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Munkaterv a 2006. évre 
 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2006. évre meghatározott céljai és feladatai az évek óta folyó 

megújulási és átszervezési folyamat továbbvitelét és az eddig elért eredmények megőrzését és 

továbbfejlesztését, a zavartalan és eredményes könyvtári munka biztosítását foglalják magukban. 

A fejlesztési koncepcióban kijelölt átalakítás és korszerűsítés eddig megvalósult eredményei 

szilárd alapul szolgálnak az ez évi terveink megvalósításához. 

1. Az év kiemelt feladatai: 

 

- A 2007 - 2013 éves időszak stratégiai tervének kidolgozása, a könyvtár feladatainak 

célkitűzéseinek, fejlesztési irányának meghatározása Budapest középtávú városfejlesztési 

programjában, a Podmaniczky - tervben, 

- A központi szerzeményezés és feldolgozás bevezetése a teljes könyvtári hálózatban, 

- A könyvtár informatikai rendszerének teljes kiépülését követően annak bővítése, frissítése és 

zavartalan működésének biztosítása, 

- Tagkönyvtári hálózat rekonstrukciójának és bővítésének folytatása a szolgáltatások 

feltételeinek javításával, 

- Speciális szolgáltatások beindítása a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének 

biztosítására,  

- Az iskolai könyvtárak és a FSZEK kapcsolatának áttekintése, a tapasztalatok alapján az 

együttműködés kereteinek meghatározása,  

- 2006. év kiemelt évfordulóinak megünneplése önálló programokkal és az országos, fővárosi, 

kerületi programokban, rendezvényekben való részvétellel, 

- A minőségbiztosítás rendszerének kiépítése az intézményben, 

- A hét éves képzési ciklus befejezése, értékelése, 

- Részvétel minden olyan szakmai pályázaton, amelyeknek segítségével a munka minősége 

javítható, a szolgáltatások korszerűsíthetők és bővíthetők, a különféle egyéb tevékenységek, 

rendezvények megvalósíthatók. 
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2. Hálózatfejlesztés - tagkönyvtárak korszerűsítése 

 

A tagkönyvtárak szerkezeti átalakítása a területi lefedettség elvének érvényesítésével történik. Az 

a célunk, hogy a főváros minden kerületében kulturált, jól felszerelt könyvtár álljon az olvasók 

rendelkezésére a mai igényeket maximálisan biztosító szolgáltatásokkal. Ez az elv vezérel 

bennünket, amikor könyvtár integrációt hajtunk végre, vagy új könyvtár létesítésének helyét 

meghatározzuk.  

 

Tervezett könyvtárépület felújítások (ütemterv szerint): 

 a IX/1. Börzsöny utcai könyvtár felújítása, 

 a XIX/1. Üllői úti könyvtár felújítása, 

 a III/7. Főtér 2. könyvtár kibővítése, 

 a XXI/3. Széchenyi I. utcai könyvtár költözéssel egybekötött felújítása, 

 a XIII/4. Lehel utcai könyvtár felújításának előkészítése. 

 

Új könyvtárépítés - könyvtár kialakítás:  

  XV. ker. Újpalota központjában, (egykori Pajtás étterem) létesítendő könyvtár 

előmunkálatainak elvégzése, 

  XVII. ker. Fuchs kastélyban könyvtár létesítése, 

  XXI. ker. Csepel, Rákóczi úton új építésű könyvtár átadása,  

  XXII. ker. Budafok, Kossuth Lajos utcai új könyvtár építésének megkezdése. 

 

Könyvtár integráció: 

  a IV/4. Munkásotthon utcai könyvtár és a IV/1. Király utcai könyvtár integrációjának 

előkészítése, 

  a XXI/1. Szent István úti könyvtár a csepeli új könyvtárba (XXI/4.) történő integrálása , 

  a XXI/3. Széchenyi utcai könyvtár integrálása a XXI/1. Szent István úti könyvtárba,  

  a II/3. Marczibányi téri könyvtár integrálása a XII/1. Ugocsa utcai könyvtárba. 
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3. Informatikai feladatok 

 

A fejlesztési tervnek megfelelően a FSZEK tagkönyvtárak egységes informatikai arculatának 

kialakítása, az informatikai szolgáltatások központosítását követően a valamennyi tagkönyvtárat 

magába foglaló FSZEK hálózat biztonságos, folyamatos üzemeltetése a legfontosabb feladat. 

 

 El kell végeznünk a központosított munka szabályozását: ennek keretében az intézmény 

biztonsági szabályzatát kell a változásoknak megfelelően módosítanunk.  

 Az intézményen belül működő különböző munkacsoportok eredményes működésének 

nélkülözhetetlen feltétele az informatikai háttér biztosítása, informatikai segítés. 

 Az informatikai fejlesztés eredményeképpen az egy hálózatba került tagkönyvtárakkal létrejött 

FSZEK magánhálózat elkülönítése a NIF tagintézményétől 2006-ban várható. 

 A minőségi és zavartalan szolgáltatások nyújtásához, a folyamatos és hatékony könyvtári 

munkához a szervergépek zökkenőmentes üzemeltetése, folyamatos karbantartása a biztosíték. 

 A FSZEK on-line katalógusának, a Corvina integrált könyvtári rendszernek folyamatos 

fejlesztését az Informatikai osztály együttműködve a Szerzeményezési osztály munkatársaival 

együtt végzi. Ez a munka különös figyelemmel bír a 2006-tól bevezetésre kerülő központi 

szerzeményezés beindításakor.  

 A központi vírusvédelem, spam- és tartalomszűrés folyamatos fejlesztése és hatékony 

működtetése az egész intézmény informatikai rendszerének alappillére, a hálózat 

működtetésének feltétele.  

 

4. Állományfejlesztés – Katalogizálás 

 

A 2006. év fő feladata a központi beszerzés beindítása és a katalogizálási modul új verziójának 

bevezetése az elmúlt évek előkészítő munkálatait követően. 

A JavaSER (a periodika modul), a Corvina rendszer katalogizálási-, katalógus-, és szerzeményezési 

modulok, a statisztikai modul tesztelése, használatba vétele, a munka során adódó problémák feltárása, a 

megoldásukban való aktív szakmai részvétel. 

A FSZEK állományának folyamatos fejlesztése és karbantartása a szakmai munka feltétele.  
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A FSZEK teljes gyűjtőkörébe illő (beleértve a tagkönyvtárak állományát) vett dokumentumok 

folyamatos és gyors formai feldolgozása, a speciális, valamint az idegen nyelvű könyvek formai 

feltárása, az AV dokumentumok, központi feldolgozásra érkező könyvek, valamint a Központi 

Könyvtár állományába került idegen nyelvű könyvek ETO jelzettel ellátása, illetve a kiválasztott 

rendszerrel tartalmi feltárás. 

2005-ben befejeződött az informatikai fejlesztés, minden tagkönyvtár állománya bekerült a 

könyvtár on-line katalógusába. Ezzel a katalógus mennyiségi fejlesztése befejeződött. A következő 

évek - beleértve már a 2006-os évet is - feladata a katalógus minőségi fejlesztése, a könyvtár 

tájékoztató könyvtárosainak tapasztalatai és az olvasók gyors és pontos tájékoztatásának, 

tájékozódásának segítése figyelembe vételével. A katalógushasználat során kiderült, hogy hiába 

felelnek meg a nemzetközi szabványoknak a bibliográfiai leírásaink, bizonyos rekordok 

megjelenítései nem adnak egyértelmű választ az olvasói keresésekre, kérdésekre. Ilyenek a kiadói 

sorozatok, a 10 feletti kötetszámmal rendelkező többkötetes művek, a hosszú éveken át kiadott 

folyóiratok. Ezek a tapasztalatok arra irányították a figyelmet, hogy el kell végezni a jelenlegi 

katalógus elemzését, revízióját, és meg kell találni a fejlesztés útját, lehetőségeit. A katalógus 

készítése során az elmúlt 5 évben is nagyon sok hibajelenséget tártunk fel, ill. fejlesztési igényt 

fogalmaztunk meg az adatbázis fejlesztői felé. A folyamatos kapcsolat során nagyon sok problémát 

sikerült megoldani, de maradt néhány olyan, a kezdetektől jelenlévő, az adatbázis mindennapi 

használatát befolyásoló jelenség, melynek javítását a mai napig nem sikerült elérni. Ilyenek a 

diakritikus jelekkel ellátott karakterek rögzítése és visszakereshetősége, az authority-k egységes 

kezelése, törlésének lehetősége, sok példányadattal rendelkező rekordok problémája.  

A 2006-os év feladata lesz a tanulmányok, cikkek feldolgozása és megjelenítése a katalógusban, a 

távoli hozzáférésű elektronikus dokumentumok esetében annak megoldása, hogy a 

katalógustételen keresztül közvetlenül tegyük hozzáférhetővé magát az elektronikus forrást. Ennek 

eszköze a legtöbb esetben az egységes helymeghatározó URL (Uniform Resource Locator) 

megadása az on-line katalógusban.  

5. Gazdálkodás 

 

A növekvő fenntartási és működési kiadások mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás megőrzése 

az intézmény gazdálkodásának a fő célja 2006-ban is, amely csak átgondolt, takarékos 

gazdálkodással, következetes pénzügypolitikával realizálható. 
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Az ÁFA törvény módosításának elfogadását követően 2005. év negyedik negyedévéről minden 

lehetséges kiadási tételt elhalasztottunk 2006. év elejére. Az így képzett maradvány az áthúzódó 

beruházások és felújítások és egyéb januárra halasztott kiadások fedezete. 

 

A tervezett bevételi oldal biztosítása a legfontosabb feladat, mivel bevételeink a realizálható mérték 

határán vannak. A korábbi gyakorlatnak megfelelően minden lehetőséget és formát meg kívánunk 

ragadni, hogy lehetőségeinknek megfelelően bevételeinket növeljük: a személyi jövedelemadó 

1%-ának felajánlását minél szélesebb körben kívánjuk propagálni. A különböző pályázatokon 

való részvétellel elnyert támogatások lehetőséget teremtenek könyvtári szolgáltatásaink 

minőségének javítására, a szolgáltatások bővítésére, technikai eszközök beszerzésére, speciális 

szolgáltatások bevezetésére, valamint kulturális események, rendezvények megtartására. A 

szponzori támogatás a továbbiakban is fontos külső segítséget jelent intézményünknek, amelynek 

folyamatos biztosítása jelentős feladat számunkra. Ez jelenti egyrészt az eddigi támogatók 

megtartását, másrészt új támogatók felkutatását. Az önkormányzati, civil szervezetek általi 

támogatások szintén számottevő forrást biztosítanak munkánkhoz, céljaink megvalósításához. A 

további jó együttműködés, valamint ezen kapcsolatok szélesítése és tartalmi bővítése nemcsak 

gazdasági megfontolásból indokolt számunkra. A továbbiakban is következetesen és szigorúan 

eljárunk a késedelmi díjak behajtása, a perlésből származó jövedelmek megszerzése és a károkozás 

megtérítésének tekintetében. A vállalkozási tevékenységeinkből származó bevételi tervünk 

teljesítése ugyancsak fontos cél, amelyet szolgáltatásaink minőségi javításával és bővítésével 

kívánunk elérni. Kiadásaink tekintetében tovább kívánjuk folytatni a korszerűsítéssel megvalósuló 

fenntartási költségcsökkentést. Elsősorban az energiagazdálkodás, területén várunk eredményeket, 

a fűtéskorszerűsítés valamint nyílászárók cseréje, szigetelés eredményeképpen. 

 

6. Humán erőforrás: személyi feltételek, képzés – továbbképzés 

 

Az idén is indítani kívánjuk a ma már népszerű egyéves könyvtár asszisztensi képzésünket, amely 

mind saját, mind külső munkavállalók számára nyújt továbbképzési lehetőséget. 

Ebben az évben ér véget az intézményünkben is tartó hét éves képzési ciklus, amely lehetővé tette 

a munkatársak folyamatos felkészítését az átalakuló könyvtári szolgáltatások biztosítására, 
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hatékony és magas színvonalú munka végzésére. Az egyéni teljesítések ellenőrzése mellett, az 

egész képzési terv értékelése, a lehetőségek kihasználásának megvizsgálása, a pénzforrások 

felhasználásának kontrolálása ennek az évnek a feladata. 

A nyelvi képzés, a számítógépes továbbképzés biztosítása továbbra is fontos szempont mind a 

dolgozók képzésében, mind a minőségi szolgáltatások nyújtásában, amelyek hangsúlyos 

támogatást élveznek a továbbiakban is. 

A középvezetők minőségbiztosítási felkészítése és továbbképzése fontos szerephez jut a könyvtár 

minőségbiztosítási rendszerének kialakításában és működtetésében.  

A hálózatban történő átalakítások magával hozzák a könyvtári személyzet és létszám 

újraszervezését, az adott egység munkaerő gazdálkodásának felülvizsgálatát valamint az új 

munkaköri leírások folyamatos felülvizsgálatát, és a szükségszerű módosítások elvégzését a 

változásoknak megfelelően. 

7. Szervezeti és intézményi kapcsolatok, tájékoztatás – propaganda 

 

Kiemelten fontos szerepet kap a szakmai és a közönség felé irányuló mindenfajta 

tevékenységünkben a kapcsolatépítés és tartás (mind a lakossággal - olvasókkal, mind a 

különböző szervezetekkel, sajtóval és a médiával).  

A közkönyvtári funkció ellátásán túl jelentős szerepet kapnak könyvtáraink a helyi közösségi és 

kulturális életben, így a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, más kulturális és oktatási 

intézményekkel már kialakult és meglevő kapcsolat folyamatos fenntartására és erősítésére 

törekszünk. Az eredményes és hatékony kultúra és információ közvetítés állandó lakossági 

tájékoztatást, következetes propagandamunkát, tervszerű és tudatos kapcsolattartást igényel. A 

szóbeli információ átadás, az írott propaganda, a média sokrétű és sokoldalú eszköztára mind 

segítenek tájékoztatói munkánkban. A személyes kapcsolatot erősíti a klubrendszer működtetése, 

míg a közös rendezvények az intézményi kapcsolattartást biztosítja. A már kialakult és bevált 

tájékoztatási formák, nyomtatott segédanyagok, promóciós anyagok, a folyamatosan aktualizált 

honlapunk szerves részei a lakossági tájékoztatás és kapcsolattartás formáinak. 

Ismertségünket növeljük, hogy igény szerint vezetést tartunk a folyamatosan érkező hazai és 

külföldi látogatók, turisták számára, akik nemcsak a könyvtár épületére, hanem a benne folyó 

munkára is kíváncsiak, amit hazatérve, szűkebb környezetükben is népszerűsítenek. Ebben az 
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évben is csatlakozunk azon intézményekhez, amelyek a Kulturális Örökség Napjai alkalmából 

látogathatók.  

A Könyvet Házhoz szolgáltatás további eredményes működtetéséhez és tovább fejlesztéséhez is 

szükséges a tájékoztatás, információszerzés és átadás, valamint együttműködés mindkét fél 

részéről beleértve ebbe a közreműködő civil szervezeteket és önkormányzatokat is. 

Speciális szolgáltatásaink működtetéséhez (pl.: olvasógép használata gyengén látók részére) is 

fontos a napi kapcsolattartás az érintettekkel, érdekvédelmi szövetségeikkel. 

Ezeket a szolgáltatásokat a jövőben nemcsak működtetni kívánunk, de lehetőségeinkhez mérten 

fejleszteni, kiterjeszteni.  

A több éves sikeres múltra visszatekintő, és állandó túljelentkezéssel induló számítógépes 

felhasználóképzésünket folytatni kívánjuk olvasóink részére.  

Tovább építjük és még eredményesebbé kívánjuk tenni a már meglevő, intézményünk 

működésében jelentős segítséget jelentő hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel az 

együttműködést és aktív kapcsolattartást. 

Jó szakmai kapcsolat fenntartására és sikeres együttműködésre törekszünk a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületével (MKE), az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ), az 

Országos Széchenyi Könyvtárral, a Hallgatói Információs Központtal, a megyei könyvtárakkal, 

a felsőoktatási és szakkönyvtárakkal. A Budapesten működő külföldi kulturális központokkal - 

British Council, Francia Intézet, Goethe Intézet, Olasz Kultúrközpont – még erősebb 

kapcsolattartásra törekszünk, bővítjük közös rendezvényeink körét, újabb együttműködési 

lehetőségeket keresünk.  

Nemzetközi kapcsolataink vonatkozásában a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségével 

(AIBM), a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanáccsal (IBBY) és a világ könyvtárait és könyvtári 

intézményeit összefogó és reprezentáló nemzetközi szervezet, az IFLA (International Federation 

of Library Associations and Institutions / Metropolitan Libraries) fővárosi könyvtárak 

szekciójával tartjuk a kapcsolatot, és részt veszünk lehetőségünkhöz mérten a munkájukban és 

rendezvényeiken. Nemzetközi kapcsolatainkat erősítik az Európai Unió projectjeihez való 

kapcsolódásunk. Ilyen az AMADEUS project, amely egy nemzetközi zenei adatbázis létrehozását 

célozza. 
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8. Rendezvények 

 

A 2006. évben több jelentős esemény évfordulójáról emlékezünk meg, egyrészt önálló 

programokkal, kulturális eseményekkel, másrészt kapcsolódva a kerületi, fővárosi és országos 

ünnepségekhez, rendezvényekhez, emlékműsorokhoz. 

Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából a 2006. év Bartók Emlékév, amelyet az év 

során, különböző helyszíneken tartandó változatos programok, rendezvények, koncertek tesznek 

emlékezetessé.  

Az 1956. évi forradalomról intézményünk méltó módon emlékezik meg. A forradalom 

évfordulója tiszteletére kiállításokat, irodalmi esteket, vetélkedőt szervezünk, és könyvtárunk 

aktívan közreműködik a kerületi és fővárosi megemlékező programokban. 

A Mozart Emlékév rendezvényeihez kapcsolódva zenei programokat, koncerteket, kamara- 

zenei esteket szervezünk. 

A különböző évfordulókhoz kapcsolódó rendezvényeken túl számos kultúra közvetítő program, 

esemény megrendezésére kerül sor. Hagyományainknak megfelelően megrendezzük a Fővárosi 

Könyvtári Napokat, részt veszünk az Internet Fiesta rendezvényein, otthont adunk képzőművészeti 

bemutatkozásoknak /ArTéka, Kisgaléria /, könyvtári órákat szervezünk iskoláskorúak részére, 

különböző klubok működését támogatjuk. Irodalmi estek, felolvasások, ismeretterjesztő előadások, 

kézműves foglalkozások, néphagyományőrző programok, versenyek ugyanúgy szerepelnek a 

rendezvénylistán, mint várostörténeti kiállítás, zenetörténeti előadás- és koncertsorozat vagy 

tudományos napokon való részvétel, szakmai és tudományos konferenciák szervezése. Ugyancsak 

hagyomány a Janikovszky Éva meseíró pályázat meghirdetése tavasszal és a decemberi 

gyermekkönyvhéten megrendezendő gyermekirodalmi konferencia megszervezése az IBBY-vel 

(Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete) közösen. Az egyes régiók 

adottságaiknak megfelelően szerveznek és tartanak különféle programsorozatokat, mint pl. a Budai 

Régió a Siker könyvek pódiumon címmel hat irodalmi estet, a Kelet-pesti régió a Kertvárosi 

kávéházi estéket, Újhegyi Olvasókört, a Dagály utcai könyvtár Gyermeknevelési előadássorozatot, 

a Deák Ferenc Könyvtár „Galéria a galérián” fotókiállítás-sorozatot, Thököly úti könyvtár 

Beszédes Évtizedek - Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozatot, az Űllői úti könyvtár 

„Nagyapáink történelme” – előadássorozat középiskolásoknak tervez. 



 11 

 

Budapest, 2006. február 10. 

 

 

 

 Dr. Fodor Péter  

                                                                                                 főigazgató 
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I. Informatikai Osztály 

2006 kiemelt fejlesztési feladata a valamennyi tagkönyvtárat magába foglaló FSZEK 

magánhálózat elkülönítése a NIIF tagintézményektől, a FSZEK-VPN tűzfallal, spam- és 

tartalomszűréssel való ellátása a biztonságos működés jegyében. 

 

1. A központosított munka szabályozási kérdései a biztonságos működtetés érdekében 

2.  

 a FSZEK Informatikai Biztonsági Szabályzat aktualizálása, 

 a FSZEK-en belüli szakmai munkacsoportok – kölcsönzési, referens, honlap, - munkájának 

támogatása, 

 a központosítási törekvések támogatása a biztonságosabbá tétel érdekében, 

 a fejlesztések informatikai hátterének biztosítása eszközökkel. 

 

3. A FSZEK informatikai rendszer központi támogatása, fejlesztések 

 

 új Windows2003 tartományi szerver beállítása, 

 új levelező-rendszer bevezetése új szerverre átállás, 

 új központi iktató és dokumentumkezelő rendszer bevezetésének támogatása informatikai 

eszközökkel, a mentési-archiválási rend felülvizsgálata és dokumentálása. 

 a FSZEK virtuális magánhálózat átalakítása a biztonságos működés jegyében, (a SZTAKI 

és a SciNetwork szerződések kiterjesztése): 

 FSZEK tagkönyvtárak elkülönítése az ország könyvtáraitól, 

 bővítések új hálózati eszközökkel, 

 a tűzfal-, spam- és tartalomszűrő megoldások kiterjesztése a tagkönyvtárakra  

 bérelt vonalról ADSL kapcsolatra átállás a tagkönyvtárakban, a sávszélességek növelése,  

 IP-telefónia kiterjesztése a telefonközponttal rendelkező tagkönyvtárakra, 

 új és felújítás alá kerülő tagkönyvtárak informatikai hálózatának megtervezése 

együttműködve a Műszaki osztállyal, 

 a Corvina másodlagos szerveren működtetett tesztadatbázis újraépítése félévente, 

 a FSZEK portál folyamatos fejlesztése, 

 a távmunka lehetőségének megteremtése otthonról VPN-n keresztül az Internet-

elérhetőséggel rendelkező FSZEK dolgozók számára, 

 a belső és külső hálózati kommunikáció fejlesztése, 

 a GI informatikai rendszerének szakmai támogatása, javaslattétel a fejlesztésekre, 

 javaslattétel új szoftverek és azok új verzióinak beszerzésére, 

 javaslattétel új hardver-eszközök beszerzésére. 

 

 

4. A FSZEK informatikai rendszerének üzemeltetése 

 

 A központi szolgáltatásokat biztosító szervergépek üzemeltetése, folyamatos karbantartása, 

kapcsolattartás a távfelügyeletet adó cégekkel (SZTAKI, NIIF, e-Corvina, InstantWeb, 

SciNetwork). 

 Sun elsődleges és másodlagos szerver gondozása, 
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 CD-szerverek gondozása, 

 Tartományi szerverek gondozása, 

 SMS szerver gondozása, 

 Web-szerver,  

 Mail-szerver,  

 FSZEK-adatbázisok és digitalizált szövegek szerverének gondozása,  

 FSZEK portál-program informatikai gondozása, 

 IP-telefónia támogatása, együttműködés a NIIF és SZTAKI szakembereivel és a Műszaki 

osztállyal, 

 Kapcsolattartás a SZTAKI-val a tagkönyvtárak felügyeletének biztosítására, 

 Compargo-Asterisk on-line adatforgalom támogatása, lekérdezések biztosítása – pin-kódos 

adatkarbantartások, telefonálások rendszeres központi lekérdezése. 

 Elektronikus levelezőlisták karbantartása: 

 Belső levelezőlisták: fszekinfo, Circ, referens, honlap, régiós listák (Központi Könyvtár, 

Buda, Délpest, Északpest, Keletpest, Főigazgatói, SZFO). 

 Külső levelezőlisták: használó-képzés, könyvtárbarát, Corvina, 

 Üzemeltetői levelezőlisták: tűzfal, honlap, Sztaki-net. 

 Új számítógépek konfigurálása, üzembe helyezése, operációs rendszerek, irodai 

szoftvercsomagok és kliens-programok telepítése.  

 Javaslattétel a hibás számítástechnikai eszközök javíttatására, együttműködve az 

Üzemfenntartási osztállyal. 

 Elavult informatikai eszközök kivonása a használatból, javaslattétel a selejtezésükre.  

 Rendszertelepítés, rendszerszervezői és üzemeltetési feladatok megoldása, részletezve: 

 Lokális hálózatok karbantartása, együttműködés a Műszaki osztállyal, 

 Szoftverek új verzióinak telepítése, olvasói és irodai munkahelyek karbantartása, 

 A tagkönyvtárak Internet szolgáltatásának menedzselése.  

 A könyvtárak nyitvatartási idejében az informatikai ügyelet biztosítása.  

 A gazdasági és ügyviteli alrendszer informatikai szakmai felügyelete, új beruházások és 

beszerzések véleményezése, támogatása: 

 A GI-rendszergazda távolléte esetén helyettesítési feladatok ellátása, 

 A GI alrendszer számára VLAN biztosítása, 

 A beléptető rendszer verzióváltásának támogatása, a mozgások webes megjelenítésének 

felülvizsgálata. 

 

5. A Corvina integrált könyvtári rendszer üzemeltetése 

 

A FSZEK on-line katalógusának folyamatosan 24 órában működnie kell. Ezen túl a Corvina 

rendszert folyamatosan fejlesztik, ezért teszt-adatbázist működtetünk az új verziók tesztelése 

céljából, hiszen a fejlesztések koordinálását végezzük - az új verziók és a hibafeltárások, a 

hibajavítások egyeztetése, kapcsolattartás a fejlesztőkkel ránk hárul.  

 

 

Könyvtár-informatikai feladatok a Corvinával kapcsolatban: 

 a teljes körű dokumentáció FSZEK-re szabása, 

 a központosított szerzeményezés bevezetésének támogatása,  
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 a feldolgozó munka támogatása új rekordok átemelésével külső adatbázisokból – hunmarc-

import kialakítása, a KELLO-FSZEK adatforgalmazás megszervezése 

 jogosultsági rendszer gondozása, egységesítése, 

 katalogizáló modul új verziójának bevezetése, 

 a MOKKA és VOCAL adatbázisokban a FSZEK rekordok felülvizsgálata, megjelenítések 

pontosítása, példány nélküli rekordok kivonása az adatbázisból, 

 a periodika modul tagkönyvtárakra is kiterjedő használatának bevezetése,  

 a folyóiratok egyes számai gépi kölcsönzésének bevezetése 

 statisztikai modul testre szabása, 

 javapac és javacat következő verziójára átállás, 

 a Központi tartozáskezelő csoport munkájának integrálása a Corvina alá (perlési 

legyűjtések és fizetési meghagyások levelének központi nyomtatása, a Corvina fejlesztetése 

e célból, 

 a szakbibliográfiák építésének integrálása a Corvinába: 

 a dokumentumok analitikus feltárásának támogatása (rekordkapcsolatok, megjelenítési 

kérdések az Opac-ban, visszakeresési lehetőségek, szűrőfunkciók) 

 a szakirodalmi adatbázisok integrálása a Corvinába (Irodalmi, Szociológiai, Budapest, 

Mese, Fotótár)  

 a Kóruskotta adatbázis integrálása. 

 

6. A tájékoztatási rendszer egységessé tétele a FSZEK tagintézményekben 

 

 A Központi Könyvtárban épített adatbázisok: helyismeretei-, irodalmi-, szociológiai, képi, 

közhasznú - folyamatos archiválása, frissítése, integrálásuk a Corvina alá. 

 Az NDA csatlakozási szerződés támogatása – a Budapest Képi és MTDA adatbázisokból 

folyamatos adatszolgáltatás OAI szerveren keresztül. 

 Közösségi Információk Tára, korábbi nevén Közhasznú Információs Adatbázis honlapon 

való megjelenítése, a távoli adatbevitel megszervezése (tagkönyvtárak bekapcsolása), 

 Az on-line elérhető ingyenes és előfizetéssel biztosított adatbázisok webes elérésnek 

biztosítása valamennyi egységünkben, 

 A portál alkalmassá tétele a tematikus keresések támogatására. 

 

7. Jogtiszta szoftverek használata 

 

 Egységes szoftverhasználat támogatása rendszerkövetési szerződésekkel, kapcsolattartás a 

fejlesztő cégekkel: corvina, portál, firewall, 

 Központi vírusvédelem menedzselése,  

 Központi spam- és tartalomszűrő megoldás bevezetése valamennyi FSZEK intézményre,  

 Az Office új verziójának bevezetése, 

 Kiadványszerkesztő szoftver bevezetése. 
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8. Oktatás, továbbképzés 

 

 Az osztály munkatársainak részvétele továbbképzéseken, tanfolyamokon. Az új 

informatikai lehetőségek feltérképezése, állandó figyelése. 

 Javaslattétel a FSZEK dolgozók informatikai továbbképzésére, az informatikai írástudás 

terjesztése. 

 A Corvina integrált könyvtári rendszer oktatása és konzultációs lehetőségek biztosítása. 

 A FSZEK Központi Könyvtár és hálózati tagkönyvtárakban szolgálatot teljesítő 

könyvtárosok számára folyamatos képzés- továbbképzés szervezése az egységes 

szolgáltatási rend biztosítása céljából.  

 Az Oktatóteremben szervezett egyéb informatikai jellegű tanfolyamok támogatása. 

 

9. Országos szakmai egyesületek munkájának támogatása 

 

 MOKKA és VOCAL informatikai szakbizottságok munkájában részvétel a Corvina 

fejlesztések támogatása érdekében, 

 FSZEK képviselete a HungarNet egyesületben, 

 SZEK képviselete az NDA fórumokon, 

 A szakma megismertetése a FSZEK informatikai szakmai tevékenységével, részvétel 

szakmai fórumokon. 

 

10. Országos szakmai pályázatokon részvétel 

 

 A számítógépes rendszer és a hálózatépítés, hálózati kommunikáció fejlesztése, az 

eszközpark korszerűsítése és bővítése érdekében anyagi erőforrások feltérképezése, 

 A könyvtár informatikai fejlődését célzó pályázatok elkészítésében részvétel,  

 Folyamatban lévő, informatikát érintő nyertes pályázatok menedzselése, 

 Az informatikai pályázatok szakmai beszámolóinak elkészítése. 
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II. Szerzeményezési és feldolgozó osztály 

Kiemelt feladatok 2006-ra 

 

 A központi beszerzés indítása 

 A katalogizálási modul új verziójának bevezetése 

 A periodika modul (JavaSER) végső tesztelése, használatba vétele, a munka során 

felmerülő problémák megfogalmazása, a megoldásukban való részvétel 

 A Corvina rendszer katalogizálási-, katalógus-, és szerzeményezési moduljainak 

működésével kapcsolatos hibák feltárása, új verziók tesztelése 

 Részvétel a statisztikai modul kialakításában, tesztelésében 

 A bibliográfiai rekordok exportja-importja lehetőségeinek megvizsgálása, lehetőség 

szerinti rekordletöltések (KELLO, MOKKA, LC) 

 Analitikus katalogizálás szakmai ellenőrzése, a munka segítése 

 A tárgyi feltárás korszerűbbé tételének megvizsgálása, az elfogadott tartalmi feltárás 

alkalmazása 

 A Központi Könyvtár retrospektív katalógus-konverziója során létrejött rövid bibliográfiai 

rekordok kiegészítésének megszervezése távmunkában 

 A könyvtár gyűjtő- és szolgáltatási körébe tartozó digitalizált dokumentumok 

katalogizálása 

 Közreműködés a Központi Könyvtár új gyűjtőkörének kialakításában 

 Részvétel a Corvinát használó könyvtárak munkamegbeszélésein, vitafórumain 

 Részvétel a MOKKA feldolgozással kapcsolatos munkáiban 

 A távmunka lehetőségeinek kidolgozása a szerzeményezési és feldolgozó munka területén 

    A könyvtár képviselete szakmai fórumokon. 

 Szakmai pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatokon való részvétel 

 Közbeszerzések előkészítése, folyóiratok könyvek közbeszerzése 

 

Gyűjteményszervezés 

 

    1. Állománygyarapítás, állomány-nyilvántartás 

 

  Az IT által elfogadott szakmai állásfoglalás alapján a FSZEK állományának fejlesztése és 

karbantartása: 

 

            -   kínálatkészítés a magyar nyelveken megjelenő újdonságokról 

-   a kiválasztás forrásainak biztosítása idegen nyelvű kiadványok esetében    

-  minden dokumentumtípusra kiterjedően az igényeknek megfelelő példányszám    

    beszerzése  

            -   a beszerzett dokumentumok érkeztetése, állományba vétele 

            -   az állományba vett dokumentumok szerelése és átadása az igényhelyeknek  

            -   a fenti munka hatékonyságának növelése érdekében folyamatos kapcsolattartás a  

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

 

   A FSZEK egyes tagkönyvtáraiba érkező ajándékkönyvek állományba vétele   
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 A Központi Könyvtár állománykivonásában való részvétel, az ezzel kapcsolatos  

munkafolyamatok végzése 

 Engedélyezett kivonások törlése az állományból  

 Beszerzési keretek nyilvántartása az ACQ modulban, meghatározott   

      időszakokban összegző elemzés készítése 

 

      Tervszámok: 

           -  hagyományos dokumentum beszerzés kb. 100 ezer példány 

           -  nem hagyományos dokumentum beszerzés kb. 30 ezer példány 

           -  kb. 520 féle folyóirat beszerzése 2900 példányban 

           -  törlés az állományból kb. 100 ezer példány 

     

2. Katalogizálás 

 

Kurrens feldolgozás - formai feltárás 

 

 A FSZEK teljes gyűjtőkörébe illő, illetve bármely tagkönyvtár állományába vett 

dokumentumok folyamatos és gyors formai feldolgozása 

 A központi könyvtár állományába kerülő speciális (vállalati irodalom, szürke irodalom), 

valamint az idegen nyelvű könyvek formai feltárása  

 Az AV dokumentumok esetében a formai feltárás és tárgyszavazás 

 Az adatbázisból hiányzó, a hálózati könyvtárak állományába tartozó művek retrospektív 

formai feltárása 

 Adatbázis folyamatos és rendszeres karbantartása 

- A különféle okokból többször rögzített tételek összevonása 

- Authority - k egységesítése 

- A KESZ-ben rögzített, hiányos AV dokumentum leírások lehetőség szerinti javítása,   

  kiegészítése 

 

Kurrens feldolgozás - tartalmi feltárás 

 

Központi feldolgozásra érkező könyvek, valamint a Központi Könyvtár állományába került 

idegen nyelvű könyvek ETO jelzettel ellátása, illetve a kiválasztott rendszerrel tartalmi feltárás. 

Tervszámok: 

          - Új könyv tartalmi és formai feltárása:     kb.  15000 cím 

          - AV dokumentum:                          kb.    6000 cím 

 

3. Retrospektív feldolgozás 

 

 Lelőhelytől függetlenül, az adatbázisból hiányzó dokumentumok formai és tartalmi 

feltárása 

 A központi könyvtár retrospektív konverziója során létrejött rövid bibliográfiai rekordok 

lehetőség szerinti kiegészítése  
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III. Központi Könyvtár 
 

1. Kiemelt feladatok 

 2006. évben a korábban elindított és sikeres, hagyománnyá fejleszthető kultúraközvetítő 

programsorozatainkat folytatjuk, különös tekintettel az olvasást népszerűsítő olvasókörök, 

valamint a zenetörténeti előadás- és koncertsorozatokra. E programok továbbra is szervesen 

illeszkednek az aktuális év évfordulós eseményeihez. A 2006-os év két jelentős évfordulós 

eseménye Bartók Béla születésének 125. évfordulója és az 1956-os forradalom 50. 

évfordulója lesz. 

 Részt veszünk a FSZEK 2007-2013 időszakra vonatkozó távlati fejlesztési programjának 

kidolgozásában 

 A központi szolgáltatások fejlesztésében – központi szerzeményezés, olvasók értesítése, 

SMS küldő szolgáltatás bevezetése, perlési munkafolyamatok központosítása – a 

tagkönyvtári oldal feladatainak kimunkálásában tevékenyen részt veszünk. 

 Elsőrendűen fontos feladatnak tekintjük a bibliográfiai munka korszerűsítését, áttérést az 

integrált könyvtári szoftver alkalmazására ezen a területen is. A Corvina katalógus tárgyi 

feltáró rendszerének egységesítése első lépéseként megkezdjük a KÖZTAURUSZ magyar 

nyelvű tezaurusz alkalmazását és adaptálását a Corvinában, a helytörténeti, szociológiai és 

zenei tárgyszó-rendszerünk korszerűsítését. Megkezdjük a digitális dokumentumok – helyi, 

távoli – katalogizálását gépi katalógusunkban. 

 Gépi katalógusunk teljes konverziója előkészítő munkálataként folytatjuk történeti könyv- 

és folyóirat állományunk gyorsított, szisztematikus átvizsgálását, körültekintő, gondos 

mérlegelés nyomán a fölöslegessé vált példányok selejtezését. A példányokat felajánljuk 

magyar és külföldi könyvtáraknak. 

 A retrospektív konverzió teljes és korrekt befejezése érdekében szorgalmazzuk a Corvina 

rendszerben „rövid tétel” formájában meglévő mintegy 220.000 rekord teljessé tételét, 

kiegészítését tartalmi feltáró adatokkal. A pótlási munkák financiális hátterének biztosítása 

érdekében pályázatokon veszünk részt. A feladathoz kapcsolódva megkezdjük a távmunka 

projekt kísérleti szakaszát.  

 A könyvtár szolgáltatásait bővítjük. A Zenei gyűjtemény nyitvatartási idejét 56 órára 

növeljük, állományát bővítjük a népzene, jazz és a világzene gyűjtésével. A gyűjtemény 

szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében fokozzuk reklámtevékenységünket. 

 Megnyitjuk olvasóink számára e-olvasótermünket és lehetőség szerint tovább bővítjük on-

line szolgáltatásainkat. Folytatjuk a szolgáltatások megismertetését és népszerűsítését 

szolgáló bemutató- és használó képző tanfolyamsorozatunkat jelenlegi és leendő olvasóink-

, jól megválasztott célcsoportjai számára. Tovább bővítjük interaktív internetes 

szolgáltatásainkat: elindítjuk on-line referens szolgálatunk keretén belül a chat 

szolgáltatást. 

 Évek óta sikeres könyvtár- és internet-használati tanfolyamsorozatunkat bővítjük a 

hátrányos helyzetű olvasók – látássérültek, szociálisan hátrányos helyzetűek – célcsoportjai 

számára szervezendő tanfolyamokkal.  
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 Kiemelten foglalkozunk a könyvtár PR szisztémájának kialakításával: sajtókapcsolatok 

kiépítésével és fenntartásával. A médiakapcsolatok erősítése érdekében tematikus műsorok 

szerkesztőségeit keressük meg szolgáltatásainkat ismertető hírekkel, fokozottan törekszünk 

a lakossággal közvetlen kapcsolatot tartó helyi intézményekkel történő szakmai 

együttműködés kialakítására. A PR munka során a lehető legnagyobb mértékben 

hasznosítjuk az Internet adta lehetőségeket (portál-cikkek, hírlevél, e-mail kapcsolat). 

 Az év folyamán jelentős erőket mozgósítunk a könyvtár nemzetközi kapcsolatainak 

építésére, különösen az Európai Unió országainak könyvtáraival történő együttműködés 

kialakítására - pályázatok, szakmai konferenciák, tapasztalatcsere. 

 

2. Szervezeti és szakmai fejlesztési feladatok  

Szervezetfejlesztés 

 Folyamatosan vizsgáljuk a jelenlegi munkaszervezet hatékonyságát. Megtesszük a 

szükséges korrekciós lépéseket a könyvtár hatékonyabb működése és a szolgáltatások 

színvonalának emelése érdekében.  

 A központi szerzeményezés bevezetése kapcsán, az egységes, valamennyi párhuzamos 

munkavégzést kiiktató technológia bevezetését támogatjuk. A szakbibliográfiák Corvina 

rendszerbe történő adaptálása szükségessé teszi a központi feldolgozómunka 

technológiájának finomítását. Részt veszünk az adatkezelés és rögzítés hatásköri- és 

felelősségi szabályozásában. 

 A FSZEK szinten már működő két szakmai munkacsoport - Circ munkabizottság, 

Referensz munkacsoport – munkájában részt veszünk. Megvizsgáljuk, milyen további 

szakmai területeken szükséges koordináló tevékenység, kezdeményezzük további 

munkacsoportok létrehozását (szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű olvasók 

számára).  

Üzemszervezés 

 A szolgálati és biztonsági pontok elhelyezésének további racionalizálásával, forgalomtól 

függő, rugalmas működtetésével törekszünk a kiegyensúlyozott szolgáltatási rend- és 

színvonal biztosítására. 

 Rugalmas – a forgalomhoz igazított munkaerő átcsoportosítás a kritikus szolgálati pontokra 

- munkaszervezéssel biztosítjuk a Zenei gyűjtemény megnövelt nyitvatartási idejéből és a 

várható forgalomnövekedésből adódó többletfeladatok ellátását. Az első félév tapasztalatai 

alapján kialakítjuk az egyes terek és szolgálati pontok végleges üzemeltetési rendjét. 

 Továbbra is alkalmazzuk a napi forgalmi csúcsokhoz alkalmazkodó „csúsztatott 

munkarendet”. A munkaerő struktúra eltolása a részfoglalkozású munkatársak – napi 4, 6 

óra – fokozottabb mértékű foglalkoztatása felé, hatékonyabb szolgálat - és munkaszervezést 

tesz lehetővé.   

 Folytatjuk a gyakran kölcsönzött raktári dokumentumok körének rendszeresen 

felülvizsgálatát, a dokumentumok átmozgatását az olvasóforgalmi terek és a raktárak között 

az igénybevételnek megfelelően. Folytatjuk a kevéssé használt állományrészek tematikus 

ajánló kiállításait az olvasóforgalmi terekben. 
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Személyzeti feltételek 

 A fokozatosság jegyében a külső körülmények és lehetőségek figyelembe vételével 

folytatjuk a személyzeti munkát, előrevetítve az intézmény humánerőforrás 

gazdálkodásának kialakítása során figyelembe veendő szempontokat. A munkatársak 

szakmai és idegennyelvi felkészítését továbbképzések, tréningek révén valósítjuk meg, az 

utánpótlás kiválasztása során szem előtt tartjuk a jól képzett, kreatív, vállalkozó szellemű 

fiatalabb és a tapasztaltabb, megfontolt, rutinos munkatársak helyes arányának megtartását. 

3. Technológiai fejlesztés 

 Szakirodalmi adatbázisaink technológiai korszerűsítése nem várathat magára. 2006-os 

tárgyévvel megkezdjük az Irodalmi bibliográfia, a Szociológiai információ és a 

várostörténeti adatbázis Corvina rendszerben történő építését. A tartalmi feltárás egységes 

rendszerének kialakítása érdekében bevezetjük az Országos Széchényi Könyvtár által 

kidolgozott és országos szinten egyre nagyobb kör által használt általános tezaurusz, a 

KÖZTAURUSZ alkalmazását.  

 A szakbibliográfiák kurrens állományát 2006-tól kezelő  Corvina rendszer fejlesztését, 

felhasználóbarát OPAC felületének kialakítását kezdeményezzük és szakmailag 

támogatjuk. 

 A Corvina rendszer szerzeményezési moduljának bevezetése, valamint a központi 

szerzeményezés megszervezése kapcsán, a felhasználói oldal képviseletében részt veszünk 

a rendszer egységes és következetes használatát biztosító új kezelési és ügyviteli szabályzat 

kialakításában. 

 A Corvina rendszer fejlesztésének befejezését (modulok, számlakezelés) és új funkciók 

programmoduljainak kifejlesztését támogatjuk specifikációs, tesztelési feladatok 

megoldásával. 

 Támogatjuk és tevőlegesen részt veszünk a perlési munkafolyamat centralizálásának 

kialakításában és központi szolgáltatássá fejlesztésében. 

 Folytatjuk a Központi Könyvtár Internetes alportáljának fejlesztését, a lehetséges könyvtári 

szolgáltatások távkommunikációs csatornára történő telepítését, a képszolgáltatás technikai 

és adminisztratív lebonyolítását. 

 Továbbra is keressük a megoldást az önkiszolgáló kölcsönzési rendszer bevezetésére, 

kölcsönző gépek beállítására. 

4. Szakmai feladatok 

Gyűjteményszervezés 

 A központi szerzeményezés kialakítása során kidolgozásra kerül a FSZEK gyűjtőköri 

szabályzata, melyhez a Központi Könyvtár már elkészült új szabályzatát adaptáljuk. 

 A szerzeményezés során továbbra is hangsúlyt fektetünk Európai Uniós gyűjteményünk 

nagyobb arányú fejlesztésre, valamint a hátrányos helyzetű olvasóink számára beszerezhető 

művek és dokumentumtípusok szerzeményezésére (hangoskönyvek, értelmi fogyatékosok 

számára használható könyvek), csakúgy, mint a digitális dokumentumok bővülő gyarapítási 

lehetőségeinek kihasználására. 
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 A digitális dokumentumok állománygondozási, katalogizálási feladatai és használatba adás 

lehetséges módozatait a Szerzeményezési és feldolgozó, valamint az Informatikai osztállyal 

együttműködve kialakítjuk. Folytatjuk a rendszeres gyarapítást és a használatba adást. 

 Az olvasói igények elemzése – kívánságok, előjegyzések, gyakran kölcsönzött kiadványok 

– nyomán a keresett címeket nagyobb példányszámban szerezzük be. A gyarapítási keret 

felhasználását az igényeknek megfelelően módosítjuk, figyelembe véve a gyűjteményi 

szempontokat. 

 Folyatjuk a gyorsított ütemű állományvizsgálatot az új gyűjtőköri szabályzat szellemében. 

A selejtezési szempontok alapján leválogatjuk az elavult, feleslegessé vált vagy tönkrement 

példányokat és végrehajtjuk a selejtezést. 

 Az előző évek gyakorlatának megfelelően az állomány fizikai állapotának fenntartása 

érdekében a szükséges mértékben köttetjük a könyveket és folyóiratokat és kottákat. Régi, 

értékes kiadványaink restaurálását pályázati támogatással folytatjuk. 

 A sérült audiovizuális dokumentumpéldányokat élettartamuk növelése érdekében 

tisztíttatjuk és javíttatjuk (polírozás). 

Katalogizálás 

 A szakbibliográfiák kurrens anyagának Corvinában történő rögzítése mellett befejezzük a 

bibliográfiák retrospektív ciklusainak (Várostörténeti adatbázis 1950-1990, Szociológiai 

Információ 1970-2000) pótlási munkáit. A bibliográfiákat Interneten publikáljuk. 

 A Corvina katalógus gondozásában együttműködünk a Szerzeményezési és feldolgozó 

osztállyal. Az osztály által összeállított anyagot a gépi katalógus állapotfelméréséről 

véleményezzük és kiegészítjük. Folytatjuk a megkezdett munkát, a rendszerben tárolt 

folyóirat állományunk példányadatait felülvizsgáljuk, kiegészítjük, pontosítjuk (évfolyam, 

év). 

 Kiemelt feladatként a retrospektív konverzió teljes és korrekt befejezésének hatékonyabb 

előmozdítására törekszünk. Pályázati forrásokat keresünk a munka távmunkában történő 

elvégeztetése érdekében. 

 Folytatjuk a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó, Interneten elérhető tájékoztató források és 

digitalizált dokumentumok katalogizálását (linkgyűjtemény gondozása, Corvina-

hivatkozás). 

Szolgáltatások 

 Olvasóink létszáma lassú, egyenletes növekedést mutat. Továbbra is a felsőoktatás 

hallgatói járnak hozzánk a legnagyobb létszámban. A diákság könyvtári igényeinek napi 

kényszerítő ereje meghatározó erővel bír, keressük azokat a megoldásokat, új 

szolgáltatások elindítását, amelyekkel más, törvény előírta feladataink okán sajátunknak 

tekintett olvasói régetek könyvtári szolgálatát erősítjük. 

 Az olvasói igények elemzése – kívánságok, előjegyzések, gyakran kölcsönzött kiadványok 

– nyomán a keresett címeket nagyobb példányszámban szerezzük be. 

 A kiemelt programokon túlmenően az év folyamán több olyan lehetőséget keresünk, 

amelyek az olvasók és könyvtárosok, olvasók és könyvtár kapcsolatát erősítik, a közvetlen 
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párbeszéd kialakulását segítik elő. Ennek legfőbb eszközéül a könyvtár új internetes 

portálját használjuk (fórum, chat). 

 A közhasznú információszolgáltatást a változó szolgáltatási környezethez igazítjuk, 

továbbfejlesztjük. KÖZINFOTÁR néven megkezdjük új rendszerű internetes 

szolgáltatásunkat. Közös web-felület biztosítja az olvasók számára a közhasznú 

információs linkgyűjtemény, a telefonszolgálat, e-mail referensz, valamint az on-line 

referensz (chat) szolgáltatások gyors elérését. 

 Tematikus oldalainkat bővítjük a különös figyelemre igényt tartó olvasói rétegek számára 

- Tini oldalt, senior oldal alakítunk ki. 

 Folytatjuk sikeres, több korosztályt átfogó programunkat a „vissza az olvasásához” szlogen 

jegyében.. Internetes portálunk oldalain a 2006-os év évfordulóihoz, aktuális eseményeihez 

kapcsolódó könyvajánlók, interaktív vetélkedők és játékok várják olvasóinkat. 

 Internetes olvasói klubunk kibővítésével, újabb témakörök bevonásával erősítjük olvasóink 

és a könyvtár kapcsolatát. Folytatjuk a rendszeres olvasó - könyvtáros találkozókat. 

 Olvasó klubunk alapja lehet egy könyvtár pártoló baráti kör - baráti társaság – 

megalakításának, amely nemcsak anyagilag, hanem társadalmi szinten is támogatást nyújt 

a könyvtár számára, részt vesz a könyvtár népszerűsítésében, a társadalmi környezet 

igényeinek közvetítésében. 

 További lépéseket teszünk az olvasók helyismeretét, önálló könyvtárhasználatát támogató 

egységes és hatékony tájékoztatási szisztéma kialakítására. Módszereink tárházát 

információs kiadványok, szórólapok, Internet-portálon történő tájékoztatás, célzott e-mail 

küldés. 

 Folytatjuk sikeres használóképző tanfolyamainkat. Az Internet- és könyvtárhasználati 

ismeretek oktatása mellett folytatjuk az on-line elérhető adatbázisok, fulltext információs 

források használatának oktatását (EBSCO, WEB of Science adatbázisok, Sociological 

Abstract, WEB Jogtár, SzocioWEB, Várostörténeti adatbázisok). Kiemelt célcsoportok 

(egyetemi hallgatók, pedagógusok, újságírók) számára bemutatónapokat szervezünk on-

line szolgáltatásaink propagálása érdekében.  

 Bővítjük programunkat a Központi Könyvtárba látogató hátrányos helyzetű olvasói rétegek 

könyvtárhasználatának segítésére. Látássérült olvasóink számára szorgalmazzuk a Corvina 

OPAC, a FSZEK portál és szakbibliográfiáink keresőszoftvere „vakos” felületének 

kialakítását. Hallássérült olvasóink számára műszaki/technikai lehetőségeket keresünk a 

zavartalan kommunikáció bonyolítása érdekében. Szociálisan hátrányos helyzetű olvasóink 

számára lehetőséget keresünk a számítógép és az Internet használat gyakorlását elősegítő 

szolgáltatás bevezetésére (ingyenes Internet- és géphasználatot biztosító bónrendszer 

bevezetése). 

 Másolatszolgáltatási rendszerünket a szerzői jogi törvény szempontjainak figyelembe 

vételével fotószolgáltatással bővítjük: olcsó fotószolgáltatás, fénymásolat-szolgáltatás. 

5. Gazdálkodás – tárgyi feltétek 

Gazdálkodás 
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 Részlegesen önálló gazdálkodás keretében további lépéseket teszünk a költségvetés reális 

tervezésére, pénzforgalmi bevételeink növelésére. Ennek érdekében szakmai 

szolgáltatásaink minőségi - gyors, pontos, szakszerű - javítására. 

 Az anyagi erőforrások biztosítására minden lehetséges módon pályázunk. Továbbra is 

figyelemmel kísérjük az Európai Uniós pályázati lehetőségeket és a magyarországi 

támogatottságukat. Partnereket keresünk közös pályázatok lebonyolításához.  

 Intenzívebben folytatjuk az előző évben megkezdett, szponzori támogatások megszerzésére 

irányuló tevékenységünket, mind cégek, mind egyének felé.  

Tárgyi feltételrendszer javítása 

 A Központi Könyvtár épületei és berendezései állagának megóvása érdekében a 

karbantartási munkák rendszeres elvégeztetését a Műszaki- és az Üzemfenntartási osztály 

közreműködésével folytatjuk. 

 A Zenei gyűjtemény megváltozott szolgáltatási rendje az olvasóforgalom növekedését 

vetíti előre. Az CD hangfelvételek elhelyezését biztosító bútorzat bővítése, illetve cseréje 

esedékes 2006-ban. 

 A technikai eszközök karbantartási munkáinak rendszerét hatékonyabbá tesszük. A 

könyvtári szolgáltatások biztosításának alapfeltétele a műszaki eszközpark 

működőképességének fenntartása.  

 Az újjáépült könyvtár nyitása óta eltelt időszak alatt a számítógéppark jelentős része 

elavult. Az elavult gépállomány és az amortizálódott nyomtatók cseréjét tervezzük a 

pénzügyi lehetőségektől függően. Kisebb kiegészítő eszközök (CD/DVD író-olvasó 

egységek, tartalékeszközök beszerzésével biztosítjuk a zökkenőmentes üzemeltetést. 

 A készpénzforgalom csökkentése és az önkiszolgáló rendszereink kiterjesztése érdekében 

folytatjuk a géphez kötött fizetős szolgáltatások – nyomtatás, mikrofilmszkenner 

használata, Internet szörfözés - kártyás rendszerének bővítésére.  

 Az állományvédelmet szolgáló védelmi rendszert továbbfejlesztjük, áruvédelmi 

kapurendszer és a biztonsági kamera-rendszer bővítését tervezzük. 

 Az élőmunka felszabadítását lehetővé tevő gépesítés és az olvasók öntevékeny 

könyvtárhasználatának elősegítése jegyében továbbra is szorgalmazzuk önkiszolgáló 

rendszerű kölcsönző gépek beállítását, amely egyúttal technológiai váltást is jelent. Reális 

és gazdaságos vásárlási/lízingelési konstrukciót, pályázati lehetőséget keresünk tervünk 

megvalósításához. 

 E-olvasótermünk beüzemelése érdekében az informatikai hálózat bővítése szükséges.  
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6. Kapcsolatépítés 

 Folytatjuk olvasóink és a könyvtárosok közvetlen, személyes kapcsolatát erősítő 

klubrendszer fejlesztését. A lakosság, így olvasóink különböző rétegeinek érdekképviseleti, 

kulturális szervezeteivel további kapcsolatotokat keresünk, nem utolsó sorban a 

Magyarországon élő nemzetiségek és külföldi állampolgárok könyvtári igényeinek 

feltérképezése céljából. 

 Tovább ápoljuk hagyományosan kialakult intézményi kapcsolatainkat, elsősorban közös 

programok, rendezvények szervezése révén a British Council, a Goethe Intézet és a Francia 

Intézettel, bővítjük közös programjaink körét. Továbbra is együttműködünk a Hallgatói 

Információs Központtal. Kulturális intézményi kapcsolatrendszerünk bővítésére 

törekszünk részben a virtuális térben: kölcsönös linkajánlás, hírközvetítés révén, részben 

közös programok kialakításával. 

 Szakmai kapcsolatainkat ápoljuk közös szakmai feladatok megoldásával, az 

együttműködés kereteinek kialakításával. Nemzetközi kapcsolatok bővítésére és építésére 

törekszünk közös Európai Uniós projektekhez történő kapcsolódással – AMADEUS 

projekt, olasz-magyar gyerekkönyvtári konferencia - kölcsönös cserelátogatások 

bonyolításával. 

 Az elmúlt év során kialakult média kapcsolatainkat ápoljuk és továbbiak kiépítésre 

törekszünk. Rendszeresen hírt adunk könyvtárunk eseményeiről, szolgáltatásairól a helyi – 

józsefvárosi és budapesti – lapokban. Tovább építjük kapcsolatainkat a rádió és televízió 

adókkal. Megkeressük azokat a lakosság által ismert, közkedvelt műsorokat, amelyek 

alkalmasak könyvtári szolgáltatásaink bemutatására. 

 Szakmai munkánkról a szaksajtó hasábjain, szakmai konferenciákon, helyi 

tanácskozásokon számolunk be. 

7. Egyéb 

Kiadói szerkesztő tevékenység 

 A Budapest Gyűjtemény munkatársai rendszeresen részt vesznek a FSZEK kiadói-

szerkesztői munkájában. 

Pályázatok 

 Továbbra is kihasználjuk a könyvtárak számára meghirdetett pályázati lehetőségeket, 

valamennyi munkaterületre vonatkozólag, de elsősorban kiemelt feladataink 

megvalósításához. 

 Megkeressük azokat a nem szokványos pályázati forrásokat – bankok, alapítványok – 

amelyek révén könyvtári munkánk bizonyos területeihez támogatást remélünk. 

 Az AMADEUS projekt sikeres pályázati eredménye esetén a részletes ütemterv alapján 

megkezdjük a pályázatban a FSZEK Zenei gyűjteménye számára kijelölt feladatok 

végrehajtását.  

 További Európai Uniós pályázati lehetőségeket és partnereket keresünk szakmai 

feladataink támogatására. 

Képzés, továbbképzés 
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 A könyvtár továbbképzési és személyzeti tervében foglaltaknak megfelelően támogatjuk - 

tanulmányi szerződés – több munkatársunk iskolarendszerű felsőfokú szakmai képzését: 

egyetemi, főiskolai könyvtáros, könyvtár-informatikus szakokon. 

 Befejezzük a támogatott 7 éves továbbképzési program keretében jogosult munkatársaink 

akkreditált továbbképző tanfolyamokon történő képeztetését. Szorgalmazzuk 

munkatársaink idegen-nyelvi képzését, a könyvtári szolgálat igényeinek megfelelően, 

elsősorban az alapfokú angol és német nyelven.  

 Folytatjuk házi továbbképző tanfolyamainkat, kollégáink oktatását a könyvtári rendszer, az 

on-line adatbázisok használatára. Ugyan e területeken oktató munkával, tapasztalatcsere 

megbeszélésekkel és gyakorlati bemutatókkal támogatjuk a tagkönyvtárak kölcsönzési és 

tájékoztató munkáját. 

 Munkatársainkat céltanfolyamokra küldjük többek között a következő témakörökben: on-

line keresés, hátrányos helyzetű olvasók segítése - a speciális eszközök használata és 

használtatása-, használó képzés a könyvtárban, WEB szerkesztés. 

 Folytatjuk középvezetőink beiskolázását akkreditált minőségbiztosítási tanfolyamokra, a 

könyvtár minőségbiztosítási rendszerének kialakítása érdekében.  

 Munkatársaink számára továbbképzési és tréning lehetőséget keresünk a mentálhigiéné, 

konfliktuskezelés terültén. 

 Pályázati támogatással létrehozott szakmai klubunk programsorozatát folytatjuk. Az 

előadásokat beszélgetés és vita követi. 

Részvétel szakmai programokon, ösztöndíjak, tanulmányutak 

 Munkatársaink továbbra is részt vesznek a meghirdetésre kerülő szakmai konferenciákon 

és tanácskozásokon, mint hallgatóság, vagy mint felkért előadók beszámolnak könyvtárunk 

szakmai munkájáról. 

 Könyvtárosaink a meghirdetésre kerülő külföldi ösztöndíjakat érdeklődési körüknek és 

nyelvtudásuknak megfelelően megpályázzák, a FSZEK nemzetközi kapcsolatai révén – 

esetenként francia, horvát, cseh tanulmányutakra, továbbképzésre van lehetőségük. 

8. Rendezvények és programterv 

 Évek óta hagyományosan részt veszünk az őszi tudományos napokon. Szakmai és 

tudományos konferenciákat, kiállításokat szervezünk. Szintén hagyomány a decemberi 

gyermekkönyvhéten megrendezendő gyermekirodalmi konferencia megszervezése az 

IBBY-vel (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete) közösen. 

 Folytatjuk a Gyerekkönyvtár és a Böngészde közös programsorozatát. A Családi szombat 

rendezvényei a kicsik számára gyermekprogramot (könyvbemutató, mesedélután, 

kézműves foglalkozás) és a felnőttek számára egészségügyi, ismeretterjesztő 

előadássorozatot nyújtanak. Gyerekkönyvtárunk Sárkányos lovagrendje továbbra is várja a 

lovagjelölteket a próbákra és a Szent György napi Sárkányos Mesenapra. Folytatjuk a 

várostörténeti kiállítás, valamint zenetörténeti előadás- és koncertsorozatunkat. 
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IV. Budai Régió 
 

1. Kiemelt feladatok: 

 

Az év meghatározó feladata a Budafokon épülő új könyvtár szakmai előkészítése  

 – az ünnepélyes alapkőletétel megszervezése 

 – funkcióterv véglegesítése 

 – az állomány felülvizsgálata 

 – a régi épület felszámolásának előkészítése: eszközök selejtezése, iratok selejtezése, irattárba  

helyezése. 

 

A számítógépes kölcsönzés teljes körűvé válása után nagyon fontos 

 – a megszerzett ismeretek további bővítése, elmélyítése 

 – a katalógus adatainak pontosítása. 

 

2. Szervezeti és szakmai fejlesztési feladatok 

 

Hálózatfejlesztés 

 – A II. és III. kerületi önkormányzatokkal együttműködve keressük a megoldást a Török utcai,   

valamint a Fő téri és San Marco utcai könyvtárak kiváltására: a kerületek központjában megfelelő 

alapterületű új könyvtárak létesítésére. 

 – A Fő tér 2. könyvtár bővítése a – központi gyarapítás beindítása miatt felszabaduló – feldolgozó 

iroda területével. Az ehhez kapcsolódó bontási, átalakítási munkák elvégzése. 

 

Strukturális változások 
 – Az egyes könyvtárak szolgáltatási struktúrájának folyamatos felülvizsgálata és a használói 

igényekhez kapcsolódó igazítása, a szükséges korrekciók elvégzése. 

 – A nyitvatartási idők módosítása: II. Török utca, II. Szabadság út, III. San Marco utca. XI. Etele 

út. 

 – A központi szerzeményezéshez kapcsolódó strukturális változások elvégzése. 

 

Üzemszervezés 

 – A hatékonyabb, szakmailag színvonalasabb munkavégzés érdekében az egyes munkakörök 

tartalmának folyamatos elemzése, a teljesítmények folyamatos értékelése. 

 – A párhuzamos állomány nyilvántartások – az előző években elkezdett – munkájának befejezése: 

a gépi adatbázisok összevetése az egyedi nyilvántartásokkal és ez utóbbiak lezárása. Az esetleges 

adminisztrációs hibák korrigálása.  

 

Személyzet 
 – Az egyes könyvtárak létszámának, képzettségi struktúrájának szükséges (forgalom, a terület 

ellátásában betöltött funkciónak megfelelő) módosítása. Ennek érdekében könyvtáron, régión 

belüli áthelyezések. 

 – A határozott idejű szerződések rendszeres felülvizsgálata. 
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3. Technológiai – tárgyi feltételek 

 

Informatikai fejlesztés 

 – Az olvasói számítógépes munkaállomások számának növelése: a Török utcai és Fő téri 

könyvtárakba 5 db új számítógép beállítása. 

 – Valamennyi tájékoztató könyvtárosi gépnek CD íróval kell rendelkeznie és könyvtáranként 

legalább egy szkennerrel. Az ehhez szükséges eszközök beszerzése. 

 – Az amortizálódott régi gépek és vonalkód – leolvasók cseréje. 

 

Tárgyi feltételek 

 – A mozgásukban korlátozottak könyvtárhasználatának lehetővé tétele érekében személyfelvonó 

beszerelése a Karinthy Frigyes Könyvtárba. 

 – Az Ugocsa utcai könyvtár felső szintjének klimatizálása. 

 – A könyvtárak akadálymentes megközelíthetőségének folyamatos megoldása az anyagai és 

műszaki feltételek függvényében. (I/1., II/4.,  III/5., III/7., XI/3) 

 – A Bajáky utcai Könyvtár bejárati ajtajának cseréje, a lépcső javítása. 

 – Tisztasági festés a San Marco utcai könyvtárban. 

 – A könyvtárak védelme érdekében riasztó felszerelése a Bajáky utcai és a Nagytétnyi úti könyvtár 

részére.  

 – CD-DVD tároló beszerzése a Békásmegyeri Könyvtár részére. 

 – Tóth József utcai könyvtár fénymásolójának cseréje. 

 – Nagyméretű tájékoztató tábla kihelyezése az Etele úti és Füst Milán utcai könyvtár épületére, ill. 

a békásmegyeri HÉV aluljáróhoz. 

 

4. Szakmai feladatok 

 

Gyűjteményszervezés 

 – Közreműködünk az új gyűjtőköri szabályzat elkészítésében, ennek alapján adaptáljuk minden 

egyes tagkönyvtárra. 

 – A gyarapítási kereteket az igények és az egyes dokumentumtípusok használati mutatói 

függvényében alakítjuk. Kidolgozzuk – egy rendszeres – forgalomelemzés szempontrendszerét. 

 – Kialakítjuk a központi gyarapításhoz illeszkedő feladatrendszert, meghatározzuk, ill. pontosítjuk 

a régió tagkönyvtárainak szerzeményezési bizottságának feladatait. A megfelelő szakmai 

kontrolt minden dokumentumtípus esetében kialakítjuk. Az AV dokumentumok 

szerzeményezését tervszerűbbé tesszük. 

 – 2006. évi szerzeményezésünkben is megkülönböztetett figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű 

olvasók igényeinek kielégítésére (öregbetűs könyvek, hangoskönyvek), valamint a két Európai 

Uniós gyűjteményünk fejlesztésére. 

 – Az Ugocsa utcai könyvtárban az év folyamán teljes körű állományellenőrzést végzünk. Az AV 

dokumentumokat az Ellenőrzési Osztály ütemterve – ill. esetenkénti rendkívüli – szerinti 

ellenőrzés keretében végezzük el.  

 – A Vizívárosi olvasóterem EU gyűjteményét áthelyezzük az Ugocsa utcai könyvtárba. 

 – A Krúdy Gyula Könyvtár közel 1500 db 1945 előtti kiadású könyvét felajánljuk a Központi 

Könyvtárnak átvételre. 

 – Szükséges a Karinthy Frigyes Könyvtár Karinthy Frigyes első kiadású műveiből álló külön 

gyűjteményének feldolgozása (ehhez kérjük a Szerzeményezési osztály segítségét), valamint a 

nagyon rossz állapotban lévő kötetek restaurálása. 
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 – Folyamatosan végezzük az elavult, selejt vagy feleslegessé vált dokumentumok leválogatását. 

A fenti okok miatt kb. 25-30.000 dokumentum (könyv, bekötött folyóirat, AV) kivonása várható 

az alábbi könyvtárakban: I/1., I/2., II/1., II/2., II/4., III/1., III/2., III/5., III/7., XI/3., XI/4., XI/5., 

XI/6., XII/1., XXII/1., XXII/3. 

 

Katalogizálás 
 – Az adatbázisban még nem szereplő dokumentumok (kb. 10.000 db LP, kotta, kb. 5.000 kötet 

idegen nyelvű könyv – nagy része a II/4., XI/5., XI/6. könyvtár állománya) „sorsáról” a gyűjtőkör 

kidolgozásával összhangban kell dönteni: feldolgozás és honosítás, átadás más könyvtárnak, 

selejtezés. 

 – Minden tagkönyvtár az év során folyamatosan (az erre vonatkozó terve szerint: egy-egy 

állományrész, vagy dokumentumtípus) felülvizsgálja, egyezteti, javítja az adatbázisban szereplő 

példányadatokat annak érdekében, hogy a katalógus megfelelésben legyen az állománnyal.  

Kiegészítések, raktári jelzet, témacsoport, helyben használat, tiltókódok jelölése.  

 – Az interneten található forrásokról linkgyűjtemények készítése (elsősorban az EU és helyi 

közhasznú (önkormányzati) forrásokról, ill. az URL címek katalógusban történő rögzítésére 

javaslat. A feladatok koordinálása és szakmai segítése a Referensz munkacsoportba delegált 

munkatársaink feladat. 

 

Szolgáltatások fejlesztése 
 – A Márai Sándor Könyvtárban új szolgáltatásként bevezetjük a DVD kölcsönzést. 

 – Az Ugocsa utcai könyvtárban elkezdjük angol nyelvű könyvek kölcsönzését.  

 – Újrafogalmazzuk a helyismereti gyűjtemények szolgáltatásait. (Gyűjtőkör!) 

 – Több könyvtárban módosítunk az állomány kihelyezéseken (nyelvleckék, öregbetűs könyvek, 

gyerekkönyvtári kiemelések, AV dokumentumok) a használók számára áttekinthetőbb, jobb 

elérhetőség érdekében. 

 – Ahol még hiányzik, pótoljuk, ill. növeljük az AV dokumentumok áttekinthetőbb kihelyezését. 

(II/4., III/5.) 

 – A szabad internet felhasználásra kijelölt munkaállomások számát a Török utcai és a Krúdy Gyula 

Könyvtárakban növeljük. További könyvtárakban alakítunk ki telepített on-line tartalmak 

elérésére munkaállomásokat, ill. hálózaton kívüli gépeken zenei CD, CD-ROM használatot 

biztosítunk. 

 – Az Internet Fiesta eseményeihez kapcsolódva kilenc könyvtárban rendezünk használó képző 

tanfolyamokat (I/1., I/2., II/4., III/5., XI/3., XI/5., XI/6., XII/1., XXII/3.) változatos tematikákkal, 

az érdeklődők minél szélesebb rétegeit megszólítva. Pl.: Magyarországi könyvtárak honlapjai, 

digitalizált gyűjtemények bemutatása, könyvtári adatbázisok, e-ügyintézés. Szervezünk 

bemutatókat, tanfolyamokat középiskolásoknak, pedagógusoknak, időseknek. 

 – Továbbra is kiemelten foglalkozunk az idősek, hátrányos helyzetűek könyvtári 

szolgáltatásokhoz való hozzájutásának megkönnyítésével. A könyvtár szociális információs 

lehetőségeinek tartalmáról és lehetőségeiről az érintetteket minél szélesebb körben szeretnénk 

tájékoztatni. Ennek érdekében a portál tematikus oldalainak tartalmát bővítjük. Az 

Esélyegyenlőség Napjához kapcsolódva partnereinkkel (Fővárosi Önkormányzat, idősek 

otthonai, kerületi szociális szolgálatok, társadalmi és civil szervezetek) fórumot szervezünk a 

könyvtár szociális információs és segítő szolgáltatásairól.   

 – A kerületekkel kötött együttműködési szerződések keretében végezzük a Könyvet Házhoz 

szolgáltatást. Szeretnénk elérni, hogy a hatodik budai kerületként Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata is támogassa szolgáltatásunkat. 



 29 

 – Kidolgozzuk és elindítjuk (szórólapok, honlapon történő tájékoztatás) e-mail referensz 

szolgálatunkat és kéthavonta megjelenő hírlevelet indítunk olvasóink tájékoztatására. 

 – Használóinkkal való kapcsolattartás és szolgáltatásaink, állományunk jobb megismerhetősége 

érekében kiemelt figyelmet fordítunk az Internet-portálon keresztül történő tájékoztatásra. 

Újdonságok és tematikus ajánlások, könyvismertetések (gyengénlátóknak, nyelvtanulóknak, 

DVD, hangoskönyv jegyzékek, ajánlások.) Új rovatokat is indítunk: „Névadónkról” címmel a 

Karinthy, Krúdy, Márai, Móricz Könyvtár; „Olvasóink írták” címmel a régió több tagkönyvtára. 

 

5. Gazdálkodás 

 

 –  A tagkönyvtárak részére bevételi tervet készítünk. 

 – Folyamatosan figyelemmel kísérjük a költségvetés helyzetét, a szükséges korrekciókat 

elvégezzük. 

 

6. Kapcsolatépítés 

 

Lakossági 

 – Bővítjük kiterjedt használói és civil kapcsolatrendszerünket. Az interneten történő 

kapcsolattartás tervezett módjai (e-mail, hírlevél, portál tartalmak) reményeink szerint a használó 

és a könyvtár közötti személyesebb és „személyre szabottabb”, közvetlenebb és gyorsabb 

kapcsolattartást és információszolgáltatást és cserét tesz lehetővé.  

 – Házhoz kötött olvasóink részére továbbra is működtetjük a Budáról elérhető ingyenes zöld 

számot. 

 

Intézményi-önkormányzati 

 – A kerületi önkormányzatokat rendszeresen tájékoztatjuk tevékenységünkről. 2006-ban 

törekszünk támogatási, együttműködési szerződést kötni a II., XI., XII. és XXII. kerületi 

önkormányzatokkal. 

 – Bekapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeibe, rendezvényeibe: III., XI. kerület: Ünnepi 

Könyvhét, XI. kerület: Kerület Napja rendezvény, XXII. kerület: Budafoki Napok 

rendezvénysorozat. 

 – Minden könyvtár tovább ápolja, ill. építi kapcsolatait a környékbeli oktatási, kulturális, szociális 

intézményekkel és civil szervezetekkel. 

 

Média 
 – A kerületi lapokban és a helyi televíziókban rendszeres jelenlétre törekszünk. Szeretnénk elérni, 

hogy a kerületi lapokban „állandó” rovatot kaphassanak a könyvtárak. Ennek érdekében az év 

első felében sajtóbeszélgetésre hívjuk meg a budai kerületi újság és helyi TV főszerkesztőket. 

 

7. Egyéb 

 

Pályázatok 

 – Az év folyamán igyekszünk minden olyan pályázati lehetőséget felhasználni, ami szakmai 

céljaink jobb elérését és teljesítését segíti. 

 

Képzés, továbbképzés 
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 – 2006-ban egy, tanulmányi szerződéssel rendelkező kollégánk fejezi be tanulmányait. 

Könyvtáros asszisztens tanfolyamra két fő jár. 

 – A hétéves kötelező továbbképzés keretében tizenegy kollégánk fog részt venni szakmai 

tanfolyamon, összesen 660 tanulmányi órában. Egy munkatársunk angol nyelvtanfolyamon vesz 

részt a British Council támogatásával. 

 – Házi tanfolyamot és konzultációt szervezünk az on-line adatbázisok használatáról és a tartalom 

szolgáltatás szakmai kérdéseiről. 

 – El kell érnünk, hogy a Corvina rendszer moduljait mindenki – munkaköre által kívánt 

mélységben – rutinszerűen használja. Ennek érdekében régió szintű konzultációkat szervezünk, 

valamint az érintettek minden esetben részt vesznek az Informatikai osztály szervezte 

továbbképzéseken. 

 – Az információk eljuttatására és a szakmai ismeretek bővítésére még intenzívebben használjuk 

fel az Intranet budai oldalát (pl. használóképző tanfolyamok módszertani kérdéseinek, 

foglalkozások, rendezvények forgatókönyveinek közreadása) és levelező listánkat. 

 

8. Rendezvény és programterv 

 

Kiemelt rendezvényeink:  

 

 – Az 1956-os forradalom évfordulója tiszteletére a Kelenföldi Könyvtár állományából kiállítást 

készítünk. 

 – Bartók Béla születésének 125. évfordulója tiszteletére játékos vetélkedő sorozatot szervezünk 

gyerekeknek. A honlapra válogatás a Bartók életműből, irodalomból. 

 – A Mozart-emlékév rendezvényeihez kapcsolódva kamarazenei esteket szervezünk a 

Hűvösvölgyi, Kelenföldi, Karinthy Frigyes és a Budafoki Könyvtárakban. A honlapon ajánló 

válogatás műveiből és a róla szóló irodalomból. 

 –   Siker könyvek pódiumon címmel hat irodalmi estet szervezünk a régió.  

 

Állandó rendezvényeink: 

 

 A régió könyvtárai Használó-képző tanfolyamok 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár    Baba - Mama Klub 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Mi is lesz ebből ?” Kézműves foglalkozások 

 

XI/4. Kelenvölgyi Könyvtár Kiállítások óvodások alkotásaiból 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Játék a könyvtárban: Pontgyűjtő-és Hólabda, Nekem 

tetszett 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár „Kastélynapok a gyerekkönyvtárban” havonta egy 

alkalommal 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Kézműves foglalkozások a Jeles Napok-hoz igazodva  

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Hurrá! Itt a nyár! Júliusban minden kedden játszóház és  
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kézműves foglakozás 

 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Kiállítás a Mészáros László Képzőművészeti Kör  

tagjainak munkáiból kéthavonta 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár „Budafoki beszélgetések”. Találkozás havonta a  

kerületben élő neves személyiségekkel 

 

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

havonta 

 

 

Rendezvényeink: 

 

 Január 

 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Mi is lesz ebből?” Kézműves foglalkozás 

Naptár készítés 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Kiállítások a könyvtárban ” 

Szendrő József fotóművész képeinek kiállítása 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Medve bál 

Kézműves foglalkozás: mackók készítése 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Kamaraest Mozart születésének 250. évfordulója    

alkalmából 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Mészáros Géza és Borbála kiállítása 

 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Bartók-emlékév 

Bartók Béla vetélkedő indítása három általános iskola 

részvételével 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár SZEGLET 

Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése 

 

 Február 
 

 

II/4. Török utcai könyvtár Mozart-emlékév 

W. A. Mozart különböző dokumentumok tükrében 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Mi is lesz ebből?” Kézműves foglalkozás 

 Farsangi álarc és móka 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár Baba - Mama Klub 
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Vendégünk a lakótelep gyermekorvosa 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Kiállítások a könyvtárban” Szigetvári István akvarelljei 

  

XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár Jeles ünnepeink Farsang 

Bohócbál és jelmezverseny óvodásoknak 

 

XI/4. Kelenvölgyi Könyvtár Óvodások munkái a könyvtárban 

Kézműves-munkák kiállítása 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Farsang – Bolond bál  

„Köszöntsük a tavaszt, űzzük el a telet!” Versíró pályázat 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Kézműves foglalkozás: álarc készítése 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár „ALIBI hat hónapra” 

Beszélgetés az ALIBI könyvekről  

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Vetélkedő gyerekeknek  

(az International School of Budapest-tel közösen, a British   

Council támogatásával) 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Ketten írtuk…” meseíró és illusztráló verseny 

meghirdetése,   

Darvasi László meséjét folytatva 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Maskarában - Kézműves foglalkozás 

 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Kiállítás a Mészáros László Képzőművészeti Kör  

munkáiból 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Budafoki beszélgetések 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár 

 

SZEGLET 

Kerületi írók, költők bemutatkozása 

 

 Március 

 

 

II/4. Török utcai könyvtár Bartók-emlékév 

Bartóktól, Bartókról - felső tagozatos iskolások  

közreműködésével 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Mi is lesz ebből?” 

Hajtogatott papírvirágok 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár Baba – Mama Klub 

Vendégünk gyermekpszichológus 
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III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Kiállítások a könyvtárban” 

Az Óbudai Fotókör természetfotó kiállításának  

megnyitója 

 

III/7. Krúdy Gyula Könyvtár Kipling halálának 70. évfordulója alkalmából  

rajzpályázat és kiállítás 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Internet Fiesta 

Használó képző tanfolyam: 

A könyvtár elektronikus szolgáltatásainak bemutatása 

(adatbázis, számítógépes katalógus, Internet-használat) 

  

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Ismerjük meg történelmünket! 1848 

Játékos vetélkedő Interneten, kézműves foglalkozás:  

huszárcsákó készítés 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Bartók - emlékév 

A Bartók-vetélkedő eredményhirdetése, koncert  

zeneiskolások részvételével 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár 

 

Internet Fiesta 

Használó-képző tanfolyam: 

Számítógépes katalógus - és adatbázis használat 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Internet Fiesta  

A FSZEK gyermekportáljának  

és katalógusának bemutatása szülőknek, gyerekeknek,  

tanároknak, iskolai osztályoknak 

    

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Bartók-emlékév 

Zenés, játékos vetélkedősorozat meghirdetése 

gyerekeknek 

 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Tétény – Promontor Kulturális Napok 

Fotókiállítás: budafoki portrék, életképek,  

kiállítás-megnyitó   

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár SZEGLET 

Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Internet Fiesta 

Használó-képző tanfolyam, Internet-totó 

 

 Április 
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I/1. Márai Sándor Könyvtár Rajzpályázat gyerekeknek 

Kukorelly Endre Samunadnág című mesekötete alapján 

 

II/1. Hűvösvölgyi úti könyvtár 

 

Költészet Napja  

Papp Zoltán színművész Ady estje 

 

II/4. Török utcai könyvtár „Tavaszi szombatok a könyvtárban” 

Húsvéti díszek készítése,  

Beszélgetés a népi hagyományokról 

 

II/4. Török utcai könyvtár Honlap és adatbázis bemutató 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Mi is lesz ebből?” Kézműves foglalkozás 

Húsvéti készülődés 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár Baba – Mama Klub 

Vendégünk a lakótelep védőnője 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár    „Kiállítások a könyvtárban” 

Szalmás Klára babakiállítása 

 

III/7. Krúdy Gyula Könyvtár Húsvéti játszóház 

Kézműves foglalkozás és ügyességi játékok 

 

XI/4. Kelenvölgyi Könyvtár Óvodások munkái a könyvtárban 

Kézműves-munkák kiállítása 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Tündérbál 

Tóthné Fábián Eta babakiállítása 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár „Tündérországban csak híre sincs a télnek”  

/Petőfi Sándor: János vitéz/ 

Rajzpályázat meghirdetése 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Húsvét - Kézműves foglalkozás: száradó gyurmából  

nyuszi, tojás, gyertyatartó készítése.  

Felolvad a természet! Akvárium-készítés papírdobozból 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Cserna Tamás festőművész kiállítása 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Használó-képző tanfolyam 

Információ-keresés és könyvtárhasználat 

 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Húsvétvárás 

Kézműves foglalkozás: hagyományos tojásfestés 
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XII/1. Ugocsa utcai könyvtár A könyvtár bemutatásával egybekötött konzultáció a  

kerületi iskolák igazgatóival 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Húsvéti hívogató 

Kézműves foglalkozás 

 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Költészet Napja: József Attila versei 

Verset mond: Demjén Gyöngyvér,  

a kerület Jászai Mari-díjas színművésze 

    

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Kiállítás a Mészáros László Képzőművészeti Kör  

munkáiból 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Húsvétra készülünk, kézműves foglalkozás 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár SZEGLET 

Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése 

 

 Május 

 

 

II/4. Török utcai könyvtár „Tavaszi szombatok a könyvtárban” 

Kézműves foglalkozás: terméskép készítés  

Honlap és adatbázis bemutató 

 

III/2. Csillaghegyi Könyvtár Rajzpályázat iskolásoknak, óvodásoknak 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Mi is lesz ebből?” Kézműves foglalkozás 

Tavaszi virág. Háromdimenziós kép készítése 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár Baba – Mama Klub 

Óvoda- és iskolaválasztás előtt.  

Vendégünk a III. kerületi Pedagógiai Szolgáltató     

Központ munkatársa 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Kiállítások a könyvtárban” 

Pál István grafikái 

 

III/7. Krúdy Gyula Könyvtár Gyermeknapi játszóház - Bábszínház 

Kézműves foglalkozás, ügyességi játékok 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Lassan vége az iskolának! Ünnepeljük meg a tanév végét! 

Virágkép készítés, pillangókészítés papírból, só-liszt 

gyurmából 

 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár „Tündérországban csak híre sincs a télnek” rajzpályázat  

ünnepélyes eredményhirdetése 
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Mesét mond: Závory Andrea 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Kiállítás – A Budai Rajziskola bemutatkozása 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Gyermeknap – A Gárdonyi Géza Általános Iskola 

színjátszói  

mesejátékot adnak elő a Csicsergő Óvoda kicsinyeinek 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár A könyvtár bemutatásával egybekötött konzultáció a  

kerületi iskolák könyvtárosaival 

 

XII/1. Ugosa utcai könyvtár Édesanyám rózsafája 

Kézműves foglalkozás 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Gyerekköszöntő - Kézműves foglalkozás 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár „Budafoki beszélgetések” 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár SZEGLET 

Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése 

 

 Június 

 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Mi is lesz ebből?” Kézműves foglalkozás 

Szélcsengő-készítés   

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár Baba – Mama Klub 

Kismama újság 

Bemutatja a folyóirat munkatársa 

   

III/7. Krúdy Gyula Könyvtár Könyvheti irodalmi rendezvények 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Könyvheti irodalmi rendezvény 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Szakmári Klára selyemképeinek kiállítása 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Ünnepi Könyvhét „Mesék a zene birodalmából”  

Vetélkedő és könyvbemutató gyerekeknek 

 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Kiállítás a Mészáros László Képzőművészeti Kör 

tagjainak munkáiból 

 

 

 Július 

 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Mi is lesz ebből?” – Batikolás 
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III/5. Békásmegyeri Könyvtár Baba – Mama Klub 

Egészséges táplálkozás gyermekkorban 

 

 Szeptember 

 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Kiállítások a könyvtárban” 

Balázs Lajos domborművei 

 

XI/4. Kelenvölgyi Könyvtár Óvodások munkái a könyvtárban 

Kézműves-munkák kiállítása 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Évadnyitó. A Budapesti Művelődési  

Központtal közösen rendezett kézműves foglalkozás 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Bartók-emlékév - Ajánlójegyzék készítése a honlapra a 

könyvtár  

dokumentumaiból (kotta, bakelitlemez, könyvek, CD-k)  

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Kiállítás Svindt Ferenc grafikus műveiből 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Fotópályázat meghirdetése a kerület iskolásai részére:  

fotómontázs a kerület egy jellegzetes részének bemutatása  

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár „Budafoki beszélgetések” 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár SZEGLET 

Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Bartók-emlékév  

A Magyar népmese Napja a Madárdal zenekarral 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár 

 

Helytörténeti séta: a Kulturális Örökség Napja 

kerületi programjához kapcsolódva 

 

 Október  

 

 

I/1. Márai Sándor Könyvtár ”Aki ismerte Márait”  

Meghívott vendég Szőnyi Zsuzsa a Triznya-kocsma 

alapítója 

Beszélgetőtárs Havas Judit 

 

I/1. Márai Sándor Könyvtár Rajzpályázat gyerekeknek 

Nógrády Gábor regényélmények 

I/2. Vízivárosi olvasóterem Könyvbemutató: „2006 világirodalmi sikerkönyve”  

Előadó: Takács Ferenc  

 

II/1. Hűvösvölgyi úti könyvtár Fővárosi Könyvtári Napok - Irodalmi est 
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II/2. Szabadság úti könyvtár Fővárosi Könyvtári Napok 

Találkozás Schäffer Erzsébettel, a Nők Lapja 

újságírójával 

 

II/4. Török utcai könyvtár Fővárosi Könyvtári Napok 

„Kirakodó” Dokumentumvásár a könyvtár előtt 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Kiállítások a könyvtárban” 

Kína közelről 

Strahl Péter fotókiállításának megnyitója  

 

XI/3. Móricz Zsigmond 

Könyvtár 

Fővárosi Könyvtári Napok  

1956. A forradalom 50. évfordulója 

Olvasóink birtokában lévő „56-os” dokumentumok 

kiállítása 

 

XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár Fővárosi Könyvtári Napok 

Sikerkönyvek élőben. „Túl a Maszat-hegyen” című 

könyvéből  

felolvas Varró Dániel   

 

XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár  Hangos könyvek élőben: a Bibliából felolvas Halász Judit 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár 1956. A forradalom 50. évfordulója 

Kiállítás a könyvtár régi újságjaiból:  

korabeli újságcikkek életképek 

 

XI/5. Karinthy Frigyes Könyvtár Kohán Angéla festőművész kiállítása 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Fővárosi Könyvtári Napok 

Mazurka-est  

Vendégünk: Bächer Iván és Gyabronka József 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár „Őszbe csavarodunk”  

Kézműves foglalkozás: dióbaba készítés 

 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár A Zene világnapja 

Kedvezményes lemezvásár a könyvtár duplumosított    

hanglemezeiből 

 

XI/5. Karinthy Frigyes Könyvtár Fővárosi Könyvtári Napok 

„ALIBI hat hónapra”  

Beszélgetés az ALIBI könyvekről 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Fővárosi Könyvtári Napok 

Vendégünk: Nádas Péter 
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XII/1. Ugocsa utcai könyvtár „Ketten írtuk…”  

Meseíró és illusztráló verseny eredményhirdetése 

(Kiállítás)  

Vendégünk: Darvasi László 

 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Fővárosi Könyvtári Napok 

SZEGLET 

Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése 

 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Kiállítás a Mészáros László Képzőművészeti Kör 

tagjainak munkáiból 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár 

 

Fővárosi Könyvtári Napok 

Havas Judit irodalmi műsora 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár „Budafoki beszélgetések” 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár SZEGLET 

Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Használt dokumentumok vására 

 

 

 November  
 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár „Kiállítás a könyvtárban” 

A Derűs Alkony Nyugdíjasház lakóinak  

kézimunka - kiállítása 

 

XI/4. Kelenvölgyi Könyvtár Óvodások munkái a könyvtárban 

Kézműves-munkák kiállítása 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár 

 

Az elektronikus olvasóterem megtervezése, működtetése  

(Internet-szolgáltatás, hálózaton kívüli gépek,  

adatbázisok, szolgáltatás a vakok és gyengénlátók részére) 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Márton nap 

Kézműves foglalkozás: töklámpa készítése 

 

XI/5. Karinthy Frigyes Könyvtár Kiállítás: a galérián Képek a színház életéből, plakátok  

A gyerekkönyvtárban fotómontázs-kiállítás 

 

XI/5. Karinthy Frigyes Könyvtár A Kerület Napja: 11.11. 

Közös program a Karinthy Színházzal 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár „Budafoki beszélgetések” 
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XXII/3. Budafoki Könyvtár SZEGLET 

Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése 

 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Helytörténeti fotókiállítás 

 

 

 December 

 

 

III/5. Békásmegyeri Könyvtár Vendégünk Szvorák Katalin népdalénekes 

 

III/7. Krúdy Gyula Könyvtár 

 

Karácsonyi játszóház 

Kézműves foglalkozás és ügyességi játékok  

 

XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár Ünnepvárás  

Karácsonyfa-állítás és díszítés a könyvtári kézműves  

foglalkozásokon készített díszekkel 

 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Zsák, zsák, teli zsák 

Luca napja – boszorkánykészítés. 

Itt a karácsony már! Díszek, üdvözlőkártyák készítése 

 

XI/5. Karinthy Frigyes Könyvtár Orosz István grafikus kiállítása 

 

XI/5. Karinthy Frigyes Könyvtár 

 

Adventi készülődés 

Gyerekeknek kézműves foglalkozás 

 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Kiállítás a Mészáros László Képzőművészeti Kör  

tagjainak munkáiból 

 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Köszöntelek karácsony! 

Kézműves foglalkozás 
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V. Dél-pesti Régió  

 

1. Kiemelt feladatok 

 A központi szerzeményezés sikeres bevezetése. 

 A Corvina zavartalan működésének biztosítása, konzultációk, továbbképzések szervezése. 

 AV dokumentumok gyarapításának felülvizsgálata. 

 Könyvet Házhoz programban résztvevő könyvtárak számának növelése (IX, XIX, XXI. 

kerület) 

 A XXI. kerület három könyvtárát érintő változás előkészítése. 

 Helyi kapcsolatok szélesítése, aktivitásuk növelése. 

 

2. Szervezetfejlesztés 

Hálózatépítés 

 Az év elején átadásra kerül az átalakított IX/1.Börzsöny utcai könyvtár, nyár végén az új 

csepeli könyvtár. 

 A jelenleginél tágasabb helyre költözik a XXI/3. sz. könyvtár. 

 A XIX/1. Üllői úti könyvtár felújításra kerül. 

 Az egyre jobban amortizálódó könyvtárainkban (IX/2., 3. XXI/5., XXIII/1.) szükségessé 

váló felújítási munkák mellett fokozottan figyelünk az elmúlt években felújított 

könyvtárainkban szükségessé váló karbantartási, állagmegóvási feladataira. 

 

Strukturális változások 

    A hálózatfejlesztési koncepciónak megfelelően 2006-ban teljesen átalakul Csepel könyvtári 

ellátásának struktúrája (ami új könyvtár átadását - XXI/1.-, integrálását XXI/4. és 

átköltözését XXI/3.- jelenti). 

 A megváltozott körülmények között működő könyvtárak szolgáltatási struktúráját az új 

lehetőségekhez és igényekhez igazítjuk. 

 A kerületi önkormányzat közreműködésével folyamatosan keressük a soroksári könyvtár      

           megfelelő elhelyezésére alkalmas helyiséget. 

 

Üzemszervezés 

 Új nyitva tartási rendet alakítunk ki a csepeli könyvtárakban. 

 Tájékoztató táblákat helyezünk el a IX/1., XVIII/1. és 2. sz. könyvtáraink közelében lévő 

forgalmas csomópontokban. 

 Zárható ruhatári szekrények elhelyezésével az állomány biztonságának növelésére 

törekszünk (XVIII/2., XXI/3., XXIII/1.). 

 

Személyi ellátottság 

 A 2005-ben megállapított munkaerő normatívához, és a könyvtár feladataihoz és 

lehetőségeihez is igazítjuk a szakképzett munkatársak arányát. 
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 A munkatársak képzettsége könyvtáraink szakemberigényét kielégíti, nem tudjuk 

felvállalni a 2. diploma megszerzésének támogatását. 

 A megvalósuló központi szolgáltatások – szerzeményezés, felszólítások – az egyes 

tagkönyvtárak változó szolgáltatásai, szükségessé teszi a munkakörök újragondolását, a 

munkaköri leírások korrekcióját.  

 

3. Technológiai és tárgyi feltételek 

Informatikai fejlesztés 

 E-olvasóterem kialakítását tervezzük a XVIII/3., XIX/1., XX/2. és a XXI/1. sz. 

könyvtárban. 

 Internet hozzáférés bővítése szükséges a Boráros téri és a Vénusz utcai könyvtárakban (2 -

2 munkaállomás). 

 A könyvtárakban a katalógus gépek szükségszerű cseréjét elvégezzük. 

 Az informatikai berendezés teljes cseréjére és bővítésére kerül sor a II. Rákóczi Ferenc úti 

könyvtárban. 

 

Eszközfejlesztés 

 

 A Thököly úti könyvtárban biztonsági kaput szerelünk fel. 

 A 2005-re tervezett, de elmaradt CD írók és szkennerek beszerzését tervezzük a XIX/1., 

XX/2., XXI/1. és a XXIII/1. könyvtárba. 

 Fejleszteni kívánjuk a vakok, gyengénlátók könyvtárhasználati lehetőségeit az Üllői, a 

csepeli és a soroksári könyvtárakban.  

 Egy középkategóriájú, színes fénymásoló beszerzése lenne szükségszerű a nyomdának 

(ahol biztosított az igény szerinti használat).  

 A régió tagkönyvtárait is kiszolgáló HP PRO K 850-es színes nyomtató vásárlását 

szorgalmazzuk a szükséges tájékoztató anyagok készítéséhez (A/3, A/4). 

 

4. Szakmai feladatok 

Gyűjteményszervezés 

 A tagkönyvtárak ellátási szintekhez igazodó gyarapítási elveinek megtartására a központi 

szerzeményes keretén belül is figyelünk, megrendelésnél a reports információit is 

használjuk. 

 Állományok összevonása, duplumosítás, selejtezés, az egyedi és gépi nyilvántartások 

egyeztetése. 

 Intenzív hangoskönyv gyarapítás a kisebb tagkönyvtárak letéteinek megszervezése mellett. 

 A letéti rendszerben működő DVD állományokat a XVIII/1., XVIII/2., ill. a XIX/3. és a 

XX/4. sz. könyvtárban kiegészítjük helyben maradó kötelező és klasszikus filmekkel. 

 Fokozatosan felszámoljuk magnókazetta állományunkat. 

 Leltározást tervezünk a csepeli könyvtárakban. 
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Katalogizálás 

 A XXI/1. sz. könyvtárban kialakított lemezgyűjteményünk feldolgozását tervezzük a 

központi Szerzeményezési és Feldolgozó Osztállyal egyeztetett ütemben. 

 Befejezzük a példányok jelzeteinek, témajelölésének pótlását a tagkönyvtárakban. 

 

Szolgáltatás 

 Januárban újra indítjuk a használó képzést a XVIII/3., XIX/1., XX/2. és a XXIII/1. sz. 

könyvtárban. 

 A Thököly úti könyvtár bekapcsolódik a kerületi önkormányzat által indított Civil Kártya 

rendszerbe. 

 Folytatjuk a sikeres programjainkat, melyek többségét kisebb-nagyobb közösségekkel 

közösen szervezzük. 

 A Könyvet Házhoz programot a kerületi önkormányzatok segítségével szélesítjük. 

 A CD-ROM rendszeresebb szerzeményezésével igyekszünk a forgalmat növelni, 

újdonságról gondoskodni. 

 Pályázati támogatástól függetlenül is folytatni kívánjuk programjainkat a hátránnyal élő 

felnőtt és gyerek olvasóink számára. 

 A Mester utcai könyvtár 60., az Üllői úti könyvtár 30., a Bíró utcai könyvtár 3. születésnapi 

ünnepségét a könyvtár köré szerveződő „Könyvtárbarátok köre” megalakítására is 

felhasználjuk.  

 Amennyiben anyagi lehetőségeink engedik, szeptemberben „Könyvtári ABC” 

összeállításával várjuk az elsős gyerekeket és szüleiket. 

 

5. Gazdálkodás 

 Az éves költségvetési kereten belül elkészítjük a tagkönyvtárak anyag, eszköz és kiegészítő 

bútor igényeit.  

 Pályázati lehetőségek kihasználásával programjainkat, rendezvényeinket gazdagítjuk. 

 Számítunk a kerületi önkormányzatok támogatására, közművelődési megállapodás, ill. 

pályázatok formájában. 

 

6. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás feladatai  

Lakossági 

 Elsősorban színvonalas szolgáltatáson keresztül igyekszünk erősíteni olvasóink könyvtári 

kötődését. 

 Hagyományos programjainkon túl folyamatosan bővítjük a honlapon elérhető híreket, 

információkat. 

 A Dél-pesti Hírlevél szerkesztésébe olvasóinkat is bevonjuk. 

 Valamennyi munkatárs feladata a kerületi honlap lehetőségeit is felhasználni a könyvtár 

népszerűsítésére, tájékoztatásra. 
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Intézményi, önkormányzati 

 A lőrinci önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás évek óta jól bevált formáját 

most a Thököly úti könyvtáron kívül a Nagykőrösi úti és a Csontváry utcai könyvtárak is 

élvezhetik. Ezt a formát szorgalmazzuk a többi kerületben is.  

 Helytörténeti Klub, Városvédő Csoport és hasonló civil szervezetek egyre fontosabb 

szerepet játszanak a közvetlen környezet és a könyvtár kapcsolatában. 

 Egyre több közös, kerületi rendezvényen veszünk részt; Havanna Napok, Nemzetiségi 

Fesztivál a XVIII. kerületben, „Lakótelepi Majális a IX. kerületben, a Helytörténeti 

Klubbal, a Gaál Imre Galériával közös rendezvények a XX. kerületben.  

 A XXI. kerületi változásokhoz kapcsolódva újra szervezzük az oktatási, kulturális és 

társadalmi kapcsolatainkat.  

Szakmai 

 Szakmai napokon, konferenciákon a munkatársak részvételét biztosítjuk. 

 Folytatjuk a szakmai látogatásokat, melynek keretében egy nagyvárosi és egy megyei 

könyvtár látogatását tervezzük. 

 Oktatási, közművelődési, szociális ellátás területén dolgozó szakemberekkel már meglévő 

jó kapcsolatainkat ápoljuk. 

Média 

 A gyarapodó számú helyi lapok, kábel TV-k adásaiban rendszeresen hírt adunk 

újdonságokról, programokról. 

 50 év – 50 kérdés címmel vetélkedősorozatot készítünk az 56-os eseményekről a kerületi 

önkormányzatok lapjában. 

 

7. Egyéb 

Pályázatok 

 Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan figyeljük az országos és helyi, önkormányzati 

pályázati lehetőséget. 

 

Képzés, továbbképzés 

 Előkészítjük a következő 7 év továbbképzési tervét, a szakmai elvárásoknak, a könyvtárak 

kiemelten fontos feladataihoz kapcsolva, figyelve a nyelvi képzés fontosságára.  

 Corvina konzultációkat szervezünk részben az Informatikai Osztály, részben saját 

kollégáink közreműködésével. 

 2006-ban két munkatársunk kezdi meg felsőfokú tanulmányait. 

8. Rendezvények és programok 

 

Kiemelt rendezvényeink: 

- Bartók emlékév 

- 1956-hoz kapcsolódó rendezvények 

- Használó képzési tanfolyamok január április között a XVIII/3., XIX/1., XX/2., 

XXIII/1. sz.könyvtárakban 
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 Január 

 

 

IX/1. Börzsöny utcai könyvtár 

 

Könyvtárnyitás 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár „Irány a csillagos ég” 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár 

 

Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár 

 

Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár 

 

„Akkor és most” – régi és új lőrinci épületek fotókon  

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: Tolkien-kiállítás  

 

XVIII/3.  Thököly úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Klasszikusaink Klub 

Okányi Kiss Ferenc programsorozata  

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ezerarcú tudomány – ismeretterjesztő előadások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Beszédes Évtizedek  

Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozat 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár A varázslatos Pettson – filmvetítések  

A rakétás macska, A macskanauta  

 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Együtt a könyvtárban  

Családi kézműves foglalkozások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Izgő-mozgó – családi program kisgyerekes  

szülőknek, gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. 

 

Űllői úti könyvtár Népi humor – Berecz András előadásában 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Kézműves Kuckó: Farsangi mondókák 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 
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XX/4. 

 

Pacsirta utcai könyvtár Kisállatbarátok Köre  

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/1. Szent István utcai könyvtár 

 

Családi kézműves délután 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Újra a csillagok közt  

Látogatás az Uránia Csillagvizsgálóban 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Örök görög – Úton hazafelé Trójából 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Ezoterikus klub Juhász Judittal 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár 

 

Téli kép, madáretető készítés 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár 

 

 

Farsangi buli a könyvtárban -zene, tánc 

 

 Február 

 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár „Irány a csillagos ég” 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Kondor Béla ’75 - kerületi ünnepség a PIHGY 

partnereként 

Évfordulós kiállítás 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: A víz világa – Németh Judit festményei 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: Kondor-emlékkiállítás 

 

XVIII/3.   Thököly úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Klasszikusaink Klub  

Okányi Kiss Ferenc programsorozata 

 

  



 47 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ezerarcú tudomány – ismeretterjesztő előadások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Beszédes Évtizedek 

Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozat 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Író-olvasó találkozó Gaburné Nyíri Krisztinával 

Egy roma szív c. verseskötetének bemutatása 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Együtt a könyvtárban  

Családi kézműves foglalkozások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Izgő-mozgó  

Családi program kisgyerekes szülőknek, gyerekeknek 

  

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Feng Shui – Életmód vagy divat? 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Boldog lelkek tánca” – beszélgetés Müller Péterrel 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Gyertyadíszítési technikák  

Gyertyaszentelő Boldogasszony   

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Farsangi népszokások – Farsang  

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Kézműves Kuckó: Farsangi álarc 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Kisállat barátok Köre 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/1. Szent István utcai könyvtár Családi kézműves délután 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Örök görög 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Valentin nap Skoda Noémival 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Ezoterikus klub Juhász Judittal 
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XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Télbúcsúztató - "Itt a farsang áll a bál"  

farsangi álarc készítése 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Farsangi készülődés - Télűzés  

kiszebábu égetés az udvaron 

 Március 

 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: Forintos Anna munkáiból kiállítás 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Nagyapáink történelme” – előadássorozat középiskolásoknak 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Klasszikusaink Klub  

Okányi Kiss Ferenc programsorozata 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ezerarcú tudomány – ismeretterjesztő előadások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Beszédes Évtizedek  

Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozat 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Együtt a könyvtárban  

Családi kézműves foglalkozások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Izgő-mozgó – családi program  

kisgyerekes szülőknek, gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Tavaszköszöntő – Iskolások műsora 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Kispesti Kaland(or)ok” A Kispesti Napközis 

Munkaközösséggel közösen szervezett helyismereti 

játéksorozat 

 

 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Egészségmegőrzés, de hogyan?  
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Gyermekorvos előadása 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Meteorológiai Világnap  

Földünk időjárása, természeti katasztrófák 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Internet Fiesta – Ünnepeljünk közösen 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Internet Fiesta 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Kézműves Kuckó: Gyöngyállatkák 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Kisállatbarátok Köre 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/1. Szent István utcai könyvtár Családi kézműves délután 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Örök görög 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Ezoterikus klub Juhász Judittal 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Megújuló természet - Állatok a hideg tél után 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Tavasztündér készítés 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Szép kiejtési verseny" kerületi döntő 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Március idusa - emlékezés a 48-as ifjakra 

Zászló-, kokárdakészítés 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár A természet ébredése - tavaszi kép készítése 

 

 

 Április 

 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Húsvéti hagyományok 

(előadás, kézműves foglalkozás, kiállítás) 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: PODO-HÍD  
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fiatal roma művészek bemutatkozása 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár „Szárnyra kapni „ 

Képzőművészetei pályázat meghirdetése 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Klasszikusaink Klub 

Okányi Kiss Ferenc programsorozata 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ezerarcú tudomány – ismeretterjesztő előadások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Beszédes Évtizedek 

Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozat 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ünnepi kalendárium – hagyományőrző játszóházak  

népzenével, népi játékokkal, kézműves foglalkozásokkal 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Bekapcsolódás az Ifjúsági Művészeti Fesztivál  

programjába könyvtári rendezvényekkel 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár A PODO-HÍD  

roma fesztivál képzőművészeinek kiállítása 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Igéző. Kerületi versmondó verseny  

beszédhibás óvodásoknak 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Együtt a könyvtárban  

Családi kézműves foglalkozások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Izgő-mozgó – családi program  

kisgyerekes szülőknek, gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Nagyapáink történelme” – előadássorozat középiskolásoknak 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Nemzetiségi Estek – Bolgár-görög est 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár A költészet napja – Olvasd el kedvenc versedet! 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Húsvéti ünnepkör – hagyományos tojásfestési technikák 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Kézműves Kuckó: Tojásfestés, dekupázs 
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XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Kisállatbarátok Köre 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/1. Szent István utcai könyvtár Családi kézműves délután 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Örök görög 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Múzeumi séta 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Készülődés a húsvétra Skoda Noémivel 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Húsvéti nyuszi keresése a Vértesben – Majk - puszta 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Ezoterikus klub Juhász Judittal 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár "Itt a tojás, piros tojás" húsvéti készülődés 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Német húsvét a könyvtárban a Német kisebbségi 

Önkormányzat,  

a német tagozatos iskolák és óvodások részvételével 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár "Hova gurult? -Tojáskeresés a könyvtárban" 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Bőrözés a könyvtárban 

 

 

 Május 

 

 

IX/1. Börzsöny utcai könyvtár 56 a szépirodalomban – vetélkedő a honlapon 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Alkotó olvasók 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: Katulic László alkotásai 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 
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XVIII/3. Thököly úti könyvtár Klasszikusaink Klub  

Okányi Kiss Ferenc programsorozata 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ezerarcú tudomány – ismeretterjesztő előadások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Beszédes Évtizedek 

Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozat 

  

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Az esélyegyenlőség napja 

Vendégünk: Böszörményi Gyula,  

a Gergő könyvek szerzője 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Három morzsa, meg egy fél… 

Mesemondó verseny speciális nevelési igényű gyerekekkel 

 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Együtt a könyvtárban  

Családi kézműves foglalkozások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Izgő-mozgó – családi program kisgyerekes szülőknek,  

gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Nagyapáink történelme” – előadássorozat középiskolásoknak 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Nemzetközi Vöröskereszt Napja  

Vendégeink a kerület önkéntesei 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Kézműves Kuckó: Ajándék anyukáknak 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Kisállatbarátok Köre 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/1. Szent István utcai könyvtár Családi kézműves délután 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Kirándulás Sződligetre 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Aquincumi látogatás 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Múzeumi Világnap alkalmából esti múzeumi látogatás 
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XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Közlekedés – Autókészítés 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Bemutató óra a könyvtár német anyagából  

A Nemzetiségi Gimnázium bemutatkozása 

 

 Június 

 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Csináljunk valamit – kézműves tábor 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: Bemutatkozik a Mádi Galéria 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Nyári ollózás - nyári szünidős kézműves programok 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Kispesti Kulturális Napok 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Nyáron is a könyvtárban  

Kézműves foglalkozások, kirándulások 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Természetbúvár Tábor 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Csepeliek Csepelen – nyári színes 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Nyár a könyvtárban  

(keddenként a kerületi napközis táborral) 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Családi program a könyvtárban 0-99 éves korig 

 

 Július 

 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Csináljunk valamit – kézműves tábor 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Múzeum, irodalom, könyvtár olvasótábori foglalkozások 
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XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: Fata Norbert alkotásai 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Nyári ollózás - nyári szünidős kézműves programok 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Nyáron is a könyvtárban  

Kézműves foglalkozások, társasjátékok 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Kisállatbarátok Köre 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Múzeumi séta 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Gyere velünk, nézzük együtt! – Hűsöljünk a Mátrában 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Látogatás a Szentendrei Skanzenbe 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Könyvtári évadzáró Visegrádon 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Nyár a könyvtárban  

(keddenként a kerületi napközis táborral) 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Családi program a könyvtárban 0-99 éves korig 

 

 Augusztus 

 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: XIX. századi élclapok karikatúráiból 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Nyári ollózás - nyári szünidős kézműves programok 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Nyáron is a könyvtárban  

kézműves foglalkozások, társasjátékok 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Természetbúvár Tábor 

 

 Szeptember  
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IX/2. Boráros téri könyvtár „Emlékezés a forradalomra”  

Internetes vetélkedő indítása 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Havanna Napok 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: Huller Ágoston kiállítása 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Nagyapáink történelme” – előadássorozat középiskolásoknak 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Klasszikusaink Klub 

Okányi Kiss Ferenc programsorozata 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ezerarcú tudomány – ismeretterjesztő előadások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Beszédes Évtizedek  

Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozat 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Együtt a könyvtárban 

Családi kézműves foglalkozások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Izgő-mozgó  

Családi program kisgyerekes szülőknek, gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Szent Mihály napja – szüret 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Kézműves Kuckó: Nyári termésképek 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Kisállatbarátok Köre 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 
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XXI/1. II. Rákóczi F. úti könyvtár Családi kézműves délután 

 

XXI/1. II. Rákóczi F. úti könyvtár Írásbeliség története- programsorozat 

 

XXI/1. II. Rákóczi F. úti könyvtár Esték a könyvtárban – művelődés, kultúra, társadalom 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Múzeumi séta 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Dobogókőre kirándulás  

 

 Október 

 

 

IX/1. Börzsöny utcai könyvtár „Apáink pere”  

Zombori Katalin dokumentumfilmjének bemutatója 

Beszélgetés a filmről 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár „Emlékezés a forradalomra”   

internetes vetélkedő eredményhirdetés 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Bod Péter könyvtárhasználati verseny  

Kerületi olvasási verseny 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Garabonciás Egyesület bemutatója 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: ’56 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Bartók Béla ’125 – ünnepi zongorakoncert  

a kerületi zeneiskolák partnerségével 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár 1956. – a PIHGY partnereként 56-os enteriőr  

kialakítása a galériában, műsorral egybekötött ünnepség  

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Roma Kultúra Napja – irodalom, képzőművészet, zene 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Klasszikusaink Klub  

Okányi Kiss Ferenc programsorozata 
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XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ezerarcú tudomány – ismeretterjesztő előadások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Beszédes Évtizedek  

Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozat 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ünnepi kalendárium - hagyományőrző játszóházak 

népzenével, népi játékokkal, kézműves foglalkozásokkal 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár „A pöttyös könyv..”  

Rendhagyó irodalomóra Sohonyai Edit írónővel 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Tündérek, boszorkányok, különleges lények   

mese, vers, zene, mitológia, kézművesség 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Együtt a könyvtárban  

Családi kézműves foglalkozások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Izgő-mozgó – családi program kisgyerekes  

szülőknek, gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Fotográfia napja – Kispesti fotósok kiállítása 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Októberi könyvtári hét – Aszfalt rajzverseny 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Német kisebbség bemutatkozása 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár 1956 – előadás középiskolásoknak 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár „Az események részese voltam”  

Vetítéssel egybekötött beszélgetés Somogyváry Gézával 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Ólomkatonák – 56 fegyvernemei, katonái  

kiállítás a Pesterzsébeti Múzeummal közösen 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Kézműves Kuckó: Őszi termések 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Találkozás Schäffer Erzsébettel 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenei Világnap: Milyenek a hangszerek 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Kisállatbarátok Köre 
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XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/1. II. Rákóczi Ferenc úti 

könyvtár 

 

Családi kézműves délután 

 

XXI/1. II. Rákóczi Ferenc úti 

könyvtár 

Zenei Világnap: Koncert a Fasang Árpád Zeneiskola 

tanulóinak részvételével 

 

XXI/1. II. Rákóczi Ferenc úti 

könyvtár 

 

Miénk itt a tér! - Hagyományos Sétáló utcai vásár 

 

XXI/1. II. Rákóczi Ferenc úti 

könyvtár 

 

Írásbeliség története- programsorozat 

 

XXI/1. II. Rákóczi Ferenc úti 

könyvtár 

 

Esték a könyvtárban – művelődés, kultúra, társadalom 

 

XXI/3. Szent István utcai könyvtár Miénk itt a tér! - Hagyományos Sétáló utcai vásár 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Miénk itt a tér! - Hagyományos Sétáló utcai vásár 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Magyar múlt – magyar hagyományok 

Aradi vértanúk (előadás) 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Magyar múlt – magyar hagyományok 

301-es parcella felkeresése 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Zenés irodalmi est  

Goethe Intézet közreműködésével 

 November 

 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/2. Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: Gerendély Ágnes: állatfestmények 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Japán Nap – gasztronómia, kiállítás, előadások,  

(A távoli kultúrákat bemutató sorozat) 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Klasszikusaink Klub  
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Okányi Kiss Ferenc programsorozata 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ezerarcú tudomány – ismeretterjesztő előadások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Beszédes Évtizedek  

Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozat 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Együtt a könyvtárban  

Családi kézműves foglalkozások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Izgő-mozgó – családi program  

kisgyerekes szülőknek, gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Az iszlám bor” – Kávékóstoló és kávétörténeti előadás 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Kézműves Kuckó: Bábozzunk! 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Kisállatbarátok Köre 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/1. II. Rákóczi F. úti könyvtár Családi kézműves délután 

 

XXI/1. II. Rákóczi F. úti könyvtár Írásbeliség története- programsorozat 

 

XXI/1. II. Rákóczi F. úti könyvtár Esték a könyvtárban – művelődés, kultúra, társadalom 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Múzeumi séta 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Teadélután időseknek 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Kirándulás a Thököly erdőbe 

 

 December 

 

 

IX/2. Boráros téri könyvtár Mesesarok 

 

XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Rejtvényfejtők Klubja 

 

XVIII/2. 

 

Csontváry utcai könyvtár Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Galéria 18: Szárnyra kapni – „Első kiállításom” pályázat 
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csoportos bemutatója, melyet jótékonysági árveréssel  

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Ott vagyunk már? – Kirándulókör 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Szárnyra kapni – képzőművészetei pályázat értékelése 

Kiállítás és jótékonysági árverés 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Klasszikusaink Klub 

Okányi Kiss Ferenc programsorozata 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ezerarcú tudomány – ismeretterjesztő előadások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Beszédes Évtizedek 

Kerületi közéleti személyiségeket bemutató sorozat 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Ünnepi kalendárium - hagyományőrző játszóházak 

népzenével,  

népi játékokkal, kézműves foglalkozásokkal 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Gyermekkönyvhét - Kippkopp.  

Író-olvasó találkozó Marék Veronikával 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Téli dal gyerekeknek  

Sólyom Tamás verses, zenés műsora 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Együtt a könyvtárban  

Családi kézműves foglalkozások 

 

XVIII/3. Thököly úti könyvtár Izgő-mozgó – családi program kisgyerekes szülőknek,  

Gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár „Tűzoltó leszel, s katona…”  

Programsorozat gyerekeknek 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Mikulás-túra 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Luca napi népszokások 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár A könyvtár születésnapja  

Három évtized irodalomban, zenében, játékokban 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Kié a legszebb? – Karácsonyfadísz készítő verseny 

 

XIX/1. Űllői úti könyvtár Kis éji zene – születésnapi és karácsonyi koncert 
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XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Kézműves Kuckó: Karácsonyi készülődés 

 

XX/2. Bíró M. utcai könyvtár Adventi koncert 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Zenebölcsi 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Kisállatbarátok Köre 

 

XX/4. Pacsirta utcai könyvtár Baba - Mama Klub 

 

XXI/1. II. Rákóczi F. úti könyvtár Családi Kézműves délután 

 

XXI/1. II. Rákóczi F. úti könyvtár Írásbeliség története- programsorozat 

 

XXI/1. II. Rákóczi F. úti könyvtár Esték a könyvtárban – művelődés, kultúra, társadalom 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Múzeumi séta 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Karácsonyi készülődés meghívott kórussal  

és Skoda Noémivel 

 

XXI/5. Vénusz utcai könyvtár Előszilveszteri séta 30-án a Budai hegyekben 

 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár "Stille Nacht" - Német karácsony a könyvtárban a  

Német Kisebbségi Önkormányzat, az iskolák óvodások  

közreműködésével 
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VI. Észak-pesti régió 
 

1. Kiemelt feladatok 

 

 Integrálódás a FSZEK gépesített központi szolgáltatásaihoz (perlés) 

 Kapcsolódás a Corvina-rendszerű központi szerzeményezéshez 

 Honlap élővé-interaktívvá tétele (elsősorban: gyerekkönyvtári szolgáltatások) 

 Még honosítatlan állományrészek vizsgálata és gyűjteménybe szervezése 

(idegennyelvű állomány, diafilmek, kották) 

 Bekapcsolódunk a HUNRA világkonferenciájába, szakmai előadást tartunk adott  

      témakörben 

 Interneten elérhető könyvtári szolgáltatások propagálása 

 Olvasószervezés: 

- a legkisebbek, az óvodások, a kisiskolások és szüleik körében; 

                  -  a kormányzati és a banknegyed aktív dolgozói között; 

                  -  az integrálódott Mosoly utcai könyvtár körzetében a felnőttek között 

 

2. Szervezetfejlesztés 

 

 Hálózatépítés  

 

 Szakmai terv a Király utcai könyvtár (IV/1.) részleges felújítására, a szolgáltató terek 

célszerűbb kialakítására (fonotéka) 

 A felújított XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár kölcsönző-terének módosítása (kölcsönző 

pult megnyitása)  

 A XIII/8. Dagály utcai könyvtár földszinti olvasóterének átszervezése, előadóterem 

helyett egy klubövezeti helyiség kialakítása 

 A XIII/4. Lehel utcai könyvtár felújításának szakmai előkészítés 

 

Strukturális változások 

 

 A Munkásotthon utcai könyvtár (IV/4.) – Király utcai könyvtár (IV/1.) tervezett 

integrálásának előkészítése 

 Továbbra is keresünk egy megfelelő négyzetméterű és elhelyezkedésű helyiséget a 6 és 

a 4-es villamos vonalán egymáshoz közel található belvárosi könyvtárak ésszerű, közös 

elhelyezésére – ennek megfelelően szakmai terv elkészítése az integrálódó VI/1., VI/2. 

és VII/3. számú könyvtárak szolgáltatásának átalakítására 

 

Üzemszervezés 

 

 Fontos feladat a könyvtárakban olyan internetezésre alkalmas pontok kialakítása, 

amelyet a mozgássérültek is használni tudnak (elsősorban: IV/3.;V/2; könyvtárak)  

 A heti 5 napos kölcsönzésre áttért könyvtárak esetében megvizsgáljuk, hogy szükséges-

e a heti nyitvatartási óraszám növelése 
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 Kisebb tagkönyvtárainkat is felszereljük zárható ruhatári szekrényekkel, ahol pedig 

már használatban vannak, azok átláthatóbb elrendezése szükséges 

 A biztonsági kapuval ellátott könyvtárakban az elavult, rossz berendezések cseréje 

 A Dagály utcai könyvtár új állományvédelmi kapujához demagnetizáló berendezés 

felszerelése 

 Szükséges a Dagály utcai könyvtár – többször elhalasztott – külső borításának 

felújítására 

 

 Személyi ellátottság 

 

 A központi szolgáltatások (szerzeményezés, felszólító-írás, perlés) kiterjesztéséhez    

      igazodva, az új gyakorlatnak megfelelő munkaköri leírásokat készítünk, ill. kiegészítjük 

a korábbiakat 

 Folyamatos a funkciót váltó (integrálódó) és/vagy megszűnő egységek munkatársai új   

munkakörének kidolgozása 

 A teljes munkaidő-kihasználtság és a zavartalan üzemelés érdekében csoportosítjuk a 

(munka) feladatokat 

 

3. Technológiai feltételek – tárgyi feltételek 

 

 Informatikai fejlesztés 

 

 Az Informatikai osztállyal közösen keressük a megoldást a vezeték nélküli kapcsolattal 

működő számítógépek vezetékes hálózatokba kapcsolására (adatátvitel gyorsítása és 

IP-telefon bekötése miatt) 

 Szorgalmazzuk az ADSL alapú internet kiépítését a XIII/8. Dagály utcai könyvtárban 

 Meg kell teremteni külső memóriák és / vagy perifériák biztonságos csatlakoztatásának 

lehetőségeit – követve a használói igényeket (CD-írók az elavult floppy-ra mentés 

helyett, pendrive használatának támogatása) 

 További internetes gépek a használók igénye szerint (XIII/4. könyvtár) 

 Az informatív CD-ROM-k és kézikönyvként, adattárként használandó CD-k futtatására 

önálló tájékoztató számítógép telepítése: IV/1. gyermekrészleg; VI/2. ; XIII/7. ; XIII/8. 

    

Tárgyi feltételek 

 

 Továbbra is napirenden van az önkiszolgáló fénymásolók beszerzése és üzembe 

helyezése a nagyobb forgalmú egységekben (IV/1. Király utcai könyvtár; XIII/8. 

Dagály utcai könyvtár; VII/2. Deák Ferenc Könyvtár) 

 Különböző, a kölcsönzést és/vagy más szolgáltatás igénybevételét elősegítő 

berendezési tárgyak beszerzése (ülőkék XIII/6., folyóirat-állványok XIII/8., állítható 

magasságú kölcsönző-székek XIII/6., számítógépes forgószékek XIII/6.)  

 Különböző, audió-vizuális dokumentumokat (CD, DVD, videó) lejátszó eszközök  

                  beszerzése a kölcsönzőhelyekre (IV/3. ; XIII/4.; XIII/6.) 

 További vonalkód leolvasók a különböző belső munkák és listakészítések 

felgyorsítására (IV/1. könyvtár). 

 Valamennyi tagkönyvtárunkban üzembe helyezünk szkennert 
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 A Terézvárosi gyermekkönyvtár rossz fűtési rendszerének kijavítása  

 Zenehallgatási lehetőség kialakítása (fejhallgatóval): VII/2. Deák Ferenc Könyvtár. 

 Képkiállításokhoz akasztós-sínek felszerelése (VII/2. ; XIII/6. ; XIII/7.) 

 

4. Szakmai feladatok 

 

 Gyűjteményszervezés/állományalakítás 

 

 A régió (a tagkönyvtárak) gyűjtőköri szabályzatának összevetése a gyarapítási 

gyakorlattal – a hibák korrigálása, az egyes beszerzési keretek megállapítása  

 Az évek óta nem gyarapított AV- és nem hagyományos dokumentumok vizsgálata és  

      szükség szerinti selejtezése (audió kazetta, dia, kotta, térkép) 

 Idegennyelvű szépirodalmi- és az ún. “nyelvi” állomány igény szerinti korszerűsítése,  

      fejlesztése (elsősorban: V/2. ; VI/2.; XIII/4. ; XIII/7. könyvtárak) 

 A papíralapú kézikönyvek lecserélése elektronikus adattárakra 

 A tagkönyvtárak “kézi könyvtárának” vizsgálata (“Minél több dokumentumot a  

      kölcsönzésbe...!”) 

 Az elavult művek folyamatos kivonása, az AV- dokumentumok selejtezése 

 Befejezzük a Király utcai és a Dagály utcai könyvtár “elfekvő” dokumentumainak 

kivonását  (tervszerű állomány apasztás) 

 Honosítás előtt felülvizsgáljuk a kotta-gyűjtemény (VII/2. és részben VI/2.) összetételét 

 

 Katalógizálás 

 

 Folytatjuk a speciális gyűjtemények (zenei CD, mesekazetták, diafilmek, kották) 

Corvina-rendszertől független, off-line számítógépes katalógusainak kiépítését és 

honlapra telepítését 

 Elkezdjük a kottaállomány és a diafilmek retrokonverzióját 

 Egységesítjük a tagkönyvtárak gyermek- és felnőtt szépirodalmi állományát feltáró/  

      tematizáló szójegyzéket, és sor kerül a Corvinás-korrekciójára 

 Újabb katalógusgépek beállítása a IV/1. alsó szint; VII/2.; XIII/4.; XIII/6.; XIII/7.  

      könyvtárakban 

 

Szolgáltatás 

 Összegyűjtjük és a honlapon közzé tesszük azokat a  weblapokat, amelyek a nívós  

      könnyűzene világát térképezik föl (lehetőleg hanggal illusztrálva) 

 Hangoskönyv-népszerűsítési programot szervezünk (XIII/2. könyvtár), és igény szerint   

több tagkönyvtárat vonunk be a hangoskönyvek kölcsönzésébe       

 Olvasói e-mail listát készítünk régiós szinten, szolgáltatásaink “személyre szabása”  

      érdekében 

 Minél több tagkönyvtárban tesszük elérhetővé az előfizetéses on-line adatbázisokat 

 Felülvizsgáljuk fénymásolás-szolgáltatásunkat: a kihasználatlan gépeket bevonjuk,  

      esetleg próbaként ellátatlan területre telepítjük       

 Kísérletet teszünk az e-book kölcsönzésének bevezetésére. 
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5. Gazdálkodás 

 

A központi szerzeményezés elindulásával a dokumentumvásárlásra előirányzott keretek 

módosulni fognak (nem az adott pillanatban érvényesíthető kedvezmények, hanem a 

közbeszerzés kínálta lehetőségek formálják a dokumentum-árakat) – ez a tény a régió teljes 

költségvetésének átszervezését követeli meg. 

A régió egységes dokumentumkeret-gazdálkodása helyett a tagkönyvtárak leosztott 

keretgazdálkodása következik.  

2006-ban megszüntetjük a régió könyvtáraiba telepített drága telefonvonalakat. 

 

6. Kapcsolatépítés és - tartás feladatai 

 

Lakossági 

 

 Folytatjuk a civil kezdeményezésre létrejött klubok feltérképezését, szolgáltatásaik 

propagálását hálózat-szerte (Kismama Klub IV/4. könyvtár; V. Ker. Helytörténeti 

Társaság; Szemere utcai Polgári Iskola Öregdiákjainak baráti köre V/2. könyvtár) 

 A 2005-ben alakult olvasókörök tematikáját kiszélesítve népszerűsítjük könyvtárainkat 

(V/2.; VII/3.) 

 “Olvasó gyermek – olvasó család” címen programsorozatot indítunk az olvasás és ezáltal 

a könyvtárak népszerűsítésére (VI/2. Terézvárosi gyermekkönyvtár) 

 A “Könyvet házhoz” akció további szélesítése a régió kerületeiben  

 Szolgáltatás-térképet és újdonság-értesítőt készítünk a lakosság tájékoztatása érdekében 

(IV/1. Király utcai könyvtár és XIII/8. Dagály utcai könyvtár) 

 

 Intézményi – önkormányzati 

 

 Együttműködési szerződést kötünk az önkormányzattal - a közös tevékenység 

hatékonysága érdekében – a VII. kerületben 

 Ugyancsak együttműködési megállapodás keretében tervezzük közös munkánkat a VI. 

kerületi óvodákkal és általános iskolákkal 

 A tagkönyvtárak egyes programjai szervezésénél továbbra is együttműködünk a kerületi 

közép- és általános iskolákkal, a Pedagógiai Szolgáltató Központokkal 

 A fogyatékkal élők életminősége javítása érdekében együttműködünk a Káposztásmegyeri 

Mozgássérült Egyesülettel, az V. Kerületi Nyugdíjasok Otthonával, a Kassák Lajos utcai Idősek 

Klubjával, a TERÉZÉNO-val 

 Szolgáltatásaink színesítése érdekében bekapcsolódunk a Fészek Klub; Erzsébetvárosi 

Művelődési Ház; Káposztásmegyeri ÁMK; JAMK; Klub Galéria; Máglya-közi 

művésztelep programjaiba 

 A könyvtárak rendezvényeikkel kapcsolódnak az adott kerület önkormányzati 

programjaihoz, ünnepeihez és jeles napjaihoz 

 2006-ban is bekapcsolódunk a Múzeumok Majálisa rendezvénysorozatba 

 

 

Szakmai 
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 Továbbra is képviseltetjük régiónkat a FSZEK szakmai bizottságaiban (Circ, Referensz) 

 Részt veszünk az MKE különböző szekciói, a HUNRA, az IBBY, a Kis Áron Magyar 

Játéktársaság munkájában 

 

 Média 

 

 A kerületi újságokban és kábeltelevíziókban való általános jelenlét mellett folytatjuk 

rendszeres szolgáltatás-ismertetéseinket 

 A könyvtári óvodás foglalkozásokon készült videó felvételekkel (XIII/6. könyvtár) 

propagáljuk könyvtárunkat 

 

7. Egyéb 

 

Pályázatok 

 

 Az NKA, a MKE és a kerületi önkormányzatok által kiírt pályázatok mellett keressük az 

olyan felhívásokat (különböző minisztériumok, bankok), amelyek pályázása 

szolgáltatásainkat bővítheti, vagy színvonalát emeli 

 

 Képzés – továbbképzés 

 

  A tervév legfontosabb feladata a szerzeményezési modul megismerésének általánossá 

tétele, a központi szerzeményezéshez kapcsolódó ajánlati-, igény- és rendelő-listák 

kezelésének rutinszerű elsajátítása 

 Corvina- és internet felhasználói képzések folyamatos szervezése 

 Folytatjuk a Javapac használatát megkönnyítő felhasználói előadásokat 

 On-line tájékoztatói képzés (továbbképzés formában) a szükséges munkaköröknél 

 A 7 éves továbbképzés lezárása, értékelése 

 

 Szakmai programokon való részvétel, ösztöndíjak, tanulmányutak 

 

 A régió munkatársai továbbra is részt vesznek az egyesületi munkában (felkérésre 

előadásokat tartanak, képviseltetik magukat a vándorgyűlésen). 
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Rendezvény- és programterv 

 

Folyamatos programok: 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Képzőművészeti kiállítások (havonta) 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Kézműves foglalkozások (havonta) 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

 

Állatbarát Klub, havonta 

VII/2.  Deák Ferenc Könyvtár “Galéria a galérián” fotókiállítás-sorozat havonta 

 

VII/2.  Deák Ferenc Könyvtár  Szombati játszóház (havonta) 

 

XIII/2.  Pannónia utcai könyvtár  Könyvtárbemutatók középiskolásoknak 

 

VI/1.  Andrássy úti könyvtár  Képzőművészeti kiállítások (negyedévente) 

 

XIII/8.  Dagály utcai könyvtár  Könyvtárhasználati- és bemutató foglalkozások 

 

 Január 

 

 

VI/2. Terézvárosi 

gyermekkönyvtár 

 

Einstein-kiállítás (a Goethe Intézettel közösen) 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi  

Könyvtár 

Játszóház Sallai Virág bábművésszel  

A só c. népmese feldolgozása 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Esemény-figyelő játékos formában  

(évfordulók, világ- és ünnepnapok, népszokások) 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Dramatikus önismereti játékok 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár Magyar Kultúra Napja: Himnuszunk  

Esztergomi Ilona előadása 

 

 Február 

 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Az időskor sajátosságai I. 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Farsangi maskarázás   

(álarckészítés, farsangi népszokások) 

 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár  

 

Kézműves klub 

V/2. Belvárosi Könyvtár Farsangolás az „Arany 10” Művelődési Házzal       



 68 

VII/3. Kertész utcai könyvtár Olvasóköri beszélgetés 

 

XIII/2. Pannónia utcai könyvtár Előadások a Pannónia Kollégiumban I. 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Eligazodás a könyvtárban   

(könyvtárhasználati foglalkozás) 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Dramatikus önismereti játékok 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Meseíró verseny eredményhirdetése  

a Meseláda bábcsoport közreműködésével 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár Báli Péter festőművész kiállítása 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár Mit kezdjünk az internettel? 

Barangolás hasznos portálokon gyerekekkel 

 

 Március 

 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

 

Tavaszváró, kézműves foglalkozás 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár A csodaszarvas nyomában 

A Bartók Béla születésének125. évfordulója 

tiszteletére  

szervezett vetélkedő döntője 

 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár Kézműves klub  

 

XIII/2. Pannónia utcai könyvtár Képzőművészeti kiállítás 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Meséld Te a végét!  

Mesék feldolgozása játékos formában 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Mesemondó verseny  

A Szélördög c. népmesegyűjteményből 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár KINCSkereső – általános iskolák közötti  

könyvtárhasználati vetélkedő 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár A vidéki kúriák és háziasszonyaik szerepe  

az irodalom közvetítésében és a történelmi  

hagyományok ápolásában 

Esztergomi Ilona előadása 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Safcsák Judit akvarell kiállítása 

 



 69 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   „A MI UTCÁNK, ahogy én szeretném látni”  

kerületi makett-verseny meghirdetése 

 

 Április 

 

 

XIII/6. Agyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Költészet Napja 

Versíró felnőttek és gyermekek bemutatkozása 

 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   200 éve született Rottenbiller Lipót (előadás) 

 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár   Kézműves klub  

 

XIII/2. Pannónia utcai könyvtár 

 

Előadások a Pannónia Kollégiumban II 

VI/2. Terézvárosi 

gyermekkönyvtár 

 

Kerületi komplex rajzverseny kiállítása 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Esemény-figyelő játékos formában  

(évfordulók, világ- és ünnepnapok, népszokások) 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Eligazodás a könyvtárban  

(könyvtárhasználati foglalkozás) 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Fekete István: Az erdő ébredése  

Tavaszi foglalkozás a gyerekkönyvtárban 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Árvay Mátyás fotókiállítása 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Feng shui a lakásomban 1. 

Kunczly Judit előadása 

 

 Május 

 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

 

Az időskor sajátosságai II. 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

 

Madarak és fák napja a könyvtárban 

 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár Zelk Zoltán emlékére: gyermekvetélkedő 

 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár Tisztelet Bartók Bélának 

Az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékeinek koncertje   

 

VII/3. Kertész utcai könyvtár Olvasóköri beszélgetés 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Tavaszi hangverseny 
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IV/1. Király utcai könyvtár Meséld Te a végét!  

Mesék feldolgozása játékos formában 

 

XI.II/8 Dagály utcai könyvtár Feng shui a lakásomban 2. 

Kunczly Judit előadása 

 

 Június 

 

 

XIII/6 Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

A XIII. Kerületi Napok alkalmából meghirdetett  

makett pályázat értékelése  

(a Dagály utcai könyvtárral közösen) 

 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár Kézműves klub  

 

VI/2. Terézvárosi 

gyermekkönyvtár 

Ünnepi Könyvhét 

IV/1. Király utcai könyvtár Eligazodás a könyvtárban  

(könyvtárhasználati foglalkozás) 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Kerületi Napok „A MI UTCÁNK… „ 

makett verseny eredményhirdetése 

 

 Július 

 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Meséld Te a végét!  

Mesék feldolgozása játékos formában 

 

 Augusztus 

 

 

VI/2. Terézvárosi 

gyermekkönyvtár   

Nyári bejáró tábor (1 vagy 2 hét) 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Esemény-figyelő játékos formában  

(évfordulók, világ- és ünnepnapok, népszokások) 

 

 Szeptember 

 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

A Népmese Napja  

Benedek Elek egyik meséjének játékos feldolgozása 

 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár Szavalóverseny  

Ady Endre Új versek c. kötetének évfordulója 

alkalmából 

 

V/2. Belvárosi Könyvtár Az ősz örömei: kézműves foglalkozás  

az „Arany 10” Művelődési Házzal 
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XIII/2. Pannónia utcai könyvtár Előadások a Pannónia Kollégiumban III. 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Eligazodás a könyvtárban  

(könyvtárhasználati foglalkozás) 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Meséld Te a végét!  

Mesék feldolgozása játékos formában 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár Kicsikről – nagyoknak  

Gyermeknevelési előadássorozat 1. 

Előadó: Dr. Harday Ildikó 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Egyszervolt… A Népmese Napja – játszóház 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár Kicsikről – nagyoknak 

Gyermeknevelési előadássorozat 2.  

Előadó: Dr. Harday Ildikó 

 

 Október 

 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

 

Állatok Világnapja rendezvény 

 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár   Kézműves klub  

 

VI/2. Terézvárosi 

gyermekkönyvtár 

 

Állatok Világnapja - fotókiállítás 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

 

Az időskor sajátosságai III. 

 

VII/3. Kertész utcai könyvtár Olvasóköri beszélgetés 

 

XIII/4. Lehel utcai könyvtár Emlékezés 1956-ra. Előadás és könyvbemutató 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Esemény-figyelő játékos formában  

(évfordulók, világ- és ünnepnapok, népszokások) 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Eligazodás a könyvtárban  

(könyvtárhasználati foglalkozás) 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár Honlap barangoló szülőkkel  

Hová menjünk a gyerekkel a virtuális térben? 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár Kicsikről – nagyoknak 

Gyermeknevelési előadássorozat 3.  

Előadó: Dr. Harday Ildikó 
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XIII/8. Dagály utcai könyvtár Tükörcserepek – Emlékezés a forradalom 50.  

évfordulójára 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   A forradalom könyvei… ’56-os könyvkiállítás 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár Kicsikről – nagyoknak.  

Gyermeknevelési előadássorozat 4.  

Előadó: Dr. Harday Ildikó 

 

 November 

 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

„Jön a Karácsony” – adventi koszorúkészítés  

(családi program) 

 

VII/3. Kertész utcai könyvtár Olvasóköri beszélgetés 

 

XIII/2. Pannónia utcai könyvtár Képzőművészeti kiállítás 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Őszi hangverseny 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Meséld Te a végét!  

Mesék feldolgozása játékos formában 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Kicsikről – nagyoknak.  

Gyermeknevelési előadássorozat 5.  

Előadó: Dr. Harday Ildikó 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Az ünnep díszei – ajándékozási ötletek 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Kicsikről – nagyoknak.  

Gyermeknevelési előadássorozat 6.  

Előadó: Dr. Harday Ildikó 

 

 December 

 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

 

Mikulásváró mesedélután 

 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár   Karácsonyi hangverseny a Bartók-év jegyében:  

Az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékeinek koncertje   

 

 

V/2. Belvárosi Könyvtár   Karácsonyi kézműves foglalkozás  

az „Arany 10” Művelődési Házzal 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Esemény-figyelő játékos formában  

(évfordulók, világ- és ünnepnapok, népszokások) 



 73 

 

IV/1. Király utcai könyvtár Meséld Te a végét!  

Mesék feldolgozása játékos formában 

 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Mikulás a könyvtárban 
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VII. Kelet-pesti Régió 
 

 Kiemelt feladatok a prioritás elve alapján  

 

 Kapcsolódás a Corvina-rendszerű központi szerzeményezéshez. 

 A központi szerzeményezés és feldolgozás bevezetése a régió tagkönyvtáraiba. 

 Az informatikai rendszer zökkenőmentes üzemeltetésének biztosítása. 

 A tagkönyvtárak állományának tartalmi felülvizsgálata. 

 Az olvasók szakszerű, gyors kiszolgálása és tájékoztatása, valamint a szolgáltatások 

színvonalának emelése. Ehhez kapcsolódóan a személyi és tárgyi fel-tételek 

biztosítása.  

 A „Könyvet Házhoz” program további bővítése. 

 A CD és DVD állományok és szolgáltatás fejlesztése. 

 Olvasószervezés, marketing tevékenység, külső kapcsolatok erősítése. 

 Hálózatfejlesztés, tagkönyvtári felújítások: Fuchs - kastély és a Pajtás étterem 

könyvtári célra való kialakítása. 

 Kiemelt rendezvények, kiállítások, olvasópályázatok, előadóestek Bartók Béla 

születésének 125., Mozart születésének 250, és az 1956-os forradalom 50. év-

fordulójához kapcsolódva. 

 

1. Szervezetfejlesztés feladatai 

 

 Hálózatépítés 

 

 A hálózatfejlesztési terv szerinti fejlesztések, felújítások megtervezése, le-

bonyolítása. 

 Fuchs - kastély épületének felújítása, átalakítása, az olvasói terek célszerű 

kialakítása, az átkerülő állományok megtisztítása, duplumosítása. 

 Újpalota központjában létesítendő könyvtár (Pajtás) előmunkálatainak megkezdése, 

állományok előkészítése, integrálása. 

 Szűcs István utcai könyvtár a jelenlegi körülmények között csak a hagyományos 

alapszolgáltatásra alkalmas. Továbblépésre, korszerűsítésre – amennyiben más 

lehetőség nem adódik – csak átalakítás, felújítás után lesz lehetőség. 

 Kőbányai Könyvtárban egy korszerűbb ruhatár kialakítása. 

 Több könyvtár elektromos hálózatának túlterheltségét meg kell oldani. 

 

 Strukturális változások 

 

 A központi szerzeményezéshez kapcsolódó strukturális változások elvégzése. 

 Tagkönyvtárak szolgáltatási struktúrájának felülvizsgálata és a használói 

igényekhez való igazítása, valamint a szükséges változtatások végrehajtása. 

 Tagkönyvtárak egymás közötti illetve a Központi Könyvtár szolgáltatásainak jobb 

összehangolása, és erőforrásainak célszerűbb hasznosítása. 

 Hálózati tagkönyvtárak egymás közötti dokumentum átkölcsönzésére megoldást 

találni.     



 75 

 

 Üzemszervezés 

 

 A szolgáltatások egyenletesebb elérése céljából tervezzük a Kőbányai Könyvtár 

szerdai nyitva tartását. 

 Felülvizsgáljuk a Kőbányai Könyvtár ruhatári szolgálatát, és korszerűbb megoldást 

keresünk. 

 Tervezzük a párhuzamos állomány nyilvántartások folyamatos felszámolását.  

 

 Személyi ellátottság 

 

 Határozott idejű szerződések rendszeres felülvizsgálata. 

 Kereset kiegészítések folyamatos figyelemmel kísérése, ha szükséges a megfelelő 

módosítások elvégzése. 

 A Corvina használatával és a központi szolgáltatások folyamatos bővülésével 

változnak az egyes munkakörök, ezért munkaköri leírásainkat is az új gyakorlatnak 

megfelelően, az adott tagkönyvtár szolgáltatásaihoz igazítjuk. 

 

2. Technológiai feltételek 

 

 Informatikai fejlesztés 

 

 Az amortizálódott, elavult, hibás régi számítógépek, monitorok, klaviatúrák, egerek 

cseréje. 

 A könyvtárak biztonságos működéséhez szükséges tartalék eszközök beszerzése. 

(blokknyomtatók, vonalkód leolvasók) 

 Az új, Fuchs - kastélyban kialakításra kerülő könyvtár eszközparkjának bővítése. 

 A betörések során eltulajdonított eszközök pótlása a XIV/1., és a XV/1. 

könyvtárakban. 

 Információs, tájékoztató adatbázisok, valamint CD-ROM –ok használatához plusz 

számítógépek beszerzése, beállítása. 

 

 Tárgyi feltételek 

 

 A Fuchs - kastélyban kialakítandó könyvtárnál, számolni kell a teljes könyvtári 

bútorzat cseréjével. 

 Az önálló fénymásoló használata érdekében, érembedobó berendezések felszerelése 

(X/3,  XVI/2,  XVII/2,  XVII/4). 

 Tolókocsis olvasóink bejutásának megoldása a  VIII/2,  XIV/2,  XVII/4 könyv-

tárakban. 

 Az elhasználódott, kiöregedett pénztárgépek kiváltásának megoldása. 

 Az állományvédelem biztosítása érdekében karbantartjuk biztonsági kapuinkat a 

X/4.,  XV/1., és a XVI/2-es könyvtárainkban. 

 A számítógépes kölcsönzés, és az új szolgáltatásokhoz szükséges pult átalakításokat 

elvégeztetjük (VIII/2., X/4.). 
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3.  Szakmai feladatok 

 

 Gyűjteményszervezés 

 

 Felkészülés a központi gyarapításra, gyűjtőkörök és gyarapítási keretek 

átgondolása.  

 Állományfejlesztésünket a jövőben is a könyvtárak típusának megfelelően 

végezzük. 

 A régió tagkönyvtárainak gyűjtőköri szabályzatát aktualizáljuk és a központi 

gyűjtőköri szabályzatba integráljuk. 

 Könyvtáraink audió - kazetta állományát felszámoljuk, és elkészítjük a törlési 

jegyzékeket. 

 A különböző dokumentum típusok átgondoltabb gyarapítására, kivonására 

törekszünk, a Corvina adta elemzési lehetőségek kihasználásával. 

 Törekszünk az elektronikus dokumentumok arányának növelésére. 

 CD, DVD gyűjteményünket kiemelten fejlesztjük. 

 Figyelmet fordítunk a hangoskönyvek és az öregbetűs könyvek beszerzésére. 

 Elvégezzük a szükséges AV. dokumentum ellenőrzéseket. 

 Elavult művek kivonásának folytatása minden tagkönyvtárban. 

 A Kőbányai Könyvtár olvasótermi anyagának felülvizsgálata és a szükséges 

selejtezések, átcsoportosítások elvégzése. 

 A felújításra, integrálásra kerülő könyvtárak állományának „megtisztítása”, 

„felfrissítése”. 

 A tagkönyvtárak közötti dokumentumcsere megoldására törekszünk. 

 

 Katalogizálás 

 

 Minden tagkönyvtár feladata a corvina adatbázisban szereplő példányrekordok 

adatainak pontosítása: kölcsönözhetőség, raktári jelzetek, speciális kódok. 

 Olvasóink korrekt tájékoztatása érdekében folyamatosan javítjuk a Corvina 

adatbázisban szereplő, a retrospektív konverzió során felmerülő hibás példány-

rekordokat. 

 A leírási jegyzékeken szereplő példányok folyamatos törlése az adatbázisból. 

 

 Szolgáltatások 

 

 Az egyes tagkönyvtárak szolgáltatási struktúrájának folyamatos vizsgálata és a 

használói igényekhez való igazítása. 

 Az év első felében felhasználóképző tanfolyamokat tartunk a X/4.,  XIV/1.,  XVI/2. 

és a XVII/4. könyvtárainkban. 

 A szabad internet felhasználásra kijelölt helyeket, munkaállomások számát 

felülvizsgáljuk, és szükség szerint számukat növeljük vagy csökkentjük. 

 Nagyobb egységeinkben kialakítjuk a központi szerverre telepített on-line tartalmak 

elérésére alkalmas munkaállomásokat.  
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 Továbbra is kiemelten kívánunk foglalkozni az idősek és házhoz kötöttek 

ellátásával, bekapcsolva az eddig még nem szolgáltató kerületeket XV. és 

könyvtárakat is X/3.,  XIV/2.   

 A Kelet-pesti régió Hírlevelén bővítjük és folyamatosan szerkesztjük az adott 

közösség lakóihoz szóló híreket, információkat, másutt el nem érhető linkeket. 

 Szórólapokat és szolgáltatásainkat népszerűsítő kiadványokat készítünk. 

 Figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő, könyvtári 

dokumentumok szolgáltatására.   

 

4. Gazdálkodás 

 

 Elkészítjük a régió kiadás – bevételi tervét. 

 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a költségvetés alakaulását, és ha szükséges 

elvégezzük a megfelelő módosításokat. 

 Pályázatokkal és a kerületi Együttműködési Szerződésekkel igyekszünk javítani 

könyvtáraink állománygyarapítási és működési feltételeit. 

 

5. Kapcsolatépítés és tartás feltételei 

 

 Lakossági 

 

 Kiemelt hangsúlyt kap az újonnan megnyíló könyvtár (Fuchs), ahol alapos és 

következetes propagandát tervezünk a könyvtár ismertségének növeléséhez. 

 A kapcsolattartás új formája az aktuális élő kerületi honlap és a Kelet-pesti Hírlevél. 

 Ismerni és jelen lenni a kerületek életében, civil szervezetekkel és intézményekkel 

a személyes kapcsolatok ápolása minden kolléga feladata. 

 „Könyvet Házhoz” akció további szélesítése a régió kerületeiben. 

 Teret biztosítunk a lakosság spontán szerveződéseihez, a különböző civil 

kezdeményezésekhez. 

 X. kerületben folytatjuk a Családsegítő Központtal, valamint a Hallássérültek 

Kollégiumával kialakult kapcsolatot és a közös programokat, rendezvényeket 

szervezünk. 

 Az Újhegyi Könyvtár 2006-ban is folytatja az Újhegyi Olvasókör rendezvény-

sorozat programjait. 

 XIV/1. könyvtár 2006-ban is várja olvasóit az Őszidő klub, a Kassák Írisz Fotóklub, 

és a Kassák Alkotóművészek Társasága Egyesület rendezvényeire. 

 XV/1. könyvtár Krúdy-köre minden hónapban népszerű, érdekes előadásokat tart 

az érdeklődőknek. 

 XVI/2. könyvtár a „Kertvárosi Kávéházi Esték” rendszeres rendezvényein várja a 

kerület lakósait, olvasóit. 

 Gyermekek és fiatalok számára csoportos foglalkozásokat, igény esetén óvodai, 

általános iskolai, középiskolai tanulócsoportok számára könyvtárhasználati és 

egyéb tematikus foglalkozásokat, rendhagyó órákat és kézműves foglalkozásokat 

tartanak  könyvtáraink. 
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 Folyamatos színvonalas kiszolgálással, szolgáltatásaink széleskörű ismertetésével, 

empatikus hozzáállással - mint, alapvető pr. tevékenységgel - végezzük munkánkat.  

  

 Intézményi – önkormányzati 

 

 A kerületi Polgármesteri Hivatalokkal, az Önkormányzatok Kulturális, illetve 

Pénzügyi bizottságaival a kialakított szakmai és személyes kapcsolatok 

fenntartására törekszünk.  

 Célunk a kerületek kulturális, közművelődési, oktatási intézményeivel, 

kultúrköreivel a meglévő jó kapcsolataink ápolása, javítása, közös célok, feladatok 

megfogalmazása. 

 Bekapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeibe, rendezvényeibe. 

 Együttműködési Megállapodás megkötésére törekszünk a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal. (VIII. kerület) 

 

 Szakmai 

 

 Szakmai programokon való aktív részvétel. 

 Szakmai bizottságok munkájának segítése. 

 Munkatársaink a jövőben is tagként és tisztségviselőként is részt vesznek szakmai 

szervezetek munkájában. 

 

 Média 

 

 Rendezvényeinkről, újdonságainkról rendszeresen beszámolunk a helyi sajtóban. 

 A helyi médiával való kapcsolattartás, a közönségszervezés és az arculat-tervezés 

is fontos részét képezi munkánknak. 

  

6. Egyéb 

 

Pályázatok 

 

 Figyelemmel kísérjük az aktuális pályázati kiírásokat, igyekszünk minden olyan 

pályázati lehetőséget felhasználni, ami szakmai céljaink elérését és teljesítését 

segíti. 

 

 Képzés – továbbképzés 

 

 A kötelező továbbképzés keretében kollégáink folytatják, illetve befejezik 

tanulmányaikat. 

 Fontosnak tartjuk a jövőben is kollégáink részvételét szakmai tanfolyamokon, 

tréningeken. 

 Könyvtáros asszisztens tanfolyamon két kollégánk fejezi be tanulmányait. 

 A Corvina rendszer használatát mélyítő konzultációkon kollégáink 2006-ban is 

részt vesznek. 
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 A jövőben fontos lenne a 7 éves továbbképzés tematikájának hozzáigazítása az új 

struktúrájú munkaerő szükséglethez. 

 Corvina és internet felhasználói képzések folyamatos szervezése. 

 

 Szakmai programokon való részvétel  

 

 Részvétel a szakmai közéletben (információs napokon, kiállításokon, fórumokon, 

szakmai társaságokban). 

 Szakmai kirándulások szervezése, vidéki könyvtárak munkájának megismerésére. 

 A felújított könyvtárak megismertetése, bejárása a kollégákkal. 

 

7. Rendezvények 

 

 Havonta ismétlődő rendezvények: 

 

VIII/2. Kálvária Könyvtár 

 

Radnóti Miklós Olvasókör összejövetele 

VIII/2. Kálvária Könyvtár Műveltségi verseny gyerekeknek  

 

VIII/2. Kálvária Könyvtár „Ezt ajánlom” – kedvenc olvasmányom 

 

X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

Nyelvklub 

X/4. Kőbányai Könyvtár Világjárók Klubja 

 

X/4. Kőbányai Könyvtár Art Teázó  

 

X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

Krimi Klub 

XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Kassák Írisz Fotóklub  

XIV/1. Kassák Könyvtár Kassák Alkotóművészek Társasága Egyesület aktuális 

kiállítás megnyitója 

 

XIV/1. Kassák Könyvtár Őszidő Klub 

 

XIV/2. Bosnyák utcai Könyvtár 

 

„Életem könyvei” olvasókör rendezvényei 

XIV/4. Füredi Könyvtár Az év kiemelt évfordulóihoz kiállításokkal  

kapcsolódunk 

 

XV/1. Eötvös Könyvtár 

 

Krúdy-kör előadása havonta egy alkalommal 

XV/1. Eötvös Könyvtár Havas Judit előadóművész műsora több alkalommal 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéházi Esték 
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  Január 

 

 

 XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kiállítás Mozart születésének 250. 

évfordulójára 

 

05. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Aknay Tibor fotó tárlata 

12- febr. 

01. 

X/4. Kőbányai Könyvtár Hernádi Paula grafikusművész kiállítása 

24. X/3. Újhegyi Könyvtár Újhegyi Olvasókör – megemlékezés a magyar 

kultúra napjáról,  

Vendég: Bánffy György színművész 

 

24. XVII/4. Újlak utcai könyvtár 

 

„Árpád-házi király-játék” – vetélkedő döntője 

26. VIII/2. Kálvária Könyvtár 

 

Farsang a könyvtárban 

27. X/3. Újhegyi Könyvtár „Képek a Varázsfuvolából”  

 Mozart születésének 250. 

évfordulója alkalmából pályázat meghirdetése 

 

31. X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

 

Kőbányai írók, költők találkozója 

  Február 

 

 

 XV/3. Kontyfa utcai könyvtár 

 

Farsang gyerekeknek 

 XVII/4. Újlak utcai könyvtár 

 

Farsangi játékok gyerekeknek 

02-

márc.01. 

X/4. Kőbányai Könyvtár Varga Győző grafikusművész kiállítása és  

könyvbemutatója 

 

02. XIV/1. Kassák Könyvtár Pókos Szvetlána és Szőllősi András festők 

kiállítása 

 

18. XV/4. Szűcs István utcai könyvtár „Egészségnap az alternatív gyógyászat 

jegyében” –  

közös rendezvény a Közösségi Házzal  

 

21. X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

Kőbányai írók, költők találkozója 

28. X/3. Újhegyi Könyvtár Újhegyi Olvasókör –  

Vendég: Zsolnay Orsolya ének- és mesemondó 

  Március 
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 VIII/2. Kálvária Könyvtár 

 

Kiállítás Bartók Béla életérők és műveiről 

 VIII/2. Kálvária Könyvtár 

 

Zenei vetélkedő 

 X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

A Kőbányai Zeneiskola Bartók koncertje  

 X/3. Újhegyi Könyvtár Zenés beszélgetés Gulyás Dénes operaénekessel 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár „Ilyennek képzelem a Kékszakállú herceg  

mitikus várát” – rajzpályázat 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Magyar fantázia” – jelmeztervek  

Bartók színpadi műveihez 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Mikrokozmosz” 

Könyvillusztrációk Bartók művekhez 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Az én zeneszerzőm Bartók Béla” 

 Bartók élete képekben 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Balladák földjén” – mesék Bartók gyűjtéséből 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Csak tiszta forrásból” – rendhagyó ének-zene óra  

  

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Bartók a nagyvilágban” – Karaván Klub 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Elindultam szép hazámból…” – tájak-emberek 

Bartók gyűjtőútjain 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár Szt. László téri zeneiskola koncertje  

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „A fából faragott királyfi”  

Mesefoglalkozás gyerekeknek 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Cantata profana” 

Mesefoglalkozás gyerekeknek 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Csodafiú-szarvas” – pályázat 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Visszanéztem félutamból”  

Kvíz-játék Bartók életéből 

 

 XIV/2. Bosnyák utcai Könyvtár Kiállításokkal emlékezünk Bartók és  

Mozart évfordulókra 

 

 XIV/2. Bosnyák utcai Könyvtár „56 az irodalomban” – könyvkiállítás  
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 XV/1. Eötvös Könyvtár „A Kékszakállú herceg vára”  

Előadók: Krúdy-kör és a kerületi Zeneiskola 

növendékei  

 

 XVI/2. Sashalmi Könyvtár Emlékkiállítás Bartók Béla születésének  

125. évfordulójára  

 

02-ápr.05. X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

Kiss Gabriella keramikusművész kiállítása 

02. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Inkey Alice fotóművész bemutatkozása 

09. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Bartók Béla élete és munkássága - vetélkedő 

14. VIII/2. Kálvária Könyvtár 

 

Márciusi ifjak – ünnepi megemlékezés 

14. X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

Történelmi játszóház 

21. X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

Kőbányai Írók, költők Találkozója 

22. X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

A Víz Világnapja 

22. XVII/4 Újlak utcai könyvtár Bartók emlékkoncert  

a Zeneiskola növendékeinek ünnepi műsora 

  

23. XV/3. Kontyfa utcai könyvtár 

 

„Viva Voce” kórus - zenedélután 

 XVI/2. Sashalmi Könyvtár Bartók Béla emlékkoncert a Rácz Aladár  

Zeneiskola növendékeinek közreműködésével 

 

23. XVII/2 Rákoscsabai Könyvtár 

 

Húsvéti kirakodóvásár és cserebere 

28. X/3. Újhegyi Könyvtár Újhegyi Olvasókör – kiállítás Bartók Béla  

születésének 125. évfordulója alkalmából 

 

30. XVII/2 Rákoscsabai Könyvtár „Hommage a Bartók Béla” –  

Közreműködik: Nagy Sándor Endre klarinétművész 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Medvetánc” – a Kelet-pesti régió 

 zeneiskoláinak közös hangversenye 

 

  Április 

 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

Újhegyi Olvasókör 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Nyuszi simogatás – gyerekrendezvény 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Kőbányai írók, költők találkozója 
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ápr.-máj. X/4. Kőbányai Könyvtár Olejnyik Ágnes: Hommage a Samuel Beckett  

(kiállítás) 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Fenn van a fény” – Filozófiai Vitakör előadása 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Watt” – beszélgetés Dragomán György műfordítóval 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár „Beckett kvíz” – Internetes játék 

 

 XV/3. Kontyfa utcai könyvtár 

 

Költészet napjára író-olvasó találkozó 

06-máj. 

03. 

X/4. Kőbányai Könyvtár „Beckett születésnapja”  

meghívásos grafikai kiállítás  

 

06. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

László Elemér festő kiállítása 

11. XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár „Kertész leszek”  

megemlékezés a Költészet Napja alkalmából 

 

13. VIII/2. Kálvária Könyvtár 

 

Húsvéti ünnepkör 

22. X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

A Föld Napja 

22. XVII/4. Újlak utcai könyvtár 

 

„A föld napja” – játékos fejtörő gyerekeknek 

27. XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár „Édesanyám rózsafa” – Anyák napi ajándékkészítés 

 

  Május 

 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Mozart pályázat eredményhirdetése és 

kiállítás-megnyitója 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Újhegyi Olvasókör 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Kőbányai Írók, költők Találkozója 

 

 XV/4. Szűcs István utcai könyvtár 

 

Részvétel a Pestújhelyi Napok rendezvényein 

04-jún. 07. X/4. Kőbányai Könyvtár Kovács Tamás grafikusművész emlékkiállítása 

 

04. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Kőszegfalvi Beáta naív festő tárlata 

09. VIII/2. Kálvária Könyvtár 

 

Versmondó verseny 

10. X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

A Madarak és Fák Napja 
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10. XVII/4. Újlak utcai könyvtár A Madarak és Fák Napja  

Játékos fejtörő gyerekeknek 

 

16. XV/1. Eötvös Könyvtár „Játszva olvassunk, olvasva játsszunk együtt”  

 pályázat döntője 

 

  Június 

 

 

 XV/3. Kontyfa utcai könyvtár 

 

Részvétel az Újpalotai Napok rendezvényein 

01. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Zagyva Imre kerámikus-festő bemutatkozása 

01. XVII/2 Rákoscsabai Könyvtár „Hogyan vigyázzak Rád?”  

Beszélgetés Varga Endre humánökológussal 

 

05. XVII/4 Újlak utcai könyvtár 

 

Jókai Anna Olvasóklub 

08-júl. 05. X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

Litkei József grafikái 

  Július 

 

 

06-aug. 

09. 

X/4. Kőbányai Könyvtár Párkány város művészeinek kiállítása 

06. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

 

Modla Rózsa Viola naiv festő kiállítása 

  Augusztus 

 

 

03. XIV/1. Kassák Könyvtár Lencsésné Tivadar Mária és  

Pelhősné Borbély Ilona kiállítása 

 

10- szept. 

05. 

X/4. Kőbányai Könyvtár Vilim Katalin festőművész kiállítása 

 

 

  Szeptember 

 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

Kőbányai Írók, költők Találkozója 

 XVII/4. Újlak utcai könyvtár „Terefere-parti” – nyugdíjas könyvtárosok 

találkozója 

 XVII/4. Újlak utcai könyvtár „Konfliktuskezelés a könyvtárban”  

Vendég lesz: Törökné Jordán Katalin, OSZK 

 

03. X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

Takarítási Világnap 

06- okt. 

18. 

X/4. Kőbányai Könyvtár Kisgrafikai Barátok Köre kiállítás 
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07. XIV/1. Kassák Könyvtár Kutas Rudolf fotóművész tárlata 

 

21. VIII/2. Kálvária Könyvtár 

 

Könyvtárhasználati vetélkedő 

28. XVII/2 Rákoscsabai Könyvtár Magyar népmesék és népszokások 

Játékos foglalkozás 

 

30. XVII/4 Újlak utcai könyvtár „Népmese Napja”  

Emlékezés Benedek Elekre 

 

   

Október 

 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

Újhegyi Olvasókör 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Megemlékezünk az 1956-os forradalom  

50. évfordulójáról 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Kőbányai írók, költők találkozója 

 

 X/4. Kőbányai Könyvtár Megemlékezünk az 1956-os forradalom  

50. évfordulójáról 

 

 XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Vadnay Tünde bábelőadása 

 XIV/1. Kassák Könyvtár Spaán Gábor publicista meghívása felnőtteknek 

 

 XIV/2. Bosnyák utcai Könyvtár Megemlékezünk az 1956-os forradalom 

50. évfordulójáról 

Előadó: Diószegi Endre 

 

 XIV/4. Füredi Könyvtár Vendégül látjuk Kéri Györgyöt a „skót dudást” 

 

 XV/3. Kontyfa utcai könyvtár Megemlékezünk az 1956-os forradalom  

50. évfordulójáról 

 

 XV/4. Szűcs István utcai könyvtár 

 

„Újraolvasva” – irodalmi délután felnőtteknek 

 XV/4. Szűcs István utcai könyvtár „Harry Potter és a többiek” - rajzpályázat   

 

 XV/4. Szűcs István utcai könyvtár Bozsó Zsuzsa előadása felnőtteknek 

 

 

 XVI/2. Sashalmi Könyvtár Megemlékezünk az 1956-os forradalom  

50. évfordulójáról 

 

 XVII/4. Újlak utcai könyvtár „A cinege cipője” – őszi témájú gyerekversek 
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 XVII/4. Újlak utcai könyvtár Megemlékezünk az 1956-os forradalom  

50. évfordulójáról.  

Vendég: Selley Zoltán előadóművész 

 

01. XVII/4. Újlak utcai könyvtár „Tegye próbára szerencséjét”  

az Idősek Világnapja 

 

04. XVII/4. Újlak utcai könyvtár Állatok Világnapja  

játékos fejtörő gyerekeknek 

 

05. X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

Az Állatok Világnapja 

05. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Morschhauser Miklós akvarell kiállítása 

11. VIII/2. Kálvária Könyvtár Író - olvasó találkozó 

Vendég: Varró Dániel 

 

19. VIII/2. Kálvária Könyvtár 

 

Megemlékezés október 23.-ról 

19- nov. 

15. 

X/4. Kőbányai Könyvtár OLIN Antero (Finnország) kiállítása 

19. XVII/2 Rákoscsabai Könyvtár „E föld nekünk…” – helytörténeti séta 

dr. Dombóvári Csaba helytörténésszel 

 

21. X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

 

Földünkért Világnap 

  November 

 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

Újhegyi Olvasókör 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Kőbányai írók, költők találkozója 

 

 XIV/4. Füredi Könyvtár Részvétel Both Péter könyvtárhasználati vetélkedőn 

 

 XVII/4. Újlak utcai Könyvtár 

 

„Nagyi mesélj!” – nagyszülők kedvenc meséi 

02. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Hajdú Andrea szobrász tárlata 

09. XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár „Őszi táplálkozás, avagy hogyan készül a  

Márton-napi libasült” – receptcsere, 

Vendég: Lelkes István főszakács 

 

16- 

dec.13. 

X/4. Kőbányai Könyvtár Varga Péter grafikusművész kiállítása 
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  December 

 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

Újhegyi Olvasókör 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Karácsonyi műsor gyerekeknek 

 

 X/3. Újhegyi Könyvtár Kőbányai írók, költők találkozója 

 

 XVI/2. Sashalmi Könyvtár 

 

Karácsonyi műsor gyerekeknek 

 XVII/4 Újlak utcai könyvtár „Rákosmente, ahol élünk” (helytörténeti előadás) 

Vendég lesz: Tóth Péter helytörténész 

 

05. XVII/2 Rákoscsabai Könyvtár „Piros alma, aranydió” 

Adventi koszorúk készítése 

 

07. XIV/1. Kassák Könyvtár 

 

Varga Anita intarzia kiállítása 

14. VIII/2. Kálvária Könyvtár Itt a karácsony – versek, dalok, betlehemes-

játék 

14. X/4. Kőbányai Könyvtár Madarász Magdolna grafikus, belsőépítész 

kiállítása 

 


