
 

 

 

 

 

 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR  

MUNKATERVE 

2018 

 

 

 

 

 

A Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok 

Bizottsága 2018. május 24-i ülésén megtárgyalta  

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

2018. évi munkatervét és a 107/2018. (V.24.) sz. határozatával 

 egyhangúlag jóváhagyta. 

 

 

 



 1 

Tartalomjegyzék 

 

 

Bevezetés ................................................................................................................................... 6 

Kiemelt feladataink a 2018. évre ............................................................................................. 7 

1. Az EFOP-3.3.3-VEKOP/16. pályázattal kapcsolatos feladatok ................................................................ 7 

2. Felkészülés a minőségbiztosítási rendszer bevezetésére ......................................................................... 13 

3. Igazgatási feladatok................................................................................................................................. 13 

4. Közkönyvtári feladatok ........................................................................................................................... 14 

5. Szakkönyvtári feladatok .......................................................................................................................... 14 

6. Könyvtár-informatika .............................................................................................................................. 16 

7. Együttműködés, partnerség ..................................................................................................................... 17 

Részletes szakmai munkaterv ............................................................................................... 18 

1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár éves tervezésnek alapjai ......................................... 18 

1.1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jövőképe ........................................................................................... 18 

1.2. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár küldetésnyilatkozata ......................................................................... 18 

1.3. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minőségpolitikai nyilatkozata .......................................................... 20 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés ...................................................................................... 21 

2.1. Tagkönyvtárfelújítás, integráció ............................................................................................................... 21 

2.2. Üzemszervezés ......................................................................................................................................... 22 

2.3. Szolgáltatásfejlesztés ................................................................................................................................ 22 

3. Központi szolgáltatások .................................................................................................... 24 

3.1. Informatika .............................................................................................................................................. 24 

3.2. Szerzeményezés, feldolgozás .................................................................................................................. 29 

4. Gazdálkodás ........................................................................................................................ 32 

4.1. Kiemelt feladatok ..................................................................................................................................... 32 

4.2. Számvitel .................................................................................................................................................. 33 

4.3. Pénzügyi terület ........................................................................................................................................ 33 

4.4. Munkaügyi terület .................................................................................................................................... 33 

5. Műszaki üzemeltetés .......................................................................................................... 34 

5.1. Kiemelt feladatok ..................................................................................................................................... 34 

5.2. Egyéb üzemeltetési feladatok ................................................................................................................... 34 

6. Belső ellenőrzés .................................................................................................................. 35 

6.1. Kiemelt feladatok ..................................................................................................................................... 35 

6.2. Egyéb feladatok ........................................................................................................................................ 35 

7. Humánerőforrás ................................................................................................................ 36 

7.1. Kiemelt feladatok ..................................................................................................................................... 36 

7.2. Munkaerő-gazdálkodás ............................................................................................................................. 36 



 2 

7.3. Képzés – továbbképzés – oktatás ............................................................................................................. 36 

7.4. Információközlés kötelezettsége ............................................................................................................... 37 

8. Kapcsolatok ......................................................................................................................... 37 

8.1. Intézményi, lakossági kapcsolatok ........................................................................................................... 37 

8.2. Szakmai kapcsolatok ................................................................................................................................ 38 

8.3. Média- és sajtókapcsolatok ....................................................................................................................... 38 

9. Rendezvények, programok ............................................................................................... 39 

 

Központi Könyvtár ................................................................................................................. 41 

1. Kiemelt feladatok ............................................................................................................... 41 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés ....................................................................................... 42 

2.1. Strukturális változások ............................................................................................................................. 42 

2.2. Üzemszervezés ......................................................................................................................................... 42 

2.3. Szolgáltatásfejlesztés ................................................................................................................................ 42 

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok .......................................................... 44 

3.1. Könyvtár-informatikai fejlesztések .......................................................................................................... 44 

3.2. Szerzeményezés és feldolgozás ................................................................................................................ 45 

4. Gazdálkodás ........................................................................................................................ 47 

4.1. Bevételek .................................................................................................................................................. 47 

4.2. Pályázatok – támogatások ........................................................................................................................ 47 

5. Humánerőforrás ................................................................................................................. 47 

5.1. Képzés - továbbképzés - oktatás ............................................................................................................... 47 

5.2. Munkaerőgazdálkodás .............................................................................................................................. 48 

6. Kapcsolatok ......................................................................................................................... 48 

6.1. Intézményi kapcsolatok ............................................................................................................................ 48 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok ....................................................................................................................... 49 

6.3. Lakossági kapcsolatok .............................................................................................................................. 49 

6.4. Nemzetközi szakmai kapcsolatok ............................................................................................................. 49 

6.5. Szakmai rendezvények, tanulmányutak .................................................................................................... 50 

7. Rendezvények ..................................................................................................................... 50 

 

1. régió ..................................................................................................................................... 51 

1. Kiemelt feladatok ............................................................................................................... 51 

2. Hálózatfejlesztés ................................................................................................................. 51 

2.1. Tagkönyvtár-felújítás, integrációk, fejlesztési feladatok .......................................................................... 51 

2.2. Tárgyi feltételek........................................................................................................................................ 51 

2.3. Strukturális változások ............................................................................................................................. 52 



 3 

2.4. Üzemszervezés ......................................................................................................................................... 52 

2.5. Szolgáltatásfejlesztés ................................................................................................................................ 53 

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok .......................................................... 54 

3.1. Informatika ............................................................................................................................................... 54 

3.2. Szerzeményezés és feldolgozás ................................................................................................................ 54 

3.3. Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás ........................................................................................... 55 

4.  Gazdálkodás ....................................................................................................................... 55 

4.1. Bevételek .................................................................................................................................................. 55 

4.2. Pályázatok – támogatások ........................................................................................................................ 55 

5. Humánerőforrás ................................................................................................................. 56 

5.1. Képzés- továbbképzés – oktatás ............................................................................................................... 56 

5.2. Munkaerőgazdálkodás .............................................................................................................................. 56 

6. Kapcsolatok ......................................................................................................................... 57 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok ................................................................................................ 57 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok ....................................................................................................................... 58 

6.3. Lakossági kapcsolatok .............................................................................................................................. 58 

6.4. Szakmai kapcsolatok ................................................................................................................................ 58 

7. Rendezvények, programok ................................................................................................ 59 

7.1. Válogatott rendezvények és programsorozatok könyvtáranként .............................................................. 59 

 

2. régió ..................................................................................................................................... 63 

1. Kiemelt feladatok ............................................................................................................... 63 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés ....................................................................................... 65 

2.1. Tagkönyvtárfelújítás, integrációk, fejlesztési feladatok ........................................................................... 65 

2.2. Tárgyi feltételek........................................................................................................................................ 65 

2.3. Üzemszervezés ......................................................................................................................................... 65 

2.4. Szolgáltatásfejlesztés ................................................................................................................................ 66 

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok .......................................................... 68 

3.1.Informatika ................................................................................................................................................ 68 

3.2. Szerzeményezés, feldolgozás ................................................................................................................... 68 

3.3.Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás ............................................................................................ 68 

4. Gazdálkodás ........................................................................................................................ 69 

4.1. Bevételek .................................................................................................................................................. 69 

4.2. Kiadások ................................................................................................................................................... 69 

4.3. Pályázatok – támogatások ........................................................................................................................ 69 

4.4. Belső ellenőrzés ........................................................................................................................................ 70 

5. Humánerőforrás ................................................................................................................. 70 

5.1. Képzés – továbbképzés – oktatás ............................................................................................................. 70 



 4 

5.2. Munkaerőgazdálkodás .............................................................................................................................. 70 

6. Kapcsolatok ......................................................................................................................... 71 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok ................................................................................................ 71 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok ....................................................................................................................... 72 

6.3. Lakossági kapcsolatok .............................................................................................................................. 72 

6.4. Szakmai kapcsolatok ................................................................................................................................ 73 

7. Rendezvények – programok .............................................................................................. 73 

7.1. Állandó rendezvények könyvtáranként .................................................................................................... 73 

7.2. Alkalmi rendezvények könyvtáranként .................................................................................................... 74 

 

3. régió ..................................................................................................................................... 78 

1. Kiemelt feladatok ............................................................................................................... 78 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés ....................................................................................... 80 

2.1. Tagkönyvtárfelújítás ................................................................................................................................. 80 

2.2. Tárgyi feltételek........................................................................................................................................ 80 

2.3. Strukturális változások ............................................................................................................................. 80 

2.4. Üzemszervezés ......................................................................................................................................... 80 

2.5. Szolgáltatásfejlesztés ................................................................................................................................ 81 

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok .......................................................... 82 

3.1.Informatika ................................................................................................................................................ 82 

3.2. Szerzeményezés, feldolgozás ................................................................................................................... 82 

4. Gazdálkodás ........................................................................................................................ 83 

4.1. Bevételek .................................................................................................................................................. 83 

4.2 Kiadások .................................................................................................................................................... 83 

4.3 Pályázatok – támogatások ......................................................................................................................... 84 

5. Humánerőforrás ................................................................................................................. 84 

5.1.Képzés – továbbképzés – oktatás .............................................................................................................. 84 

5.2. Munkaerő-gazdálkodás ............................................................................................................................. 85 

6. Kapcsolatok ......................................................................................................................... 85 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok ................................................................................................ 85 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok ....................................................................................................................... 86 

6.3. Lakossági kapcsolatok .............................................................................................................................. 86 

6.4. Szakmai kapcsolatok ................................................................................................................................ 86 

7. Rendezvények – programok .............................................................................................. 87 

7.1. Rendszeres programok könyvtáranként .................................................................................................... 87 

7.2. Alkalmi programok könyvtáranként ......................................................................................................... 91 

Városháza Kiadó .................................................................................................................... 94 

 



 5 

1.SZ. MELLÉKLET: .................................................................................................................... 96 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ..................................... 96 

2. SZ. MELLÉKLET: ................................................................................................................... 97 

KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA .............................................. 97 

 

 
 



 6 

Bevezetés 

A 2018. évi terv megfogalmazásánál a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak az a kiemelt feladata, 

hogy megőrizze a könyvtári szolgáltatás eddigi minőségét és új kezdeményezésekkel 

továbbfejlessze azt. Ebben a folyamatban különösen nagy hangsúlyt kap, hogy a FSZEK 

rendelkezik 2020-ig szóló Stratégiai Tervvel, és annak évenkénti folyamatos megvalósításával, 

a szükséges korrekciójával képes közkönyvtári funkcióját betölteni Budapesten.  

 

Azok a feladatok, amelyek felkérésre országos szakmai hatókörű feladatokat jelentenek 

(EFOP-3.3.3-VEKOP/16, Internet Fiesta), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai 

ismertségét és elismerését igazolják. A város bibliotékája alkalmas sokszínű, helyi és országos 

feladatok ellátására. 

 

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a könyvtári szolgáltató rendszerben ránk háruló 

feladatokra. Országos szakkönyvtárként folytatjuk a szociológiai – társadalomtudományi 

adatbázisok e-dokumentumok beszerzését, feltárását és hozzáférésének biztosítását. Az 

országos dokumentum ellátó rendszerben részvételünkkel és szolgáltatásunkkal teszünk eleget 

az elvárásoknak. Minden olyan szakmai kezdeményezésben részt veszünk, amely elősegíti a 

hazai könyvtári rendszer korszerűsítését, szolgáltató szemléletének erősítését. 

 

A fenntartó Fővárosi Önkormányzat erre az évre is biztosítja a működés anyagi forrásait, új 

könyvtár-rekonstrukciókat, fejlesztéseket valósíthatunk meg. Ezek közül kiemelkedő a VI.ker. 

Terézvárosi Könyvtár létesítése, a VIII.ker. Ötpacsirta utcai Pálffy-palota és a III.ker. Bajáki 

utcai könyvtár rekonstrukciója. A Főváros hosszú évek óta először ad ettől az évtől pénzforrást 

bérfejlesztésre és a dolgozók cafeteria keretére. 

 

A FSZEK 2018-ban továbbfolytatja a Minősített Könyvtár cím pályázatának előkészítését és 

kiírás esetén benyújtjuk pályázatunkat a szakminisztériumhoz. 

 

2018 a Családok Éve. Ennek kapcsán kiemelten foglalkozunk a családokkal; változatos 

program kínálattal, családi rendezvényekkel, kedvezményekkel várjuk őket könyvtárainkba. 

 

Fontos feladatunk a felkészülés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, az 
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ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete vonatkozó előírásainak szabályozására és 

betartására. 

 

Ahogy a könyvtár jövőképében küldetés, és minőségbiztosítási nyilatkozatában 

megfogalmazottak is jelzik, a bibliotéka akkor tud megfelelni az olvasói, használói 

elvárásoknak, ha figyelemmel kíséri az olvasói használati szokások dinamikus változását, ha 

képes arra, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően szolgáltasson. A 2017-ben bevezetett 

távfizetési mód sikere után ebben az évben bevezetjük – megfelelő tesztelési időszak után – a 

kölcsönzési határidő lejárta előtti e-mailes értesítést a könyvtárhasználók felé. 

 

Ahhoz, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár továbbra is Budapest meghatározó szolgáltató 

kulturális közintézménye maradjon, szükség van a könyvtári tevékenység egészének 

továbbfejlesztésére és folyamatos megújítására. 

 

Kiemelt feladataink a 2018. évre 

1. Az EFOP-3.3.3-VEKOP/16. pályázattal kapcsolatos feladatok 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mint felkért konzorciumi partner működik közre a 

Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek  (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001) 

projekt megvalósításában. A kiemelt fejlesztési program 36 hónap alatt – 2017. február 1-

jétől 2020. január 31-ig – valósul meg. A könyvtári komponens Az én könyvtáram alcímet 

viseli. 

Az országos hatókörű projekt szakterületi célja – illeszkedve a korábbi TÁMOP, illetve az 

új EFOP pályázatokhoz - a könyvtárak és a közoktatás közötti kapcsolat erősítése, valamint 

a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia- és 

készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatások fejlesztése. Az én könyvtáram projekt új 

könyvtári programok kidolgozásával, jó gyakorlatok megismertetésével járul hozzá a 

korszerű könyvtári szolgáltatás és szemlélet erősítéséhez. Kiemelt szempont a hátrányos 

helyzetűek bevonása, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése, s 

az esélyegyenlőség biztosítása.  

A projekt konzorciumvezetője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A konzorciumban a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár képviselője a könyvtár főigazgatója. A projektvezetésben 
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a pénzügyi területet a FSZEK gazdasági igazgatója képviseli. A szakmai megvalósításért a 

FSZEK EFOP Projektiroda szervezeti egység felelős. 

 

Az én könyvtáram program megvalósítása három mérföldkőhöz kapcsolódik:  

A Projektiroda kiemelt feladatai 2018-ban a január 31-ig tartó 1. szakasz lezárása, a 2019. 

január 31-ig tartó 2. mérföldkő megvalósítása, illetve az azt követően induló 3. mérföldkő 

feladatainak előkészítése. 

1.1. Fejlesztések 

A módszertani munkához kapcsolódva 2018-ban a már megvalósított fejlesztések 

disszeminációjára és a megvalósítási tanulmányban tervezett feladatok megvalósítására 

kerül sor, nevezetesen: 

 A szakmai műhelytagok által kidolgozott módszertani tanulmányok elérhetővé tétele 

2018. I. negyedévében. 

 Az összeállított 1400 tételes magyar és angol szakirodalmi adatbázis elérésének 

biztosítása az új portálon. 

 A módszertani kiadványok – 9 kötet – kiadásának előkészítése, ebből 4 kiadvány 

megjelentetése 2018 végén.  

 Az országosan begyűjtött 342 könyvtári jó gyakorlatból kiválasztott – négy 

mintaprogram-csomaghoz kapcsolódó – összesen 90 db önálló mintaprogram 

véglegesítése és hozzáférhetővé tétele 2018. I. negyedévében. 

 A PSYMA Hungary Kft. által 2017 őszén megvalósított közvéleménykutatások (a 18 

év alatti, illetve feletti lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai, valamint a 

mindennapi tájékozódáshoz használt információforrásaik, a bennük élő könyvtár- és 

könyvtároskép) eredményeinek szakmai és társadalmi hasznosítása.  

 A 2017 novemberében Eszenyiné dr. Borbély Mária szakértő bevonásával megvalósult 

felmérés (A könyvtári szakemberek digitális kompetenciái) mérési eredményeinek 

hasznosítása.  

 Németh Szilvia szakértő a magyar diákok szövegértési kompetenciáiról nemzetközi 

összehasonlításban (PISA, PIRLS) szóló összehasonlító, elemző tanulmányának 

hozzáférhetővé tétele. 
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1.2. Képzések 

A projekt keretében tervezett négy képzés közül három akkreditációs kérelme 2018. január 

31-ig kerül benyújtásra, egy képzés pedig már rendelkezik akkreditációval.  

A Közraktár utcában 2017-ben létrehozott Oktatási Központban kerül sor a programban 

tervezett képzések lebonyolítására: 

  

 

1. ábra: képzési naptár 

 

 A Felkészülés a könyvtári szaktanácsadói feladatokra című 30 órás képzés a 

szaktanácsadói hálózat tagjainak részvételével valósul meg 2018 januárjában, 2 

turnusban, összesen 40 fő részvételével. 

 A szaktanácsadói hálózat tagjai számára szerveződik a Projektkommunikáció, 

eredménykommunikáció című 30 órás képzés 2018. novemberében, 2 turnusban, 

összesen 40 fő részvételével.  

 A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában 

(60 órás, ebből 15 e-learning) a módszertani fejlesztés eredményein alapul majd, s 300 

fő könyvtáros és a szaktanácsadói hálózat 40 tagjának részvételével valósul meg. 2018-

ban ebből márciustól novemberig 10 turnus kerül megszervezésre, turnusonként 15-25 

fő részvételével. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Felkészülés a könyvtári szaktanácsadói feladatokra c. képzés - 1. 

csop. (1x4nap/20 fő) 8-11.

Felkészülés a könyvtári szaktanácsadói feladatokra c. képzés - 2. 

csop.  (1x4nap/20 fő) 15-18.

Módszertani képzés 1. csop. (40 fő szaktanácsadó - 1 kurzus/5 hét, 

ebből 3 hétx2 nap jelenléti) 5-20.

Módszertani képzés 2. csop. (15-25 fő könyvtáros / kurzus / 5 hét - 

ebből 3 hét x 2 nap jelenléti) 3-17.

Módszertani képzés 3. csop. 2-15.

Hatékony kommunikáció közgyűjteményekben 1. csop. (20 fős 

csoportokban 4 hét x 2 nap)
17- 8.

Módszertani képzés 4. csop. 28- 12.

Módszertani képzés 5. csop. 25- 10.

Hatékony kommunikáció közgyűjteményekben 2. csop. 19- 20.

Módszertani képzés 6. csop. 23- 7.

Módszertani képzés 7. csop. 21- 4.

Hatékony kommunikáció közgyűjteményekben 3. csop. 13- 5.

Módszertani képzés 8. csop. 17- 2.

Módszertani képzés 9. csop. 15-30.

Projektkommunikáció, eredménykommunikáció (40 fő 

szaktanácsadó, 2x2 napos képzés, 20fő/csop) 8-30.

Módszertani képzés 10. csop. 12-27.

Képzés megnevezése
2018
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 A Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben (60 órás) képzés 100 fő 

közgyűjteményi dolgozó részvételét teszi lehetővé. 2018-ban ebből 3 turnus kerül 

megszervezésre 60 fő részvételével. 

1.3. Szaktanácsadói hálózat 

A Projektiroda egyik kiemelt feladata 2018-ban a könyvtári szakterületen létrehozott 40 fős 

– megyénként 2-2 fő – szaktanácsadói hálózat folyamatos működtetése. A szaktanácsadók 

figyelemmel kísérik és segítik a mintaprojektek megvalósulását, támogatják a pedagógusok 

érzékenyítését célzó könyvtári kezdeményezéseket, koordinálják a területi szakmai 

műhelyek tevékenységét, közvetítik a módszertani fejlesztéseket. Felmérik a megyében 

jelentkező igényeket és programokat szerveznek. 

1.4. Gazdálkodás 

A pályázat 100%-os finanszírozású, költségvetése 2 milliárd forint, mely komponensenként 

(múzeum és könyvtár) 1-1 milliárd forint forrást jelent. A konzorcium különböző 

tevékenységei részben közösen kerülnek finanszírozásra. Ezek levonásával a könyvtári 

fejlesztésekre bruttó összesen 981.073.000 Ft jut.  

2018. január 31-ig konzorciumi szinten 400 millió forint kifizetési kérelem benyújtása 

valósul meg, mely megfelel a tervezett ütemezésnek. A 2. mérföldkőig tervezett kifizetési 

kérelmek konzorciumi szinten további 600 millió forint értékűek. 

1.5. Kapcsolatok 

Folyamatos az együttműködés a projektet felügyelő Irányító Hatósággal, az EMMI illetékes 

osztályaival, a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeummal és a fenntartó Fővárosi 

Önkormányzattal. 

Kéthetente adatokat szolgáltatunk az EMMI Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály 

számára, szakmai előrehaladási jelentést küldünk a Közgyűjteményi Főosztály számára. 

Havonta konzorciumi értekezleten, továbbá Projekt-Végrehajtási Ülésen veszünk részt.  

A FSZEK Az én könyvtáram programot együttműködő partnerei segítségével valósítja meg. 

Az EFOP Projektiroda 2018-ban is kiemelt figyelmet fordít a partnerek tájékoztatására: 

 19 megyei könyvtár és az FSZEK, 

 Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézete,  

 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,  

 Könyvtárostanárok Egyesülete,  
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 Magyar Olvasástársaság,  

 Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 

 Informatikai és Könyvtári Szövetség. 

1.6. Kommunikáció, rendezvények, programok 

 A közbeszerzésen nyertes Monguz Kft. részvételével a módszertani fejlesztés 

disszeminációjához és képzési felületéhez kapcsolódó akadálymentesített portál – 

www.azenkonyvtaram.hu – megvalósítása és folyamatos működtetése 2018. 

márciusától. Az új honlap egyszerre funkcionál majd szakmai információs portálként, 

ad teret a lakossági interaktivitásnak és tölti be médiacenter funkcióját, illetve szolgál 

képzési felületként. 

 A közbeszerzésen nyertes PLANB Kft.-vel a PR feladatok megvalósítása, 

lebonyolítása. 

 Az uniós értékhatárú marketing és kommunikációs közbeszerzés lebonyolítása ex ante 

ellenőrzést követően. A projekt keretében nagyszabású országos könyvtár- és 

olvasásnépszerűsítő médiakampány előkészítése zajlik 2018-ban, a kampány 2019 I. 

negyedévében valósul meg. 

 Mintegy 35 szakmai nap, konferencia, workshop, műhelynap megvalósítása: ezen belül 

országosan 20 könyvtárosoknak és pedagógusoknak, illetve 10 könyvtárosoknak szóló 

rendezvény lebonyolítása valósul meg. 

 Az én könyvtáram program 2018-ban továbbra is jelen lesz a közösségi médiában és 

rendszeres információs hírlevelet ad ki. 

http://www.azenkonyvtaram.hu/
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2. ábra: rendezvények 

 

1.7. Humánerőforrás-fejlesztés 

Az EFOP Projektiroda a FSZEK Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint 

működik. Létszáma 2018. január 1-jén 13 fő, irányítását a főigazgató alá rendelt szakmai 

vezető látja el. A projektben foglalt ütemezésnek megfelelően 2018 februárját követően 

további státuszok betöltésére kerül sor portál munkatárs és monitoring asszisztens munkatárs 

felvételével, nyílt álláspályázat alapján.  

Feladatok január február
márciu

s
április május június július

auguszt

us

szeptem

ber
október november december

Megyei szakmai napok 

könyvtárosok számára a 4 

fejlesztési irány mentén

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Szakmai napok a könyvtári 

szaktanácsadói-koordinátori 

hálózat számára a 4 fejlesztési 

irány mentén

1           

(1 napos) 

1           

(2 

napos)

1           

(2 napos)

Közös könyvtári-múzeumi 

szakmai napok Budapesten a 

szaktanácsadói-koordinátori 

hálózat tagjai számára

1

Regionális szakmai műhelyek a 

múzeumi és könyvtári 

szaktanácsadói-koordinátori 

hálózat számára

1 1 1 1

Sajtótájékoztató a kutatási 

eredményekről
1

Könyvtárszakmai tájékoztató a 

projekt részeredményeiről 1 

(konferencia) sajtóreggelivel 

összekötve (8.30-tól)

1

Könyvtárszakmai tájékoztató a 

projekt részeredményeiről 2 

(konferencia)

1

Sajtóreggeli a projekt 

részeredményeiről tájékoztató 

konferenciához kapcsolódóan

1

Sajtóreggeli a projekt 

részeredményeiről tájékoztató 

konferenciához kapcsolódóan

1

Megyei szakmai napok a 

mintaprogramok 

megvalósításában részt vevő 

könyvtárosok és a pedagógusok 

részvételével

1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1
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2. Felkészülés a minőségbiztosítási rendszer bevezetésére 

A Kulturális törvény 55. § (1) k) szerint a nyilvánános könyvtár alapfeladata, hogy 

szolgáltatásait a könyvtári minőségbiztosítási szempontjai figyelembe vételével szervezze.  

 

A FSZEK-ben a minőségbiztosítási rendszer bevezetésének előkészületei már 2015-ben 

elkezdődtek, amikor is létrejött a Minőségirányítási Tanács és felállt a könyvtári önértékelési 

munkacsoport. Az önértékelési munkacsoport 2016-ban a Könyvtári Közös Értékelési 

Keretrendszer (KKÉK) alapján elvégezte a könyvtár önértékelését, s javaslatokat 

fogalmazott meg a fejlesztendő területekkel kapcsolatban. A javaslatok alapján elkészült az 

az akcióterv, amely 2017-ben a FSZEK elkezdte a felkészülést a minőségirányítási rendszer 

bevezetésére.  

 

Az 1997. évi CXL. Tv. 2017 júliusi módosítása a könyvtári minőségirányítási tevékenység 

koordinálását, a képzések szervezését, valamint a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári 

Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítését új alapokra helyezte a feladatoknak 

a Könyvtári Intézet (KI) hatáskörébe való rendelésével. A KI feladatait és az eljárás rendjét 

a 33/2017. (XII.12.) számú, a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról szóló EMMI rendelet tovább pontosította. 

 

A FSZEK 2018-as feladatait a minőségbiztosítási tevékenység területén a 2017. július 1 – 

2018. július 31. időszakra vonatkozó Minőségirányítási munkaterv határozta meg.  

Az idei év fő feladatai a következők: 

 Használói elégedettség- és igényfelmérés 

 A Minőségirányítási Kézikönyv összeállítása 

 A Minőségirányítási Kézikönyv szabályozása szerint a 2018. évi szervezeti önértékelés 

előkészítése, lebonyolítása, eredményeinek értékelése és hasznosítása intézkedési terv 

készítése útján 

 Bizonyítékleltár összeállítása 

 Pályázat összeállítása és benyújtása a Minősített Könyvtár cím elnyerése érdekében 

3. Igazgatási feladatok  

2017-ben folytatódott a FSZEK általános szervezeti, pénzügyi, informatikai és 

könyvtárszakmai szabályzatainak módosítása, aktualizálása; s befejeződött a Belső kontroll 
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kézikönyv részét képező ellenőrzési nyomvonal és a kockázatkezelési szabályzat 

kiegészítése a szakmai folyamatokkal. 2018-ban átdolgozásra kerül a FSZEK általános 

ügyrendje, s folyamatosan végezzük a szervezeti, pénzügyi, informatikai és 

könyvtárszakmai szabályzatok felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását. 

4. Közkönyvtári feladatok  

 A Központi Könyvtár és a kerületi tagkönyvtárak munkájának célirányos fejlesztése a 

jogszabályi előírások, valamint az olvasói elégedettségi- és igényfelmérések alapján. 

 Olvasásnépszerűsítő és a digitális műveltség elsajátítását, fejlesztését, terjesztését segítő 

hagyományos és virtuális szolgáltatások kialakítása, szolgáltatási rendbe állítása. 

 A könyvtár szociális funkcióját, feladatainak ellátását segítő, a megfelelő kormányzati, 

önkormányzati és szakmai szervezetekkel való együttműködésen alapuló szolgáltatások 

működtetése és fejlesztése. 

 Meghatározó és differenciált szerepvállalás és segítségnyújtás a különböző 

korosztályok élethosszig tartó tanulásának támogatásában.  

 Az e-dokumentumok (könyvek, folyóiratok, adatbázisok) és a hozzájuk kapcsolódó 

szolgáltatások promóciójának erősítése.  

 Digitális távszolgáltatások körének bővítése, illetve az ehhez szükséges kompetenciák 

fejlesztése a könyvtár kijelölt munkatársai körében. A digitális távszolgáltatások 

promóciójának javítása. 

 A tárgyi feltárás korszerű alapokra helyezése: a Köztaurusz betöltése, használatának 

bevezetése.  

 A Központi Könyvtár teljeskörű állományleltárának befejezése. 

 Csoportos tanulásra, projektmunkára alkalmas helyiségek, terek kialakítása a nagyobb 

könyvtárakban. 

5. Szakkönyvtári feladatok  

 A Szociológiai Gyűjtemény munkájának célirányos fejlesztése a 30/2014. (IV. 10.) 

EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az 

országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól c. 

jogszabály alapján.  

 A rendelet elemeinek végrehajtása során szoros együttműködésre van szükség a 

Feldolgozó csoporttal a párhuzamos feldolgozások kiküszöbölése, az adatcsere 

formátumok országos és nemzetközi kompatibilitásának megteremtése érdekében. 
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Szintén szoros együttműködés szükséges az Informatikai osztállyal az adatcsere 

technikai lebonyolításában és az elektronikus dokumentumok kezelésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtásában. 

 Részvétel a szakterületi információellátás szervezésében, kapcsolatok kialakítása a 

szakterületet ellátó más könyvtárakkal. 

 Részvétel a hazai tudományos tevékenység eredményeinek elektronikus formában 

történő hozzáférhetővé tételében, amely kiterjed többek között a nyílt és korlátozott 

hozzáférésű elektronikus és nyomtatott publikációk gyűjtésére, számbavételére, 

jogszerű megőrzésére és szolgáltatásának biztosítására, valamint a metaadatok 

megküldésére a központi nyilvántartás számára. 

 A külföldi társadalomtudományi adatbázisok (különös tekintettel a szociológiára) 

beszerzésének szakmai felügyelete.  

 Az adatbázisok mellett különös figyelem fordul a hazai és külföldi 

társadalomtudományi e-dokumentumok beszerzésére is: kiemelt feladat a 

társadalomtudományi (szociológiai) tárgyú open access folyóiratok szolgáltatásba 

állítása, a könyvtári portálon való elérhetővé tétele. 

 Az olvasótermi és a honlapon keresztül közvetített internetes információs szolgáltatások 

körének további bővítése a legfontosabb szociológiai webhelyek összegyűjtésével. 

 A gyűjtemény honlapján az interaktív tájékoztató szolgáltatások, távoli elérés és az 

információ-megosztás preferálása. 

 Informatikai fejlesztés a szociológiai adatbázis keresési és szolgáltatási funkcióinak 

folyamatos fejlesztése, a nemzetközi adatbázisok sztenderdjéhez való igazodás 

érdekében: 

o A szegmentált szociológiai adatbázis tesztelésének befejezése, önálló 

adatbázisként való megjelenéssel kapcsolatos munkálatok. (Részletes súgó, 

angol nyelvű felület, a szolgáltatás népszerűsítése) 

o Kiadványszerkesztő outputok vagy kiadványszerkesztők alkalmazása.  

 Szociológiai bibliográfia karbantartása és építése: 

o A hibás tételek javítása a Corvina rendszeren belüli fejlesztések keretében; az 

analitikus bibliográfiai feldolgozó munka folytatása; az adatbázis teljes szövegű 

hátterének bővítése; a keresési és szolgáltatási funkciók fejlesztése. 
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o Döntést kell hozni a Köztaurusz betöltéséről. A betöltés után a szociológiai 

tárgyszavak korrektúrája és a nem Köztaurusz-tárgyszavak konkordancia lista 

szerinti javítása a feladat. 

o Az adatbázis adatcsere-formátumának alkalmassá tétele a hazai és a nemzetközi 

adatcserére (több osztály együttműködésével). 

o Az authority fájlok, a tárgyszavak és a bibliográfiai leírások javítása az 1970-

2006 közötti (áttöltött) adatbázisban. 

o A Corvinában feldolgozott, 2007 utáni szociológiai bibliográfiai anyag 

analitikus feltárása. A feldolgozandó tételek száma kb. 3000-3500 rekord. 

o A MATARKA-val megkezdett együttműködés folytatása. 

 Együttműködés a szociológia területén működő szakmai szervezetekkel; a Magyar 

Szociológiai Társasággal, valamint az MKE Társadalomtudományi Szekciójával. 

Kapcsolatok fenntartása az egyetemek szociológiai tanszékeivel, a szociológiai lapok 

szerkesztőségeivel és a szociológiai webhelyekkel. 

6. Könyvtár-informatika  

 Informatikai felkészülés a 2016/679 számú uniós adatvédelmi irányelv bevezésével 

kapcsolatos feladatokra. 

 A publikus honlap megújítása, korszerűsítése, és fejlesztésének, üzemeltetésének saját 

hatáskörbe vonása. 

 A Corvina IKR-n működő távszolgáltatások támogatása 

o távhasználat bővítése intézményi online regisztrációs lehetőséggel a 

távszolgáltatások (képrendelés, könyvtári dokumentumokhoz kapcsolható 

online tartalmak) igénybevételéhez; 

o a Corvina IKR-ből indítható figyelmeztetések és értesítések, kapcsolódó 

törzsszövegek karbantartása; 

o a digitalizáló modul (JavaSCAN) szolgáltatási rendszerbe állítása, a 

munkafolyamatok végzésének informatikai támogatása; 

o a Corvina új statisztikai moduljának bevezetése, lekérdezések migrációja; 

o a táv úton történt befizetésekről készült kivonatok gondozása, hibakezelés; 

o az elektronikus levelek/lejárati értesítők postafiókjának gondozása, az 

automatikus küldés lehetőségének bevezetése. 
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7. Együttműködés, partnerség 

Továbbra is kiemelt feladatunk a már kialakított partnerkapcsolatok intézményesítése, új 

együttműködő partnerek felkutatása, kapcsolatok, partnerségek kialakítása, valamint 

további nemzetközi és hazai pályázati lehetőségek feltárása, s az azokon való részvétel a 

stratégiai tervben megfogalmazott célok elérése érdekében.  

 

2018-ban is kiemelt feladatunk a fenntartó Fővárosi Önkormányzattal és az EMMI-vel való 

együttműködés, a közös munka. Fontosnak tartjuk a kerületi önkormányzatokkal meglévő 

eddigi partnerség további erősítését.   

 

Továbbra is több országos projektben meghatározó a FSZEK szerepvállalása, 

együttműködése a könyvtári intézményrendszerrel, szakmai szervezetekkel. 

 

Az EFOP projekt keretében további kiemelt partnerünk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az 

OSZK Könyvtári Intézet, az OPKM és a megyei könyvtárak. A projekt végrehajtásában 

szoros együttműködést valósítunk meg a könyvtárszakmai szervezetekkel, valamint 

közoktatás képviselőivel, intézményeivel. 

 

Szakmai, szakértői szinten részt veszünk a hazai könyvtárszakmai kezdeményezésekben, 

együttműködésekben, programokban. Támogatjuk, segítjük az országos fejlesztéseket, s 

proaktívan veszünk részt a szak- és egyetemi könyvtárak által kezdeményezett, egy új hazai, 

országos könyvtári rendszerrel kapcsolatos kérdések megvitatásában. 

 

Nemzetközi szinten lehetőségeinkhez mérten részt veszünk az IFLA és METLIB 

szekciójának, valamint a LIBER nevű európai szakkönyvtári szövetségnek a munkájában. 

Kezdeményezéseinkkel támogatjuk Budapest főváros nemzetközi kapcsolatait, részt 

veszünk testvérvárosi programjainak megvalósításában. 
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Részletes szakmai munkaterv 

1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár éves tervezésnek alapjai 

1.1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jövőképe 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest meghatározó, közszolgáltatást ellátó 

kulturális alapintézménye. Az emberek a legkülönbözőbb okból jönnek be a könyvtárba: 

van, aki könyvet szeretne kölcsönözni; van, aki tanulmányaihoz keres szakirodalmat; van, 

akinek információra, tanácsra van szüksége ahhoz, hogy elinduljon egy úton; van, aki egy 

nyugodt, csendes helyre vágyik; s van, aki közösségi élményt keres. A FSZEK mindenkit 

nyitott ajtókkal vár: a lakosság széles körének, életkortól- és társadalmi helyzettől 

függetlenül, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, egyenlő esélyű hozzáférést biztosít 

gyűjteményeihez és szolgáltatásaihoz.  

A könyvtár megőrzi és hozzáférhetővé teszi kulturális örökségünket, minden korosztály 

és társadalmi csoport számára biztosítja a szellemi javakhoz, a kulturális örökséghez a 

nemzeti értékekhez való szabad hozzáférést, vezető szerepben lép fel a digitális 

műveltség megszerzése és az élethosszig tartó tanulás területén, ösztönzi az innovációt és 

a kreativitást, s különös felelősséggel lép fel a gyerekek, a családok, a hátrányos 

helyzetűek és a fogyatékkal élők érdekében.  

A FSZEK feladatait a társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni 

érvényesülés támogató bázisaként, mint települési könyvtár látja el a főváros mind a 23 

kerületében. Közkönyvtári feladata mellett a szociológia szakkönyvtáraként is működik. 

Így meghatározó szerepet tölt be az országos könyvtári rendszerben. Kultúraközvetítő 

intézményként közösségi térként, közösségépítő szerepben is funkcionál.  

Kapcsolatokat épít és tart fenn társszervezetekkel, hasonló vagy kiegészítő feladatokat 

ellátó intézményekkel, kiszélesítve és erősítve ezzel a nyilvánosságnak kínált 

szolgáltatásait. Folyamatosan törekszik arra, hogy felhasználói érdekében lépést tartson 

makro- és mikrokörnyezete változásaival, gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni a 

budapestiek igényeire, szükségleteire, elvárásaira. 

1.2. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár küldetésnyilatkozata 

Informálni 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fő célja, hogy az információs és tudásalapú társadalom 

alapintézményeként, a tanulás, az oktatás és képzés, a kutatás és az innováció, az 
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élethosszig tartó tanulás nélkülözhetetlen háttérintézménye, információs bázisa legyen. A 

könyvtár minden nyilvánosságra kerülő információt közvetít, hagyományosan és 

virtuálisan, tértől és időtől függetlenül. Országos feladatkörű szakkönyvtárként segíti a 

tanulást, a tudományos kutatást, a tudományos adatokhoz való nyílt hozzáférést. Az 

elektronikus kommunikációs eszközök használatával, terjesztésével széles teret biztosít a 

kulturális értékek megőrzésére, hozzáférésére.  

Integrálni 

A FSZEK épülettől, nyitvatartási időtől függetlenül, a használói érdekre tekintettel, az 

esélyegyenlőség elve alapján az olvasó, a használó, a látogató rendelkezésére áll.  

A könyvtár tevékenységével elősegíti a demokrácia és a kulturális identitás 

érvényesülését, szolgáltatásaival támogatja az állampolgári jogok gyakorlását. A 

kulturális identitás érvényesülésének, az érvényesítés támogatásának kiemelt területe a 

hazai nemzetiségek és kisebbségek identitásának megőrzése, erősítése a közösségépítés 

és a kultúra eszközeivel.    

A könyvtár kiemelt feladatként kezeli a fogyatékkal élő, illetve a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok bevonását a könyvtárak mindennapi életébe, s ennek fő célja, hogy 

a kultúra és tájékozódás eszközeivel és lehetőségeivel javítsa e társadalmi csoportok 

életminőségét, versenyképességét, foglalkoztatásának lehetőségeit, s csökkentse a 

különböző társadalmi csoportok közötti digitális szakadékot. 

A könyvtár a megfelelő infrastruktúra szinten tartásával és folyamatos fejlesztésével 

biztosítja a lakosság számára a lehetőséget a kulturális értékek befogadására, támogatja 

az élethosszig tartó tanulást, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőséghez. 

Inspirálni 

A FSZEK közkönyvtárként az információhoz való integrált hozzáférés biztosításával, 

személyes és közösségi élményeken keresztül, széles körű, differenciált eszközök 

kínálata révén sajátos inspirációt nyújt felhasználóinak, hidat teremt az egyes emberek és 

a lehetőségek között. Gyűjteményével, szolgáltatásaival, tereivel, kezdeményezéseivel, 

rendezvényeivel és szervezeti kultúrájával kreativitásra, alkotásra, fejlődésre, 

együttműködésre ösztönöz.  

Segíti az információs műveltség megszerzését és az e-kultúra terjedését; fejleszti az 

olvasási készséget és a szövegértést; támogatja az élethosszig tartó tanulás 

megvalósulását.   

Szerepet vállal az olvasáskultúra fejlesztésében, a könyvtárhasználat hagyományos és 

virtuális népszerűsítésében. Figyelmet fordít a régi és új olvasókra, használókra. Segíti a 
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közösségi szolgáltatásokat és a közösségépítést. A tanulás életkortól független 

támogatásával hozzájárul az életminőség javításához.  

Kultúraközvetítő intézményként közösségi teret biztosít – a szó hagyományos és virtuális 

értelmében egyaránt – az egyéni tanuláshoz, fejlődéshez, az egyéni kompetenciák 

fejlesztéséhez éppúgy, mint a mikroközösségek és nagyobb társadalmi csoportok 

együttműködéséhez, együttgondolkodásához  a társadalmi kohézió növelése érdekében. 

1.3. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minőségpolitikai nyilatkozata 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros lakosságának könyvtári- és 

információellátását biztosítja, országos feladatkörű szakkönyvtárként részt vesz az ország 

szakirodalmi ellátásában, támogatja az oktatást és a kutatást. Minőségpolitikája 

illeszkedik az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, a stratégiai 

tervben, a jövőképben és a küldetésnyilatkozatban foglaltakhoz. 

A könyvtár vezetésének és minden munkatársának alapvető célja és feladata, hogy 

használóink elégedettek legyenek az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, 

szolgáltató partnereink pedig a céltudatos, az új kihívások iránt fogékony, feladatait 

magas szakmai színvonalon ellátó szervezetet lássák a könyvtárban. Ezért meghatározó 

fontosságú számunkra tevékenységünk minőségének tervezése, egyenletes biztosítása, 

folyamatos javítása, rendszeres fejlesztése.  

Ennek érdekében a következőket teljesítjük:  

 Szolgáltató tevékenységünket az érvényes jogszabályok betartásával, az elfogadott 

szakmai normák érvényesítésével végezzük.  

 A szolgáltatásainkkal szemben támasztott használói igényeket, elvárásokat 

rendszeresen mérjük, eredményeit, tapasztalatait visszacsatoljuk tevékenységünkbe, 

figyelemmel a használói igényekre. Differenciáltan tervezzük a szolgáltatásokat. 

 A könyvtár szolgáltatói szemléletének erősítése érdekében tanulmányozzuk a 

könyvtári szakma hazai- és külföldi új kezdeményezéseit, és azokat kellő mérlegelés 

után alkalmazzuk. A szolgáltatások megújításánál a fejlesztési fázist követően 

kiemelten kezeljük a folyamat(ok) kialakítását, korrekcióját. Ezt követően a 

folyamatszabályozással biztosítjuk a működést és a kontrollt. 

 A szolgáltatások tárgyi és technikai felszereltségét a kor elvárásainak megfelelően 

fejlesztjük.  
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 Közönségkapcsolati tevékenységünk folyamatos megújításával gondoskodunk 

szolgáltatásaink széles körű megismertetéséről, a könyvtárhasználók felkészítéséről, 

a felhasználóbarát környezet kialakításáról.  

 A minőségbiztosítás kiemelten fontos feladatának tartjuk a FSZEK kapcsolati 

rendszerének működtetését.  

 Olyan kulturális programokat kínálunk és fogadunk be, amellyel hozzájárulhatunk a 

könyvtáraink vonzáskörzetében élők kulturális ellátásához. 

 A szolgáltatásokban megfelelő képzettségű munkatársakat alkalmazunk. A 

munkatársak szakmai továbbképzéséért, udvarias viselkedéséért, etikus 

magatartásáért a dolgozó és a könyvtár menedzsmentje egyaránt felelős. 

 Szolgáltató-képességünk növelése érdekében feladatunknak tekintjük a jó 

munkahelyi közérzetet biztosító feltételek folyamatos fenntartását, a munkahelyi 

együttműködés összehangolását.  

 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés 

2.1. Tagkönyvtárfelújítás, integráció 

A 2018-2023. időtartamra érvényes középtávú fejlesztési és felújítási tervet a Fővárosi 

Közgyűlés által biztosított források figyelembevételével alakítjuk.  

2.1.1. Kiemelt rekontsrukciós feladatok  

 2018. évi felújítási tervünk első helyre rangsorolt feladata az 1998-ban, műemléki 

rekonstrukciót követően birtokba vett VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti palotaépület állag- 

és értékmegőrző felújításának megkezdése, a légtechnikai-hűtési rendszer kiépítése, és 

a csatlakozó átalakítási, helyreállítási munkák elvégzése. A tervek elkészültek, a jogerős 

építési engedély kiadását követően a közbeszerzési eljárást meg lehet kezdeni. 

 A 2018. év kiemelt feladata továbbá a VII/3. Kertész utcai és a VI/1. Andrássy úti 

könyvtár integrációjával létrejövő új Terézkörúti Könyvtár megvalósítása. A VI. Teréz 

krt. 2-4. sz. alatti ingatlan rekonstrukciójának forrásáról 2017-ben döntött a Fővárosi 

Önkormányzat, ezért az új tagkönyvtár kialakításához a tervek elkészültek. Várhatóan 

ez évben sor kerül az engedélyeztetésre, a közbeszerzési eljárásra és a munkák 

megkezdésére.  
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2.1.2. További felújítási feladatok 

 A IV. Király u. 5. sz. alatti könyvtárunk tetőszerkezeti és homlokzati felújítása, 

nyílászáró cseréje a múlt év végén megkezdődött, átadása májusban várható. 

 A XI. Karinthy Frigyes út 11. sz. alatti könyvtárunkban idén kerül sor az udvari 

homlokzat felülvilágító ablaksorának cseréjére, valamint egy akadálymentesítésre 

szolgáló felvonó tervezésére, kivitelezésére.  

 A XVIII. Thököly út 5. sz. alatti tagkönyvtár klimatizálására tavaly előirányzatot 

biztosított a Fővárosi Önkormányzat. A vonatkozó épületgépészeti tender 

tervdokumentáció elkészült, mely alapján az év első felében megvalósulhat a projekt. 

 Tervezzük a tavaly tavasszal életveszélyes állapotú födéme miatt bezárt III. Bajáki 

Elemér u. 7. sz. alatti épület teljes külső-belső rekonstrukciójának elvégzését a 

Csillaghegyi Polgári Kör által kezdeményezett tetőtér-beépítési és homlokzatfelújítási 

munkákkal egyidejűleg, azokkal összehangolva. Ennek alapfeltétele a tulajdonosok, a 

Fővárosi Önkormányzat és a III. ker. Önkormányzat megállapodása, a szükséges 

források biztosítása. Az engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyt a hatóság 

kiadta. 

 A következő évek kiemelt feladata a XI. Etele út 55. sz. alatti – a Budapesti Művelődési 

Központtal közösen használt – épületről szóló fenntartói döntés előkészítése.  

2.2. Üzemszervezés 

Könyvtáraink továbbra is átlagosan heti 24-56 órában, az év 270 napján tartanak nyitva, 

de az olvasói szokásokhoz igazodva 2018-ban néhány könyvtárnak megváltozik a 

nyitvatartási rendje (V/2. Belvárosi Könyvtár, XIX/1. Üllői úti könyvtár). A könyvtárak 

nyári nyitvatartását régiós szinten összehangoljuk. 

2.3. Szolgáltatásfejlesztés 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mint intézmény legfőbb célkitűzése, hogy olyan 

dinamikusan fejlődő tagkönyvtári rendszert alakítson ki, amely képes a XXI. század 

olvasói-használói igényeinek kielégítésére, s amely bizonyítani tudja a könyvtárak 

létjogosultságát az információs társadalom korában is.  

 Könyvtáraink törekednek arra, hogy minél szélesebb rétegek számára tegyék 

hozzáférhetővé tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásaikat, közvetítsék a 

közvetlen környezet értékeit, valamint működési területükön a legkülönbözőbb 

igényeket kielégítő közösségi térként szolgáljanak.  
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 Olvasóink megtartása, számuk növelése érdekében: 

o könyvtáraink nyitvatartási idejét igyekszünk a használók igényeihez igazítani; 

o könyvtárközi kölcsönzéssel és a FSZEK tagkönyvtárak közötti átkölcsönzés 

lehetőségével bővítjük az olvasók számára kölcsönözhető dokumentumok körét; 

o 2018 januárjától bevezettük a lejárat előtti értesítő e-email küldést mint 

kényelmi szolgáltatás; 

o törekszünk a távhasználat erősítésére, s ezáltal a használók még szélesebb 

körének elérésére: 

- saját szerkesztésű adatbázisaink honlapunkon keresztül korlátozás 

nélkül bárki számára elérhetők; 

- beiratkozott olvasóink számára előfizetett adatbázisaink közül többhöz 

is nyújtunk távoli hozzáférést; 

- törekszünk az e-dokumentumok szolgáltatásaink körébe történő minél 

teljesebb integrálására;  

o különböző szolgáltatásokkal segítjük a szociális vagy más okokból hátrányos 

helyzetűek könyvtári dokumentumhoz, kultúrához jutását:  

- „Könyvet házhoz” szolgáltatás;  

- vakok- és gyengénlátók részére hangoskönyv-kölcsönzési lehetőség;  

- felolvasógépek, Jaws program és Braille nyomtató;  

- olvasási kompetenciákat fejlesztő programok olvasási nehézségekkel 

küzdő diákoknak;  

- internethasználói kompetenciákat fejlesztő tanfolyamok 

munkanélkülieknek és időseknek;  

- beiratkozási kedvezmények rendszere a gyerekek, nyugdíjasok, 

különböző fogyatékkal élők, valamint a szociálisan rászorultak részére. 

o folyamatosan szélesítjük könyvtári programjaink skáláját, bővítjük a 

biblioterápiás foglalkozások helyszíneinek számát. 

 



 24 

3. Központi szolgáltatások 

3.1. Informatika 

3.1.1. Kiemelt feladatok 

1. Közreműködés a minőségirányítási munkacsoportok szakmai munkájában, valamint 

e tevékenység informatikai támogatása. 

2. Windows XP-s munkaállomások cseréjének befejezése. 

3. A szerverpark régi eszközeinek folyamatos kiváltása a konszolidált funkciók 

virtuális szerverekre történő fokozatos átterhelésével és új szerverek beszerzésével. 

4. 2018-ban fő feladat az új Corvina adatbázis szerver, valamint a digitális tartalmak 

tárolásához beszerzett tároló (storage) beüzemelése és az online olvasói 

szolgáltatásokat nyújtó publikus web-szerver korszerűsítése. 

5. Az EFOP projekthez kapcsolódó informatikai hátteret igénylő szolgáltatások 

szakmai támogatása. 

6. A Budapesti Művelődési Központ szakmai feladatainak helyszíni informatikai 

támogatása. 

3.1.2. Informatikai biztonság erősítése 

1. Informatikai szabályzatok, katasztrófaterv szükség szerinti aktualizálása.  (ld. pl. EU 

adatvédelmi irányelv). 

2. Új szabályzatok elkészítése a használatba vett (új) hardver/szoftver eszközök és a 

különféle intézményi folyamatok változásai által támasztott igényeknek 

megfelelően. 

3. Az adatmentési eljárások folyamatos és igény szerinti frissítése a mentésre kijelölt 

eszközök, adatok változásainak függvényében. 

4. További VLAN-ok kialakítása és új WiFi csatlakozási pontok létesítése a 

tagkönyvtárakban, az ingyenes WiFi használatnak a teljes könyvtári hálózatra 

történő kiterjesztése érdekében. 

5. A felhasználókat és számítógépeket nyilvántartó és azonosító új központi 

tartományi vezérlők cseréje az üzemeltetést végző partnerünk közreműködésével. 

3.1.3. A FSZEK informatikai rendszerének üzemeltetése 

1. Hálózat, szerverek, munkaállomások, perifériák és egyéb eszközök 
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a. Tagkönyvtári hálózati végpontok aktív eszközeinek korszerűsítése, az 

internetvonalak sebességének növelése (a minőségi WiFi-szolgáltatáshoz 

alapkövetelmény). 

b. A központi szolgáltatásokat biztosító eszközpark (szervergépek, hálózati 

eszközök) üzemeltetése, folyamatos karbantartása; kapcsolattartás out-sourcing 

partnereinkkel. 

c. A Corvina integrált könyvtári rendszert kiszolgáló szerverek működtetése. Új 

Corvina web-szerver beállítása a megújuló katalógus (OPAC3), valamint a 

távhasználati szolgáltatások biztosításához. 

d. Az ügyfélhívó rendszer üzemeltetése, rendszergazdai teendők biztosítása, 

esetleges bővítésének vizsgálata (pl. Központi Könyvtár Szociológiai 

olvasóterem) 

e. Központi hardver és szoftver felügyeleti szerverünk (SCCM) cseréje. 

f. A munkaállomások tervezett cseréjének folytatása, igazodva a folyamatosan 

elavuló hardverekhez és operációs rendszerekhez.  

g. Az internetterem számítógépeinek és mágneskártya-kezelő szoftvereinek 

cseréje. 

h. A jelenleg használt számla- és blokknyomtatók korszerűbb, csendesebb 

eszközökkel történő kiváltásának vizsgálata. 

2. Szoftverek és alkalmazások 

a. A Microsoft SCCM szerver alkalmazása az automatikus kliens operációs 

rendszer (Windows 7/10) frissítések területén is. 

b. Többcélú, intézményi szintű hibajegyrendszer bevezetése (az informatikai 

mellett anyag- és eszközigénylések, szállítások megrendelése, eszköz javíttatási 

(szerviz) lejelentések, központi rendezvények kiszolgálása, stb.). 

c. A Web2.0 szolgáltatásokban (közösségi és fotómegosztó oldalak, blogok, stb.) 

rejlő lehetőségek további kihasználásának vizsgálata. 

d. Az Office 365 felhő alapú levelező és csoportmunka rendszerrel kapcsolatos 

belső képzések, személyekre, munkaközösségekre szabott tematikus 

konzultációk folytatása a felhős alkalmazások minél hatékonyabb és teljesebb 

gyakorlati alkalmazása érdekében. 

3. Együttműködés más osztályokkal 

a. A Műszaki osztállyal együttműködve: 
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- A központi (Reviczky utcai) szerverterem klímahelyzetének javítása (a 

hűtőkapacitás növelése). 

- Rendszertelepítés és üzemeltetési feladatok végzése, lokális hálózatok 

karbantartása. 

b. A Műszaki osztály tevékenységének informatikai támogatása, a Gazdasági és 

Műszaki Igazgatóságok közös rendszergazdájának távollétében helyettesítési 

feladatok ellátása. 

c. Informatikai közbeszerzések szakmai menedzselése, együttműködésben a 

megbízott közbeszerzési szakértővel. 

d. Közreműködés a Központi Könyvtár (és benne a Zenei Gyűjtemény) egységes 

videofelügyeleti rendszerének megújításában, cseréjében. 

4. Egyéb feladatok, szolgáltatások 

a. Informatikai ügyelet biztosítása a könyvtárak nyitvatartási idejében. 

b. A rendezvények informatikai támogatása (a szervezők igényei szerint). 

c. Olvasói- és példányvonalkódok nyomtatása. 

d. A könyvtár által nyújtott szolgáltatások és ezek informatikai támogatásának 

folyamatos harmonizációja az olvasói igények minél jobb támogatása 

érdekében. 

5. Eszközbeszerzések, licencek 

a. A központi épületekben: 

- Könyvszkenner beszerzése (tartozékokkal, célszoftverekkel) digitális 

tartalmak létrehozásához. 

- Önkiszolgáló olvasói lapolvasó (szkenner) üzembe állítása a Központi 

Könyvtárban. 

- Irodai terek gépparkjának folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti 

cseréje, bővítése. 

- Az RFID alapú automata dokumentumvisszavételi rendszer további 

fejlesztésének vizsgálata a szakma által megfogalmazott igények, elvárások 

alapján. 

b. A könyvtári hálózat számítógép-igényének kielégítése (az éves 

előirányzatoknak megfelelően a központtal együtt összesen kb. 200 db 

munkaállomás). 
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c. A tagkönyvtárak hálózati végpontjainak korszerűsítése az aktív eszközök 

folyamatos és tervezett cseréjével, további új switch-ek beszerzésével, távolról 

is menedzselhető UPS-ek telepítésével. 

d. Felhasználói célú fejlesztések: 

- Mobil eszközök (tabletek) vásárlása használói foglalkozások, képzések 

támogatása céljából. 

- Chippel/RFID-val ellátott olvasói plasztikkártyák használatának bevezetése 

és a jelenlegi papír alapú olvasójegyek fokozatos kivezetése: vizsgálat, 

előtanulmányok, költségterv. 

e.  Elavult és/vagy megszűnő gyártói támogatású szoftverek frissítése, 

aktualizálása. 

f. Az adActa rendszer felhasználói körének felülvizsgálata és szükség esetén új 

licencek beszerzése. 

g. Hitelesítést igénylő funkciójú szerverek számára központi hitelesítés 

(certificate) beszerzése. 

3.1.4. Könyvtár-informatikai feladatok 

1. A könyvtár-informatikai fejlesztési javaslatok, és egyéb könyvtár-szakmai igények 

egyeztetése szakmai fórumokon, továbbítása a fejlesztők felé. 

2. A meglévő honlap tematikus portáloldalai, mobiloldala, angol nyelvű felülete, 

intranet és főoldal gondozása, látogatottsági adatok összesítése. A portálra felkerülő 

információk napi frissítése: statisztikák, díjtáblázatok és tájékoztatók. 

3. A FSZEK-honlap portál programjának lecserélése, a szerkezet és design 

megújításának szakmai koordinálása. 

4. A megújult honlap szerkesztőség továbbképzése, konzultációk szervezése. 

5. A Corvina IKR kliensoldali programjai használatának támogatása, verzióváltások 

menedzselése. 

6. A Corvina tesztadatbázis újraépítése az új verziók teszteléséhez. Javaslatok 

specifikálása, egyeztetés a fejlesztésekről. Hibafeltárás. Jogosultsági rendszer 

gondozása. Új modulok és programrészek tesztelése. 

7. Az előfizetett online tartalmak – folyóiratok, adatbázishasználat, e-book, - 

szolgáltatásával kapcsolatos technikai segítségnyújtás, kapcsolattartás a 

szolgáltatókkal, oktatásszervezés. 

8. A minőségbiztosítás informatikai támogatása. 
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9. Az informatikai eszközökkel mérhető használati statisztika biztosítása 

adatszolgáltatásokhoz, jelentésekhez.  

3.1.5. Jogtiszta szoftverek használata 

1. Egységes szoftverhasználat támogatása rendszerkövetési szerződésekkel. 

Kapcsolattartás a fejlesztő cégekkel: Corvina IKR, portál, tűzfal, iktató, tartományi 

rendszer. 

2. A szoftverlicenc-nyilvántartás, szoftverleltár készítés, licencgazdálkodás SCCM 

szerver alapú támogatásának kialakítása. 

3. Központi vírusvédelem, spamszűrés menedzselése, verziókövetés. 

3.1.6. Oktatás, továbbképzés 

1. Az osztály munkatársainak részvétele továbbképzéseken, tanfolyamokon. Új 

informatikai lehetőségek feltérképezése, bevezetésére javaslatok kidolgozása. 

2. A munkatársak távoktatási keretben működő belső képzésének kialakítása, 

tanfolyamok oktatási segédleteinek és online tesztek biztosítása. 

3. Folyamatos képzés, továbbképzés szervezése az egységes szolgáltatási rend 

támogatására és a szoftverek új verzióinak megismertetésére a Központi 

Könyvtárban és a tagkönyvtárakban szolgálatot teljesítő könyvtárosok számára. 

4. Az Ötpacsirta utcai épület oktatótermében szervezett egyéb informatikai jellegű 

tanfolyamok támogatása. 

3.1.7. Országos szakmai egyesületek munkájának támogatása 

1. A MOKKA, ODR, MATARKA országos könyvtári rendszerek építésének, 

használatának informatikai támogatása. 

2. A Corvina fejlesztések koordinálása országos szinten. 

3. A FSZEK képviselete a HungarNet Egyesületben, egyéb informatikai és könyvtár-

informatikai témájú rendezvényeken. 

4. A szakma megismertetése a FSZEK informatikai szakmai tevékenységével 

(Networkshop, konferenciák, publikációk). 

5. Az országos (magyar) könyvtári stratégia alapján az FSZEK-re háruló feladatok 

elvégzése. Együttműködő részvétel az Országos Könyvtári Platform programban. 
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3.2. Szerzeményezés, feldolgozás 

3.2.1. Kiemelt feladatok  

1. A központi szerzeményezés és feldolgozás folyamatos működtetése a FSZEK 

valamennyi tagkönyvtára számára. 

2. Az országos szakkönyvtári rendszer működésével kapcsolatos jogszabályok, 

egyezmények figyelembevétele a szerzeményezésben és feldolgozásban. 

3. Közbeszerzések előkészítése folyóiratok és könyvek beszerzéséhez. 

4. Részvétel a Minőségirányítási Tanács munkájában. Két munkacsoportban vesz részt 

az osztály, a Folyamatmenedzsment munkacsoportban és az Eredmény-kritérium 

munkacsoportban. 

5. Részvétel az e-kölcsönzés bevezetésének kidolgozásában. 

6. Részvétel az adatbázis munkacsoport munkájában. 

7. Szakmai- és házi szabályzatok készítése, meglévők módosítása; felkészülés az 

FRBR modell alapú RDA katalogizálási gyakorlat bevezetésére. 

8. Részvétel az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság munkájában.  

9. Részvétel a Corvina IKR-t használó könyvtárak munkamegbeszélésein, 

vitafórumain.  

10. A Corvina IKR moduljainak szakmai felügyelete: 

a. katalogizálási-, katalógus-, szerzeményezési- és periodika moduljainak 

működésével kapcsolatos hibák feltárása, új verziók tesztelése, bevezetése, 

alkalmazása, új indexek kialakítása; 

b. a Corvinában tárolt adatok lekeresését biztosító statisztikai modul tesztelése; 

c. részvétel az objektumszerver és a scan modul bevezetésének kialakításában; 

d. részvétel a Köztaurusz betöltésének, a tárgyszavak cseréjének tesztelésében, a 

tárgyszórendszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos szakmai 

egyeztetésekben, szakmai megállapodások kidolgozásában. 

11. Részvétel az Országos Könyvtári Platform (OKP) kialakításában. 

12. Részvétel a MOKKA és az ODR feldolgozással kapcsolatos munkáiban.  

13. Részvétel a nemzeti adatbázisok építésében és fejlesztésében, a MATARKA és a 

HUMANUS fejlesztésében a 30/2014.sz. EMMI rendeletnek megfelelően. 
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3.2.2. Gyűjteményszervezés, szerzeményezés 

Kiemelt területek:  

 a szociológia szakkönyvtáraként a szociológia nyomtatott és digitális 

dokumentumainak lehető legteljesebb körű beszerzése,  

 Budapest helyismereti dokumentumainak folyamatos beszerzése, 

 digitális dokumentumok számának növelése, 

 hátrányos helyzetű olvasók számára beszerezhető dokumentumok 

(hangoskönyvek, öregbetűs könyvek) számának növelése. 

 

3.2.2.1. Állományelemzés, állománygazdálkodás, állományvédelem  

1. Deziderátajegyzékek összeállítása a pótlandó művekről, hiánylisták, kártérített 

dokumentumok listái valamint előjegyzési listák alapján. A pótlást más könyvtárak 

állományából (állománygazdálkodás) és vásárlással, illetve - amennyiben 

lehetséges - a digitalizált változat megvásárlásával (e-book) oldjuk meg.  

2. A tagkönyvtári hálózatban selejtezett, 1949 előtti dokumentumok 

fölöspéldányjegyzékeinek benyújtása a Könyvtári Intézet Kutatási és 

Szervezetfejlesztési osztályára.  

 

3.2.2.2. Központi beszerzés, törlés  

1. A magyar nyelvű könyvek 2017-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásának 

nyertesétől, a Líra Könyv Zrt.-től heti rendszerességgel fogadjuk az ajánlati listákat. 

A nem kötelező kiadók műveit egyéb források útján is beszerezzük.  

2. A hazai és külföldi kiadású idegen nyelvű könyvek beszerzése a 2017-ben 

lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesétől, a Prospero Könyvei Kft.-től. 

3. A 2017-ben lefolytatott folyóirat közbeszerzési pályázat nyerteseivel történő 

folyamatos kapcsolattartás, reklamációk intézése: 

 magyar nyelvű folyóiratok esetében a szállító cég a Magyar Posta Zrt.. 

 külföldi folyóiratok esetében a szállító cég a Suweco. 

4. Az állománygyarapításra fordítható költségvetési források felkutatása, 

dokumentum-beszerzésre kiírt pályázatok figyelése. 

5. A FSZEK egyes tagkönyvtáraiba érkező ajándékkönyvek állományba vétele. 

6. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak támogatásával kiadott könyvek 

ajándékpéldányainak folyamatos fogadása. 
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7. Részvétel a Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak állománykivonásában, az ezzel 

kapcsolatos munkafolyamatok végzése. 

3.2.3. Katalogizálás, feldolgozás  

3.2.3.1. Kurrens feldolgozás 

Kiemelt területek: 

 A könyvtár gyűjtőkörébe és szolgáltatási körébe tartozó digitalizált 

dokumentumok katalogizálása. 

 Az ADT Plus, MERSZ és egyéb előfizetett adatbázisainkból kijelölt digitalizált 

dokumentumok katalogizálása. 

 A Hungaricana adatbázisból kijelölt digitalizált folyóiratok katalogizálása. 

 A szakbibliográfiák által kijelölt dokumentumok analitikus feltárása. 

 

Formai feltárás  

1. A FSZEK gyűjtőkörébe illő, bármely tagkönyvtár állományába bekerülő 

dokumentumok folyamatos és gyors formai feldolgozása.  

2. A Központi Könyvtár állományába kerülő speciális (vállalati, szürke) irodalom, 

valamint az idegen nyelvű könyvek formai feltárása.  

3. A megrendelt távoli hozzáférésű elektronikus dokumentumok feldolgozása, illetve 

URL címeinek rögzítése.  

4. Az AV dokumentumok formai feltárása és tárgyszavazása. 

 

Tartalmi feltárás 

A Feldolgozó csoporthoz beérkező valamennyi új dokumentum tartalmi feltárása.  

 

Analitikus feldolgozás 

1. A TÁMOP pályázatban megvalósult adatbázis-konverziókból adódó adatbázis-

javító munkák folytatása. 

2. Szépirodalmi gyűjteményes kötetek analitikus feltárásának folytatása.  

3. Analitikus rekordok készítése szakbibliográfiák számára; máshol létrehozott 

rekordok szakmai ellenőrzése.  

4. Idegen nyelvű szociológiai szerzői gyűjtemények analitikus feltárásának folytatása.  
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3.2.3.2. Retrospektív feldolgozás, adatbázis-javítás  

1. Az adatbázisok folyamatos és rendszeres karbantartása, javítása: különféle okokból 

többször rögzített tételek összevonása, authority-k egységesítése, gondozása.  

2. A rövid rekordok kiegészítése, figyelembe véve a retrospektív feldolgozás 

feladatait. 

3. Budapest Gyűjteményben lévő, a Corvina IKR-ben formai és tartalmi feltárással 

nem rendelkező kották retrospektív konverziója. 

4. Tervszámok:  

 rekordkiegészítés céduláról: 5000 db 

 konverziók miatti javítások: kb. 20000 rekord 

 Budapest Gyűjtemény kottáinak retrospektív feldolgozása: kb. 600 rekord 

 

4. Gazdálkodás 

4.1. Kiemelt feladatok 

 A 2017. évi beszámoló és a 2018. évi költségvetés elkészítése.  

 Az EFOP-3.3.3-VEKOP/16. projekttel kapcsolatban a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal 

konzorciumban végrehajtandó, európai uniós támogatással finanszírozott szakmai 

projekt gazdasági vonatkozású feladatainak továbbvitele. Ezzel szoros összefüggésben 

a gazdasági terület szabályzatainak felülvizsgálata, a szükséges módosítások 

végrehajtása. 

 A Budapesti Művelődési Központ gazdasági feladatainak vitele, valamint a Városháza 

Kiadó tovább bővült tevékenységi köre hátterének biztosítása. 

 A három intézmény közötti megfelelő kommunikáció és kapcsolattartás kialakítása a 

folyamatos munkavégzés érdekében.  

 A 2018. évben a jogszabályi előírások változása mellett módosítani kell a 

szabályzatainkban, eljárásrendjeinkben az európai uniós forrás törvényes 

felhasználásának biztosítása, figyelemmel kísérése, valamint az elszámolást segítő 

részelszámolások naprakészsége érdekében.  

 A beszámoló és a 2018. évi havi és negyedéves beszámolók elkészítése a Magyar 

Államkincstár KGR programjában bevezetésre kerülő módosítások következtében 

megjelenő változások miatt új ismeretek elsajátítását igényli. 
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4.2. Számvitel 

 A számviteli nyilvántartások vezetésével - az új, államháztartási sajátosságokat 

fokozottan követő program alkalmazásának elsajátítása mellett - a vezetői döntések 

megalapozottságának segítése és a beszámolók, adatszolgáltatások mindenkor 

határidőre való teljesítése. A számviteli terület nyilvántartásaiból, adatszolgáltatásaiból 

a döntések meghozatalához szükséges és a működés zavartalanságát biztosító vezetői 

információk mindenkori rendelkezésre állásának biztosítása. 

 Kiskincstári adatszolgáltatás további pontos, folyamatos végrehajtása a likviditás 

megőrzésének állandósítása érdekében  

4.3. Pénzügyi terület 

 Kintlévőségeink csökkentése érdekében fokozott figyelmet fordítunk a 

könyvtárhasználók késedelmes teljesítésének rendezésére, a fizetési felszólítások, a 

fizetési meghagyások azonnali és folyamatos kibocsátására. Ebbe beletartozik a beadott 

fizetési meghagyásokkal kapcsolatban felmerült hiánypótlások és ellentmondások 

megválaszolása, online kapcsolattartás a közjegyzőkkel.  

 A jogszabályi háttér folyamatos és jelentős mértékű változásából eredően továbbra is 

feladat a pénzügyi-, a számviteli-, a munkaügyi- és a bérszámfejtő rendszer területén az 

összetett, átfogó analitikus rendszer végleges kialakítása, naprakész vezetése, majd 

szükségszerű fejlesztése. A pénzügyi- és a számviteli területen sor kerül az EcoStat 

nyilvántartó rendszer bevezetésére és naprakész vezetésére. 

4.4. Munkaügyi terület 

 A Magyar Államkincstár működtetésében lévő rendszer folyamatos programváltása 

melletti munkavégzésre kényszerülünk, amely várhatóan a 2018. évben is folytatódik. 

Ez jelentős feladat elvégzését teszi szükségessé a munkaügyi nyilvántartó- és 

bérszámfejtő rendszerben:  

o az év elején jelentkező szokásos feladatok mellett korrigálni kell az adatbázis 

átfordításából keletkező hibákat, a téves számfejtés elkerülése érdekében soron 

kívül felül kell vizsgálni a dolgozók adatait a programban,  

o végre kell hajtani a kötelezően előrelépők, a minimálbért, illetve garantált 

bérminimumot el nem érők illetményeinek módosítását, valamint a szabadságok 

megállapítását a tárgyévre. 
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 A Magyar Államkincstár által történt hibás adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

ellenőrzések végrehajtása, számfejtési egyeztetések.  

 

5. Műszaki üzemeltetés 

5.1. Kiemelt feladatok 

 Az üzemfenntartási tevékenység teljes területén a hiányzó státuszok betöltése, mert 

enélkül a karbantartási, takarítási, ruhatári és portaszolgálatos feladatok megfelelő 

szintű ellátása veszélybe kerül. 

 A 2 fős mobil takarítói szolgálat létszámának feltöltése, tevékenységének 

optimalizálása, kapacitásának minél nagyobb kihasználása, és általában a takarítási 

tevékenység színvonalának emelése. 

 A két központi épület kazánházának távfelügyelettel történő üzemeltetése, ami által a 

fűtői tevékenység kiváltható, a négy fős fűtői létszám más, megerősítésre szoruló 

területre átcsoportosítható. 

 A kávézó esetleges bérbeadásához értékbecslést rendeltünk meg a BFVK Zrt-től. 

5.2. Egyéb üzemeltetési feladatok 

 Állományvédelem: folyamatosan szereljük fel az új áruvédelmi kapukat és 

riasztórendszereket, elsősorban az újonnan megnyíló, illetve felújított könyvtárakban. 

A Központi Könyvtár RFID rendszerű visszavételezési pontjainak hatékonyabb 

működéséhez – a tavaly év végén megrendelt könyvkonténerek kiegészítéseképpen – 

tervezzük automatizált szállítószalagok beépítését. 

 Kötészet: a Kötészeti csoport teljesítménye 2018-ban várhatóan tovább csökken majd, 

mert az eddigi két betöltetlen státusz mellett tavasszal - nyugdíjazás miatt – két másik 

is megürül. Hiányszakmáról lévén szó a státuszok betöltése nehézséget jelent. 

 Dekoráció: a Dekorációs csoport – amely Ferenczi Sándorné tavaly bekövetkezett 

halála óta egy főre fogyatkozott – 2018-ban is a kiállítások arculati anyagainak, 

feliratainak elkészítésében nyújt segítséget, több könyvtárban végzi el a teljes felirati és 

információs rendszer cseréjét, kültéri cég- és nyitvatartási táblát, valamint alkalmi 

megállító táblát készít. 
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6. Belső ellenőrzés 

6.1. Kiemelt feladatok  

 A vizsgálatok során kiemelten ellenőrzi a belső kontrollrendszerek működését, 

hatékonyságát, gazdaságosságát és eredményességét; azok javítása, továbbfejlesztése 

érdekében javaslatokat fogalmaz meg. 

 Az ellenőrzés nagy hangsúlyt fektet továbbá az Intézmény rendelkezésére álló 

erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyonmegóvás és a gyarapítás vizsgálatára, 

elemzésére, valamint az elszámolások megfelelőségének, a beszámolók valódiságának 

ellenőrzésére. 

 Az ellenőrzés kiemelten magába foglalja a Budapesti Művelődési Központ 

gazdálkodásának ellenőrzését is. 

6.2. Egyéb feladatok 

 A Városháza Kiadó tevékenysége, a kötészeti tevékenység, a hálózati tagkönyvtárakban 

lévő pénzkezelő helyek pénzforgalma, a karbantartási, kisjavítási tevékenység, a 

munkaerő- és bérgazdálkodási tevékenység, valamint a leltározási tevékenység 

ellenőrzése. 

 2018-ban a tervnek megfelelően végezzük a tagkönyvtárakban a könyv- és AV-leltárt. 

 Kiemelt feladatot jelent a Központi Könyvtár teljeskörű leltárának befejezése a rakári 

állományok leltározásával.  

 Tanácsadói tevékenység keretében a vezetők munkájának folyamatos segítése: 

o jogszabályok értelmezéséhez magyarázat nyújtásával, 

o belső szabályzatok véleményezésével,  

o a szervezeti működésben rejlő kockázatok csökkentésére, a munkafolyamatba 

épített előzetes és utólagos, valamint a vezetői ellenőrzés hatékonyságának 

növelése érdekében kiépítendő kontroll pontokra tett javaslatokkal. 

 A 2018. évre tervezet vizsgálatok száma 24 db. 
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7. Humánerőforrás  

7.1. Kiemelt feladatok 

 A szervezeti szintek (központi szolgáltató egységek, a Központi Könyvtár, a régiók és 

a tagkönyvtárak) közötti együttműködés javítása a folyamatok, a rendszerek és a 

kommunikáció fejlesztésével. 

 A Minősített Könyvtár cím elnyerése érdekében végzett munka.  

 Szakmai utánpótlás biztosítása a szegedi, budapesti és debreceni egyetemekkel kötött 

megállapodások alapján. 

 Előkészítjük a pécsi és az egri egyetemekkel való együttműködést. 

7.2. Munkaerő-gazdálkodás 

 Az intézménynek működését úgy kell biztosítania, hogy közben az aktív foglalkoztatási 

lehetőségekre (közfoglalkoztatás, átképzés, stb.) fordított összeg nem emelkedett, sőt a 

közfoglalkoztatás jövője a jelenlegi helyzet ismeretében bizonytalan. 

 2018-ban is várható a 40+ program, valamint korhatáros nyugdíj miatt a tapasztalt 

szakemberek távozása az intézményből. Utánpótlásuk során komoly nehézséget okoz a 

fiatal szakemberek hiánya, illetve megtartásuk nehézsége, ami elsősorban a szűkös 

anyagiakra vezethető vissza Ez komoly veszélyt jelent a szakmai utánpótlás biztosítása, 

a korfa javításának terén. 

 A szakmai munkakörökben egyre nagyobb szükség mutatkozik az önkéntesek 

bevonására is.  

 Újra kell gondolni, és szélesíteni azon tevékenységeket, amelyekben a közérdekű 

önkéntes diákok, és az intézmény is megtalálja az érdekeltségét. 

 A foglalkoztatás területén továbbra is kiemelt figyelmet szán az intézmény az egyenlő 

bánásmód követelményének betartására, különös tekintettel a munkához való 

hozzájutásban, így a nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, a 

gyakornoki programban való részvétel lehetőségének biztosításával. 

7.3. Képzés – továbbképzés – oktatás 

7.3.1. Szakmai képzések, továbbképzések  

2018. január 1-jén lépett hatályba a 32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek 

továbbképzéséről. A rendelet 2. § (1) szerint a kulturális intézmény vezetőjének a kulturális 
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szakemberek továbbképzésének tervezése és az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében 

ötévenként képzési tervet, valamint minden naptári évre beiskolázási tervet kell keszítenie. E 

feladatok először 2018-ban hárulnak az intézményre.  

7.4. Információközlés kötelezettsége  

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiemelten kezeli a munkavállalók, a helyi KKDSZ és a 

Közalkalmazotti Tanács tájékoztatását minden olyan tényről, körülményről, illetve azok 

változásáról, mely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentős. 

Ehhez az intézmény vezetése felhasználja a belső kommunikációra létrehozott és mindenki 

számára elérhető intranetes felületet, valamint nagy figyelmet fordít a szóbeli tájékoztatásra is. 

8. Kapcsolatok 

8.1. Intézményi, lakossági kapcsolatok  

 Rendszeres kapcsolattartásra törekszünk a kerületi önkormányzatokkal, 

tevékenységünkről tájékoztatjuk őket.  

 Feladatmegosztás keretében együttműködésre törekszünk a fővárosban működő 

kulturális intézményeivel, különös tekintettel a budapesti közgyűjteményekkel történő 

kooperációra. 

 Szoros kapcsolatot tartunk fenn az óvodákkal, alap-, közép- és felsőfokú oktatási 

intézményekkel, több helyen az újonnan alakult tankerületek vezetőivel is megtörtént a 

kapcsolatfelvétel. 

 A kerületek és szociális szolgáltató intézményeik a „Könyvet házhoz” programunk fő 

partnerei.  

 Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot (kiállítási kölcsönzés, információcsere) a 

fővárosban működő közgyűjteményekkel, kiemelt társintézményi együttműködés 

tartunk fenn Budapest Főváros Levéltárával és a Budapesti Történeti Múzeummal, 

különös tekintettel a Topotéka nemzetközi programra és az Időgép projektre.  

 Könyvtáraink jó viszonyt ápolnak a kerületek civil szervezeteivel. A kerületi 

helytörténeti gyűjtemények szoros együttműködésben dolgoznak a Budapest 

Gyűjteménnyel. A Goethe- és a Milestone Intézet elsősorban programalapú 

együttműködések részesei, míg az Engame Akadémia, a Fulbright Intézet, az Andrássy 

Gyula Német Nyelvű Egyetem és a TEMPUS Közalapítvány Továbbtanulási 
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információs szolgáltatásunk működését segítik információnyújtással. A Francia Intézet 

reményeink szerint továbbra is dokumentumadománnyal támogatja könyvtárunkat. 

 Tovább erősítjük hagyományosan erős szakmai kapcsolatainkat a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Gyerekkönyvtáros szekciójával, a Magyar Szociológiai 

Társasággal és a Magyar Olvasástársasággal (HUNRA); Zenei Gyűjteményünk révén 

együttműködünk a Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvánnyal és a Mahler Társasággal.  

8.2. Szakmai kapcsolatok  

8.2.1. Hazai szakmai kapcsolatok 

 Részt veszünk a hazai szakmai szervezetek munkájában (MKE, IKSZ, Közkönyvtári 

Egylet, MOKKA), valamint az EMMI koordinálta feladatok végrehajtásában a 

könyvtárügyet érintő kérdések megoldásának elősegítése érdekében. 

 EFOP együttműködésben: a Szentendrei Szabadtéri Múzeummal, az OSZK Könyvtári 

Intézettel, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal és a megyei könyvtárakkal. 

8.2.2. Nemzetközi szakmai kapcsolatok 

 Ápoljuk és tovább erősítjük meglévő nemzetközi szakmai kapcsolatainkat (IFLA, 

METLIB, LIBER), s újabbak létesítésére is törekszünk. 

 Kezdeményezőleg lépünk fel a Budapesthez érkező textvérvárosi kezdeményezések 

könyvtárszakmai programjaival kapcsolatban (Peking, Szkopje, Szentpétervár, 

Moszkva). 

8.3. Média- és sajtókapcsolatok  

 Kidolgozzuk éves kommunikációs tervünket. 

 A rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében a FSZEK hagyományos értékeit, 

egyediségét, korszerű állományát és szolgáltatásait bemutató kampányokat bonyolítunk 

le. 

 Kialakítjuk a médiafelelősök rendszerét a PR tevékenység jobb koordinációja és 

hatékonyabbá tétele érdekében. 

 Újragondoljuk a könyvtár közösségi oldalakon való jelenlétének módját, a fejlesztés, 

erősítés lehetőségeit. Törekszünk a web2.0 eszközök hatékonyabb kihasználására. 

 Rendszeresen megjelenünk az országos és a kerületi médiumokban. 

 Nagyobb rendezvényeinket programajánló magazinokban és portálokon is 

népszerűsítjük (Litera.hu, Pesti Est, Port.hu, Fidelio). 
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9. Rendezvények, programok  

 Az EFOP projekt keretében megvalósuló programok, rendezvények. 

 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Internet Fiesta programjának országos 

koordinálása évek óta a FSZEK vállalása. 

 Részvétel az országos szakmai és kulturális programokon. 

 A Cziffra-kód elnevezésű, Liszt Ferencről szóló vetélkedő megszervezése és 

lebonyolítása a MOM Kulturális Központtal és az ELTE BTK Zenei Tanszékével 

együttműködve a Központi Könyvtár Zenei gyűjteményében. 

 Az elmúlt négy évben sikeres Művelődési Élménytábort 2018-ban is megszervezzük, 

ezúttal Pilisszántón, a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

közös programjaként. Feladatunk az egy hetes turnus programjának összeállítása, 

valamint két munkatársunk közreműködésével részvétel a tábor lebonyolításában. 

 Évfordulókhoz kötődő programok: 

o Mándy Iván születésének 100. évfordulója 

o Szabó Ervin halálának 100. évfordulója 

o Kaffka Margit halálának 100. évfordulója 

o Hamvas Béla halálának 50. évfordulója 

 Továbbra is folytatjuk a Fővárosi Önkormányzat Iskolakapun kívüli programsorozata 

keretében a könyvtárunkhoz tematikailag közel álló rendezvények szervezését 

középiskolások számára. Tervezett programjaink:  

o Írókurzus 14-18 éveseknek - a 2017-es programsorozat nyilvános kvízjátékkal 

egybekötött zárórendezvénye Szabó T. Anna, Dragomán György és Lackfi 

János közreműködésével  

o olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése középiskolás diákoknál 

o diákkonferencia az olvasási kompetenciákról 

o személyiségfejlesztő tréning középiskolásoknak  

o francia nyelvű társalgási klub a Francia Intézet közreműködésével - a 2017-ben 

megkezdett sorozat folytatása 

o adatbázis-használati vetélkedő 

o Önismeret és képzelet: képregényrajzolás a ManzArt rajziskola 

közreműködésével 
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 IV. kerületi Király utcai könyvtárunk idén januárban is megrendezi immár 

hagyományos, nagysikerű „Éjszaka a könyvtárban” rendezvényét A Magyar Kultúra 

Napja alkalmából. 

 Kapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeihez, rendezvényeihez (Belvárosi 

Művészeti Napok, Budafoki Napok, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, 

Angyalföldi Napok, Kőbányai Szent László Napok, Havanna Napok). 

 

A könyvtár tervezett költségvetési adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

Az összesített kapcsolódó szakmai mutatókat a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

Budapest, 2018. február 26.  

  

 

 

 Dr. Fodor Péter 

   főigazgató 
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Központi Könyvtár 

 

1. Kiemelt feladatok 

 A könyvtár 2014-2020-ra szóló stratégiai tervében foglalt ütemezett feladatok 

végrehajtása. 

 Részvétel a könyvtár minőségbiztosítási tevékenységben. 

 A 2018. év kiemelt feladata a Központi Könyvtár teljeskörű állományleltárának 

befejezése. Az utolsó ütem több mint 500.000, raktárakban tárolt dokumentum 

fordulónapi, teljes körű állományellenőrzését jelenti. A nagyságrend miatt - és mert az 

állomány 2/3 része sem vonalkóddal, sem RFID-val nem rendelkezik, - a munkát egész 

évre tervezzük, több osztály bevonásával. 

 Az Ötpacsirta u. 4. szám alatti Pálffy-palota felújítása miatt a Zenei Gyűjtemény 

átköltözésének megszervezése, lebonyolítása, valamint a felújítás ideje alatt a Zenei 

Gyűjtemény szolgáltatásainak folyamatos működtetése, rendezvényeinek lehetőségek 

szerinti biztosítása a Wenckheim-palotában. 

 Az RFID automata visszavétel új bokszainak üzembe helyezése. Az új bedobó szenzoros 

dobozainak üzembehelyezésével a könyvek élettartama remélhetőleg érzékelhetően 

növekedni fog. 2018 folyamán az önkiszolgáló visszavételi rendszert a könyvek 

futószalagos továbbításával tervezzük kiegészíteni. 

 Önkiszolgáló szkenner-park szakmai megtervezése. Az Országgyűlési Könyvtárban 

működő olvasóbarát rendszer mintájára másoló szkennereinket hálózatba szervezzük, az 

Informatikai osztállyal közösen kialakítjuk a szolgáltatás rendszerét, összekapcsolva a 

Corvina nyilvántartásaival. 

 Budapest Gyűjtemény: 

o Részvétel a Budapest Főváros Levéltárával és a Budapesti Történeti 

Múzeummal közös Időgép és Topotéka projektben. Az 1916-os címtár adatainak 

elhelyezése kereshető vektoros térképen, és részvétel az IDŐGÉP-szoftver 

fejlesztésében. 

o A Ballagi-gyűjteményben szereplő művek digitalizált változatainak rögzítése és 

közzététele a manda.db-ben, továbbá a könyvtár OPAC-ján keresztül (kb. 1000 

kiadvány). 
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o A képarchívum és egyéb digitalizált dokumentumok közzététele intézményi, 

nemzeti (MANDA, HUNGARICANA) és nemzetközi (EUROPEANA) 

adatbázisokban, valamint közösségi médiában (Facebook, Flickr.com, 

Issuu.com). 

 Zenei gyűjtemény: 

o Cziffra-kód elnevezésű művelődéstörténeti vetélkedő lebonyolítása a MOM 

Kulturális Központtal és az ELTE Ének-zenei Tanszékével együttműködve. 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés 

2.1. Strukturális változások 

Folyamatosan elemezzük a munkaszervezet hatékonyságát. A könyvtár szolgáltatási 

teljesítőképességének megőrzése érdekében elvégezzük a szükséges szervezeti 

átalakításokat. A minőségbiztosítás keretében 2018-ban elkészülnek a munkafolyamat-

leírások, ezeket az átszervezések során figyelembe vesszük. 

2.2. Üzemszervezés 

 Folytatjuk az állomány forgalmának rendszeres vizsgálatát, az állomány mobilizálását a 

raktárak, a tápraktár és a könyvkiválasztó övezetek között. 

 Folytatjuk az osztályokon átívelő projekteket. 2018-ban a minőségbiztosításal 

kapcsolatos feladatok kapnak prioritást, de szervezeti egységektől függetlenül közös 

munka várható az állománygazdálkodás terén, a rendezvényszervezésben és a használói 

forgalom szervezésében is. 

 A Zenei gyűjtemény ideiglenes átköltözése miatt át kell alakítani a Gyűjtemény és a 

Központi Könyvtár szolgáltatási struktúráját. Biztosítani kell a Zenei gyűjtemény 

rendezvényeinek szervezését a lehetőségek függvényében, de rendszeresen, hogy a 

kialakult törzsközönség figyelmét és érdeklődését fenntartsuk a felújítás ideje alatt is. 

2.3. Szolgáltatásfejlesztés 

 Megvizsgáljuk egy chip kártyás, fényképes olvasójegy bevezetésének lehetőségét. 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja kapcsán: 

o Folyamatosan karbantartjuk és frissítjük a Központi Könyvtár oldalán elérhető 

információkat, aloldalakat, blogokat és linkgyűjteményeket.  
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o Gondozzuk a központi portálról elérhető linkgyűjteményt. Törekszünk az 

internetes források minél szélesebb körű összegyűjtésére és strukturált formában 

történő megjelenítésére, különös tekintettel a társadalomtudományi, a 

szociológiai, a várostörténeti és a zenei szakirodalomra. 

o Összegyűjtjük, frissítjük a folyóirat-linkeket, újabb folyóirat-adatbázisokat 

teszünk elérhetővé az olvasók számára. 

 Híradás a programokról: 

o A régiókkal együttműködésben szerkesztjük és havi rendszerességgel kiküldjük 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös hírlevelét. Emellett folyamatosan 

üzemeltetjük a Sárkányos gyerekkönyvtár és a Zenei Gyűjtemény hírlevelét is. 

o A Központi Könyvtár Facebook oldalán rendszeres tájékoztatást nyújtunk 

programjainkról, új adatbázisainkról és szolgáltatásainkról. Az egyes 

gyűjtemények önálló Facebook oldalt is működtetnek. 

 Csoportos foglalkozások, látogatások: 

o Folytatjuk – megújuló tartalommal – a használóképzést (internet- és 

könyvtárhasználati ismeretek) és az online adatbázisok bemutatását, valamint 

pályázati források függvényében több alkalommal Web 2.0-ás foglalkozásokat 

tartunk. 

o A Sárkányos gyerekkönyvtárban az óvodai, általános- és középiskolai csoportok 

részére drámapedagógiai foglalkozásokat tartunk, s fogadjuk az óvoda- és egyéb 

pedagógiai képzés keretében hozzánk érkező főiskolai-egyetemi hallgatókat is.  

o Folytatjuk a 2014-ben elindult biblioterápiás foglalkozásainkat. 

o Szeretnénk kihasználni a kulturális turizmus fellendülését Budapesten. 

Továbbra is folytatjuk a szakmai és nem szakmai látogatócsoportok vezetését, 

bemutatjuk a Wenckheim-palotát és lehetőség szerint a Pálffy-palotát is. A 

Kulturális Örökség Napjaihoz hasonló vezetéseket szervezünk más 

időpontokban is. 

 A Budapest Gyűjteményben: 

o Bővítjük az interneten elérhető digitális tartalmainkat: 1914 és 1920 között 

megjelent plakátokat, 1914 és 1920 közötti fővárosi középiskolai értesítőket 

digitalizálunk és szöveges keresést biztosító formában a HUNGARICANA 

felületén közzétesszük azokat. 
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o Feltöltjük a Ballagi-gyűjteményben szereplő művek digitalizált változatait, 

metaadataikat rögzítkük és közzétesszük a manda.db-ben, továbbá a könyvtár 

OPAC-ján keresztül és az Europeanaban. 

o Tematikus, szerzői internetes képgyűjteményeket teszünk közzé csoportos 

formában, önálló weboldalakon (Lugosi Lugo László, Horváth László 

fényképei). 

 A Zenei Gyűjteményben: 

o Az Informatikai osztállyal együttműködve kidolgozzuk a digitalizált 

műelemzések szolgáltatását. 

o A gyarapítás és szaktájékoztatás segítésének érdekében folytatjuk a zenei 

szaklapok témafigyelését. 

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok 

3.1. Könyvtár-informatikai fejlesztések 

 Online adatbázis-szolgáltatásainkat a lehetőségek szerint bővítjük. Törekszünk az 

érdeklődésre számot tartó teljes szövegű- és referensz információs bázisok, e-könyvek 

előfizetésére. Fokozott figyelemmel kísérjük a megújuló EISZ szolgáltatás lehetőségeit. 

Az újonnan előfizetett online adatbázisokat megismertetjük a kollégákkal és az 

olvasókkal; szórólapokkal, plakátokkal és egyéb reklámfelületeken hívjuk fel a figyelmet 

rájuk. 

 Teszteljük és tovább specifikáljuk a Corvina SCAN-modulját: képszolgáltatás, pdf-

feltöltés véglegesítése, üzembe helyezése. 

 A Budapest Gyűjteményben kialakítjuk az újságkivágat-gyűjtemény helyi (offline) 

változatát. 

 Megindítjuk a képek távolsági másolatszolgáltatási rendszerét. 

 Befejezzük az Irodalmi bibliográfia, a Szociológiai bibliográfia és a Budapest bibliográfia 

konverzióit, bevezetjük a Köztauruszt. 

 Új statisztikai modulra állunk át, a lekérdezési lehetőségeket ellenőrizzük. 

 Aktualizáljuk a könyvkímélő szkenner beszerzésével kapcsolatos javaslatokat, a jelenleg 

beszerzés alatt álló egyéb szkennereket üzembe állítjuk 
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3.2. Szerzeményezés és feldolgozás  

 Gyűjteményszervezés 

o A FSZEK állománygazdálkodása keretében rendszeresen átkérjük a Központi 

Könyvtár olvasói számára fontos, de más tagkönyvtárakban feleslegessé vált 

könyveket és egyéb dokumentumpéldányokat és viszont. 

o A megváltozott felhasználói szokások figyelembevételével kezdeményezzük a 

nyomtatott folyóiratok megrendelési gyakorlatának felülvizsgálatát.  

o Megvizsgáljuk a folyóiratok raktári átcsoportosításának, apasztásának 

lehetőségét. 

o Az állomány folyamatos gondozásával az elavult vagy feleslegessé vált 

példányokat kivonjuk az olvasótermekből és a kölcsönzői terekből egyaránt, az 

ezzel együtt járó technikai munkákat elvégezzük. Folyamatosan vizsgáljuk a 

Szabadpolcon, a Sárkányos Gyerekkönyvtárban és a Böngészdében a nem vagy 

ritkán kölcsönzött köteteket, s ezeket raktárba helyezzük, esetenként 

duplumosítjuk. 

o A beszerzésben a szolgáltatási környezet adta lehetőségeket figyelembe véve 

törekszünk a magyar és külföldi e-dokumentumok számának növelésére. 

o Bevezetjük a Központi Könyvtár különböző részlegeinek közös digitális 

raktárát, kialakítjuk tárolási rendjét és megkezdjük feltöltését. 

o Folytatjuk a hálózatról gyűjtendő e-könyvek, tanulmányok archiválásának, 

jogosításának és szolgáltatásának kidolgozását, a gyűjtőkör és a módszertan 

kialakítását. 

o A Budapest Gyűjteményben:  

- Folytatjuk a digitális gyűjtemény fejlesztését. 2018. évi feladatunk a 

mester- és munkafájlok készítése és rendezése (kb. 15 000 fájl), a 

korábban eseti megrendelésre készült állományok átvizsgálása, 

selejtezése és a hasznosíthatók mentése az új dokumentumtárban. 

- Javasoljuk a központi szerzeményezésnek a szürke irodalom gyűjtését a 

közvetlen kapcsolatok útján; a régi gyűjtemény kiegészítését 

antikváriumi, aukciós vétel, magánvásárlás révén (kb. 1000 kötet). 

o A Zenei Gyűjteményben:  

- Folytatjuk kottagyűjteményünk megújítását a korszerű kiadású művek 

beszerzésével, hogy a két legnagyobb felhasználói csoport, az aktív 
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muzsikusok és egyetemi hallgatók kéréseit teljesíteni tudjuk. A 

gyarapítás egyik legfontosabb célja az interneten nem elérhető, 

ugyanakkor szakmailag a legmagasabb minőséget képviselő Urtext 

kották beszerzése. A jelenleg formálódó elektronikus kottakiadást 

változatlanul figyelemmel kísérjük. Kiemelten kezeljük azokat a 

kottákat, könyveket, hangfelvételeket, melyek inkább a nem muzsikus 

látogatóinkat érdeklik, és leginkább a szabadidő igényes eltöltéséhez 

szükségesek. 

- Az állomány folyamatos gondozásával az elavult vagy feleslegessé vált 

példányokat kivonjuk. 2018-ban szeretnénk a leltárt jelentős apasztással 

összekötni. Az elavult kiadású kottákat és a nem kölcsönzött CD-ket 

leselejtezzük és eladjuk. 

 Feldolgozás 

o A Budapest Gyűjteményben a konvertált adatbázisokban a nem szabványos 

adatállományok tárgyszavainak kézi cseréjére, valamint az összetöltött 

állományok adatainak egységesítésére kerül sor. A kurrens Budapest 

bibliográfiában a 2017/18-as cikkek feldolgozása történik meg (mintegy 1000 

tétel), illetve a 2006-2010 között megjelent könyvek tárgyszavazása. A 

Budapest képarchívumban az 1945 előtti kiadványokban megjelent képek 

feldolgozása folytatódik (mintegy 200 tétel), szkennelés, feltöltés a JavaScanbe 

(kb. 600 leírás, 1100 kép). 

o Az Irodalmi bibliográfia tételeit a Corvina adatbázisban rögzítjük. Az irodalmi 

tanulmányköteteket kijelöljük feldolgozásra a Szerzeményezési és feldolgozó 

osztály munkatársai számára, a bevitt tételekhez kiegészítő tárgyszavakat 

javaslunk. Bizonyos rekordok esetében mérlegeljük a teljes szövegű elérés 

lehetőségét. 

o A Zenei Gyűjteményben a tárgyi feltárás folyamatos az új dokumentumok 

esetében, a régieknél elvégezzük a javításokat, a hiányokat pótoljuk.  
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4. Gazdálkodás 

4.1. Bevételek 

A gazdasági környezet változása és a lejárat előtti figyelmeztető e-mail kiküldése miatt 

csökkenő bevételek kompenzálása érdekében keressük a megoldást újabb, fizetőképes 

keresletre épülő díjköteles szolgáltatások bevezetésére: 

 Bevételt növelő szolgáltatásként folytatjuk a távfizetés rendszerének alkalmazását, ami a 

távhosszabbítás és a digitális másolatok szolgáltatása mellett a késedelmi díjak 

hatékonyabb befizetését eredményezi. 

 A csökkenő AV-forgalom felpezsdítésére további kedvezményes kölcsönzési akciókat 

tervezünk, melyeket a kivont állományok értékesítése egészíthet ki a következő évben.  

 Folytatjuk az állományból kivont könyvek és AV-dokumentumok időszakonkénti 

eladását.  

4.2. Pályázatok – támogatások 

Minden pályázati lehetőséget kihasználunk az anyagi erőforrások biztosítására, s 

partnereket keresünk közös pályázatok lebonyolításához. Mindezeken túl továbbra is 

keressük a lehetséges szponzorokat a piaci élet szereplői között. 

5. Humánerőforrás 

5.1. Képzés - továbbképzés - oktatás 

 Rendszeresen részt veszünk a könyvtáros hallgatók gyakorlati képzésében. 

 Munkatársaink rendszeresen részt vesznek az online adatbázisok (EBSCO, EMIS, 

JSTOR, stb.) újdonságait bemutató szakmai továbbképző rendezvényeken. 

 Folytatjuk házi továbbképző tanfolyamainkat, melyeknek keretében jobban 

megismertetjük kollégáinkkal az online adatbázisok használatát. Oktatómunkával, 

tapasztalatcserékkel és gyakorlati bemutatókkal támogatjuk a tagkönyvtárak kölcsönzési 

és tájékoztató munkáját. 

 Pályázati lehetőségek függvényében a munkatársakat tréningekre és továbbképzésekre 

küldjük; kiemelten figyeljük a szaknyelvi képzési lehetőségeket. Munkatársaink igénylik, 

hogy megismerkedjenek a konfliktuskezelés és az asszertív kommunikáció 

lehetőségeivel. 
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5.2. Munkaerőgazdálkodás 

 A Szociológiai Gyűjtemény osztályvezetőjének nyugdíjba vonulása miatt a felmentés 

idejére a Központi Könyvtár igazgatója az osztály megbízott vezetője is. Az osztályvezető 

nem vezetői jellegű munkafeladatai az osztály munkatársai között kerülnek felosztásra.  

 Tovább folytatjuk a munkaerőnek az üzemszervezés változásaihoz kapcsolódó 

racionalizálását. 

 Önkénteseket alkalmazunk a gyűjteményi anyagok feldolgozásában kialakult restanciák 

csökkentésére. 

 Középiskolás diákokat fogadunk közmunka végzésére kisegítő feladatokra. 

6. Kapcsolatok 

6.1. Intézményi kapcsolatok 

 Jó kapcsolatokat ápolunk a szociológia és a helytörténet területén működő szakmai 

szervezetekkel, továbbá az iskolai könyvtárosokat tömörítő szakmai szervezetekkel. Jó 

kapcsolatot tartunk fenn a Magyar Szociológiai Társasággal, valamint az MKE 

Társadalomtudományi szekciójával, a Magyar Olvasás Társasággal (HUNRA), az MKE 

Gyermekkönyvtári szekciójával és az MKE Közkönyvtári Egylettel. 

 Folyamatosan együttműködünk a kerületi helytörténeti gyűjteményekkel, a Budapesti 

Honismereti Társasággal, a Városvédő Egyesülettel, a Magyar Fotótörténeti Társasággal, 

a Budapest lappal és a Városunk c. periodikával. Részt veszünk az MKE Helyismereti 

Könyvtáros Szervezetének munkájában. Együttműködünk a MOKKA-R és a MANDA 

szervezettel. 

 Jó kapcsolatokat ápolunk az alábbi zenei szakmai szervezetekkel: Magyar Zenei Tanács, 

Magyar Muzsikus Fórum, Magyar Zeneszerzők Egyesülete, Magyar Haydn Társaság, 

Kodály Társaság, Kodály Világa Tudományos és Művészeti Nonprofit Kft., Mahler 

Társaság, Orkesztika Alapítvány. 

 A MÜPA-val való együttműködés keretében közös programsorozatot valósítunk meg a 

Zenei Gyűjteményben. A MOM Kulturális Központtal és az ELTE Ének-zenei 

Tanszékkel közös vetélkedőt szervezünk. Az Ifjú Tehetségek a Zenei Gyűjteményben 

programsorozatunk keretében együttműködünk a zenei felsőfokú oktatási 

intézményekkel. 

 Részt veszünk az MKE Zenei Szekciója és az AIBM Magyar csoportja (Zenei 

könyvtárosok Nemzetközi Szervezete) munkájában. 
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 Egyedi megállapodások alapján konkrét rendezvények szervezésében együttműködünk 

különböző országok nagykövetségeivel, kulturális intézeteivel. 

 Ápoljuk felsőoktatási kapcsolatainkat, 2018-ban is részt veszünk az ELTE által 

szervezendő Könyvtári Napon. 

 Az ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Intézetével folytatjuk a Hullámfürdő 

záróra előtt projektet: az interneten elérhető közönség bevonásával igyekszünk 

azonosítani Pusztai Sándor fényképhagyatékában szereplő személyeket. 

 A Józsefvárosi topotéka kapcsán rendszeresen részt veszünk a 8. kerületi kulturális és 

közösségi rendezvényeken. Kapcsolatot tartunk a Civilek a Palotanegyedért (CAPE) 

szervezettel és a Kesztyűgyűr Közösségi Házzal. 

 Ápoljuk hagyományosan kialakult intézményi kapcsolatainkat – elsősorban közös 

projektek, rendezvények szervezése révén – a British Councillal, a Goethe Intézettel és a 

Francia Intézettel. 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 

 Az országos és a helyi lapokban rendszeresen hírt adunk eseményeinkről. Keressük a 

kapcsolatot a média közkedvelt műsoraival, amelyek alkalmasak új könyvtári 

szolgáltatásaink bemutatására. 

 Együttműködünk a Fidelio és a Papageno internetes zenei portálokkal, a port.hu 

rendszeresen megjelenteti a programjainkat. 

 Nagyobb hangsúlyt fektetünk a könyvtár szolgáltatásainak, újdonságainak interneten való 

reklámozására, a lehetőségek hatékonyabb kihasználására.  

6.3. Lakossági kapcsolatok 

Rendezvényeinken beszámolunk a könyvtár szolgáltatásairól, használatának 

lehetőségeiről. Az iskolákkal, egyetemekkel és kulturális rendezvényekkel meglévő élő 

kapcsolatainkat felhasználjuk a könyvtár megismertetésére. 

6.4. Nemzetközi szakmai kapcsolatok 

Törekszünk nemzetközi szakmai kapcsolataink bővítésére és meglévő kapcsolataink 

ápolására: fogadjuk a környező és távolabbi országokból szakmai tapasztalatcserére 

hozzánk érkező érdeklődő könyvtárosokat és könyvtáros csoportokat. 



 50 

6.5. Szakmai rendezvények, tanulmányutak  

Munkatársaink rendszeresen részt vesznek hazai könyvtárszakmai rendezvényeken. 

Dolgozóink továbbképzése érdekében támogatjuk a szakmai napokon, konferenciákon és 

tanfolyamokon való részvételt. A tapasztalatokat a résztvevőkkel dokumentáltatjuk, a 

dokumentumokat elhelyezzük az intézményi intraneten és a vonatkozó blogon. 

7. Rendezvények 

 A még folyamatban lévő NKA pályázatunk keretében a 2018-ra tervezett előadásokat, 

programokat megszervezzük. 

 A Központi Könyvtár is csatlakozik foglalkozásokkal, bemutatókkal az országos Internet 

Fiesta rendezvénysorozathoz: felnőttek és tinik számára Internet totó játékot és változatos 

foglalkozásokat tervezünk, valamint a Központi Könyvtár ad helyet a Fiesta záró 

konferenciájának is. 

 A gyerekprogramok közül folytatjuk a nagy sikerű Tánc-lánc sorozatot a Sárkányos 

Gyerekkönyvtárban. Rendszeres író-olvasó találkozókat szervezünk: többek közt 

meghívjuk Bosnyák Viktóriát, Dávid Ádámot, Finy Petrát, Kertész Erzsit, Szász Ilonát, 

Telegdi Ágnest és Víg Balázst.  

 Az Országos Könyvtári Napok programsorozatban tevékeny részt vállalunk, a Könyves 

Vasárnapon változatos programokkal várjuk az olvasókat. 

 A Zenei Gyűjteményben programjaink fő célja az ismeretterjesztés, a szabadidő igényes 

eltöltéséhez való lehetőség biztosítása, valamint a könyvtár közösségi tér funkciójának 

erősítése. A tervezett programok tematikája: Kortárs zenei szalon, Zene hangról hangra - 

zeneértést segítő sorozat, filmklub, tehetséges fiatalok bemutatkozása, húsvéti és 

karácsonyi koncert megrendezése, „A hónap embere” sorozat elindítása, Fókuszban a 

régi zene, Rendhagyó találkozások a tánccal sorozat folytatása, Cziffra-vetélkedő. A 

Zenei Gyűjtemény gyermekprogramjai között szerepel az opera világának játékos 

megismertetése, zenei könyvtári foglalkozások, improvizációs órák, interaktív 

zenetörténeti előadások, a még 2015-ben elkezdett diákvetélkedők folytatása, valamint 

iskolai osztályok fogadása meghatározott tematikák szerint. 

 



 51 

1. Régió 

 

1. Kiemelt feladatok 

 Folytatjuk szolgáltatásaink arculatának megújítását az intézmény 2014-2020-ra szóló 

stratégiai tervében foglaltaknak és az Informálni, inspirálni, integrálni szlogennek 

megfelelően. 

 Részt veszünk a könyvtár minőségbiztosítási tevékenységben. 

 Részt veszünk a III/2. Csillaghegyi Könyvtár felújítási, átalakítási munkálatainak 

előkészítésében. Az újranyitás, visszaköltözés sikerének érdekében folyamatosan 

egyeztetünk az intézmény különböző szervezeti egységeivel. 

 2017 utolsó 2 hónapjában a XI/5. Kelenföldi Könyvtárban a beázások miatti károk 

helyreállítási munkálatai befejeződtek. Fontos feladatunk a visszaállás zökkenőmentessé 

tétele, olvasótáborunk újraépítése. 

 10 éve központban a könyvtár! 10 év – 10 esemény című programsorozattal ünnepeljük 

a XXII/3. Budafoki Könyvtár 10 éves születésnapját.  

 Programjaink, rendezvényeink szervezésénél figyelembe vesszük, hogy 2018 a családok 

éve lesz. 

 A II/4. Török utcai könyvtárban és a XXII/1. Nagytétényi Könyvtárban az év második 

felében vezetőváltásra kerül sor. Az átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása fontos 

feladatunk.  

2. Hálózatfejlesztés 

2.1. Tagkönyvtár-felújítás, integrációk, fejlesztési feladatok 

 2018 első felében megtörténik a liftszerelés és az ablakok korszerűsítése a XI/6. Karinthy 

Frigyes Könyvtárban. 

 A II/4. Török utcai könyvtár új, megfelelőbb helyre költözésének előkészítése továbbra 

is feladatunk. 

2.2. Tárgyi feltételek  

 A tagkönyvtárakban felmerült karbantartási igényeket, javaslatokat összesítve átadjuk a 

Műszaki osztálynak (III/5. Békásmegyeri Könyvtárban a tető javítása; III/7. Krúdy Gyula 
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Könyvtárban és a XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtárban a nyílászárók szigetelése; festés 

az I/1., III/5., III/7 és XII/1. könyvtárakban).  

 Továbbra is több könyvtárban kritikus a szalagfüggönyök állapota, annak ellenére, hogy 

az Üzemfenntartási osztály minden lehetséges javítást megpróbált önerőből megoldani. 

Intézményi szinten javasolt felméretni a helyzetet és megoldást találni a problémára. 

 Több könyvtárban lenne olvasói igény „bababarát” szolgáltatásra, pelenkázó 

kialakítására (IX/1., XI/3., XXII/1.).  

 Az I/1., III/5., XI/3., és a XII/1-es könyvtárakban felmerült az igény biciklitároló 

kihelyezésére. 

 Könyvtáraink szolgáltatási színvonalának megőrzése érdekében nagyobb figyelmet 

szükséges fordítani az amortizációra (bútorzat, eszközök állapota). 

 Átfogóan szükséges cserélni, javítani a könyvtárak mágneses tájékoztató feliratait és 

kusztoszait, melyek állapota nagyban befolyásolja a könyvtár összképét. 

 A II/4. Török utcai könyvtárban az új „KÖNYVTÁR” felirat megvilágításának 

megoldása áthúzódik 2018-ra. 

 A XII/1. Ugocsa utcai könyvtárban egy sematikus alaprajz kihelyezést tervezzük a 

lépcsőfeljáróban, ezzel is segítve az eligazodást a könyvtárban. 

 A II/1. Hűvösvölgyi Könyvtárban szükséges egy megfelelő kölcsönző pult beszerzése.  

 Az V/2. Vadász utcai könyvtárban kiállítósín felszerelését tervezzük. 

2.3. Strukturális változások 

 2018. január 1-től az V/2. Belvárosi Könyvtár nyitvatartása módosul, továbbra is heti 24 

órában, de az eddigi 5 nap helyett 4 napot tart nyitva a könyvtár.  

 A használói igények és forgalmi adatok alapján 2018-ban is felmérjük, hogy szükséges-

e további javaslatot tenni könyvtáraink nyitvatartási idejének optimalizálására. 

2.4. Üzemszervezés 

 A II/4.,  XXII/1. és a III/7.  tagkönyvtárakban tartunk soros, teljes körű 

állományellenőrzést. AV leltárra kerül sor a II/1., XI/6., és a XXII/3. könyvtárakban. Az 

állományellenőrzés mielőbbi elvégzéséhez – a többi könyvtár fenntartható működését 

szem előtt tartva – átirányítunk munkatársakat, gondoskodunk a technikai feltételek 

kialakításáról. 

 Feladatorientált módon élünk – szükség esetén – a munkaidők megosztásával a 

tagkönyvtárak között. 
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 2018-ban fontos munkaszervezési feladat minden könyvtárban a rendszeres 

munkamegbeszélések lehetőségének biztosítása. A könyvtárak nyitvatartása és a kollégák 

egymást váltó munkaideje és munkarendje nagyon nehezen megszervezhetővé tette ezt 

az alapvető feladatot.  A folyamatos konzultáció, a problémák átbeszélése, az információk 

átadása, és - talán a legfontosabb – a feladatok, tevékenységek következetes értékelése, a 

tanulságok, tapasztalatok levonása elkerülhetetlenül szükséges.  

 Kiegyensúlyozottabb feladatszétosztásra törekszünk, új, naprakész munkaköri leírások 

elkészítését tervezzük. 

 A szokott gyakorlat szerint elkészítjük a könyvtárak szabadságolási és nyári zárvatartási 

tervét, ezzel is segítve a munkaerő-gazdálkodás szervezhetőbbé tételét. 

 A határozott idejű szerződéseket folyamatosan felülvizsgáljuk. 

2.5. Szolgáltatásfejlesztés 

 Könyvtárainkban áttekintjük a használatban lévő szolgáltatási tereket és ezzel 

összefüggésben szolgáltatásaink körét. 

 A hagyományos dokumentumok szolgáltatása továbbra is prioritás, mivel személyes 

látogatóink még mindig elsősorban emiatt keresik fel könyvtárainkat. 

 A XI/5. Kelenföldi Könyvtárban a kisebb felújítási munkák után felszabaduló különterem 

különböző klubok, foglalkozások helyszíneként működtetjük. 

 A XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtárban a belső udvarban rejlő lehetőségek kihasználására 

törekszünk. Tavasztól–őszig olvasóliget kialakítását tervezzük. 

 Az olvasók körében egyre jobban preferált mobileszközök használatához szükséges wifi 

kapcsolat színvonalas és egyenletes biztosítására törekszünk. 

 A távhasználatot népszerűsítjük egyéni és csoportos használóképző tanfolyamok 

szervezésével, önkéntesek és közösségi szolgálatra jelentkező diákok bevonásával. 

 Nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani az e-olvasótermi szolgáltatások népszerűsítésére. 

Úgy tűnik, hogy erre proaktív módon kell törekednünk, mert az olvasók maguktól nem 

keresik, de szívesen használják, ha ajánljuk. 

 Fokozott figyelmet fordítunk az olvasói e-mail címek gyűjtésére és pontos rögzítésére. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk az idősek, fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű olvasóink 

könyvtári ellátására. A „Könyvet házhoz” szolgáltatást tovább népszerűsítjük. 

 A minőségi szellem minden munkafolyamatban történő megnyilvánulása érdekében 

folyamatos konzultációkat tervezünk a régió könyvtárosai között, melyeknek – többek 
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között – a régió Gyerekműhelye is teret ad. A sikeres és jó gyakorlatokat szívesen 

alkalmazzuk a gyermekkönyvtári munkában, régiós szinten korcsoportok szerinti 

óravázlatok kidolgozását tervezzük. 

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok 

3.1. Informatika 

 Az Informatikai osztály munkatársaival együttműködve folytatjuk az olvasói 

számítógépes férőhelyek felülvizsgálatát. 

 Az anyagi lehetőségek figyelembevételével szükséges a számítógépek és perifériák 

folyamatos karbantartása, cseréje. 

 A wifi szolgáltatás elindítását a tervezzük II/4., a IX/1. és a XI/3. könyvtárakban. 

 A honlap szerkesztésével kapcsolatban a régiós szerkesztőbizottság munkáját 

újraszervezzük. 

3.2. Szerzeményezés és feldolgozás 

 A gyarapítási kereteket az intézmény gyűjtőköri elvei függvényében alakítjuk, 

természetesen könyvtáranként figyelembe véve a helyi sajátosságokat. 

 A beszerzési kereteket különböző forgalmi mutatók és szakmai szempontok  együttes 

alkalmazásával állapítjuk meg. 

 A keresett művek vonatkozásában a többpéldányos beszerzések felfuttatásával lehetne 

javítani az olvasói elégedettségen. 

 A Márai-program esetleges újabb üteme elsősorban példányszám-kiegészítésre, illetve 

kisebb könyvtárak esetében a kínálat szélesítésére használható fel optimálisan. 

 Fontos a többkötetes művek hiányzó vagy elhasználódott példányainak pótlása. 

 Olvasói igény szerinti fejlesztésre törekszünk a különböző nyelvek könyvei között, ezért 

kisebb használói igényfelmérésekkel támasztanánk alá döntéseinket. 

 A diafilmek iránti érdeklődés továbbra is töretlen, diafilmállományunkat 2018-ban is 

szeretnénk bővíteni. 

 Az olvasói igények, a valós használat és a folyóirat-kiadás gyakori változásainak 

figyelembe vételével döntünk a következő évi folyóiratrendelésről. 

 Elkülönítve kezeljük a külső támogatásokat.  



 55 

3.3. Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás 

 Az  állomány folyamatos forgalom- és tartalmi elemzésével, felülvizsgálatával, a 

példányok kihasználtságának mérésével minden könyvtárnak  folyamatos feladata az 

elavult, selejt vagy feleslegessé vált dokumentumok leválogatása. 

 Fokozottan ügyelnünk kell a szerzeményezés-kivonás arányának megtartására.   

 Alapos átnézést kíván könyvtáraink AV állománya, hogy valóban csak azok a művek 

maradjanak meg, amikre valós igény mutatkozik, amiket a mai napig kölcsönöznek. 

Fontos szempont, hogy még addig próbáljuk meg az AV állományt értékesíteni, amíg 

igény van a megvásárlásukra. 

 Az arra érdemes köteteket folyamatosan küldjük kötészetre. 

 Minden tagkönyvtár folyamatosan javítja, kiegészíti a katalógusban szereplő 

példányadatokat (raktári jelzet, témacsoport, tiltókódok stb.).   

 Előkészítjük a IX/3. Mester utcai könyvtár és a III/2. Csillaghegyi Könyvtár megmaradt 

dokumentumainak értékesítését.  

4.  Gazdálkodás 

Az intézményi költségvetési feltételek és finanszírozási lehetőségek figyelembevételével és 

külső források feltérképezésével igyekszünk biztosítani a régió könyvtárainak 

működőképességét. 2018-ban is kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás megvalósítására 

törekszünk mind az anyag-, mind az eszközgazdálkodás terén. 

4.1. Bevételek 

 Bevételi tervünk teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérjük, lehetőség szerint 

állománykihelyezéssel, szolgáltatás-népszerűsítéssel, esetleg kezdeményezett akciókkal 

beavatkozunk. 

 Bevételeinket az állományból kivont dokumentumok értékesítésével is növeljük.  

4.2. Pályázatok – támogatások 

 Rendezvénytervünket 2018-ban is elsősorban pályázati források bevonásával, 

felhasználásával bonyolítjuk le. 

 Az Iskolakapun kívüli programsorozat keretében a XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár 

2018. februárban 4 napos személyiségfejlesztő programot tart középiskolás diákok 

számára. 
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 Amennyiben támogatást kapunk, az NKA Szépirodalmi Kollégiuma által kiírt pályázat 

keretében a régió 4 tagkönyvtárában szervezünk felnőtt- illetve gyerekprogramokat. 

 Márciusban az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázatának 

keretében a XI/5. Kelenföldi Könyvtár gyerekeknek természettudományos programot 

szervez. 

 Az önkormányzatok pályázatait figyelemmel kísérjük, ennek felelősei a tagkönyvtárak 

vezetői. 

 Továbbra is számítunk a III., XI., V., és a XXII. kerületi önkormányzatok támogatására. 

 A IX. kerületben 2018-ban is él az egyes olvasói csoportokat érintő – kismamák, 

nyugdíjasok – önkormányzati tagdíj-támogatási megállapodás. 

5. Humánerőforrás 

5.1. Képzés- továbbképzés – oktatás 

Szolgáltatásaink minőségének javításához elengedhetetlen a munkatársak  inspirálása, 

tudásának fejlesztése. 

 Felmérést készítünk arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű képzéseket szeretnének a 

munkatársak. 

 A Corvina rendszer munkafolyamatokat érintő változásainak kapcsán időről-időre 

szervezünk régión belüli bemutatókat saját kollégáink előadásában.  

 A régión belül működik a Gyerekkönyvtáros Műhely, amelynek havi rendszerességű 

összejövetelire alkalmanként külsős előadót is hívunk. 

 Lehetőség szerint részt veszünk a központi képzéseken, konzultációkon. 

 A régió 2 munkatársa, Reményi Annamária és Kovács Klára segédkönyvtárosi 

tanfolyamon vesz részt. 

 Lehetőséget biztosítunk felsőoktatási és segédkönyvtárosi tanfolyamon résztvevő 

hallgatóknak szakmai gyakorlatuk letöltésére. 

5.2. Munkaerőgazdálkodás 

 A régió több könyvtárának státuszain jelentős személyi változások következtek be, így a 

régi/új feladat- és szerepkörök finomhangolásra szorulnak. 

 A régió adminisztrátora, Skoppné Urbán Valéria nyugdíjba vonulása után feladatait 

Messzinger Zsuzsa, a II/4. Török utcai könyvtár munkatársa veszi át. 
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 A II/4. Török utcai könyvtárban és a III/5. Békásmegyeri Könyvtárban betöltésre vár egy 

segédkönyvtárosi és egy könyvtárosi állás. 

 Kiemelt feladatunk a II/4. Török utcai könyvtár illetve a XXII/1. Nagytétényi Könyvtár 

2018 második felében megüresedő könyvtárvezetői posztjára a megfelelő munkatárs 

megtalálása. 

6. Kapcsolatok 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok 

 A kerületi önkormányzatokkal kötött együttműködési szerződések keretében végezzük 

a „Könyvet házhoz” szolgáltatást. 

 A kerületi önkormányzatokat rendszeresen tájékoztatjuk a tevékenységünkről. 

 Tovább ápoljuk az eddig kialakított óvodai, iskolai kapcsolatokat. A 

gyermekrendezvények szervezésénél fontos feladat, hogy olyan osztályokat, 

óvodáscsoportokat is próbáljunk megtalálni, akik eddig nem látogatták rendszeresen, 

csoportosan a könyvtárakat. 

 Több könyvtárban kísérletet teszünk a kerület könyvtáros-tanárainak ismételt 

összehívására (mint tettük néhány évvel ezelőtt), hogy a közművelődési 

könyvtárhasználat lehetőségét, rendezvényeink, szolgáltatásaink hírét tovább vigyék 

intézményükbe. 

 A közösségi szolgálat rendszere révén tovább erősítjük a középiskolákkal való 

együttműködést. 

 Bekapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeibe, rendezvényeibe. 

 A XXII/3. Budafoki Könyvtár Budapest Főváros Levéltárának együttműködésével 

tovább építi a Budafok Topotéka oldalt. 

 Tartjuk a kapcsolatot a kerületi kulturális intézményekkel: Aranytíz (V. kerület), BMK 

(XI. kerület), KSH könyvtára (II. kerület), Óbudai Múzeum (III.kerület) Hopp Ferenc 

Ázsiai Művészeti Múzeum, FMK (IX.ker) MOM Kulturális Központ (XII. kerület) a 

Nagytétényi Cziffra György Kulturális Központ, Klauzál Gábor Budafok-Tétényi 

Művelődési Központ, Nagytétényi Kastélymúzeum (XXII. kerület). 



 58 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 

 Fontosnak tartjuk a napi kapcsolattartást a helyi médiával, élünk a kerületi újságokban 

való megjelenés lehetőségével.  Rendszeres tájékoztatást adunk újdonságainkról, 

rendezvényeinkről. 

 A helyi TV-kkel is próbálunk továbbra is hatékonyan együttműködni. 

 Ahol lehetséges megjelenünk a kerületi önkormányzatok honlapján.  

6.3. Lakossági kapcsolatok 

 Meglévő civil kapcsolatrendszerünket tovább erősítjük (Szépírók Társasága, Óbudai 

Társaskör, Nyék-Kurucles Egyesület, Népmesék Világa Kulturális Egyesület, Tengelice 

Zenebölcsi, Budatétényi Polgári kör, Szeglet, Széphalom Könyvműhely, Írott szó 

Alapítvány, Turay Ida Színház, Délután Alapítvány, Gazdagréti Összefogás Egyesület, 

Budatétényi Polgári Kör, Aranytíz Örökifjak Klubja, ART9 Egyesület, Péter-Pál Utcai 

Polgári Kör, Promontorium Polgári Casino). 

 Használóinkkal való kapcsolattartás és szolgáltatásaink, állományunk jobb 

megismertethetősége érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a honlapon és a közösségi 

oldalakon keresztül történő tájékoztatásra. 

 Írásban is rögzített együttműködésekre törekszünk annak érdekében, hogy könyvtáraink 

szóróanyagai a partner kulturális- és oktatási intézményekben folyamatosan elérhetőek 

legyenek. 

 Figyelmet fordítunk a kirakati portálokban a könyvtári információk népszerűsítésére. 

 A XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár és az V/2. Belvárosi Könyvtár ablaka fölé tájékoztató 

táblát szeretnénk elhelyezni, figyelemfelhívó céllal. 

6.4. Szakmai kapcsolatok 

 Szeretnénk, hogy könyvtárunk kollégái minél több munkacsoportban képviseltessék 

magukat, nagyobb rálátást kapva így az aktuális változásokra, az elkövetkezendő 

feladatokra, egy-egy könyvtár, osztály, régió munkájára.  

 Folytatjuk a Gyermekműhely összejöveteleit. 

 Szívesen tartunk könyvtárbemutatókat hazai és külföldi könyvtáros csoportoknak. 
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7. Rendezvények, programok 

 2018. a családok éve lesz, ehhez kapcsolódva egész családokat megmozgató 

rendezvénysorozatot tervezünk, több könyvtár részvételével. 

 Megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról, a magyar irodalom jeles eseményeiről, 

tárgyévi évfordulóiról. 

 Könyvtáraink hagyományosan csatlakoznak az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári 

Napok rendezvényeihez.  

 A régió valamennyi könyvtárában szervezünk gyerek- illetve kézműves foglalkozásokat.  

 Diafilmvetítéseket, társasjáték klubokat szervezünk. 

 Teret adunk könyvbemutatóknak, kiadók bemutatkozásának, fotó- és képzőművészeti 

kiállításoknak. 

 Kapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeihez, rendezvényeihez, így a Belvárosi 

Könyvtár a Belvárosi Művészeti Napokhoz, a Börzsöny utcai könyvtár a Lakótelepi 

Vigassághoz, a Budafoki Könyvtár a Budafoki Napok és a Budafoki Pezsgő-és 

Borfesztivál rendezvénysorozathoz, a Kelenföldi Könyvtár a Bikás parki 

rendezvényekhez a Krúdy Gyula Könyvtár az Óbudai Napokhoz, a Budafoki Könyvtár a 

Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválhoz. 

 A XXII/3. Budafoki Könyvtár részt vesz a Budapest Főváros Levéltára által szervezett 

Levéltári Pikniken és a Kutatók Éjszakája programon. 

 Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a kerületi értékek bemutatására. 

 Folytatjuk előadássorozatainkat, s amennyiben pályázati forrásokhoz jutunk, új sorozatok 

elindítását is tervezzük.  

7.1. Válogatott rendezvények és programsorozatok könyvtáranként 

 

 

Könyvtár Rendezvény GY/F 

I/1. Márai Sándor Könyvtár Kiállítások F 

Könyvbemutatók  F 

Kazinczy Szépen Olvasási Verseny döntője GY 

Tavaszi rajzpályázat GY 

Adventi naptárkészítés  GY 

Diakuckó, mesekuckó GY 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

I/1. Hűvösvölgyi úti könyvtár 

 

  

Hűvösvölgyi esték előadássorozat 

 Földrajzi nevek térképészete 

Faragó Imre okleveles térképész előadása 

 Grúzia – egy elfeledett varázslatos ország 

Gondos Béla előadása 

 Csángóföld ősi és élő kultúrája 

Csoma Gergely szobrász, fotóművész előadása 

 Szent László-ábrázolások a világban 

Varsányi Katalin fotóművész kiállítása 

 Kazettás mennyezetek ősi titkai 

Máté Ferenc előadása 

 Zenés irodalmi pódium 

Takáts Eszter énekes, dalszerző és Juhász Kristóf 

szövegíró, slammer közreműködésével 

F 

 

 

Családi társas klub GY 

II/4. Török utcai könyvtár 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni használóképző foglalkozások (hetente) F 

Kiállítások F 

Könyvbemutatók F 

Tavasz a Török utcában F 

Kézműves foglalkozások GY 

Mesekuckó GY 

Szójáték NÉV-SOR-OLVASÓ GY 

Olvasókör (kéthavonta) F 

Kötő, horgolókör F 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár Kiállítások: 

 Timkó Bíbor grafikus, illusztrátor kiállítása 

 Horvátország objektíven keresztül: a pécsi Miroslav 

Krleza Horvát Általános Iskola és Gimnázium 

diákjainak fotókiállítása 

 Takács Mari Ibby-díjas illusztrátor kiállítása 

 Rippl Renáta illusztrátor kiállítása 

F/Gy 

 

Gyógynövényekről mindenkinek F 

Szülő születik GY 

Találkozás Gévai Csillával GY 

Angol játszócsoport óvodásoknak GY 

Mesevár programsorozat GY 

Ellenség-óra - az Amnesty International közreműködésével 

általános iskolások számára 

GY 

Tengelice Zenebölcsi GY 

III/7. Krúdy Gyula Könyvtár „Jöjjön ki Óbudára” Fő téri esték – író-olvasó találkozók a 

Szépírók Társasága partnerségével 

F 

„Utazzon kényelmesen karosszékből” F 

„Családi futam” egész családot megmozgató 

rendezvénysorozat a Családok éve alkalmából 

F/GY 

Kapcsolódás az Óbudai Múzeumpedagógiai Börze 

programjaihoz 

F 

V/2. Belvárosi Könyvtár Író-olvasó találkozók F 

Rajzpályázat GY 

ÖKO Kortárs Művészeti Csoport Költészeti, művészeti estje F 

Civil egyesületek bemutatkozása különböző témákban F 

Kapcsolódás Belvárosi Művészeti Napok programsorozathoz F/GY 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

IX/1. Börzsöny utcai könyvtár Kreatív szerda GY 

Szó és ember irodalmi előadássorozat - Ferencváros 

Önkormányzata, a Turay Ida Színház, a Magyar Napló 

Kiadó, az Írók Alapítványa együttműködésében F 

Papírszínház előadások Z. Mezei Erzsébettel GY 

Nyári játékforgó- játékos foglalkozás napközis csoportoknak GY 

Lakótelepi Mulatság F/GY 

Lakótelepi Betlehemezés GY 

Versünnep F 

Lázár Ervin Mesemondó Verseny 
Gy 

IX/2. Boráros téri könyvtár Szó és ember irodalmi előadássorozat - Ferencváros 

Önkormányzata, a Turay Ida Színház, a Magyar Napló 

Kiadó, az Írók Alapítványa együttműködésében 

F 

A Költészet Napja alkalmából beszélgetés Dóra Gáborral, 

József Etelka unokájával 

F 

Kiállítások: 

Paletta Festőkör 

Válogatás a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 

szervezésében kiírt Költészet Napi versillusztrációs pályázat 

műveiből 

Lipták Zsuzsa és Kovács Bea fotósok kiállítása 

FMK Szenior Fotográfusok Klubja kiállítása 

Skandináv Ház Alapítvány kiállítása 

Magyar Origami Kör kiállítás 

F 

Íróműhely BaánTibor költő vezetésével F 

Találkozás Telegdi Ágnes íróval GY 

Játék Klub F 

Számítógépes tanfolyamok nyugdíjasok számára F 

Rendhagyó irodalomórák szervezése a Kontraszt Műhellyel GY 

Fabrika Műhely: foglalkozássorozat GY 

XI/3. Móricz Zsigmond 

Könyvtár 

Meseműhely foglalkozások kisebbeknek GY 

Internetes totók GY 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Író-olvasó találkozók F 

Családi szombatok GY 

Mesevonat (diafilmvetítés) GY 

Pénteki kézműves: gyerekfoglalkozás GY 

Internetes játékok GY/F 

Kockamesék - diavetítés gyerekeknek havonta egy 

alkalommal 

GY 

„Fabrikáló” - kézműves foglalkozások kéthetente 
F 

Zseblámpa-akció - könyvajánló gyerekektől gyerekeknek GY 

Karinthy Irodalmi Estek F 

Személyiségfejlesztő tréning középiskolásoknak GY 

Számítógépes játékklub GY 

„Nincs szebb a virágnál, szép szál katonánál”rajzpályázat az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 150. 

évfordulójára 

GY 

Olvass velünk! olvasási vetélkedő XI. kerületi általános 

iskolák számára Mándy Iván születésének 100. évfordulójára. 

GY 

Kőszegi Gábor fotókiállítása F 

XI. kerületi Sasszem fotókör kiállítása F 

Lipták Zsuzsa húsvéti kiállítása GY 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár U10 Kiállítópont F 

Rejtvény hónapról-hónapra F 

U10 Találkozópont F 

Tavaszi rajzpályázat GY 

KönyvTársas szombatonként F 

Ketten írtuk… meseíró és illusztráló pályázat GY 

Hegyvidéki Tekercsmesék GY 

Költői kérdések: könyvtári játék GY 

Végre péntek - kézműves foglalkozássorozat GY 

Hólabda játéksorozat GY 

Papírszínház előadás – mesék havonta GY 

Természetfotó kiállítás GY 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Békás Nap a könyvtárban F 

Kézműves foglalkozások GY 

Bogaras Nap a könyvtárban GY 

Solti Ádám és zenekara koncertje- a Tavaszi Művészeti 

Fesztivál keretében 

GY 

Mesés délután a Kossuth utcában F 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Szeglet GY 

Budafok Topotéka nyilvános bemutatója F 

Könyvbemutatók F 

A magyar kultúra napja: Weöres Sándor est, Schwenk András 

műsora 

F 

Társasjáték klub F 

Rejtvényfejtők klubja GY 

Kártya klub F 

Húsvétvárás F 

A magyar költészet napja – irodalmi est és fotókiállítás GY 

Ügyvéd a könyvtárban: Dobozi Gergely ügyvédjelölt 

előadássorozata 

F 

Ép testben ép lélek előadássorozat F 

Madarak és fák napja F 

10 éve központban a könyvtár! kiállítások- beszélgetések- 

találkozók a Budafoki Könyvtár 10 éves születésnapja 

alkalmából 

GY 

Olvassuk együtt: Olvasókör Nagy István egyetemi tanár 

vezetésével 

F/GY 

A bor városa: helytörténeti feladványok családoknak- 

kapcsolódva a Budafoki Pezsgő és Borfesztiválhoz 

F 

Kitelepülés a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Művész 

utcájába 

 

Szünidei foglalkozások  

Advent a könyvtárban GY 

Kiállítások 

 Budafoki Fotóklub kiállítása 

 Czimbal Gyula fotóművész kiállítása 

 Hettinger Ágnes festőművész kiállítása 

 ÁRTÉR Képzőművészeti Egyesület alkotónak egyéni 

bemutatkozásai 

 ÁRTÉR Képzőművészeti Egyesület csoportos tárlata 

 Illusztrátorok bemutatkozása a gyerekkönyvtárban 

GY/F 
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2. Régió 

1. Kiemelt feladatok 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2014-2020-ra szóló stratégiai tervében foglalt feladatok 

végrehajtásából  a 2. sz. régió az alábbiak ütemezését tervezi 2018-ban: 

 2018-ban kiemelt feladatunk a VII/3. Kertész utcai és a VI/1. Andrássy úti könyvtár 

integrációjával létrejövő új Terézkörúti Könyvtár megvalósítása:  

o a VI/1. Andrássy úti könyvtárat 2018 nyarának közepén bezárjuk, állományából 

a gyakran keresett példányokat áthelyezzük a Kertész utcába, hogy az olvasók 

továbbra is kölcsönözhessék. Az Andrássy úti teljes körű állomány- és 

eszközleltár végrehajtását követően az ingatlan 2018. november 30-ig átadásra 

kerül. A könyvtár olvasóit a nyári zárva tartás után már a VII/3. Kertész utcai 

könyvtár fogadja majd.  

o Folytatjuk az állományok egységesítését, és az új könyvtár számára külön, emelt 

példányszámban szerzeményezzük az újdonságokat.  

o Használóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a változásokról annak érdekében, 

hogy minél kevesebb jelenlegi olvasót veszítsünk el ebben az átmeneti 

időszakban. Az év közben beiratkozókat figyelmét felhívjuk arra, hogy a 

tagságot hoszszabb időre is érdemes megváltani, mert az érvényes lesz az új 

könyvtárban. A két könyvtár közötti tagságot már év közben tervezzük 

átjárhatóvá tenni.  

o Az integrálással szorosan összefüggő feladat a két könyvtár új, egységes 

szolgáltatási rendjének megtervezése, az ehhez szükséges személyzeti feltételek 

biztosítása, valamint állományaik összefésülésének folytatása és befejezése.    

 Az év elején elkezdődik a IV/1. Király utcai könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati 

felújítása - a befejezés tavasz végére várható. A munkákkal egyidejűleg lecseréljük a 

könyvtár belső feliratait is.  A végleges ütemezés elkészülése után tájékoztatjuk 

olvasóinkat a változásról és több könyvtárunkban is biztosítjuk számukra a kölcsönzést a 

zárva tartás ideje alatt. A felújítási munkák tervezésekor az elsődleges szempont volt, 

hogy a könyvtár bezárásának idejét a minimálisra csökkentsük. Ezért az ablakcseréket 

részleges nyitvatartással oldjuk meg.  Az újranyitást követően akciókkal, programokkal 

olvasóinkat, használóinkat ismért a bibliotékához kötni.   
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 Kiemelt feladatunk továbbra is a kerületi önkormányzatokkal meglévő eddigi partnerség 

erősítése.   

 2017-ben elnyertük az Erzsébetvárosi Önkormányzat támogatását dokumentumvásárlási 

támogatásra és a kerületi lakosok beiratkozási díjának átvállalására. Ez a két akció lendü-

letet adott a beiratkozási kedvnek. Ez a támogatás áthúzódik a 2018-as évre is. E mellett 

számítunk állománygyarapítási támogatásukra, mely lehetővé tenné egyrészt a VII/2. 

Deák Ferenc Könyvtárban a gyerekrészleg további megújítását a szépirodalom, másrészt 

a KamaSZSZakaSZ részleg bővítését az ismeretterjesztés irányába, valamint a 

sikerkönyvek több példányos beszerzését a VII/3. Kertész utcai könyvtárban.   

 Márciusban az Internet Fiesta témája a Könyvtár-Internet-Egészség lesz. A 

programsorozathoz kapcsolódva könyvtáraink előadásokat szerveznek és egyénre szabott 

segítséget nyújtanak a téma iránt érdeklődők részére. A hét alkalmas lesz újabb 

partnerkapcsolat kialakítására is.   

 Az októberi Országos Könyvtári Napok alkalmával író-olvasó találkozókkal, játékokkal 

és ismeretterjesztő előadásokkal várjuk látogatóinkat. 

 Változatlanul kiemelt feladatunk a gyermekek és a tizenévesek körében a 

könyvtárhasználat és az olvasás népszerűsítése.  

 Továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek egyéni használóképző foglalkozásaink, 

amelyek keretében elsősorban közösségi szolgálatos diákok segítenek az okos eszközök 

használatában. Kezdeményeztük tabletek vásárlását, mellyel a XIII/8. Dagály utcai 

könyvtár oktatótermének eszköztárát kívánjuk bővíteni. Emellett egyre nagyobb igény 

mutatkozik ezek használatára a IV/1. Király utcai könyvtár Gyorssegély internetezőknek 

kurzusai alkalmával is.   

 Ebben az évben is megrendezzük a IV/1. Király utcai könyvtárban az Éjszaka a 

könyvtárban programot a Magyar kultúra napja alkalmából. A beiratkozási akció és a 

játékok mellett terveink szerint a DRUMS koncertezik nálunk, a legkisebbeket a 

kézműves foglalkozások mellett a Marica produkció szórakoztatja majd.  

 Aktívan részt veszünk a FSZEK Minőségbiztosítási munkacsoportjainak munkájában, az 

intézményi Minőségügyi Terv elkészítésében.   

 Az NKA Szépirodalmi Kollégiumának szépirodalmi kiadványok tudatosító és 

népszerűsítő rendezvényeire beadott pályázata programjainak elbírálására várunk.  
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 Részt veszünk a kerületi városnapok rendezvényein (Újpesti-, Palota Napok, Angyalfolki 

Utcabál, Terézvárosi Búcsú, Koma utcai Szomszédolás, Szent Mihály Napi Búcsú) és a 

Múzeumok Majálisán, ahol tovább népszerűsítjük intézményünket.   

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés 

2.1. Tagkönyvtárfelújítás, integrációk, fejlesztési feladatok 

 Elkészült a VI/2. Terézvárosi gyerekkönyvtár Tini kuckója és a VII/2. Deák Ferenc 

Könyvtár KamaSZSZakaSZ elnevezésű tere a fiataloknak. Ez év feladata az új terek 

népszerűsítése és programmal való megtöltése.  A VI/2. Terézvárosi gyerekkönyvtárban 

a kiállítási felületek is megújulnak, ezért szükségessé válik új képkeretek rögzítése a 

falikarok alá.   

 A XIV/1. Kassák Könyvtár kevésbé kihasznált galériájának új funkcióval való 

megtöltéséhez a 2017. év végi beszerzéskor megérkeztek a bútorok és az eszközök. 2018 

első felére tervezzük az új gyermekrészleg kialakítását, mely ugyanakkor alkalmas lesz 

csoportos foglalkozások, népszerű klubfoglalkozások megtartására, csoportos tanulásra 

vagy projektfeladatok elvégzésére is.  A gyermekrészleg megújulásával párhuzamosan a 

könyvtár teljes belső tere is átszervezésre kerül.  

 A XV/3. Zsókavár utcai könyvtár klímaberendezését üzembe kell állítani, ezen kívül 

raktárát alkalmassá kell tenni a duplumosított állományrészek tárolására. A duplumosítás 

után felszabaduló tereket átrendezzük, hogy alkalmasabbá váljanak közösségi programok 

szervezésére. Emellett programokat, akciókat tervezünk a könyvtár népszerűsítésére.   

 A IV/3. Babits Mihály Könyvtárban a bukóablakok továbbra sem működnek 

megfelelően, akadályba ütközik a nyitásuk-zárásuk. Kezdeményezzük javításukat.   

2.2. Tárgyi feltételek 

 A tagkönyvtárak tárgyi feltételeinek fejlesztésével, korszerűsítésével kapcsolatban külön 

igénylistát készítünk. 

2.3. Üzemszervezés 

 A használói igények és forgalmi adatok alapján felmérjük, hogy szükséges-e javaslatot 

tenni a nyitvatartási idő optimalizálására.  

 Március 31-ig elkészítjük a könyvtárak szabadságolási és nyári zárvatartási tervét. Az 

állományleltárakat is erre az időszakra tervezzük. Teljes állományleltár lesz az VI/1. 
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Andrássy úti könyvtárban, a VI/2. Terézvárosi gyerekkönyvtárban és a XVI/2. Sashalmi 

Könyvtárban.  AV leltárt tartunk a IV/1. Király utcai könyvtár Fonotékájában, nyomtatott 

dokumentumok leltára lesz az Eötvös utcai könyvtárban. A VII/3. Kertész utcai könyvtár 

teljes állományának leltára a költözéssel egy időben történik majd.   

 A szombatonként nyitva tartó könyvtárainkban (IV/1., XIII/8., XV/3.) az  ügyeletek meg-

szervezését továbbra is régiós munkaerő-gazdálkodással oldjuk meg.   

 Ezen a nyáron is megszervezzük a sashalmi és terézvárosi olvasótáborokat.   

2.4. Szolgáltatásfejlesztés 

 Továbbra is hangsúlyosan igénybe vesszük a könyvtárak közötti és a könyvtárközi köl-

csönzést, ezzel is bővítve az olvasóink számára elérhető dokumentumok körét és számát.   

 Ösztönözzük olvasóinkat, hogy adják meg e-mail elérhetőségeiket. Ebben az évben az 

újdonságértesítők, rendezvényhírek mellett már a dokumentumok lejáratáról is 

értesülhetnek ennek segítségével.   

 „Komponált valóság” címmel biblioterápiás foglalkozást indítunk Muntyán Barbara ve-

zetésével a XVI/2. Sashalmi és a XIV/4. Füredi Könyvtárban. Őszre tervezzük indítását 

a XV/3. Zsókavár utcai könyvtárban is.   

 Ebben az évben is kezdeményezzük a XVI/2. Sashalmi Könyvtárban az internetvonalak 

sebességének növelését. Ez elengedhetetlen az internetes gépek használatához és a wifi-

szolgáltatás működtetéséhez.   

 Folyamatosan karbantartjuk és frissítjük könyvtáraink honlapjait, és törekszünk a színes, 

napi jelenlétre Facebook oldalainkon.   

 Jövőre is folytatjuk fiatal, pályakezdő alkotókat bemutató kiállítássorozatunkat a IV/1. 

Király utcai könyvtárban, természetesen a már neves művészek kiállításainak 

megszervezése mellett.  

 Újpesten – a lakosság jobb könyvtári ellátása érdekében – egységes könyvtári ellátást 

kívánunk biztosítani a két itteni könyvtár (IV/1. Király utcai könyvtár és IV/3. Babits 

Mihály Könyvtár) állományának, programjainak és szolgáltatásainak szorosabb 

összehangolásával. A megvalósításba bevonjuk a kerületi önkormányzatot is.   

 Továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek olvasóligeteink a IV/1. Király utcai és a 

XVI/2. Sashalmi Könyvtárban.   

 Minden második szombaton minden korosztály számára szóló társasjáték klubot tartunk 

a IV/1. Király utcai könyvtárban „Gergő vár játszani” címmel.  
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 2017 második felében sikerült elindítani a IV/3. Babits Mihály Könyvtárban a 

nyugdíjasoknak szóló biblioterápiás jellegű beszélgetős összejöveteleket. Ezt 2018-ban 

is szeretnénk folytatni havonta egy alkalommal.   

 „Kismama keddek” elindítását tervezzük kéthetente kedd délelőttönként a VI/2. 

Terézvárosi gyerekkönyvtárban.   

 Tovább bővítjük a VII/2. Deák Ferenc Könyvtár „Mentés másként…” honismereti online 

bibliográfiáját, mely Erzsébetváros hajdani hírességeit bemutatja be.   

 Folytatjuk a DVD- és CD-állomány kivonását és összeolvasztását a régióban. Az érdek-

lődésre számot tartó CD-ket a IV/1. Király utcai könyvtár Fonotékájába helyezzük át, a 

többit értékesítjük. Ebben az évben a XIII/4. Lehel úti könyvtár DVD-állományának és a 

XV/3. Zsókavár utcai könyvtár AV-állományának átvizsgálása és leválogatása után a 

felszabadult helyeken újabb témakiemeléseket hozunk létre.   

 Az XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtárban továbbra is népszerű a DVD-k 

kölcsönzése. A bevételtől függően sikerfilmekkel és gyermekfilmekkel fogjuk bővíteni a 

kínálatot. 

 A XIV. kerületben több olyan oktatási intézmény is megtalálható, ahol sérült gyerekeket 

foglalkoztatnak, ezért a XIV/1. Kassák Könyvtár felveszi a kapcsolatot ezekkel az 

iskolákkal, hogy minél több gyerek eljuthasson a könyvtárba.  

 A XIV/2. Bosnyák utcai könyvtárban a válogató-belépő teret teljesen átrendezzük, mert 

megszüntetjük a DVD állomány polcon tárolását. Lapozható katalógusból fogjuk a 

minimális kölcsönzést biztosítani. Ezzel felszabadul néhány polc, amelyeket a 

gyermekkönyvtár bővítésére valamint az új- és sikerkönyvek jobb kínálására lehet majd 

felhasználni.  

 A XV/3. Zsókavár utcai könyvtárban újraindítjuk a használóképző kurzusokat.   

 A nagyon kedvelt diafilm állományt növeljük az újdonságokkal és a legkeresettebb 

filmek újabb példányainak vásárlásával. Bővítjük az idegen nyelvű diafilm választékot 

is, ha ebből is megjelennek újdonságok. A diafilm kölcsönzését a honlapunkon és plakát 

kihelyezésével is reklámozzuk.  

 A házhozszállítás lehetőségéről több kerületi lapban is hírt adunk (IV. és XIII. kerület). 

Igyekszünk a szolgáltatást tovább népszerűsíteni. Együttműködési megállapodás kötését 

tervezzük a VII. és a XIV. kerületi önkormányzatokkal. A könyvszállítást kollégák 

mellett közösségi szolgálatos diákok bevonásával végezzük. Felmérjük, hogy van-e igény 

a házhozszállítás elindítására a káposztásmegyeri lakótelepen.   
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 Továbbra is nagy figyelmet fordítunk hírleveleink megjelentetésére (IV/1. Király utcai 

könyvtár Fonotéka, VI/2. Terézvárosi gyerekkönyvtár).   

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok 

3.1.Informatika 

 Továbbra is kiemelten népszerűsítjük a távhasználati szolgáltatásokat.   

 Több tagkönyvtárunk honlapja átalakításra szorul. Kiemelten figyelünk az integrálódó 

két könyvtár (VI/1. Andrássy úti és VII/3. Kertész utcai könyvtár) honlapjának 

karbantartására, frissítésére, mert fontos szerepet fog játszani az olvasói tájékoztatásban. 

Facebook oldalaink frissen tartása mellett ezekkel kevesebb időnk volt foglalkozni. A 

korábbi programok archiválása, új menüpontok létrehozása, színesebb megjelenés elérése 

a célunk. Ennek érdekében új kollégákat vonunk be a honlapok kezelésbe.   

3.2. Szerzeményezés, feldolgozás 

 A központi szerzeményezés nagyon jól működik, rendszere kialakult és nagyban könnyíti 

a munkánkat.  

 Továbbra is a minőségi, és nem a mennyiségi gyarapodás a célunk. Ezt a helyhiány is 

indokolja. Az egykor népszerű, de már lefutott dokumentumok példányszámait 

(bármilyen hordozón is legyenek) csökkentjük, az állománykivonásokat folytatjuk. Nagy 

figyelmet fordítunk a gyerekkönyvekre, ezek népszerűsítésére, illetve továbbra is 

vásárolunk hangoskönyveket és diafilmeket.   

 Állományunk az elmúlt időszakban jelentősen megújult, és ezzel kapcsolatban sok 

pozitív visszajelzést kaptunk. Ezt a folyamatot szeretnénk tovább folytatni az elavult, 

elhasználódott állományrészek kivonásával, állományrészek alkalmi kiemelésével.  

 A szépirodalmi könyvek beszerzésénél figyelemmel kísérjük az újabban kedvelt témakö-

röket, melyeket a katalógusban is szeretnénk megjelentetni. A kötelező irodalom terén 

megfigyelhető változásokat szeretnénk a példányszám növelésével követni.  

3.3.Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás  

 A többkötetes, kedvelt sorozatok hiányzó darabjait továbbra is pótoljuk pótrendeléssel 

vagy az olvasóktól kapott ajándékkönyvekből, amelyekre - mivel a használók 

ajándékozási kedve nem csökken, - úgy tűnik jövőre is számíthatunk. Ezek az 
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ajándékkönyvek az elmúlt években is jelentősen segítették az állomány bővítését, az 

elhasználódott példányok cseréjét.   

 Felszámoljuk a teljes gyerekkönyvállományt a VII/3. Kertész utcai könyvtárban, mivel 

az új Terézkörúti Könyvtárban nem lesz gyermekrészleg. A példányok egy részét átadjuk 

más egységeknek, a többit selejt- vagy duplumlistára tesszük. A kézikönyvtári állomány 

maradék részét is megszüntetjük: ha a könyv jellege lehetővé teszi, kölcsönözhetővé 

tesszük vagy felajánljuk másoknak.  

 Az év első felében az elhasználódott folyóiratokat csoportos apasztással vonjuk ki a for-

galomból.   

4. Gazdálkodás 

4.1. Bevételek  

 Folytatjuk a távfizetés népszerűsítését. Újabb gépeket állítunk forgalomba annak érdeké-

ben, hogy helyben is igénybe vehető legyen ez a szolgáltatás.    

 Jövőre is számolunk a terembérleti díjakkal és a selejt könyvek, régi folyóiratok 

eladásából befolyó összegekkel. Többek között használt dokumentumok vásárával 

veszünk részt a Múzeumok Majálisán és a kerületi városnapokon (Újpest és Palota 

Napok, Terézvárosi Búcsú, Angyalfolki Utcabál, Szent Mihály Napi Búcsú). 

 Tovább népszerűsítjük az Erzsébetvárosi Önkormányzat beiratkozási díj támogatási ak-

cióját. Megpróbálunk még több olvasót toborozni vagy a tagokat bérletes beiratkozásra 

rábeszélni, hogy minél több könyvtárat tudjanak használni. Újabb szórólapokat és 

plakátokat helyezünk el a kerületi intézményekben.  

 Továbbra is számítunk a kerületi önkormányzatok támogatásaira, valamint újabbak 

megnyerésére törekszünk.   

 A külső támogatásokat elkülönítve kezeljük.  

4.2. Kiadások 

Az anyag- és eszközfelhasználás során takarékosan gazdálkodunk, rendezvényeink megvaló-

sításához együttműködő partnereket keresünk.  

4.3. Pályázatok – támogatások 

 A jövőben is folyamatosan figyeljük a megjelenő pályázatokat, a ránk szabott kiírásokat 

megpályázzuk.  
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 Továbbra is pályázunk a IV/1. Király utcai könyvtár Humanitás Kulturális Alapítvánnyal, 

és az itt nyert támogatást szervesen beépítjük a könyvtár rendezvény-naptárába.   

 Az elmúlt évek eredményei alapján számítunk rá, hogy a Terézvárosi, Erzsébetvárosi, 

XIII. és XV. kerületi Önkormányzat 2018-ban is támogatja a kerületben működő 

könyvtárak állományának bővítését és rendezvényeik megszervezését.  

 Évek óta a kerületi önkormányzat támogatásával vesz részt az Angyalfolki Utcabál prog-

ramján a XIII/8. Dagály utcai könyvtár és tart adventi családi délutánt az XIII/6. 

Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár.  

4.4. Belső ellenőrzés  

Segítjük a belső ellenőrzési csoport munkáját a régió tagkönyvtáraiban lévő pénzkezelő helyek 

pénzforgalmát (annak személyi és tárgyi feltételeit, elszámolását, nyilvántartását) ellenőrző 

vizsgálat lebonyolításában.  

5. Humánerőforrás 

5.1. Képzés – továbbképzés – oktatás 

 Igyekszünk megtalálni kollégáink részére az ingyenes továbbképzési lehetőségeket, mint 

például a Könyvtári Intézet által szervezett és az EMMI által finanszírozott (Könyvtári 

partnerkapcsolatok; Könyvtári szakértői ismeretek) vagy a régión belüli képzéseket. 

 Jebudánszkyné Polák Szilvia jelenleg harmadéves hallgatója az ELTE Tanító- és Óvó-

képző Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakának.  

 Légár Noémi 2018-ban elkezdi a segédkönyvtáros képzést a BME-OMIKK keretein 

belül.   

 Továbbra is támogatjuk kollégáink részvételét a szakmai konferenciákon, a 

Vándorgyűlésen, továbbképzési lehetőségeken. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az 

aktuális szakmai eseményeket.  

 Lehetőség szerint részt veszünk a kerületi társintézmények és társszervezetek munkánk-

hoz kapcsolódó rendezvényein.  

 Januárban az Informatikai osztállyal közösen a honlapok megújításába bevont kollégák 

részére továbbképzést, konzultációkat szervezünk.  

5.2. Munkaerőgazdálkodás 

 Nyugdíjba vonuló kollégáinkat igyekszünk szakképzett, fiatal könyvtárosokkal pótolni.    

http://ki.oszk.hu/content/k-nyvt-ri-partnerkapcsolatok-szervezeti-kult-ra-szakmai-nismeret
http://ki.oszk.hu/content/k-nyvt-ri-partnerkapcsolatok-szervezeti-kult-ra-szakmai-nismeret
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 Kis Mariann kolléganőnk (IV/1. Király utcai könyvtár) – előre láthatólag – 2018 

márciusáig fizetés nélküli szabadságon lesz.  

 Tamási Júlia a IV/1. Király utcai könyvtár vezetője 2019. március 31-én nyugdíjba megy, 

ezért előre láthatólag 2018. november 30-ig dolgozik.   

 Asztalosné Szuromi Éva tervezi 2018 szeptemberében a nők 40+ programmal nyugállo-

mányba vonul.   

 Ludasi Tünde vezeti 2018. január 2-ától a XV/3. Zsókavár utcai könyvtárat. Az első 

félévben az ő támogatása kiemelt feladata a 2.sz. régió munkatársainak. 

 Rendezvényeink színesítésében, a programokszervezés segítésében továbbra is szá-

mítunk az önkéntes foglalkoztatás keretében itt dolgozókra.   

 Folyamatosan felülvizsgáljuk a határozott idejű szerződéseket.  

 2018-ban is fogadjuk a közösségi munkára jelentkező diákokat. Továbbra is fontosnak 

tartjuk, hogy olyan munkákat biztosítsunk nekik, amit örömmel, érdeklődéssel végeznek.  

6. Kapcsolatok 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok 

 A frissen kialakított vagy újra kezdeményezett régebbi kapcsolatokat a közös munka sike-

rének érdekében minden esetben együttműködési megállapodást kötünk.  

 A kerületi iskolákkal folyamatos a kapcsolattartás. Rendszeresen tartunk továbbra is 

könyvtári órákat, egyes osztályoknak a tananyaghoz kapcsolódó foglalkozásokat. 

Kiemelten kapcsolódunk az általános iskolák programsorozataihoz és tehetséggondozó 

tevékenységéhez. A pedagógusok kérésére könyvajánló listákat készítünk.  

 Tovább fejlesztjük a kapcsolatot a XIII. kerület védőnői hálózatával, mely során tájékoz-

tatást adunk könyvtárunk szolgáltatásairól, majd a továbbiakban együttműködési 

pontokat keresünk, hogy a kismamák megismerkedjenek könyvtárainkkal.  

 Az integrált újpesti kulturális intézményekkel nagyon jó a kapcsolatunk, kiegészítjük 

egymás munkáját. Szinte napi kapcsolatban vagyunk/leszünk az Újpesti Helytörténeti 

Gyűjteménnyel valamint az Újpest Galériával. E tartalmas és értékes kapcsolat alapján 

évente legalább két újpesti képzőművésznek szervezünk kiállítást a IV/1. Király utcai 

könyvtárban.  A jövőbeni együttműködést kezdeményezzük a Lóverseny téri Közösségi 

Házzal.    
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 A VI/2. Terézvárosi Gyerekkönyvtár tematikus hónapjainak megrendezéséhez part-

nerként kívánjuk megnyerni a Budapest Bábszínházat, a Kolibri Színházat és a 

Zeneakadémiát.   

 Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a XIII. kerületi Radnóti Miklós Művelődési 

Központtal, és ennek minden feltétele adott. Rendszeresen részt veszünk az épület 

minden bérlőjét megmozgató eseményeken (Kacsa-nap, Radnóti-nap).   

 A XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár a 95 éve született Kormos Istvánra emlékezik 

"Vackor a vándormackó" című új kiállításával, a Tomori Pál Általános Iskola Mackóvár 

Szakkörének közreműködésével. Új verses programsorozatot tervez a Derűs Alkony 

Idősek Klubjával, amelynek címe "Versekben a képek-képekben a versek". A XIII. 

kerületi Önkormányzat kulturális pályázatának segítségével a könyvtár a már 

hagyománnyá vált adventi családi programját is szeretné folytatni. Ezen kívül 2018-ban 

immár ötödik alkalommal vesz részt a Szent Mihály Napi Búcsún, mint társintézmény. 

Ismét kinyitunk ezen a vasárnapon,  negyedéves beiratkozási akcióval és folytatva a 

"gyümölcsös" tematikát a mogyoróval kapcsolatos programokkal várva az érdeklődőket.  

 Jó kapcsolatot ápolunk az József Attila Művelődési Központtal, a Helytörténeti 

Gyűjteménnyel, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házzal, a Zuglói Ifjúsági 

Centrummal, a Pestújhelyi Közösségi Házzal, a Corvin Művelődési Házzal, az Erzsébet-

ligeti Színházzal, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezetközponttal.   

 Az eddig kiépített kapcsolatainkat továbbra is ápoljuk a civil lakossággal és az Israel Sela 

lakóotthonnal. Az utóbbiba házhoz visszük a DVD-ket.  

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 

 A kerületi újságokban rendszeresen megjelenünk és külön figyelmet fordítunk arra, hogy 

ne legyen olyan hónap, amikor vagy a szolgáltatásaink, vagy egy kiemelt szolgáltatás, 

vagy a rendezvényeink és kiállításaink közül  egy is kimaradjon a reklámozásból.  Jó 

helyzetben vagyunk: a kapcsolat élő és közvetlen.  

6.3. Lakossági kapcsolatok 

 Továbbra is célunk, hogy az olvasók egy nagyon szerethető, kellemes helyre térjenek be. 

Ide tartozik könyvtáraink teljes belső tere, az udvarok, a berendezés, az állomány és ide 

tartozik a dolgozók hozzáállása is. Azért dolgozunk, hogy mindenki választ találjon a 

kérdésére, eltöltsön itt pár órát, egy jó olvasnivalóval megalapozza a szórakozását, tudjon 
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jót beszélgetni velünk vagy olvasótársával, akinek a véleményére kíváncsi, egyszóval 

legyen ez egy olyan hely, ahova jó, és érdemes belátogatni.   

 A kerületi városnapokon, kerületi akciókban való részvétel fontos a számunkra. 

Igyekszünk minden alkalommal megújult programkínálattal megjelenni.   

 Szórólapokat helyezünk el a környék kulturális, és egészségügyi intézményeiben.  

 Az „Újpesti lokálpatriótákkal” ápoljuk a kapcsolatot, honlapjukon rendszeresen 

szerepelünk. 2018-ban is több rendezvényt tervezünk az itt élő művészekkel.  

 A XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár aktív részese a szeptemberi Koma utcai 

Szomszédolásnak, mely közvetlen környezetéhez tartozó esemény. Az előzetes 

tájékoztatás alapján 2018-ban is megrendezésre kerül a program, melyen szeretnénk részt 

venni.   

6.4. Szakmai kapcsolatok 

 Továbbra is aktívan részt veszünk a könyvtárban működő munkacsoportok tevékenysé-

gében. Fiatal kollégákat delegálunk a honlapfejlesztési munkacsoportba.   

 Részt veszünk az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció és a Közkönyvtári Egylet 

programjain, melynek több kollégánk is lelkes tagja.   

 2018-ban is szoros munkakapcsolatban leszünk a kerületi könyvtáros tanárokkal, évente 

többször helyet adunk közös munkaértekezletüknek.  

 Támogatjuk munkatársaink részvételét a szakmai napokon, konferenciákon és tanfolya-

mokon. A tapasztalatokat az intézményi intraneten osztjuk meg kollégáinkkal.   

7. Rendezvények – programok 

Ebben az évben is több programmal várjuk az Internet Fiestára hozzánk látogatókat, valamint 

színes rendezvénykínálattal készülünk az őszi Országos Könyvtári Napokra is.   

7.1. Állandó rendezvények könyvtáranként 

Könyvtár Rendezvény GY/F 

                                                                                                    

IV/1. Király utcai könyvtár                                                                     
Angol nyelvű Baba-mama klub hetente Gy/F 

Babajáték börze havonta egyszer, szombat délelőttönként GY 

Diafilm Klub kéthetente pénteken GY 

Shakespeare-mesék olvasókör kéthavonta  GY 

Társasjáték klub kéthetente szombat délelőttönként GY/F 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár Kézműves asztal az újrahasznosítás jegyében naponta GY 

Baba- Mama Klub kéthetente GY/F 

Biblioterápiás foglalkozás nyugdíjasoknak havonta  F 

VI/2. Terézvárosi gyerekkönyvtár Kézműves foglalkozások hétfőként GY 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

 Drámapedagógiai játszóházak vagy interaktív 

ismeretterjesztő programok hetente 
GY 

„Kismama keddek” kéthetente kedd délelőttönként GY/F 

XIII/2. Radnóti Miklós Könyvtár Mesés, barkácsolós foglalkozás kéthetente GY 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Derűs Alkony és Derűs Szívek Idősek Klubja havonta F 

Óvodás és iskolás csoportfoglalkozások havonta GY 

XIII/8. Dagály utcai Könyvtár „Tekerjünk egyet a diavetítőn”- Diafilmklub kéthetente 

péntek délutánonként 
GY 

Pöttömök játékdélutánja fejlesztő játékokkal kéthetente 

péntek délutánonként 
GY 

Számítógép-kedvelők klubja csütörtökönként F 

Okostelefonos segítségnyújtás hétfőnként F 

XIV/1. Kassák Könyvtár Mesedélutánok, kézműves foglalkozások hetente GY/F 

XIV/4. Füredi Könyvtár  Enneagram Kedvelők Klubja havonta F 

Meditáció, reiki relax Sipos György vezetésével havonta F 

Hiszitek, nem hiszitek, így volt nem másképp címmel 

kézműves foglalkozás kéthetente F 

Hol van a szavak színe, selyme?  című biblioterápiás 

foglalkozás Muntyán Barbara vezetésével havonta F 

XV/1. Eötvös Könyvtár Kézműves foglalkozás, diavetítés, mesedélután havonta GY 

XV/3. Zsókavár utcai könyvtár Társas Tere-fere klub havonta F 

Kamaszkodó - irodalmi foglalkozások. Kötetlen be-

szélgetések egy-egy adott könyvről, filmről, zenéről 

kamaszoknak, havonta egy hétfő délután 

GY 

Vigyél magaddal egy mesét! Mesehallgatás 

kézműveskedéssel minden szombaton 
GY 

Süni és barátai – baba mama klub kéthetente csütörtökön GY/F 

Régi idők mozija – diafilmvetítés minden hétfőn GY 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Diavetítés havonta GY 

Ügyeskedjünk - kézműves foglalkozás havonta GY 

Süni és barátai - baba-mama klub - 2 hetente GY/F 

Kamaszkodó-kötetlen beszélgetés tinédzserekkel havonta GY 

„Kortárs festők-kortárs költők a könyvtárban” Krúdy Gyula 

Kör Irodalmi Klubdélután és Kiállítás havonta 
F 

Komponált valóság - biblioterápia februártól júniusig - havi 

egy alkalommal 
F 

7.2. Alkalmi rendezvények könyvtáranként 

Könyvtár Rendezvény GY/F 

IV/1. Király utcai Könyvtár „Éjszaka a könyvtárban”. Magyar Kultúra Napja GY/F 

„Hurrá itt a farsang” kézműves foglalkozás GY/F 

Biztonságos Internet napja- előadás általános iskolásoknak GY 

Valentin (Bálint) napi megemlékezés GY/F 

Megemlékezés a forradalomról F 

Itt a tavasz - kézműves foglalkozás GY/F 

Megemlékezés a költészet napjáról GY/F 

Anyák napja kézműves foglalkozás GY/F 

Gyermeknap meglepetéssel készülünk  

Nyári természetjárás a Rex Oktatóközponttal  GY/F 

Szeptember 30. A népmese napja (Diavetítés, meseolvasás 

kicsiknek) 
GY 

Könyves Vasárnap F 

Megemlékezés a cukorbetegek világnapjáról F 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

Karácsonyi készülődés, adventi naptár készítése GY/F 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár Farsangi álarckészítés GY 

Húsvéti kézműves foglalkozás GY 

Anyák napi kézműveskedés GY 

Újpesti Napok. Csatlakozunk a IV/1. Király utcai könyvtár 

rendezvényéhez 
GY/F 

Halloweenre készülődés, kézműves foglalkozás GY/F 

Karácsonyi készülődés, kézműves foglalkozás GY/F 

VI/1. Andrássy úti Könyvtár  Irodalmi est Halász Margit írónővel F 

VI/2. Terézvárosi gyerekkönyvtár VI. kerületi Bod Péter könyvtárhasználati verseny 

lebonyolítása alsó és felső tagozatosoknak 
GY 

Nyári napközis olvasótábor a nyári zárva tartás alatt GY 

Kerületi versmondó és mesemondó versenyek GY 

Előadások, játszóházak GY 

Kiállítások GY 

Kézműves foglalkozások GY 

Programok az emlékévekhez kapcsolódóan: Semmelweis 

emlékév, Mátyás emlékév, Wass Albert emlékév 
F 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár Rajzpályázat meghirdetése Mesebeli kincskeresés címmel GY/F 

Fotópályázat meghirdetése Betűfaló fenevadak címmel GY/F 

Festészeti kiállítások F 

„Alkoss velünk” képzőművész kör Kurucz Petra szob-

rászművész közreműködésével 
GY/F 

Kiállítás Szántó Piroskáról halálának 20. évfordulójára F 

XIII/4. Lehel utcai Könyvtár Internet Fiesta csatlakozás a rendezvénysorozathoz F 

Országos Könyvtári Napok csatlakozás a 

rendezvénysorozathoz 
F 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Gyöngyfűzés GY 

Internet Fiesta  

csatlakozás a rendezvénysorozathoz 
F 

„Vackor a vándormackó” címmel Tomori Pál Általános Iskola 

Mackóvár szakkörének kiállítása 
GY 

Megemlékezés Kormos István 95. éve született 

évfordulójáról, munkásságának ismertetése, műveinek 

kiállítása 

F 

Csatlakozás az Angyalföldi napok rendezvényeihez GY/F 

Csatlakozás a Koma utcai Szomszédoláshoz GY/F 

A Népmese Napja- Királyfik és királykisasszonyok meséi GY 

Szent Mihály Napi Búcsú - csatlakozás a XIII. kerület rend-

ezvényéhez 

GY/F 

Országos Könyvtári Napok  

csatlakozás a rendezvénysorozathoz 
F 

Karácsonyváró napról-napra - játékos és kézműves 

foglalkozások, diavetítés 
GY/F 

XIII/8. Dagály utcai Könyvtár Pöttömök játékdélutánja GY 

Tekerjünk egyet a diavetítőn! Diavetítés GY 

Számítógép kedvelők Klubja GY/F 

Kerületi versmondó verseny általános iskolások számára GY 

Apropó könyv: Egy mormota nyara – Németh Gáborral 

beszélgetünk 
F 

Elek – merre keresselek? – Bosnyák Viktória játékos fog-

lalkozása 
GY/F 

Kerületi népdaléneklési verseny általános iskolások számára GY 

Internet Fiesta  

csatlakozás a rendezvénysorozathoz 
F 

Prózamondó verseny általános iskolások számára GY 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

A Föld Napja - Lukács Gabriella drámapedagógia fog-

lalkozása. Ökoangyal és Nejlonördög ökoszínházi 

performance 

GY/F 

Apró színház előadása: Mocsármese GY/F 

Angyalföldi utcabál  

A könyvtár rendkívüli nyitvatartással, kedvezményes 

akciókkal és a PorTÉKA című komplex családi foglalkozással 

várja az utcabál látogatóit 

GY/F 

A Népmese Napja – mesedélután: egy Benedek Elek mese 

feldolgozása játékos formában 
GY 

Csatlakozunk az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez F 

Apropó könyv! - Páros Mágia: Szabó T. Anna és Dragomán 

György közös irodalmi délutánja, Vendégünk: a Lóca 

Együttes: Katyika meg Matyika című zenés mese előadásával 

GY/F 

Szépolvasóverseny általános iskolások számára GY 

Adventi naptárkészítés gyerekekkel GY 

Ünnepváró – mesés, verses kézműves foglalkozás GY 

XIV/2. Bosnyák utcai könyvtár Kiállítások, könyvajánlások jeles napokra, ünnepekre F 

XIV/4. Füredi Könyvtár Könyvtári bemutató órák és egyéb tematikus foglalkozások 

óvodásoknak és iskolásoknak 
GY 

Népzenei este Farkas Mártonnal és barátaival GY/F 

Vadkanok Nemzeti Dalárda estje F 

Országos Könyvtári Napok  

csatlakozás a rendezvénysorozathoz 
F 

XV/1. Eötvös Könyvtár Országos Könyvtári Napok  

csatlakozás a rendezvénysorozathoz 

F 

Internet Fiesta  

csatlakozás a rendezvénysorozathoz 
   F 

Számítógépes tanfolyam F 

XV/3. Zsókavár utcai Könyvtár Megemlékezés Költészet Napja alkalmából GY 

Farsangi készülődés GY/F 

Húsvéti készülődés GY/F 

Anyák napja, gyermeknap GY/F 

Újpalotai Napok rendezvénysorozaton való részvétel GY/F 

Internet Fiesta  

csatlakozás a rendezvénysorozathoz 
F 

Országos Könyvtári Napok  

csatlakozás a rendezvénysorozathoz 
F 

Gyorssegély internetezőknek F 

Könyvtárhasználati órák GY 

Szünidei kézműves foglalkozások GY 

Mikulás, és karácsonyi programok GY/F 

XV/4. Szűcs István u. Könyvtár Óvodai, iskolai csoportoknak szervezett foglalkozások GY 

Papírszínház előadás GY 

XVI/1. Rákosi Könyvtár Foglalkozások kisiskolásoknak GY 

Rejtvényfejtők napja – közös rejtvényfejtés iskolásokkal GY 

Húsvéti kézműves foglalkozás gyermekeknek GY 

A Föld napja – tabló készítése GY 

Az állat- és növényszeretet napja Magyarországon – 

rajzkiállítás gyerekek munkáiból az állatszeretet, állatvédelem 

és helyes állattartás témájában 

GY/F 

A népmese napja – rajzkiállítás magyar népmesékhez készült 

illusztrációkból 
GY 

Az origami világnapja - kézműves foglalkozás GY 

A feltalálók napja – kvízjáték iskolásoknak GY 

Internet Fiesta csatlakozás a rendezvénysorozathoz F 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

Országos Könyvtári Napok csatlakozás a rendez-

vénysorozathoz 
F 

Adventi kézműves foglalkozás gyermekeknek GY 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Zeneiskolások koncertjei az olvasóligetben – tavasszal illetve 

ősszel 
GY/F 

Nyári olvasótáborok – 2, egy-egy hetesek GY 

Médiatábor - egy hetes GY 

Tematikus foglalkozások óvodásoknak  GY 

Csoportfoglalkozások iskolásoknak GY 
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3. régió 

1. Kiemelt feladatok 

 A könyvtár 2014-2020-ra szóló stratégiai tervében foglalt ütemezett feladatok 

végrehajtása. 

 Az évfordulós rendezvényeken való részvétel: 

o irodalmi, zenei, művészeti, közéleti évfordulók (Mándy Iván születésének 100., 

Hamvas Béla, Kaffka Margit és Szabó Ervin halálának 50., 100. és 100. 

évfordulója)  

o A családok éve (EMMI) 

o Mátyás király-emlékév 

 A tagkönyvtárak szolgáltató tereinek jobb, többfunkciós kihasználása  

 A helyi civil szervezetekkel (hagyományőrző, helytörténeti, lokálpatrióta) 

együttműködve a könyvtár integráló szerepét erősítő rendezvények megszervezése, 

lebonyolítása  

 Az országos- és a kerületi pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása  

 A 2018. január 1-től érvényes Használati Szabályzat jelentősen megváltozott, különösen 

a kényelmi szolgáltatások és a nyitvatartás terén. Ez fokozott figyelmet és egységes 

intézményi kommunikációt igényel, mely a kollégák egyéni felelősségét is fokozza. 

 PR- és marketingtevékenységünket folyamatosan újítjuk, javítjuk annak érdekében, hogy 

az olvasói létszámot, ahol lehetséges, növelni tudjuk, és a könyvtárak közösségépítő, 

közösségmegtartó szerepét hatékonyabban tudjuk hangsúlyozni. 

 A lehetőségekhez mérten igyekszünk biztosítani az információkhoz való egyenlő 

hozzáférést minden könyvtárhasználónak, ezért a hátrányokkal élőkhöz különös 

odafigyeléssel fordulunk. Igyekszünk együttműködési megállapodásban lefektetni a 

közös munkából fakadó kölcsönös előnyöket, felelősséget. 

 Nyomon követjük a könyvtárhasználói szokásokat. Az egész intézményre használói 

elégedettség-vizsgálatot célzott, egy-egy tevékenységre koncentrált vizsgálattal, 

felméréssel igyekszünk még pontosabbá, értékesebbé tenni. A szolgáltatások minőségi 

alapon történő fejlesztése az intézmény elkötelezett minőségirányítási munkájának 

következtében nagyobb hangsúlyt kap (pl. Rákosmente könyvtárainak közös felmérése, 

a felújított X/3. ill. XVIII/1. könyvtárak a nyitás óta eltelt munkájának értékelése, 

nyitvatartás-változások hatásának a vizsgálata). 
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 Adottságainkhoz mérten igyekszünk személyre szabott szolgáltatásokkal várni az 

olvasókat. 

 Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítunk:  

o a fogyatékkal élők könyvtárhasználatának támogatására, 

o a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, fiatal felnőttek, tanulási nehézséggel 

küzdők könyvtárhasználatának támogatására,  

o a 14 éven aluliak könyvtárhasználatra való szoktatására, olvasáskultúrájuk 

fejlesztésére, készség- és képességfejlesztésére, 

o a családok közös könyvtárlátogatásának ösztönzésére, 

o az élethosszig tartó tanulás támogatására, 

o az egyéni és csoportos személyiségfejlődés elősegítésére, 

o a hasznos és értékes szabadidő eltöltésének biztosítására.  

 Használóink számára informatikai alapképzéseket biztosítunk a digitális kompetenciák 

fejlesztése céljából: 

o A XVII/4., XVIII/3., XXI/1. könyvtárakban folytatjuk a 15 órás informatikai 

használó-képzést felnőttek számára; 

o más könyvtárakban (VIII/2., X/3., XVII/2., XVIII/2., XVIII/1., XIX/1., XX/2., 

XX/4., XXI/5. és XXIII/1.) kiscsoportos- és egyéni képzési formában tanítjuk 

az internethasználatot, az információkeresés technikáját, az ügyintézés módjait, 

az adatbázisok használatát, a digitális kompetenciák készségszintű elsajátítását. 

 Régión belül rendszeresen továbbképzéseket tartunk az újabb technikák, módszerek 

megismertetése, hatékony használata és a jó gyakorlatok átadása céljából. 

 Az állományellenőrzési terv az idén is több könyvtárunkat érint. A legnehezebb feladat a 

közel 60 ezres állományú XVIII/3. Thököly úti könyvtár teljes leltára lesz, melyet a nyári 

zárvatartási időszakban, június-augusztus hónapokban tervezünk régiós összefogással 

elvégezni.  

 Több, a város határát is elérő, családi házas, kertes övezetű kerületünk van. Az itt lévő 

könyvtárakban törekszünk a felelős és tudatos életszemlélet terjesztésére nagyobb 

figyelmet fordítani, kivenni a részünket a társadalmi felelősségvállalás ránk váró 

feladataiból.  

 Szeretnénk csapatépítési tréning keretében az egyes kerületekben önkéntes munkát 

végezni. Ehhez megkeressük a partnerintézményeket (óvoda, iskola, idősotthon, stb.). 
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 Néhány könyvtárunknak lehetősége van a „zöld könyvtár” koncepcióját felvállalni. 

Ehhez megtesszük az első lépéseket: előadásokat tartunk, munkaszervezésben az öko-

szemléletet erősítjük, a hulladék-gazdálkodásban még tudatosabbak leszünk.  

 Tevékenyen vesszük ki részünket az egész intézményt érintő feladatokban: EFOP 2 fő, 

minősített könyvtári címért folyó előkészületi munkálatok: 10-12 fő.  

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés  

2.1. Tagkönyvtárfelújítás 

 A 3. régió tagkönyvtárai esztétikai- és felszereltségi színvonalának megőrzése érdekében 

tervezzük az elhasználódott bútorok felújítását, esetleges cseréjét, kis értékű berendezési 

tárgyak beszerzését.  

 A kulturált, olvasócsalogató környezet fenntartásához 2018-ban is szükség lesz kisebb 

javításokra, nagyobb volumenű tisztításra (szőnyegek, szalagfüggönyök, tisztasági 

festés), valamint kisebb átalakításokra a vonzóbb olvasói terek megteremtésének 

érdekében (kertkönyvtár, tanulótér, terembérleti lehetőségek, foglalkoztató). 

2.2. Tárgyi feltételek 

 Tervezzük a könyvtárainkban további babzsákfotelek beszerzését. 

 Figyelemfelhívó (ún. megállító) táblákat kívánunk több könyvtárban, illetve a könyvtárak 

előterében, környezetében elhelyezni. Ezek célja, hogy még jobban ráirányítsák a 

figyelmet rendezvényeinkre, szolgáltatásainkra. 

 Ahol csak megoldható, törekszünk a mobil, a rendezvényi igényeket követő olvasói terek 

utólagos kialakítására. 

2.3. Strukturális változások 

 2018 májusában javaslatot teszünk a nyári nyitvatartás megszervezésére, figyelembe 

véve a könyvtárak statisztikai adatait, az olvasói igényeket valamint társbérlet esetén az 

otthont adó intézmény kéréseit. 

 Még hatékonyabbá igyekszünk tenni a letéti állomány mozgását régiós szinten. 

2.4. Üzemszervezés 

 A magas szintű szolgáltatások biztosítása és a biztonságos üzemeltetés érdekében 

továbbra is élni szeretnénk a rendelkezésre álló munkaerő szükség szerinti 
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mobilizálásának lehetőségével, figyelembe véve és összehangolva a munkatársak és az 

intézmény közös érdekeit.  Nyugdíjba vonuló „repülős” kollégánk helyett új kolléga 

betanítását tervezzük. 

 A szombaton is nyitva tartó könyvtárak (X/4., XVIII/3., XIX/1., XX/2., XXI/1.) 

személyzeti ellátását továbbra is régiós szintű munkaerő-gazdálkodással oldjuk meg. 

 Önkénteseket és az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében középiskolás diákokat 

alkalmazunk a kisegítő feladatok elvégzésére.  

 Lényegesen gördülékenyebb együttműködést valósítunk meg a központosított feladatok 

terén, különösen a visszacsatolást és az előzetes tájékoztatást tartanánk fontosnak. 

2.5. Szolgáltatásfejlesztés 

Felmérjük a helyi potenciális olvasóközönséget, rendezvényeinket, szolgáltatásainkat ezekhez 

az igényekhez igazítjuk. (ld. kiemelt feladatok) 

 A használói igények figyelembevételével folyamatosan újragondoljuk, megújítjuk, 

alakítjuk az olvasói tereket. A kézikönyvtári állományt folyamatosan csökkentjük, az így 

felszabaduló tereket az igényekhez igazítjuk és tanulótereket, játéktereket, foglalkoztató 

tereket kívánunk kialakítani helyettük. (XXIII/1., X/4.) 

 Az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében: 

o Kiemelten foglalkozunk továbbra is a fogyatékossággal élő gyerekekkel. 

Számukra komplex könyvtári foglalkozásokat szervezünk. Igyekszünk az 

érzékenyítésből is minél jobban kivenni a részünket. 

o Kibővítjük a Könyvet házhoz programunkat. Ahol lehetséges, a kerülettel 

történő együttműködésre építünk, illetve a talán leginkább érintett időskori 

gondozás területén dolgozókkal törekszünk szorosabb együttműködésre. Ehhez 

felhasználjuk a 2017-es felmérés eredményeit. 

o Támogatjuk az egyéni bánásmódot igénylő tanulók bevezetését a könyvtárba.  

o Az igényekhez igazodva több könyvtárban is indítunk nyugdíjasok, idősek 

számára alapfokú internethasználói, ügyintézési és információkeresési 

képzéseket.  

o Az érdeklődő könyvtárosok körében önkénteseket toborzunk, akik orvosi 

várókban mesét olvashatnak gyerekeknek a várakozás megkönnyítésére. 

Törekszünk a rendelők munkatársaival mindkét fél számára hasznos és értékes, 

hosszú távú kapcsolatot kialakítani.  
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o Munkanélküliek számára – az igényekhez igazodva - néhány órás tanfolyam 

keretében nyújtunk segítséget az önéletrajz és a motivációs levél megírásához 

valamint az internetes álláskereséshez. 

 Mesék, irodalmi művek feldolgozásánál komplexitásra törekszünk, pl. kézműves 

foglalkozásokat szervezünk.  

 Diákok részére folyamatosan szervezünk gyakorlatközpontú, adatbázisokat bemutató 

foglalkozásokat. 

 Általános könyvtárbemutató foglalkozásaink mellett felkínáljuk a lehetőséget arra is, 

hogy diákcsoportok tematikus programra érkezhessenek a könyvtárakba. Ehhez 

ajánlójegyzéket készítünk, s kidolgozzuk személyi és anyagi feltételét. A program 

kidolgozásában az oktatási, nevelési intézmények munkatársait is segítségül hívjuk. 

 Folytatjuk a 2016-ban indított önismeret-fejlesztő foglalkozássorozatot, bővítjük a 

személyiségfejlesztő programok körét és eszköztárát.  

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok 

3.1.Informatika 

 Szükség van a nagy igénybevétel következtében elavuló informatikai eszközök cseréjére 

több könyvtárban, csakúgy, mint a szoftverek rendszeres frissítésére.  

 A HSZ 2016-tól a kölcsönzési joggal beiratkozott olvasók számára ingyen WIFI-

használatot biztosít a megjelölt könyvtárakban. E könyvtárak körét a feltételek 

megteremtésével bővítjük. 

 Részt veszünk a honlap megújítását célzó folyamatokban. 

3.2. Szerzeményezés, feldolgozás 

A könyvtárak gyűjteményének gyarapítását az olvasók összetétele és igénye, valamint a 

kölcsönzött állományrészek forgalmi mutatói alapján végezzük. 

 Fokozott figyelmet fordítunk az oktatásban résztvevők – felnőttek és gyerekek –, 

valamint a hátrányos helyzetűek és a fogyatékossággal élők igényeire. Emellett a hasonló 

élethelyzetben lévők igényeit is figyeljük, s az állománygyarapításkor valamint az 

elhelyezésben figyelembe vesszük. 

 A könyvtár állománygyarapításánál figyelembe vesszük a digitalizálás adta 

lehetőségeket.  
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 Különgyűjteményeinket (helytörténet, artotéka) illetve a folyóiratok rendelését a 

használói adatokra alapozott tényleges felhasználói igények szerint alakítjuk, preferáljuk 

a digitalizált dokumentumok használatát.  

 Az idegen nyelvű állományegységek gyarapítását a növekvő igényekhez alakítjuk, 

különös tekintettel a nemzetiségi állományrészekre (VIII/2.,  XVIII/3., XXIII/1., XX/2.). 

 A dokumentumbeszerzésre kapott önkormányzati támogatást a szerződésekben leírt 

megállapodás szerint használjuk fel.  

 Fokozottan ellenőrizzük könyvtárainkban a gyűjtemények fizikai állapotát és 

pótrendeléssel pótoljuk a tönkrement példányokat és selejtezzük a használhatatlanokat. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy széles körben biztosítsuk az információhoz való 

hozzáférést, függetlenül annak formai vagy idő- és térbeli megjelenésétől.  

 Fokozottan élünk az olvasók által megkedvelt tagkönyvtárak közti kölcsönzés 

lehetőségével. 

4. Gazdálkodás 

4.1. Bevételek  

 Bevételi terveink megvalósulását folyamatosan nyomon követjük, és igyekszünk mindent 

megtenni annak érdekében, hogy a tervezett bevétel megvalósuljon.  

 Bevételi forrásaink korlátozottak: 

o A beiratkozási- és a szolgáltatási díj mértéke elérte a használók tűréshatárát. 

o A régiónkban - eddigi próbálkozásunk ellenére - igen csekély a terem-bérbeadás 

lehetősége.  

o A januártól életbe lépő új kényelmi szolgáltatás, a lejárat előtti e-mail értesítés 

bevételre gyakorolt hatását megjósolni még nem tudjuk. 

 Több kerületi önkormányzattól is számíthatunk 2018-ban is támogatásra, de figyeljük és 

kihasználjuk a kerületekben kiírt egyéb pályázati lehetőségeket is.  

 A kisebb könyvtárakat is igyekszünk hozzájuttatni a pályázati lehetőségek nyújtotta 

előnyökhöz. 

4.2 Kiadások 

A kiadások terén felelős, átgondolt döntéseket hozunk. A rendezvények járulékos költségeit 

jórészt csak kerületi önkormányzati pénzből vagy pályázati pénzből tudjuk finanszírozni. 

Felelősen, kellő gondossággal vigyázzuk könyvtáraink energiafelhasználását, társadalmi 
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felelősségvállalásból eredő tudatos gazdálkodását. Ahol és amiben lehet igyekszünk az 

újrahasznosításban élen járni. 

4.3 Pályázatok – támogatások 

 Az év első félévében lezárjuk a 2017-es NKA pályázati támogatások elszámolását. 

Megkezdjük a 2018-ra áthúzódó programok terv szerinti megvalósítását.   

 Felkészülünk a családok éve (EMMI) program fogadására, az esetleges támogatási 

lehetőségekre. 

 A 2017-ben a Fővárosi Önkormányzathoz benyújtott pályázati anyagunk egy része 2018. 

első félévében kerül megrendezésre. 

  Az idén is számítunk a helyi önkormányzatok támogatására. 

 Reméljük, hogy meg tudjuk erősíteni, sőt esetleg bővíteni is a XVIII. kerületi 

önkormányzati, a csepeli Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a XX. kerületi 

önkormányzati valamint az először 2016-ban, majd most 2017-ben is megkapott XVII. 

kerületi támogatást. 

5. Humánerőforrás 

5.1.Képzés – továbbképzés – oktatás 

 A régión belül havonta tartunk szakmai összejöveteleket, megbeszéléseket, régiós 

munkacsoportokat szervezünk a minőségi szolgáltatások érdekében. Ezekre igény szerint 

a FSZEK-en belüli vagy külsős szakembereket is meghívunk. 

 Rendszeresen szervezünk szinten tartó és új ismereteket átadó továbbképzéseket a régión 

belül a változásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódóan. Munkatársaink továbbképzéseken, 

konferencián való részvételét lehetőség szerint biztosítjuk, támogatjuk. 

 Szakmai tapasztalatszerzés és csapatépítés céljából hatékonyan, innovatívan működő 

könyvtárakba látogatunk évi egy-két alkalommal. 

 Két fő segédkönyvtáros végzettséget szerez 2018-ban, egy fő pedig az ELTE könyvtár-

informatikus szakát végzi jelenleg.  

 A rendelet szerint előírt időpontra elkészítjük a régió továbbképzési, képzési tervét 

hosszú- és rövidtávra egyaránt. 
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5.2. Munkaerő-gazdálkodás 

 2018-ban is lesznek személyzeti gondok, amelyek újfajta munkaszervezést igényelnek a 

megfelelő minőségű szolgáltatások biztosításának érdekében. Szükséges egy új 

„repülős”-generáció kinevelése és a helyettesítések rendszerének átgondolása is. 

 2018-ban is több munkatársunk él a nyugdíjba vonulás lehetőségével. A szakember-

utánpótlás biztosítása érdekében továbbra is szívesen fogadnánk gyakorlati idejüket 

végző könyvtár szakos hallgatókat. 

 Továbbra is megszervezzük és örömmel vesszük az iskolai közösségi szolgálatra 

jelentkezők értéket teremtő munkáját a régió könyvtáraiban. 

 Fogadjuk a szakképzésből hozzánk érkező gyakornokokat, és igyekszünk felelősen 

bevezetni őket a könyvtárszakma rejtelmeibe. 

6. Kapcsolatok 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok 

 Bízunk benne, hogy 2018-ban is sikerül a kerületi önkormányzatokkal megkötni az új 

együttműködési megállapodásokat.   

 Részt veszünk a kerületek közösséget megmozgató rendezvényein. 

 Tovább építjük kapcsolatainkat a régió más kulturális intézményeivel. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a Klebelsberg Központ kerületi igazgatóságával való 

együttműködésre.  

o A fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek életminőségének javítása 

érdekében együttműködünk a kerületek szakintézményeivel, érdekvédő 

szervezeteivel, igyekszünk velük jó kapcsolatot kiépíteni (pl. SOFI, Félúton 

Alapítvány, Alemany Erzsébet Segítő Ház, Magyar Vöröskereszt, Ébredések 

Alapítvány, Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, kerületi gondozási 

központok stb.) 

 A kisebbségi önkormányzatokkal kialakult jó kapcsolatunkat tovább építjük, új 

lehetőségeket keresünk (Soroksár, Kálvária tér) 

 Egymást támogató kapcsolatokat ápolunk a helyi civil szervezetekkel (Rákoscsabai Írói 

Műhely, Szigethy Irodalmi Művészkör, Keresztény Alkotók Közössége stb.) 

 Erősítjük kapcsolatainkat a BRFK helyi szervezeteivel. 
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6.2. Média- és sajtókapcsolatok 

 Fontosnak tartjuk a napi kapcsolattartást és információszolgáltatást a kerületi 

médiumokkal. Rendszeres tájékoztatást nyújtunk a könyvtár rendezvényeiről, 

újdonságairól a helyi sajtóorgánumokban.  

 Tudatosan használjuk az interneten elérhető közösségi oldalakat könyvtáraink és 

programjaik népszerűsítésére. 

 Kerületi információs táblákon és társintézményekben hirdetjük könyvtáraink 

nyitvatartását, szolgáltatásait, rendezvényeit. 

 Alkalmazzuk a 2016-ban elkészített, formailag igényes és egységes biankó rendezvényi 

szórólapokat a gyakorlatban. 

 Felhasználjuk az intézményi kulturális menedzser által felkínált lehetőségeket, arra 

érdemes programjainkról folyamatosan adunk tájékoztatást. 

6.3. Lakossági kapcsolatok 

 A régió tagkönyvtárai a kerületek kulturális életében fontos szerepet töltenek be. Kiterjedt 

kapcsolatokat ápolunk a helyi civil szervezetekkel, oktatási- és kulturális intézményekkel. 

A kerületi lakosok érdekében szeretnénk szervezettebbé tenni velük az együttműködést, 

folyamatosan keressük ennek lehetőségeit. (A kerületekben hagyományosan erős a 

lokálpatriotizmus, a városvédő, hagyományőrző szemlélet – ezt a könyvtárak 

munkájukban is figyelembe veszik.) 

 Havi rendszerességgel szervezünk a könyvtárainkban különböző korcsoportoknak szóló 

klubfoglalkozásokat, ezáltal is erősítve az olvasóinkkal való folyamatos kapcsolattartást 

(Nyugdíjas klub, Őszidő klub, Nyelv-klub, Izgő-mozgó klub, Kis mesterek kézműves 

klubja, Kreatív klub, Hahota klub, Társasjáték klub…).   

 Nagyon fontosak a helyi civil szervezetekkel kialakított kapcsolatok. Személyükben 

segítőkre, előadókra, hallgatóságra egyaránt támaszkodhatunk. Ezt a kört tovább 

szeretnénk bővíteni. 

6.4. Szakmai kapcsolatok 

 A régió munkatársai a jövőben is aktívan részt vesznek a FSZEK szakmai bizottságainak 

munkájában.  

 Szakmai összejöveteleket szervezünk különböző intézmények könyvtárosaival. 
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 A jó partnerkapcsolat kialakításának érdekében kollégáink részt vesznek a szakmai civil 

szervezetek különböző konferenciáin és rendezvényein.  

 Szakmai tapasztalatcserét szervezünk a régió munkatársai számára. 

7. Rendezvények – programok 

7.1. Rendszeres programok könyvtáranként 

Könyvtár Rendezvény GY/F 

VIII/2. Kálvária téri könyvtár Keresztény Alkotók Közössége F 

Kézműves foglalkozás GY 

Könyvtárbemutató órák óvodáknak, iskoláknak GY 

Ezoterikus Klub havi rendszerességgel F 

Ébredések Alapítvány programjai F 

Szigethy Irodalmi Művészkör F 

Tásasjáték klub F/GY 

X/3. Újhegyi Könyvtár Kőbányai Írók és Költők Asztaltársasága F 

Kézműves foglalkozások GY/F 

Használó-képzés F 

Mesedélután GY/F 

Társasjáték klub Gy/F 

X/4. Kőbányai Könyvtár Társasjáték klub GY/F 

Családi napok a könyvtárban GY/F 

Jelmezes könyvtárvezetés GY 

Meséről mesére klub GY 

Artotéka kiállítások F 

Könyvkiállítások GY/F 

Könyvtárhasználati foglalkozások Gy 

Jazz a könyvtárban GY 

Tánc-lánc torna GY 

Tematikus könyvtári órák GY 

Rákoscsabai Írók Műhelye F 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Jókai Mór Ált. Isk. amatőr színjátszó köre GY 

Móra Ferenc Ált. Isk. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménnyel való szoros együttműködés 
GY 

Játszóházak, könyvbemutatók, mesefoglalkozások GY 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

Diadal úti Általános Iskolával való szoros együttműködés GY 

Játszóházak, könyvbemutatók, mesefoglalkozások GY 

XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár 

Kézműves foglalkozások GY 

Író-olvasó találkozók GY/F 

Varázs-műhely- alkotói klub fiataloknak Gy/F 

Kiállítások F/Gy 

Használó-képző foglalkozások F 

Tabuk nélkül – interaktív előadássorozat F 

Szabaduló-szoba több olvasói rétegnek GY/F 

Rajz- és meseíró pályázatok GY 

XVIII/1. Pestszentimrei Könyvtár Családi és gyerekprogramok GY 

Környezettudatosságra nevelő természettudományi előadások, 

interaktív foglalkozások 
F/GY 

Csevegő csütörtök havonta F 

XVIII/2. Havanna lakótelepi könyvtár Mesedélután GY 

A helyi gyógypedagógiai iskola diákjainak látogatása a 

könyvtárban – olvasóvá nevelés 
GY 

Kézműves foglalkozások GY/F 

Könyvajánlók klubja F 

Társas hétfő F 

Receptcsere GY 

Kézműves Szerda GY 

XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár Izgő-mozgó klub GY/F 

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület irodalmi klubja F 

Szent-Lőrinc lakótelep Nyugdíjas Klub F 

Kultúrkör előadás-sorozat F 

Könyvtárhasználati foglalkozások GY 

Egészséges életmód előadás-sorozat F 

A zene útján F 

Internet Café F 

Galéria 18 kiállításai F 

Biztonsággal élni - előadássorozat F 

Társasjáték klub mindenkinek GY/F 

Író-olvasó találkozók F 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

Biblioterápiás foglalkozások GY/F 

Játszóházak, könyvbemutatók, mesefoglalkozások GY 

Power Point bemutatók GY/F 

NKA pályázatok kínálta programok GY/F 

XIX/1. Üllői úti könyvtár Kisebbségek bemutatkozása GY/F 

Carpe diem! GY 

Pénteki mókák minden korosztálynak GY/F 

Irodalmi, zenei, kultúrtörténeti programok F 

Könyvtámasz- biblioterápiás foglalkozások GY 

Társasjáték klub F 

Kerekítő foglalkozások GY 

KANAPÉ – önképző nőképző foglalkozások F 

Kerekítő GY/F 

XX/2. Bíró Mihály utcai könyvtár A tested a tiéd, vigyázz rá!     F 

Kézműves kuckó GY 

Bennünk rejlő energiák F 

Idegen nyelvi társalgási klubok F 

Kiállítások F 

Színes ötletek F 

Papírszínházi előadások GY 

Játékkészítők klubja GY/F 

Időutazók klubja GY/F 

Népmese napja GY/F 

Béka Bözsi kalandjai GY 

Kézimunka és főzőcske klub GY 

XX/4. Vécsey lakótelepi könyvtár Képviselői fogadóóra GY/F 

Kerekítő GY/F 

Kézműves foglalkozások GY 

Természetgyógyász klub GY/F 

Nyelvi klubok F 

Kártyaklub GY/F 

XXI/1. Sétáló utcai könyvtár Kézműves foglalkozások hetente, könyvtárbemutatók Gy 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

Író-olvasó találkozók GY/F 

Pódium Színházbarátok Köre F 

Kiállítások F 

Ismeretterjesztő előadások GY/F 

Agytorna – rejtvényfejtők klubja F 

Helytörténeti foglalkozások, kiállítások  F 

Használó-képző foglalkozások F 

EZO(O)KOS klub F 

Kreatív klub GY 

XXI/3. Királyerdei Könyvtár Hahota klub GY 

Szemtorna F 

Könyvtárhasználati foglalkozások óvodásoknak GY 

Ezoterikus előadás-sorozat F 

Öröm Klub F 

Kiállítások F 

Origami Klub GY/F 

Meridiántorna F 

Társasozzunk együtt! GY/F 

XXI/5. Csillagtelepi Könyvtár 

Kineziológiai előadássorozat F 

Könyvtárhasználati foglalkozások óvodásoknak, 

kisiskolásoknak 
GY 

Dél Után - Társasjáték klub F 

Kiállítások F/GY 

Kézműves foglalkozások GY 

Kézműves foglalkozások, kézimunkakör F/GY 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár 

Mesedélutánok GY 

Családi teadélután GY/F 

Kiállítások GY/F 
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7.2. Alkalmi programok könyvtáranként 

Könyvtár Rendezvény GY/F 

VIII/2. Kálvária téri könyvtár Józsefvárosi Napokon való részvétel GY 

Ünnepekhez kapcsolódó játékok, vetélkedők GY 

Szavaló- és rajzverseny gyerekeknek GY 

Országos Könyvtári Napok GY/F 

X/3. Újhegyi Könyvtár Országos Könyvtári Napok GY/F 

Arany János emlékév - felolvasás F 

Internet Fiesta F 

X/4. Kőbányai Könyvtár International Games Day F 

Internet Fiesta GY 

Kőbányai Szent László Napok GY 

"Játék a könyvtárban" - napközi táborosoknak F 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások GY 

Családi szombat F/GY 

Kortárs és kedvelt – író-olvasó találkozó F 

Éjszakai programok GY/F 

Természettudományi show GY/F 

Népmese Napja GY 

Országos Könyvtári Napok GY 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Országos Könyvtári Napok GY/F 

Olvasókerti programok GY/F 

XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások F 

Internet Fiesta GY/F 

Helyi szabadtéri programokon való részvétel GY/F 

Országos Könyvtári Napok GY 

XVIII/1. Pestszentimrei Könyvtár Országos Könyvtári Napok GY/F 

Internet Fiesta F 

Pestszentimrei legendák – helytörténeti előadás F 

International Games Day GY 

Gyermeknapi kitelepülés F 

XVIII/2. Havanna lakótelepi könyvtár Részvétel a Havanna Napokon GY/F 

Országos Könyvtári Napok GY/F 

XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár Szünidős foglalkozások az iskolai szünetekben GY 

Szent György napi tematikus nap GY 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

Power point foglalkozások GY 

Családi szombat  GY/F 

Népmese Napja GY/F 

Kortárs irodalmi óra  GY 

International Games Day F 

Versmondó verseny, rajzverseny GY 

Nyugdíjasok irodalmi klubja F 

Országos Könyvtári Napok – Meseíró pályázat GY/F 

XIX/1. Üllői úti könyvtár Őszi családi szombat GY/F 

40 éves az Üllői úti Könyvtár – tematikus nap GY/F 

International Games Day F/GY 

Népmese napja GY 

Kortárs és kedvelt – író-olvasó találkozó F 

Országos Könyvtári Napok GY/F 

XX/2. Bíró Mihály utcai könyvtár Részvétel az Erzsébet Napok rendezvényein GY/F 

Internet Fiesta F/GY 

Népmese Napja GY 

Könyvbarátok versenye, Bod Péter könyvtárhasználati verseny GY 

Országos Könyvtári Napok GY/F 

XX/4. Vécsey lakótelepi könyvtár Részvétel az Erzsébet Napok rendezvényein GY/F 

Internet Fiesta F/GY 

Ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások GY 

Országos Könyvtári Napok GY/F 

Népmese Napja GY 

XXI/1. Sétáló utcai könyvtár Kártyaklub GY/F 

Országos Könyvtári Napok GY/F 

Író-olvasó találkozók F/GY 

EZO(O)KOS klub F 

Pódium Színházbarátok köre F 

Kiállítások GY/F 

Helytörténeti esték F 

Agytorna F/GY 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások F/GY 

Családi szombat GY/F 
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Könyvtár Rendezvény GY/F 

XXI/3. Királyerdei Könyvtár Országos Könyvtári Napok GY/F 

Hahota klub F 

Horgoló klub F 

Öröm klub F 

Origami klub F 

Egészségőrző foglalkozások F 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások GY 

XXI/5. Csillagtelepi Könyvtár Országos Könyvtári Napok GY/F 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások GY 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Nyári napközis tábori foglalkozások GY 

Sváb nemzetiségi nap F/GY 

’56-os kiállítás és ünnepélyes kiállítás-megnyitó GY 

Országos Könyvtári Napok GY/F 
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Városháza Kiadó 

 

Még 2016-ban szoros együttműködés valósult meg a Kiadó és a Budapest folyóirat között. Ez 

az együttműködés tovább folytatódik 2018-ban is. A Kiadó támogatást nyújt a folyóirat 

megjelenéséhez, a folyóirat segíti a kiadványok megismertetését. A folyóirat körül 

tevékenykedő történészek, helytörténészek fontos szakmai, gyakorlati és szellemi segítséget 

adnak a Kiadó céljainak megvalósulásához.  

 

2018-ra tervezett köteteink:  

 Holló Szilvia Andrea – Zsigmond Gábor: Budapest, a Duna gyöngye - történelem a Duna 

partján  

Három éve jelent meg A fatestű bárkától a tengerjáró óriásig - Hajóépítés Budapesten 

című kötet a szerzők tollából. Ennek folytatása a főváros hajóközlekedését bemutató 

könyv. 

 Csak képek 

A korábbiaktól eltérő, más, nagyobb formátumban folytatja a Kiadó sikeres sorozatát, a 

Csak képeket. Ebben fotóművészek mutatják be Budapestet sajátos látásmódjukkal, nem 

a turisztikai albumokból megszokott helyszínekkel és módon. Rövid bevezetést 

tervezünk a kiadványokhoz egy-egy fotóművész-kritikus felkérésével. Az albumok 

magyar, angol és német nyelven jelennek meg. 2018-ban egyszerre három albumot 

jelentetünk meg: 

o Csak képek: Kálló Péter  

o Csak képek: Sebestyén László  

o Csak képek: Balla Demeter 

Koncepciónk szerint két fiatalabb és egy idősebb művész kap lehetőséget egyszerre, 

három különböző albumban. Balla Demeter nemrég hunyt el, ezzel az albummal 

tisztelegnénk emléke előtt. 

 A Kiadó tervezi, hogy a Budapest Gyűjtemény anyagainak felhasználásával időről-időre 

egy-egy albumot jelentet meg Sebestyén Lászó és Sándor Tibor szerkesztésében és 

válogatásával. 

 Holló Szilvia Andrea: Reitter Ferenc élete, munkássága  

A Kiadó terve az, hogy olyan személyiségeket mutasson be egy sorozat keretében, akik 

Budapest fejlesztésében jelentős szerepet játszottak, de kevésbé közismertek, miközben 
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utca viseli a nevüket. Reitter Ferenc részt vett a Duna-térképezés és az Al-Duna-

szabályozás munkájában. Nagy szerepe volt a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 

szakosztályfőnökeként Buda, Pest, majd az egyesített főváros városrendezésében. A 

dunai rakpart építése, a pesti Duna-szakasz szabályozása, valamint az Andrássy út és a 

Nagykörút terve fűződik a nevéhez. Budapest csatornázási tervének kidolgozása is az ő 

munkája. 2019-ben a sorozatban őt Wein János követné, akinek a főváros vízközmű- és 

vízhálózatának létrehozásában vannak elévülhetetlen érdemei. 
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1.SZ. MELLÉKLET:  

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Előirányzat megnevezése Adatok e Ft  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           2 946 753    

  I. Működési kiadások           2 353 126     

     1. Személyi juttatások           1 433 443     

     2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              334 428 

     3. Dologi kiadások összesen             584 455     

     4. Egyéb működési célú kiadások                     800     

       4.1. Nemzetközi kötelezettségek                    350     

       4.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak                    450     

  II. Felhalmozási kiadások              593 627     

     1. Beruházások  443 895                  

        1.1. Intézményi beruházások 412 185                  

        1.1.1. Könyvtári dokumentumok beszerzése  85 000                    

        1.1.2. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése                327 185     

        1.2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA               31 710     

     2. Felújítások 149 732 

        2.1. Ingatlanok felújítása  118 704 

        2.2. Felújítások ÁFA-ja 31 028 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           2 946 753     

  I. Költségvetési bevételek              560 529     

    1. Működési célú támogatások áht-n belülről                 17 000     

    2 . Működési bevételek  543 529                  

       2.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei              304 930     

       2.2. Egyéb működési bevételek                16 300     

       2.3. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés               222 299     

          2.3.1. Kiszámlázott ÁFA                87 511     

          2.3.2. ÁFA visszatérítés                134 788    

      2.4. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      -       

    3. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     -     

  II. Finanszírozási bevételek           2 386 224     

    1. Belföldi finanszírozás bevételei           2 386 224     

        1.1. Központi, irányító szervi támogatás                  2 386 224     

Létszám összesen (fő)                    423     
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2. SZ. MELLÉKLET:  

KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA
1 

Mutató Célérték Megjegyzés 

I. Szolgáltatási feladatok 

1. Heti nyitvatartási órák száma heti 24-56 óra   

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 300.000 fő  

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a 

honlapra) 
3.400.000 db  

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven 

érhető el 
2 

Magyar és angol 

nyelvű. 

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

20/hónap  

(minden munkanap) 

A honlap minden 

munkanap kétszer 

frissül. 

6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 
5.600 db  

7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási 

Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 
1700 db  

8. A könyvtárban használható adatbázisok száma 75 db  

9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma, a szolgáltatásokat igénybe vevő használók 

száma 

7 szolgáltatás 

1. TOPOTÉKA 

Budafoki Könyvtár  

2. TOPOTÉKA 

Józsefváros 

2. Instagram (X/4, 

XX/2) 

3. Facebook (48 

account, 23.236 

követővel összesen) 

4. Blogok: 3 (Latin 

betűk, Nem unatkozom, 

fszek.eu) 

5. Fórum a honlapon 

6. Honlap-cikkeink 

kommentelhetők 

10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 
2.000.000 db  

11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma 
17.000 db  

                                                 

1 Az 51/2014. (XII.10.) EMMI rendelet szerint 
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Mutató Célérték Megjegyzés 

12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   

kézirat 50 

A Corvina rendszerben 

rögzített 

dokumentumtípusok 

szerinti bontásban. 

könyv 3.400.000 

kotta 20.000 

elektronikus dokumentum (CD-ROM) 2.000 

video, vizuális 30.000 

térkép 3.000 

hangfelvétel 18.000 

sorozat, periodika 50.000 

egyéb 10.900 

összesen: 3.533.950 

13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 300 db  

14. A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 

szakmai (megyei, illetve országos szintű) 

tanácsadások száma 

nem releváns 

A szolgáltatásban részt 

vevő szervezeti 

egységek: KK 

Tájékoztató osztály, 

Szociológiai 

Gyűjtemény, Zenei 

Gyűjtemény. 

15. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 

IKT eszközök száma, a fogyatékossággal élők 

számára akadálymentes szolgáltatások száma 

6 szolgáltatás 

1. Könyvet Házhoz 

szolgáltatás 

2. öregbetűs könyvek  

3. Braille-kották 

4. hangoskönyv-

kölcsönzés  

5. kísérőszolgálat 

6. lejátszó berendezések 

kölcsönzése (CD) 

4 IKT eszköz 

1. akadálymentes 

honlap 

2. könyvtárhasználati 

videó jelnyelvi 

tolmácsolással 

3. felolvasógépek 

4. Jaws szoftver 

16. A könyvtár által szervezett 

 
  

16.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzések száma és 

a képzéseken résztvevők száma 

1000 alkalom / 20.000 fő  

16.2. digitális kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó nem formális 

képzések száma és azokon résztvevők száma 

500 alkalom / 1.200 fő  

16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma és 

azokon résztvevők száma 
20 db képzés 

4 db képzés 

akkreditálását tervezzük 

az EFOP projekt 

keretében.  

Folytatjuk a 

vezetőképzést és a belső 

továbbképzések 

sorozatát is. 
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Mutató Célérték Megjegyzés 

16.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és 

azokon résztvevők száma 
1.500 alkalom / 20.000 fő  

16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok és a programok 

résztvevőinek száma 

10 program / 150 fő  

16.6. nemzetiségi közösségi identitást erősítő 

programok száma és azokon résztvevők száma 
2 alkalom / 80 fő  

16.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzések, programok száma és azokon 

résztvevők száma 

8 alkalom / 100 fő  

16.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a 

gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett 

fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon 

résztvevők száma 

1000 alkalom / 20.000 fő  

16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett 

programok, képzések és azokon résztvevők száma 
150 alkalom / 4.000 fő  

17. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak száma 
1 db  

18. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 5 db  

19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 250 alkalom  

20. A használói elégedettség-mérések száma, a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 
2 mérés, átlag 450 fő  

21. A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre 

készülő települési könyvtárak szám 
nem releváns  

22. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma és a szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 

száma 

380 diák, 130 iskola  

23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 8 fő  

24. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 

határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 
20 db  

25. A könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok 

száma/Budapest lakosságának száma) 
1,3 

2016.évi tényadatokkal 

való számítás alapján: 

239 fő könyvtáros / 

1.759.407 lakos 
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Mutató Célérték Megjegyzés 

26. A könyvtár olvasói hozzáférést biztosító 

számítógéppel való ellátottsága (számítógépek 

száma/Budapest lakosságának száma) 

2,4 db  

27. A könyvtár által biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 
61.500 db  

28. A könyvtár által a kerületi önkormányzat(okk)tal 

kötött megállapodások számának aránya (kerületek 

száma/megállapodást kötött kerületek száma) 

arány: 1 

Valamennyi fővárosi 

kerülettel van 

megállapodásunk. 

II. Gyűjteményfejlesztés 

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása 

dokumentumtípusonként 
  

könyv 75.000 db 

összesen: 83.975 db 

időszaki kiadvány 1.000 db 

AV dokumentumok 2.000 db 

kották 800 db 

térképek 75 db 

aprónyomtatványok, plakátok, prospektusok (BGY) 5.000 db 

e-dokumentumok 100 db 

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott 

dokumentumok száma dokumentumtípusonként 
  

könyv 80.000 db 

összesen: 87.600 db 

időszaki kiadvány 300 db 

AV dokumentumok 7.000 db 

kották 100 db 

térképek 200 db 

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma 
5.000 db  

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma 
18.000 db  

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma 
6.000 db  

6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma 
150 db  

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma 
3.000 db  

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrizendő 

dokumentumok száma és %-os aránya az 

ellenőrizendő állományhoz képest 

848.899 db  
40.988 AV,  

807.911 nyomtatott 

100%  

9. A könyvtár által a tárgyévben beszerzett egy 

lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma 

(dokumentumok száma/Budapest lakossága) 

 

0,05  

III. Gyűjteményfeltárás 

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
26.000 rekord  
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Mutató Célérték Megjegyzés 

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 

betöltött tételek száma 
13.000 tétel  

3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai 

tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek 

száma 

500 db  

4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 

rekordok száma 
5.000 db  

5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 
0,5 óra/dokumentum  

6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve 

3 nap – 16 nap között 

A körzeti szállítás 

rendszere miatt 

tagkönyvtáranként 

változó. 

7. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

100%  

IV. Tudományos kutatás 

1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) nem releváns  

2. Tudományos kutatások száma nem releváns  

3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a 

könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában megjelent publikációk száma 

15 db 

 
10 db 

4. Idegen nyelvű publikációk száma 1 db  

5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma nem releváns  

6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma 5 db  

7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások 

száma 
30 db  

8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 
20 db  

9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és 

az azokon résztvevők száma 

2 db 
 

180 fő 

10. A könyvtár szakembereinek konferencián való 

részvételének száma 
100 részvétel  

11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók 

száma 
250 fő  

V. Rendezvény, kiállítás 
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Mutató Célérték Megjegyzés 

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, 

megyei és országos szintű közösségi programok, 

rendezvények száma összesen és az azokon 

résztvevők száma 

4.500 db 

150.000 fő 
 

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma és az 

azokon résztvevők száma 

2 db 

180 fő 
 

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

száma és látogatóinak száma 
315 kiállítás, 70 ezer fő  

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvények száma és az azokon résztvevők száma 
1.800 alkalom / 65.000 fő  

6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 30.000 fő  

VI. Állományvédelem 

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, 

savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült dokumentumok száma 

10.000 db 

Állományvédelmi 

intézkedésben részesülő 

dokumentumok száma 

(kötés, javítás) 

2. Muzeális dokumentumok száma 100 db  

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 20 db  

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a 

konvertált dokumentumok száma 
2000 db  

5. Biztonsági jellel 2018-ban ellátandó 

dokumentumok száma 
76.000 db 

RFID: 16.000 db 

dokumentum 

mechanikus védelem: 

60.000 dokumentum 

6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét 

szolgáló gépek száma 
5 db  

 


