban csoportosítunk át 
hangoskönyvre, miután ennek az állományrésznek nagy sikere van 

 A CD bevétel drámai csökkenése következtében a kisebb egységek csak bevételük 
egyenlegében fejleszthetik állományukat 

 Bár a DVD kölcsönzés stagnál, azért még mindig nagyobb érdeklődés kíséri: 
szükséges újdonságok beszerzése, ám ezt csak a IV/1. és a XIII/8. könyvtárak CD 
bevételének 20%-a arányában tudjuk elérni (magyarul: fel kéne szabadítani a CD 

      bevételek egy részét DVD beszerzésre) 
 A CD-ROM állomány gyarapítását visszafogjuk (a nyelvleckék kivételével) 
 Az erősen lecsökkent időszaki kiadvány-keret felhasználását revidiálni szükséges 
 Külön keretet szükséges elkülöníteni az állagában gyorsan romló, de keresett diafilm-

állomány gyarapítására 
 
 
6. Kapcsolatépítés és –tartás feladatai 
     
Lakossági 

 Továbbra is helyt adunk különböző civil kezdeményezéseknek, propagálva 
programjaikat (IV/1. Könyv- és Zenebarát Klubok; IV/3. Helytörténeti Múzeum; V/2. 
V. Ker. Helytörténeti Társaság; Szemere utcai Polgári Iskola Öregdiákjainak baráti 
köre) 

 A “többfunkciós könyvtári modell” hatékony propagandája (szórólapok, fórumok, 
könyvtárbemutatók, informálódási versenyek) 

 Az “Olvassuk újra” akció kiterjesztése a könyvtár falain túlra (otthonukhoz kötött 
használók és/vagy kórházak részére kínálat összeállítása (VII/3.) 

 A használók különböző rétegei körében továbbra is Corvina- és Internet felhasználói 
képzéseket szervezünk, folytatjuk a T-Nagyi akciót (IV/1.,IV/3.,VI/1.,VII/2.,XIII/8.) 

 Felhasználó képzéseket szervezünk asszisztensképzősök, pedagógus hallgatók és 
főiskolások számára (VI/2.) 

 Könyvtárpártoló klub alakítása a Babits Könyvtárban, fiatal könyvtárlátogatókból – a 
könyvtár és szolgáltatásai népszerűsítése érdekében (IV/3.) 

 Használóink részére könyv-népszerűsítő akciókat szervezünk: könyvajánlás olvasóktól, 
könyvtárostól, írótól – helyben (IV/1.) és honlapon 

 Hetente címre küldünk újdonság-értesítőket (XIII/8.), illetve havi rendszerességgel 
“Újdokhírek” címmel elektronikus értesítőt készítünk a legújabb beszerzett 
dokumentumokról (IV/1.) 

 Folytatjuk a “Könyvet házhoz” akciót, továbbra is kihelyezett kölcsönzést bonyolítunk 
az V. kerület két nyugdíjas otthonában és a VII. kerület 2 Nyugdíjas Napközi 
Otthonában  

 Az Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár (XIII/6.) videokazettára felvett óvodás-
foglalkozásai továbbra is népszerűsítik a könyvtári szolgáltatásokat 

 A Dagály utcai könyvtárban továbbra is fogadóórát tartó képviselő segítségével 
népszerűsítjük a könyvtár szolgáltatásait a lakosság körében 
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Intézményi – önkormányzati 

 
 Együttműködési megállapodás keretében tervezzük közös munkánkat a VI. Kerületi 

bölcsödékkel, óvodákkal és általános iskolákkal, a TERMA-val és a TERÉZÉNO-val 
 Továbbra is együttműködünk a kerületi óvodákkal, közép- és általános iskolákkal, a 

Pedagógiai Szolgáltató Központokkal: 
- az Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár (XIII/6.) együttműködési szerződés alapján 

a Comenius Iskolai Projektek partnerintézményeként továbbra is részt vállal 
oktatási/képzési programok lebonyolításában;  

- megújítjuk keretszerződésünket az EFEB Felnőttoktatási Központtal (XIII/6.) 
- kapcsolódunk a Hegedűs Géza Általános Iskola kompetencia-alapú 

tanmenetéhez és egy közös néprajzi/népművészeti programsorozathoz (XIII/6.) 
 A fogyatékkal élők és a társadalmilag hátrányos helyzetűek életminősége javítása 

érdekében közös akcióprogramot készítünk Újpest önkormányzatával (IV/1.) 
 A fogyatékkal élők minél jobb könyvtári ellátása érdekében egyeztetjük 

munkatervünket a Káposztásmegyeri Mozgássérült Egyesülettel, az V. Kerületi 
Nyugdíjasok Otthonával, a Kassák Lajos utcai Idősek Klubjával, a TERÉZÉNO-val 

 Továbbra is bekapcsolódunk a Fészek Klub; az Arany 10 Művelődési Ház; 
Erzsébetvárosi Művelődési Ház; Káposztásmegyeri ÁMK; JAMK; Klub Galéria; 
Máglya-közi művésztelep programjaiba 

 A különböző kultúraközvetítő intézmények, szervezetek együttműködését tervezzük 
Újpesten – a lakosság minél szélesebb rétegeinek elérése érdekében (IV/1.) 

 Továbbra is kapcsolódunk a kerületi önkormányzatok programjaihoz, ünnepeihez és 
jeles napjaihoz (Lipót Napok; Erzsébetvárosi Napok; Terézvárosi Búcsú, Angyalföldi 
Napok, Angyalföldi Utcabál) 

 2008-ban is részt veszünk a Múzeumok Majálisán 
     
Szakmai 
 

 Továbbra is képviseltetjük régiónkat a FSZEK szakmai bizottságaiban (CIRC, 
referensz, Honlap) 

 Továbbra is részt veszünk az MKE különböző szekciói, a HUNRA, az IBBY, a Kis 
Áron Magyar Játéktársaság munkájában 

 Könyvtáraink aktívan részt vesznek a FSZEK Janikovszky Éva meseíró pályázat 
lebonyolításában 

     
Média 
 

 A kerületi újságokban és kábeltelevíziókban való általános jelenlét mellett továbbra is 
folytatjuk rendszeres szolgáltatás-ismertetéseinket 

 
7. Egyéb 
      
a./ Pályázatok 

 
 Az NKA, a MKE és a kerületi önkormányzatok által kiírt pályázatok lehetőségeit 

továbbra is kihasználjuk 
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 Továbbra is a kerületi önkormányzatokhoz benyújtott pályázatokkal biztosítjuk az 
egyes kerületekben szervezett rendezvényeket (IV.,V.,VI., VII., XIII.) 

    
b./ Képzés – továbbképzés 

  Továbbra is feladat a Corvina ajánlati-, igény- és rendelő-listák kezelésének rutinszerű 
elsajátítása, a perlési ügymenet zökkenőmentes bonyolítása, a különböző új verziók 
megismerése 

 10 munkatársunk e-learning továbbképzésen készül fel az új szolgáltatás bevezetésére 
 Szükség szerint kommunikációs tréninget szervezünk munkatársaink részére 
 Könyvtár szakon tanuló munkatársaink részére megbeszéléseket szervezünk a 

tapasztalatok kicserélése érdekében 
 A 7 éves képzési keret felhasználását a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges (új) 

ismeretek megszerzésével hangoljuk össze 
 Belső továbbképzést és tapasztalatcseréket szervezünk (országos hatókörrel) 

munkatársaink szakmai ismereteinek fejlesztése érdekében 
 
   c./ Szakmai programokon való részvétel, ösztöndíjak, tanulmányutak 
 

 Továbbra is érdemi munkát végzünk (előadások, programok összeállítása, felmérések) 
az MKE - ben, részt veszünk a vándorgyűlésen 

 Továbbra is fogadjuk a könyvtár szakos hallgatókat szakmai gyakorlatra 
 Részvétel a MKE Olvasószolgálati Szekciója által Skóciába szervezett szakmai úton 

 
8. Rendezvény- és programterv 

 
 Folyamatos programok 

 
IV/1. Király u.5. Képzőművészeti kiállítások (havonta)  

 
IV/1.  Király u.5. Kézműves foglalkozások és könyvtárbemutatók  

 
IV/1. Király u.5. „Újpest nevezetes épületei”  

Állandó fotókiállítás 
 

V/2. Belvárosi Könyvtár Aktuális évfordulók kiállítása (havonta) 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 

Kiemelt évfordulók megünneplése internetes 
játékokkal 
 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   
 

Szombati játszóház (havonta) 
 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   
 

Szombati Catan-verseny (havonta) 
 

VII/3. Kertész u. 15. Kiállítások jelentősebb évfordulókhoz, ünnepekhez 
kapcsolódva (havonta) 
 

VII/3. Kertész u.15. Olvasóköri beszélgetések (havonta) 
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XIII/2. Pannónia u.83. Könyvtárhasználati foglalkozások középiskolásoknak 
(havonta) 
 

XIII/4. Lehel u.31. Könyvkiállítások a reneszánsz évhez kapcsolódva 
(kéthavonta) 
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár 
   

Állatbarát Klub (havonta)  
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár 
   

Kiállítások aktualitásokhoz (kéthavonta) 
 

Egyéb rendezvények, programok 
 

Január   
IV/1. Király u.5. „A harmonika szól”  

Kaltenekker Gábor előadása 
 

IV/1. Király u.5. „Ajánlj egy könyvet!”  
Könyvkiállítás olvasók és könyvtárosok által 
ajánlott művekből 
 

IV/1. Király u.5. „Éljen egészségesen – éljen jobban!”  
Az egészségmegőrzés könyvklubja 
 

V/2. Belvárosi Könyvtár 
 

Könyvtárismertető vetélkedő a honlapon 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
 

Kerületi Kazinczy verseny 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
 

„Ringató” pályázati program 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
 

Fogyatékkal élők segítése. Pályázati program 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
 

Kiss Zita festőművész kiállítása 
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár 
   

Svéd gyermekversek. Kapcsolódás a Hegedűs Géza 
Ált. Isk. kompetencia-alapprogramjához 

XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár 
 

Rózsahegyi György festőművész kiállítása 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Internetes ügyintézés: előadássorozat 1.  
A Magyar TeleCom egyéni ügyfeleknek nyújtott 
elektronikus szolgáltatásai 
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Február  
 

 

IV/1. Király u.5. Bukovszky Júlianna: Mackó napló  
Kiállítás a könyv anyagából 
 

IV/1. Király u.5. Velencei álarcok a reneszánsz idejéből: 
álarckészítési verseny 
 

IV/1. Király u.5. Farsangolunk: farsangi népszokások kicsiknek és 
nagyoknak 
 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár Az Erkel Gyula Zeneiskola növendékeinek farsangi 
hangversenye 
 

VI/1. Andrássy út 52. Holló Anna festőművész kiállítása 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
 

Előadás a gyermekkönyvtári munkáról 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
 

Használó-képzés 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
 

Fogyatékkal élők segítése. Pályázati program 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
 

„Ringató” pályázati program 
 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   
 

Mátyás és a reneszánsz.  
Többfordulós műveltségi vetélkedő, írásbeli 
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár 
   

Reneszánsz farsang  
 

XIII/8. Dagály u. 9. Versmondó verseny általános iskolások számára a 
PSZK-val közös rendezvény 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Új ablakok a világra  
Számítógépes felhasználóképzés 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Az Angyalföldért Egyesület vendégeként Asperján 
Györggyel beszélgetünk új könyvéről 
 

Március   
IV/1. Király u.5. Gelléri István grafikus fotókiállítása 

 
IV/1. Király u.5. 1848: megemlékezés a forradalom és 

szabadságharc 160. évfordulója alkalmából 
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IV/1. Király u.5. Húsvétváró:  
tojásfestés, locsolkodási népszokások 
 

IV/1. Király u.5. A Fabula Bábszínház vendégjátéka 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 

Tavaszváró mindenkinek.  
Komplex foglalkozás 
 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   Mátyás és a reneszánsz.  
Többfordulós műveltségi vetélkedő – írásbeli 
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár 
   

Húsvéti tojásfestés – kézműves foglalkozás 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Prózamondó verseny általános iskolások számára – 
a PSZK-val közös rendezvény 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Új ablakok a világra  
Számítógépes felhasználóképzés 
 

Április   
IV/1. Király u.5. 

 
Költészet Napja: versmondók a könyvtárban 

IV/1. Király u.5. Föld Napja: fotókiállítás 
 

IV/1. Király u.5. Melitta Képei – kiállítás és beszélgetés 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár   
 

Kerületi rajzkiállítás 
 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   
 

Mátyás és a reneszánsz.  
Többfordulós műveltségi vetélkedő, szóbeli 
 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   
 

Nyugat: előadóest Réti Árpád színművésszel 
 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   
 

Nyugat: szavalóverseny 
 

XIII/2. Pannónia u. 83. 
 

Képzőművészek kiállítása 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár   

H. C. Andersen mesevilága  
Emlékezés a nagy mesemondó születésnapja 
alkalmából 
 

XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár 
 

Váradi Anna tűzzománc kiállítása 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Bukovinszky Julianna Mackó mappa c. illusztrációs 
kiállítása 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Egy közszolgáltató elektronikus ügyintézésének 
lehetőségei: Budapesti Elektromos Művek 
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Május   
IV/1. Király u.5. Kiállítás a „Foltvarrók” munkáiból 

 
IV/1. Király u.5.  „Színes grafikák” – Dobos Éva kiállítása 

 
IV/1. Király u.5. Anyák napján: köszöntők  

Tanuljunk ünnepelni! 
 

VI/1. Andrássy út 52. Barakonyi Zsombor festőművész kiállítása 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
 

Majális a könyvtárban – játszóház 
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár 
 

Könyvtár  Madarak és Fák Napja a könyvekben  
 

XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár Armuth Gábor festőművész kiállítása 
 

XIII/8. Dagály u. 9. „Engem vigyen föl a padlásra” Anyák napi kiállítás 
és ünnepi megemlékezés általános iskolai 
csoportokkal 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Népdaléneklési verseny általános iskolások 
számára 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Mesélő képeslapok – Margitsziget  
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény kiállítása 
 

Június   
IV/1. Király u.5. „Hurrá itt a nyár!” – utazási információk 

mindenhonnan. Figyelemfelkeltő kiállítás és börze 
 

VI./2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
  

Nyári bejáró tábor 
(1 hetes) 
 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   „Bűvös 8-as az 5 karika jegyében” rajzpályázat 
meghirdetése 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Kerületi Napok: Margitszigeti legendák 
 

XIII/8. Dagály u. 9. Elektronikus ügyintézés a gyakorlatban: Mit 
intézhetünk az önkormányzati portálokon? 
 

Augusztus   
 Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
 

Nyári bejáró tábor  
(1 hetes) 
 

XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár 
 

Tarcsányi Ottilia virágcsendélet kiállítása 
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Szeptember  
 

 

IV/1. Király u.5. Bod György faszobrász kiállítása 
 

IV/1. Király u.5. „Indul az ’Iskola’!”  
Olvasást népszerűsítő plakátkészítő verseny 
 

IV/1. Király u.5. Népek meséi: ki ismer többet más népek meséiből? 
Vetélkedő a könyvtárban 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár   
 

Az Írásbeliség Világnapja 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár  
  

A Népmese Napja megünneplése 
 

XIII/2. Pannónia u. 83. Felhasználóképzés:  
alapfokú internetes ismeretek 
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár   

A Népmese Napja  - Utazás meseszőnyegen 
Benedek Elek meséivel 
 

XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár Kiss Márta keramikus báb- és babakiállítása 
kiállítása 
 

XIII/8. Dagály u. 9. A Népmese Napja: Az aranymozsár, vetélkedő alsó 
tagozatos tanulók részére 
 

Október   
 Több könyvtár Reneszánsz mulatságok a Fővárosi Könyvtári 

Napok keretében, valamennyi könyvtár 
közreműködésével 
 

IV/1.  Király u.5. „Szereted az állatokat? Vajon ismered őket?” 
Játékos vetélkedő és rajzverseny a 
gyerekkönyvtárban 
 

IV/1. Király u.5. Amatőr festők képeinek kiállítása 
 

VI/1. Andrássy út 52. Duliskovics Bazil festőművész kiállítása 
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár   

Állatbarát Klub: az Állatok Világnapja alkalmából 
játékos vetélkedő  
 

XIII/8. Dagály u. 9. Reneszánsz játszóház a parkban 
 

November   
IV/1. Király u.5. A néphagyományok épolása Újpesten.  

Ma is ismert és elfeledett népszokásaink. 
Helytörténeti előadás 
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V/2. Belvárosi Könyvtár „Reneszánsz kulturális kocsma”  

a Lipót Napok keretében 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
   

„Itt van az ősz…”   
Játékok a szobában 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   „Bűvös 8-as az 5 karika jegyében” rajzpályázat 
eredményhirdetés 
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár   
 

Adventi készülődés: családi délután  

XIII/8. Dagály u. 9. Szépolvasóverseny általános iskolások számára – a 
PSZK-val közös rendezvény 
 

December   
IV/1 Király u.5. Adventi készülődés 

Hagyományos karácsonyi asztali díszek készítése 
 

IV/1. Király u.5.  „Jön-jön a Mikulás, mi van a puttonyában?” 
Mikulásnap a könyvtárban 
 

IV/1. Király u.5. Karácsonyi mesejáték a könyvtárlátogató 
gyermekek előadásában 
 

IV/1. Király u.5.  Ünnepi hangverseny  
Zenélő hónapok: december 
 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár Az Erkel Gyula Zeneiskola növendékeinek 
karácsonyi hangversenye 
 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 
   

Karácsonyváró kézműves foglalkozások 
 

XIII/2. Pannónia u. 83. Képzőművészek kiállítása 
 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár  
  

Luca napi boszorkányság  
Néprajzi kalandozás  

XIII/8. Dagály u. 9.   Ünnep készül – ajándékkészítés 
 

 
 
VII.  Kelet-pesti régió 
 
 
A kihívás kettős, hiszen feltehetően kevesebb forrásból, mégis egy folyamatosan megújulni 
tudó intézményt kell formálni. Meg kell őrizni értékeinket, de fokozni kell szolgáltató 
képességünket annak érdekében, hogy a könyvtáraink közelében élőknek, egyéneknek és 
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közösségnek nagyobb segítséget nyújtsunk az esélyteremtéshez, fejlődéshez. Ez szellemi, 
személyi és tárgyi adottságaink mozgósítását is jelenti.  
 
1. Kiemelt feladatok 

 
 Az év meghatározó feladata lesz a XV. kerületben épülő új Zsókavár utcai könyvtár 

szakmai előkészítése.  
- az új könyvtár kialakítása, arculatának megteremtése 
- az állomány felülvizsgálata, kialakítása, valamint átköltöztetése az új 

könyvtárba 
- a régi épület felszámolása, eszközök, iratok selejtezése, irattárba helyezése 
- az ünnepélyes nyitás előkészítése és megszervezése 
- az új könyvtár megismertetése, propagálása a helyi médiában, újságokban, 

honlapon, szórólapokon 
 Az „olvasóközpontú olvasásfejlesztés” 

A Nagy-Britanniában indult projekt a könyvtáros aktív szerepvállalását, az olvasó 
önbizalmának emelését és eligazítását helyezi középpontjába. 

 Könyvtáraink iskola-barát fejlesztése és oktatási – képzési szerepük erősítése, az egész 
életen át tartó tanulás és felnőttképzés helyszíneként. 

 Arra törekszünk, hogy könyvtáraink munkájának középpontjában csak és kizárólag a 
használók szükségletei álljanak. 
- igyekszünk jobban megismerni a könyvtárhasználóinkat és szükségleteiket, illetve 
ennek megfelelően folyamatosan (át)alakítani a szolgáltatásainkat. (kétirányú 
kommunikáció)  

 Anyagi és emberi erőforrásaink optimalizálása a minél jobb kiszolgálás érdekében. 
 2008 a reneszánsz éve lesz. Változatos programokkal készülünk az évfordulóra. 
 Az új Magyarország Fejlesztési Terv könyvtári eszközökkel történő támogatására 

törekszünk. 
   

2. Szervezetfejlesztés  
 

Hálózatépítés 
 
Hogy jövőnket biztosítsuk, és minőségibb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, 
könyvtárainknak a külső és belső megjelenésével is fel kell hívnia magára a figyelmet 
rendezett, kulturált és esztétikus külső-belső környezettel.  

 
 Újpalota központjában létesítendő új könyvtár kialakítása és ünnepélyes átadása. 
 A Zsókavár utcai könyvtár nyitása után a kerület többi könyvtárának (XV/1, XV/3) 

részleges felújítására, szolgáltatásainak átalakítására, a szolgáltató terek célszerűbb 
kialakítására szakmai terv készítése. 

 A XIV. kerületi önkormányzattal együttműködve keressük a Bosnyák utcai könyvtár 
megfelelő elhelyezésére alkalmas helyiséget. 

 A hálózatfejlesztési koncepciónak megfelelően szeretnénk, ha 2008-ban is 
folytatódnának a felújítási, átalakítási munkák.  
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Strukturális változások 
 
 A megváltozott körülmények között működő könyvtárak (XV. kerület) szolgáltatási 

struktúráját az új lehetőségekhez és igényekhez igazítjuk.   
 Az egyes könyvtárak szolgáltatási struktúrájának folyamatos felülvizsgálta és a 

használói igényekhez való igazítása. 
 Nyitvatartási idő módosítása a XIV/1-es (heti 25 óra) és a XVII/2-es (heti 27 óra) 

könyvtáraknál.  
 

Üzemszervezés 
 
 Erősítjük olvasóink önkiszolgáló tevékenységét, mind a műszaki eszközök, mind a 

könyvtár használata terén. 
 Fejlesztjük távkommunikációs szolgáltatásainkat. 
 Megvizsgáljuk könyvtáraink szolgáltatási struktúráját, és a szükséges korrekciókat a 

változó társadalmi környezet és használói igények tükrében elvégezzük. 
 Tervezzük a kevésbé használt állományrészek tematikus ajánló kiállításait az 

olvasóforgalmi terekben. 
 A hatékonyabb, színvonalasabb munkavégzés érdekében az egyes munkakörök 

tartalmát folyamatosan elemezzük, és a teljesítményeket értékeljük. 
 Zárható ruhatári szekrények elhelyezésével az állomány biztonságának növelésére 

törekszünk. (X/4, XV/3, XVI/2) 
 

Személyi ellátottság 
 

 Önálló, gondolkodni képes, kreatív, felelősséget vállaló munkatársakra van szükség. 
 Az egyes könyvtárak létszámának, képzettségi struktúrájának szükséges módosítását 

elvégezzük, különös tekintettel a XV. kerület könyvtáraira. 
 Régión belüli áthelyezések megszervezése, valamint a XV. kerületben nyíló Zsókavár 

utcai könyvtár létszámának kialakítása. 
 A funkciót váltó XV. kerületi könyvtárak munkatársainak új munkaköri leírások 

kidolgozása. 
 Határozott idejű szerződések folyamatos felülvizsgálata. 
 A keresetkiegészítések negyedévenkénti felülvizsgálata, a szükséges korrekciók 

elvégzése. 
 A 7 éves továbbképzési program keretében munkatársaink akkreditált továbbképző 

tanfolyamokon való részvételét megszervezzük, koordináljuk. 
 Ahhoz, hogy mindenkiről a reális értékelés derüljön ki, minél előbb munkánk reális 

értékelése szükséges (TQM módszer stb.) Aztán jöhetne a minősítés, a konkrét 
teljesítménymérés, jutalmazás.  

 
3. Technikai feltételek 
 
Informatikai fejlesztés 

 
 Az új Zsókavár utcai könyvtár gépparkjának kialakítása. 
 Ingyen elérhető internetes gépek üzembe helyezése a térítésmentes online 

szolgáltatások elérésére. 
 Tervezzük az elavult, régi számítógépek cseréjét. 
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 E olvasóterem kialakítása az új Zsókavár utcai könyvtárunkban. 
 Használói igényekhez igazodó szolgáltatási feltételek megteremtése: szkennelés, 

pendrive, laptop használatának „legálissá” tétele. 
 Több olvasói terminál biztosítása a sorban állás elkerülése végett a XVII/2 

könyvtárban.  
 
Eszközfejlesztés, tárgyi feltételek 

 
  Pótoljuk a 2007 évre tervezett, de elmaradt CD írók, és szkennerek beszerzését. 
  A régi, hibás vonalkódleolvasók helyett újak beszerzése. 
  Tovább szeretnénk fejleszteni a vakok és gyengénlátók könyvtárhasználati lehetőségeit 

a XV. kerület könyvtáraiban. 
  A régió tagkönyvtári igényeit is kielégítő, színes nyomtató vásárlását tervezzük a 

szükséges tájékoztató és propaganda anyagok készítéséhez. 
  Új fénymásoló beszerzése az épülő Zsókavár utcai könyvtárba, valamint pénzbedobó 

felszerelése és üzembe helyezése a nagyobb forgalmú egységekben. (VIII/2, X/3, 
XV/1, XV/3, XVI/2, XVII/4) 

  Könyvtáraink Internetes gépei lassan elöregednek, helyettük újak beszerzésére 
törekszünk. 

 További NAVA pontok kialakítása, és biztonságos üzemelésének biztosítása. 
 Nagyon sürgősen meg kell oldani a tolókocsival érkező olvasóink bejutását a VIII/2-es 

és a XV/1-es könyvtárainkba. 
 XV/1 és a XV/3-as könyvtárak sorsának rendezése, felújításuk, tatarozásuk tervezése. 
 A XVII/2-es könyvtár világításának megoldása, új lámpatestek felszerelése. 
 Online elő információs rendszer kialakítása IP alapú programokkal. (Skype, MSN) 
 Könyvtárhasználók – látogatók számára közösségi portál kialakítása chattel, fórummal. 
 Minőségibb és biztonságosabb Internet elérés (térerősítő egység)  X/3, XVII/2    

   
4. Szakmai feladatok 

 
Gyűjteményszervezés, állományalakítás 

 
 A régiós tagkönyvtárak gyűjtőköri szabályzatának aktualizálása és a központi 

szabályzatba való integrálása. 
 Meg kell fogalmaznunk a Zsókavár és az Eötvös utcai könyvtárak állományát, a tőlük 

elvárt feladatok tükrében. 
 Új gyermekrészleg és állomány kialakítása a Zsókavár utcai könyvtárban. 
 Kizárólag a használók igényeire alapozott gyarapítási politika. 
 Szorosabb együttműködés az iskolai könyvtárakkal a jobb ellátás összehangolására. 
 Termék-centrikus könyvtárból, szolgáltatás-centrikus könyvtárrá kell válnunk. 
 Különböző dokumentumtípusok átgondoltabb – a Corvina rendszer adta lehetőségek 

kihasználásával – gyarapítása, kivonása. 
 Fokozott figyelmet fordítunk az öregbetűs és a hangoskönyvek beszerzésére. 
 A X/4-es könyvtárban átvizsgáljuk a művészeti és társadalomtudományi állományt, és 

az elavult műveket kivonjuk. 
 XIV. kerület könyvtáraiban teljes körű állományellenőrzést tervezünk. 
 AV. dokumentumok állományellenőrzése a VIII/2, X/3, XIV/2, XV/1 könyvtárakban. 
 Megkezdjük a videó-állományok fokozatos kivonását, értékesítését. 
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 Gyarapítási kereteinket az igények és az egyes dokumentumtípusok használói mutatói 
szerint alakítjuk. 

 Felülvizsgáljuk tagkönyvtáraink kézikönyvtári állományát, és anyagi lehetőségeink 
szerint a papíralapú kézikönyveket lecseréljük elektronikus adattárokra. 

 
 

Katalogizálás 
 

  Az esetlegesen még meglévő hibás példányadatok javítása, raktári jelzetek, 
témacsoportok folyamatos jelölése. 

  Az Interneten található forrásokról – elsősorban Eu és közhasznú információk - 
linkgyűjtemény készítése. 

 
Szolgáltatás 

 
 Barátságos, nyílt, korrekt és minőségi szolgáltatást nyújtani a kölcsönzésben, a 

tájékoztatásban, az adminisztrációban és a telefonos szolgáltatásokban. 
 Folyamatos adatgyűjtés a használókról, annak érdekében, hogy a dokumentumok 

beszerzése, valamint a szolgáltatások sokszínűsége kielégítse az olvasói igényeket. 
 Könyvtárhasználóinkat folyamatosan tájékoztatjuk az új információs forrásokról és 

azok használatáról. 
 A gyerekkönyvtári részekben figyelmet fordítunk a tanulást segítő linkek 

megismertetésére. 
 A könyvtár használatát kiscsoportos foglalkozásokon népszerűsítjük, fejlesztjük. 
 Tovább folytatjuk a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok könyvtári integrációját. 
 Az egyéni kötődés, a személyes foglalkozás az olvasóvá és könyvtárhasználóvá válás 

feltétele.  
Az életkori sajátosságok figyelembe vételével elsősorban arra tanítjuk meg a gyereke-    
ket, hogy a könyvtár eszközeivel hogyan tudnak információhoz jutni. A kicsiknél a 
csoportos, a kamaszoknál pedig – önállóságukat szem előtt tartva – a személyre szabott, 
öntevékeny formákat kell megtalálnunk. 

 Változatlanul folytatjuk olvasóink tanítását, képzését a könyvtár, az Internet és a 
katalógusok használatára. 

 Pályázati pénzből 2008 évben is folytatjuk – immár hagyományos – használó-
képzésünket (X/4, XVI/2, XVII/4) 

 Az új lehetőségekkel pl. a könyvtár 2.0-val alaposan meg kell ismerkednünk és a napi 
munkába integrálnunk. 

 Szeretnénk a könyvtár 2.0 szellemében iwiw-en és egyéb közösségi portálokon, netes 
lehetőségeinek kihasználásával növelni elérhetőségeinket.  

 Az Eötvös utcai könyvtár üres „exvideós” helyiségét használtkönyv árusítására 
hasznosítjuk. 

 A NAVA lehetőségeinek további propagálása.  
 A napi kölcsönzési feladatokon kívül legfontosabbnak a gyerekcsoportokkal való 

rendszeres találkozásokat, foglalkozásokat tartjuk. 
 Közhasznú, közérdekű információk naprakész szolgáltatása. 
 Különös figyelmet fordítunk az Internet-portálon keresztül történő tájékoztatásra. 

(újdonságok, tematikus ajánlások, könyvismertetések) 
 Hírlevelünket, honlapunkat folyamatosan frissítjük, tájékoztatva olvasóinkat a 

könyvtári eseményekről. 
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 A távkommunikációt kihasználva játékos fejtörőket, tematikus oldalakt készítünk. 
 A kerületekkel kötött együttműködési szerződések keretében 2008-ban is folytatjuk a 

Könyvet Házhoz szolgáltatást. 
 Tervezzük a fogyatékkal élők részére újabb számítógépes – internetes hozzáférés 

biztosítását. 
 Nagyobb könyvtárainkban biztosítjuk a személyi jövedelemadó online bevallási 

lehetőségét és a különböző e-ügyintézéseket. 
 Minőségbiztosítás bevezetése a magasabb színvonalú könyvtári szolgáltatások 

érdekében. 
 Hátrányos helyzetű olvasók kiemelt ellátása. 
 Mindenképpen azonnal, sürgősen profi megoldást kell találnunk a hálózati 

tagkönyvtárak egymás közötti dokumentum átkölcsönzésére. 
 

5. Gazdálkodás 
 
 Elkészítjük a régió kiadás – bevétel tervét. 
 Megállapítjuk az egyes dokumentumtípusok beszerzési keretét. 
 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a költségvetés helyzetét, és elvégezzük a 

menetközben szükséges módosításokat. 
 Felkészülünk egy esetleges szerényebb munkaerő-gazdálkodásra. 
 Keresetkiegészítéseket negyedévenként felülvizsgáljuk, és amennyiben szükséges, 

módosítjuk. 
 2008-ban is ellenőrizzük fénymásoló gépeink kihasználtságát és a gazdaságtalanul 

működőket, megszüntetjük. 
 
6. Kapcsolatépítés és –tartás feladatai 

 
  Minthogy egész intézményünk elsőrendű hivatása a minél inkább „használóbarát” 

szolgáltatás, állandó kontaktusban kell(ene) lennünk VELE, a néha elégedetlen, majd 
mindig mást és másként kívánó könyvtárhasználóval. Oly módon kell bevezetnünk az 
intézmény adottságaiba, hogy mindent jól értsen, hogy önálló legyen, de merjen 
kérdezni. 

  Folyamatos magas színtű kiszolgálás, szolgáltatásaink széleskörű megismertetése az 
alapja, hogy használóink minket válasszanak. Ha alapszolgáltatásainkkal és kulturált 
kiszolgálásunkkal elégedettek, a bekövetkező áremelkedések és egyéb lehetőségek 
ellenére is változatlan marad könyvtári kihasználtságunk. 

 
Lakossági 

 
 Kiemelt hangsúlyt kap az újonnan megnyíló Zsókavár utcai könyvtárunk, ahol alapos 

és következetes propagandát tervezünk. (szórólapok, helyi média, honlap) 
 Továbbra is a hiteles, színvonalas szolgáltatásokon keresztül kívánjuk erősíteni olvasói 

kapcsolatainkat. 
 A könyvtárat szerető és pártoló olvasóink körében ismét meghirdetjük a „Fogadjon 

örökbe egy könyvet” és az „Ajándékozzon könyvtárat” akciókat. 
 A lakossággal való kapcsolattartás egyik eszköze a helyi sajtókkal való együttműködés, 

valamint az Internetes honlapunk, amelynek aktualitására fokozottan ügyelünk. 
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 Általános- és középiskolások jelentős könyvtárhasználói réteget képviselnek 
könyvtárainkban, ezért számukra folyamatosan terveznek, szerveznek könyvtáraink 
iskolán kívüli tevékenységeket. 

 Arra törekszünk, hogy könyvtáraink programjaival, rendezvényeivel az olvasókkal való 
kapcsolatot erősítsük.  

 
 

Intézményi – önkormányzati 
 

 Kelet-Pest mind a hat kerületének Önkormányzatával, Kulturális Bizottságaival 
folyamatos jó kapcsolatban állunk, amit a jövőben is ápolni szeretnénk. 

 Munkánkról, eredményeinkről rendszeresen beszámolunk. 
 Évek óta kiépültek kapcsolataink az iskolákkal és a kerületi kulturális intézményeivel. 
 A Pedagógiai Központok kezdeményezésére megindult valami eddiginél szélesebb 

körű együttműködés az iskolai könyvtárakkal. 
 A fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek életminőségének javítása érdekében 

együtt működünk a kerületi szakintézményekkel, szociális és idősek otthonával.  
 

Szakmai 
 

 Támogatjuk kollégáink részvételét a szakmai szervezetek, bizottságok munkájában. 
 Iskolai könyvtárakkal, könyvtárosokkal együttműködési formák tervezése, szervezése. 

 
Média - sajtó 

 
 A helyi médiával való kapcsolattartás, a közönségszervezés és az arculattervezés is 

fontos részét képezi munkánknak. 
 Továbbra is reklámozzuk szolgáltatásainkat, ezekről sokoldalúan informáljuk meglévő 

és potenciális felhasználóinkat. 
 

7.  Egyéb 
 
Pályázatok 

 
 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a különféle pályázati lehetőségeket és kiírásokat. 
 Különböző rendezvényeinkhez, programjainkhoz az Önkormányzatok pályázati 

lehetőségeit is igénybe vesszük. 
 

Képzés – továbbképzés 
 

 Folyamatosan és állandóan képezni kell magunkat annak érdekében, hogy az új 
kihívásoknak eleget tudjunk tenni. 

 2008-ban kollégáinkat olyan tanfolyamokra küldjük, amelyek hasznosulnak a 
mindennapi munkában. (Konfliktuskezelés, kiadványszerkesztés, felnőttképzési 
konzultáns) 

 A Corvina használatához szükséges ismeretek megszerzésére szervezett tanfolya-
mokon rendszeresen részt vesznek kollégáink. 

 Az intézmény 7 éves továbbképzési tervében 2008 évre kijelölt kollégák részére 
biztosítjuk a továbbképzéseken való részvételt. 
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Szakmai programokon való részvétel 
 

 Támogatjuk a szakmai önképzéseket, a központban vagy a hálózat más könyvtáraiban 
tartott tapasztalatcserét. 

 Régión belül szakmai megbeszéléseket tartunk aktuális szakmai kérdésekről. 
 

 
8. Rendezvények 

 
 2008 év kiemelt évfordulóihoz kiállítással és rendezvénnyel kapcsolódnak 

könyvtáraink: 
Októberi Könyvtári Napok, Könyvtári Fiesta, Reneszánsz év, A Föld Éve, Wass Albert 
születésének 100. évfordulója,  
Babits Mihály születésének 125. évfordulója,  
125 éve született Juhász Gyula,  
Puccini születésének 150. évfordulója,  
Petőfi Sándor születésének 185. évfordulója,  
1848-as forradalom 160. évfordulója,  
Mátyás király uralkodásának 550 éve,  

I. Szent István halálának 970 évfordulója 
 
Havonta ismétlődő rendezvények 

 
VIII/2. Kálvária tér 12. Kézműves foglalkozás  

- minden hó második csütörtök 
 

VIII/2. Kálvária tér 12. Olvasási verseny.  
- minden hó első szerda  
 

VIII/2. Kálvária tér 12. "Radnóti Miklós Irodalmikör  
- minden hó utolsó péntek "  
 

VIII/2. Kálvária tér 12. Óvodák, iskolák fogadása könyvtárbemutató órán 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Krimi Klub 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Karaván Klub 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Idegen Nyelvek Klubja 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Filozófiai Vitakör 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Föld Éve rendezvényei  
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Közkönyvtári Egylet rendezvényei  
esetenként 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Baba-mama Klub 
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X/4. Kőbányai Könyvtár Egészség Napok 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Környezetbarát-klub 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Játszóházak 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Könyvtárbemutatók 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Kézikönyv-használati foglalkozások 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Rendhagyó történelem- irodalom órák 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Mesefoglalkozások óvodásoknak 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár A KÖSZI gyermekprogramjainak szakirodalmi ellátása 
- három havonta 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Őszidő Klub   
- minden hó második péntek 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Kassák Alkotóművészek Társasága Egyesület - minden 
hó első csütörtök 
 

XIV/2. Bosnyák utcai 
Könyvtár 
 

„Életem könyvei” klub rendezvényei 

XIV/2. Bosnyák utcai 
Könyvtár 
 

Helyi kiállítások a nagyobb évfordulókról 

XIV/4. Füredi Könyvtár Könyvtárbemutatók óvodás és iskolás csoportoknak 
 

XV/1. Eötvös u.8. Krúdy-kör előadásai 
 

XV/1. Eötvös u.8. Kézműves foglalkozások gyerekeknek 
 

XV/3. Kontyfa u.10. Palotai Kávéház beindítása 
 

XV/3. Kontyfa u.10. Internet Klub 
 

XV/4.  Szűcs István u.45. Csoportos könyvtári foglalkozások 
 

XV/4.  Szűcs István u.45. Művészeti terápiás foglalkozások 
 

XV/4.  Szűcs István u.45. Egészségklub 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéházi Esték 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozások 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Könyvtári órák 
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XVI/2. Sashalmi Könyvtár Könyvtárbemutatók iskolás és óvodás csoportoknak 

 
XVI/2. Sashalmi Könyvtár 

 
Játszóházak 

XVII/2. Rákoscsabai 
Könyvtár 
 

Rákoscsabai Írók Műhelye  
- minden hó második csütörtök  

XVII/4.  Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

Jókai Anna Olvasóklub 
- minden második hó utolsó csütörtök 
 

 A régió 
könyvtárában 

Használó-képző tanfolyamok 
 

 
Reneszánsz évhez kapcsolódó rendezvények 

 
 

VIII/2. Kálvária tér 12. Reneszánsz vetélkedő az irodalom és képzőművészet 
köréből. A bűvös vadász – mesék a zene birodalmából
  

VIII/2.  Kálvária tér 12. Mátyás király udvara – hogyan éltek, étkeztek, 
szórakoztak Mátyás király idejében 
 

VIII/2. Kálvária tér 12. Ki tud többet a reneszánszról?   
Vetélkedő 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Reneszánsz az Interneten  
Vetített képes közös szörfözés a világhálón 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Reneszánsz kútfők – reneszánsz elmék Előadások a 
magyar reneszánsz-kutatás forrásairól  
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Humanisták versengése  
kulturális vetélkedő a net-en 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár A reneszánsz zene klasszikusai Ismereterjesztő előadás 
és koncert 
 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár „Ez széles világon mennyi világ vagyon” Zenés 
irodalmi műsor 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár „Igazságos Mátyás király”  
Krimi Klub foglalkozása 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár A reneszánsz Itáliában 
Karaván Klub foglalkozása 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Lapok a Corvinákból – kiállítás 
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X/4. Kőbányai Könyvtár „Mátyás király utolsó mosolya” Könyvkiállítás 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Reneszánsz udvar a Király utcában  
Élő reneszánsz zene, tánc 
   

X/4. Kőbányai Könyvtár Mit olvastak a reneszánszban?  
Irodalmi ajánlások és dramatizált művek reneszánsz 
étkezések, kézművesség 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár „Olvasó Király” és udvartartása bevonulása 
 Báli megnyitó 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár „Meghalt Mátyás, oda az igazság”   
Vetélkedő sorozat gyermekeknek 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Igazságos Mátyás  
Mesefoglalkozások kicsiknek 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Szent György napi mesenap Mátyás király 
udvartartásával - egész napos program gyerekeknek és 
szüleiknek a könyvtárban reneszánsz játszóház, 
vetélkedők, lovagi torna a Sárkányos Lovagrend 
tagjaival – bemutató,  
reneszánsz zene és táncház, reneszánsz étkek, 
filmvetítés (rajzfilmek) 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Mátyás király lakomája  
Foglalkozás az általános iskola 3-4. o számára 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Bolondok párbaja  
Dramatikus foglalkozás 9-12 évesek számára 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Megláncolt könyvek   
Kódex készítése 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Kivéve a gyevi bíró!  
Az igazságos Mátyás király történetei dalban és 
mesében.  
Közreműködik Zsolnay Orsolya mesemondó és 
népdalénekes 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Mátyás az igazságos: mesék, mondák, 
történetek  
Rendhagyó irodalmi óra 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Milyen volt Mátyás udvara:  
rajzoljunk, fessünk a KASTÁR művészeinek 
segítségével 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Mátyás király udvarában  - Vetélkedő 
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XIV/1. Kassák Könyvtár Corvinák birodalmában   

Rendhagyó irodalom óra 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár A reneszánsz világa  
Művészettörténeti előadás a KASTÁR művészeinek 
segítségével 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár A reneszánsz Magyarországon  
Kiállítás a könyvtárban található könyvek segítségével 
 

XIV/2. Bosnyák utcai 
Könyvtár 

Reneszánsz kiállítás  
(szokásos kiállítási tereinkben) 
 

XIV/2. Bosnyák utcai 
Könyvtár 

Kódexkészítés kisiskolásoknak  
(csoportos foglalkozás) 
 

XIV/2. Bosnyák utcai 
Könyvtár 

Mesterszakács segítségével reneszánsz ételeket 
készítünk, és kóstolót rendezünk, reneszánsz zenével és 
hangulattal 
 

XIV/2. Bosnyák utcai 
Könyvtár 

Reneszánsszal foglalkozó könyvekből  
ajánló-válogatás 
 

XIV/4.  Füredi Könyvtár „Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek”  
Foglalkozás iskolásoknak 
 

XIV/4.  Füredi Könyvtár Élet Mátyás király országában   
 
Vetélkedő gyerekeknek 

XV/1. Eötvös u.8. Könyvkiállítás Mátyás király kódexeiből 
 

XV/3.  Kontyfa u. 10. „Mátyás király utolsó mosolya” Könyvkiállítás 
 

XV/3.  Kontyfa u. 10. Ki tud több könyvcímet összegyűjteni  
Mátyás királyról – vetélkedő 
 

XV/3.  Kontyfa u. 10. Reneszánsz táncház kicsiknek 
 

XVI/1.  Rákosi úti Könyvtár Régizenei koncert  
korabeli hangszerek bemutatásával 
 

XVI/1.  Rákosi úti Könyvtár Mesék Mátyás királyról  
Rajzverseny gyerekeknek 
 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Ládafia színház meseelőadása gyerekeknek 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Reneszánsz játszóház Mátyás király udvarában 
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XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozások  
Kódexkészítés; ékszerek készítése 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Válogatás reneszánsz költők műveiből Irodalmi est 
előadóművészek meghívásával 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Hogyan éltek Mátyás király idejében? Vetélkedő 
általános iskolásoknak 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár A reneszánsz Magyarországon   
Vetélkedő középiskolásoknak 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kirándulás Visegrádra 
 

XVII/2. Rákoscsabai 
Könyvtár 
 

Az én Mátyás királyom – pályázat  

XVII/2. Rákoscsabai 
Könyvtár 

Királyok, lovagok, komédiások - reneszánsz fejdíszek 
készítése, kirakodóvásár, vásári komédia, reneszánsz 
körtánc, íjászverseny, reneszánsz bál, király és 
királynőválasztás, koronázás 
 

XVII/4. Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

Itáliai reneszánsz címmel Szinte Gábor, kerületben élő 
festőművész előadása                   
reneszánsz hangulatot idéző zenével az Olvasóklub 
tagjainak 
 

XVII/4. Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

Itália (Velence, Firenze, Róma) 
István Ágnes diavetítéses úti beszámolója. 
 

XVII/4. Rákoskeresztúri 
Könyvtár 
 

Mátyás király Corvinái - kiállítás 

XVII/4. Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Ünnep és hétköznap a középkori Budán”. Vetélkedő 
Mátyás király koráról, a kerületi általános iskolák 
tanulóinak 
 

XVII/4. Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

Ruhadivat Mátyás király udvarában  
Korabeli divatlap készítése.  
Kézműves foglalkozás gyerekeknek 
 

XVII/4. Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Tervezz iniciálét!” 
Kódexek, Corvinák bemutatása.  
A legjobb munkákat kiállítjuk a könyvtárban 
 

 A régió tagkönyv- 
táraiban 

Reneszánsz játszóház a tagkönyvtárakban: 
korabeli játékok tanulása,  
korabeli étkezések,  
„Olvasó herceg és hercegnő” megválasztása, 
reneszánsz nyomda és pecsétnyomó használat,  
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irodalmi játékok helyben és számítógépen stratégiai 
játék - (Egy reneszánsz könyvtárban) 
 

  
Egyéb rendezvények, programok 

  
Január   
VIII/2.  Kálvária tér 12. Művészet és élet – kultúrtörténet gyerekeknek, farsang 

 
X/4.  Kőbányai Könyvtár A magyar kultúra napja  

(550 éve lépett trónra Hunyadi Mátyás) 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Küzdi András szobrászművész grafikai kiállítása 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Magén István grafikai kiállítása 
 

XIV/1.  Kassák Könyvtár AKIK művésztársaság kiállítása 
 

XVII/2.  Rákoscsabai 
Könyvtár 

„Kreativity!” 
Készítsd el a saját számítógépes játékodat!  
 

XVII/4.    Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

 „Rákosmente, ahol élünk „  
Tóth Péter, helytörténész előadása a  
Fuch-kastélyról és a XVII. kerületről 
 

XVII/4.    Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Mire a fák megnőnek.”  
kiállítás Wass Albert születésének 100. évfordulója 
alkalmából 
 

Február   
X/4. Kőbányai Könyvtár Reneszánsz maskarák  

Fábián Margit Marosvásárhelyi festőművész kiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Steiner István György szobrász kiállítása 
 

XVII/2. Rákoscsabai 
Könyvtár 

Mese-ház   
Játékos vetélkedő kisiskolásoknak 
 

XVII/4. Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Kire, mire hasonlítsak?  
Arcfestés a farsang jegyében.  
Vendég: Jancsó Zsóka, kozmetikus, maszkmester 
 

XVII/4. Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Boszporusz felett a híd”.  
Meghívott előadó: Tolvaly Ferenc 
 
 

Március   
VIII/2.  Kálvária tér 12. Versmondó verseny a forradalom ünnepéhez 

kapcsolódóan 
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X/4. Kőbányai Könyvtár Bod Péter-könyvtárhasználati verseny általános 
iskolásoknak 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Virágok vetélkedése 
Győrffy Sándor grafikusművész kiállítása 
 

XIV/1.  Kassák Könyvtár Kővári Júlia iparművész kiállítása 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Megemlékezés a forradalom 160. évfordulójáról 
 

XVII/2. Rákoscsabai 
Könyvtár 

„Vigyázat, átverés!”  
Internet- és adatbiztonság közérthetően 
 

XVII/4.    Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Licsi-locsi locsolok, Piros tojást is kapok”  
Tojásfestés természetes alapanyagokkal 
 

XVII/4.    Rákoskeresztúri  
Könyvtár 

155 éve született Vincent Van Gogh  
Kiállítás egész hónapban 
 

Április   
VIII/2.     
 

Kálvária tér 12. Humanista költők életével és műveivel való 
ismerkedés, 
Kézműves foglalkozás 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár A Kőbányai Pedagógia Kabinet szakmai rendezvényei 
- Kazinczy Szépkiejtési verseny, kerületi szavaló- és 
prózamondó versenyek, ajánló bibliográfia a szöveg ill. 
versválasztáshoz 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár 
 

Vilim Katalin festőművész kiállítása 

XIV/1. Kassák Könyvtár 
 

Mándoki Halász Zsóka naiv festő kiállítása 

XVII/2. Rákoscsabai 
Könyvtár 
 

Húsvéti festegető, verstanuló, locsolkodó 

XVII/4.   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

125 éve született Juhász Gyula   
Kiállítás egész hónapban 
 

Május   
VIII/2.   Kálvária tér 12. Játék anyagokkal – kézműves foglalkozás 

Mivel foglalkoztak az emberek – élet a reneszánsz 
idején 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Kovács Tamás grafikusművész emlékkiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár A TE Irodalmi Szekció irodalmi estje és kiállítása 
 

XV/4. Szűcs István u. 45. Pestújhelyi Napok rendezvényei 
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XVII/2.  Rákoscsabai 
Könyvtár 

Anyák napja hajnalára”  
Ajándékkészítés, versmondás, köszöntés 
 

XVII/4.    Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

500 éve született Zrínyi Miklós, a szigetvári hős - 
kiállítás egész hónapban 
 

Június   
VIII/2.  Kálvária tér 12. Beszélgessünk technikáról  

Tücskök, bogarak és más apró állatok 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Szent László Napok  
Szántay Marianna ikonfestő kiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Kalmár János Attila fotós és  
Kalmárné Békés Renáta iparművész tárlata 
 

XVII/4.   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Miénk itt a tér!” Gyermeknapi buli és aszfaltrajzolás  
a könyvtár előtti téren 
 

XVII/4.   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

50 éve halt meg Nagy Imre  
Kiállítás jún. 1-től júl.31-ig 
 

Július   
VIII/2.     Kálvária tér 12. Az élővilág furcsaságai, kézműves foglalkozás 

 
X/4. Kőbányai Könyvtár Laki Ildikó: Ferrara - fotókiállítás,  

Vilim Katalin festőművész kiállítása 
 

XIV/1.  Kassák Könyvtár Modla Rózsa Viola emlékkiállítás 
 

XV/3.  Kontyfa u.10. Miért jó olvasni? Miért nem?  
Olvasótábor 5.-6. o. diákoknak 
 

XVII/2. Rákoscsabai 
Könyvtár 
 

Szünidei őrület - LAN-party 

Augusztus   

X/4. Kőbányai Könyvtár Kenyérszentelő-ünnep, grafikai válogatás 
 

  XVII/4.  Rákoskeresztúri 
Könyvtár 
 

A tanulást segítő kiadványok kiállítása 

XVII/2. Rákoscsabai 
Könyvtár 
 
 

Szünidei őrület - LAN-party 

Szeptember   
VIII/2.  
 

Kálvária tér 12. Galilei élete és munkássága 
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X/4. Kőbányai Könyvtár Mesefesztivál 2008. 
Szöcs Géza grafikusművész kiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Kutas Rudolf fotóművész Festett liget c. kiállítása 
 

Október   
X/4. Kőbányai Könyvtár Szüreti mulatság (madárijesztő-készítés), Kolozsváry 

Bálint grafikus- és festőművész kiállítása, kapcsolódás 
az Októberi Könyvtári Napok rendezvényeihez 
 

XIV/1.  Kassák Könyvtár Mekkey Péter karikaturista tárlata 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Vadnay Tünde bábelőadása óvodásoknak 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Vetélkedők, manuális foglakozások iskolásoknak 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Kéri György: Skócia ege szabad c. könyvének 
bemutatója felnőtteknek 
 

XIV/4. Füredi Könyvtár Kézműves foglalkozások 
 

XV/1.  Eötvös u. 8. 110 éve született Tamási Áron  
Irodalmi műsor felnőtteknek 
 

XV/1. Eötvös u. 8. Kiállítás székely motívumokból 
 

XV/1. Eötvös u. 8. "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne" – irodalmi totó gyerekeknek 
 

XVI/1.  Rákosi úti Könyvtár Az Októberi Könyvtári Napokra több program: 
kézműves foglalkozások, gyerekprogramok 
 

XVII/2.  Rákoscsabai 
Könyvtár 

„ E föld nekünk…”  
Helytörténeti séta Rákoscsabán 
 

XVII/4.   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

A tékozló fiú” címmel Reisinger János, 
irodalomtörténész előadása a Biblia éve alkalmából  
Kiállítás egész hónapban. 
 

November   
VIII/2.  Kálvária tér 12. Kézműves foglalkozás,  

Cervantes: Don Quite c. művének feldolgozása 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Advent 
Palásthy Erzsébet grafikusművész kiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Baukó János festő és Dévényi János ötvösművész 
kiállítása 
 

XVII/2.  Rákoscsabai „Őszi táplálkozás, avagy hogyan készül a Márton-napi 
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Könyvtár libasült” – receptcserebere, Meghívott vendég: Lelkes 
István főszakács 
 

XVII/4.    Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Rákosmente Babaolvasója”  
cím ünnepélyes átadása     
                                                                                                                                                                                   

December   
VIII/2. Kálvária tér 12. Kézműves foglalkozás  

karácsonyi készülődés 
 

X/4. Kőbányai Könyvtár Régi magyar karácsonyok 
Csorba Simon grafikusművész kiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Hucskóné Kovács Mária fotós: Kőarcok Zuglóban c. 
kiállítása 
 

XIV/4. Füredi Könyvtár Both Péter könyvtárhasználati vetélkedő 
 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozások Mikulásra, karácsonyra, 
karácsonyi műsor gyerekeknek 
 

XVII/2. Rákoscsabai 
Könyvtár 

„Mennyből az angyal…”   
karácsonyi ajándékok és díszek készítése 
 

XVII/4.  Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

Mikulásvirágok készítése  
Kézműves foglalkozás 
 

            
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

       

 


