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MUNKATERV 
2014. 

 
 
 A 2014. évi munkatervet meghatározza az a tény, hogy ebben az évben indul a 2014-2020 
közötti Európai Unió újabb tervidőszaka. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár feladata, hogy erre a 
tervidőszakra elkészítse stratégiai tervét. Ennek fontos eleme, hogy eddigi ismereteink alapján több 
pályázati lehetőségünk lesz, mint volt 2008-2013 között. 
E program részeként már elkészítettük az intézmény fejlesztési, beruházási tervét, amely kiemelten 
érinti az épületeket és az informatikai területet. Ennek megvalósítási lehetőségei alapjaiban határozzák 
meg a város könyvtárának fejlődését. 
 
Ebben az évben is meghatározó az a tény, hogy továbbra sem csökken a támogatás. Ez nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy alapfeladatainknak eleget tegyünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy továbbra 
sem megoldott a dologi kiadások megfelelő fedezete. A 2014. évben kezdeményezett engedélyezett 
létszámcsökkentés bérét teljes egészében a dologi kiadásokra vagyunk kénytelenek átcsoportosítani. 
 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának 49 tagkönyvtára és a Központi Könyvtár együttesen 
lefedi a város közkönyvtári ellátását. Az eddigi tizenkétéves hálózatfejlesztési koncepció az éves 
költségvetési tervben - a fővárosi és a kerületi önkormányzatok támogatásával, esetenként pályázatok 
keretében - valósult meg. Ennek a szakmai programnak eredményeként a megújult könyvtárak 
korszerű informatikai rendszerrel, magas színvonalú szolgáltatással szolgálják ki az olvasókat, 
használókat. 
 
Ebben a helyzetben az intézmény rendelkezik rövidebb és hosszabb időszakra érvényes 
megvalósítható és finanszírozható programmal, meghatározva a prioritásokat. 
 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szolgáltatásai iránti igény továbbra is jelen van, és folyamatosan 
változik. A könyvtár ezt rendszeresen figyelemmel kíséri. A változó olvasói, használói szokásokra és 
igényekre rugalmasan reagálunk a szolgáltatás minőségének biztosításával és fejlesztésével. Erre csak 
olyan könyvtár képes, amelyik egyidejűleg képes hagyományos és virtuális módon működni. 
 
A fenntartó Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felelőssége, hogy Budapest 
közkönyvtárával elégedett legyen a napi több ezer látogató. 
 
Továbbra is szükséges az eddigi racionális erőforrás-felhasználás, a feladatorientált munkavégzés. Az 
év kiemelt elvárása és feladata, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megőrizze hazai és nemzetközi 
összehasonlításban kivívott elismert szakmai helyét, szolgáltatási minőségét, működőképességét, 
likviditását, és előkészítse a 2014-2020 közötti időszakra tervezett stratégiai elképzeléseinek 
megvalósítását. 
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Jövőképe 
 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ismertsége, szolgáltatásainak népszerűsége alapján Budapest 
meghatározó közszolgáltatást ellátó kulturális alapintézménye. A lakosság széles körének biztosít idő- 
és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést gyűjteményeihez és szolgáltatásaihoz életkortól 
és társadalmi helyzettől függetlenül. Lehetőséget kínál mindenki számára az olvasásra, a művelődésre, 
az élethosszig tartó tanulásra, a kikapcsolódásra, a szabadidő igényes és tartalmas eltöltésére.  
Biztosítja a szellemi javakhoz, a kulturális örökséghez a nemzeti értékekhez való szabad hozzáférést a 
könyvtár információs-technológiájának adott fejlettségi szintjén. 
A bibliotéka olyan intézmény, amelynek sokszínű kínálatához a használó hagyományos és virtuális 
módon jut hozzá. Az ismeretekhez való hozzáférést az igényeknek megfelelően differenciáltan képes 
mindenki számára az esélyegyenlőségnek megfelelően kínálni és biztosítani.  A használók részéről 
folyamatosan növekvő információs igény kielégítése, a távkommunikáció lehetőségeinek kiterjesztése 
a szolgáltatás folyamatos megújítását és fenntartását feltételezi. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár feladatait mint települési könyvtár látja el a főváros mind a 23 
kerületében. A több mint másfél évtizede tudatosan és folyamatosan fejlesztett hálózat a tudás 
forrásaként a társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés bázisa. 
E közkönyvtári feladata mellett szakkönyvtárként működik, és meghatározó szerepet tölt be az 
országos könyvtári rendszerben. Segíti a tanulást, a tudományos kutatást. 
Továbbra is kiemeltnek tartja közösségi szerepvállalását. Mint kultúraközvetítő intézmény közösségi 
térként is funkcionál.  
A könyvtár lehetőségei szerint hozzájárul a társadalmi hátrányokkal küzdő csoportok kulturális 
integrációjához.  
A nemzetiségek identitásának megőrzéséhez sokoldalúan feltárt állományával, közösségépítő 
munkájával járul hozzá. 
Ezeknek a céloknak a megvalósításához kidolgozott koncepcióval, megvalósítható programmal 
rendelkezik. A jövőképhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 
következő hét évben is rendelkezzen stratégiai tervvel.  
A megvalósítás céljai, feltételei: 

- a könyvtár társadalmi szerepvállalásának megerősítése, 
- a szakmai megújulás, 
- a prioritások megfogalmazása, 
- korszerű, felhasználó központú szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, 
- széleskörű, jogszerű elektronikus hozzáférés lehetővé tétele, 
- nagyvárosi könyvtári ellátás működtetése, irányítása, koordinálása, szolgáltatásának innovatív 

fejlesztése, 
- a rendszerszemlélet megőrzése és korszerűsítése,  
- a működtetéshez, a könyvtári szolgáltatáshoz megfelelő pénzügyi források biztosítása, 
- felkészült szakemberek jelenléte, szemléletük folyamatos formálása, szaktudásuk folyamatos 

megújítása, 
- a partnerkapcsolatok erősítése, bővítése. 

Megkülönböztetett figyelmet fordít a használói észrevételekre, jelzésekre. Kiemelten kezeli 
közönségkapcsolati tevékenységét.  
PR és marketing munkájában továbbra is fontosnak tartja, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
megjelenése az országos és helyi médiában hozzájáruljon a könyvtárról alkotott eddigi kedvező 
vélemény erősítéséhez. 
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Küldetésnyilatkozata 
 

A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot. Kiemelten biztosítja a 
hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. A használóközpontúság szellemében a könyvtári 
épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítja a hozzáférést az információkhoz és az 
adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez. Új módszerekkel és programokkal 
járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez. Közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés 
támogatásával segíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének 
növelését. Népszerűsíti a könyvtárhasználatot, kiemelt figyelmet fordít az új könyvtárhasználók 
megnyerésére és támogatására. 
 
A könyvtárnak – mint alapintézménynek – az a küldetése a tudásalapú társadalomban, hogy  a 
működését, a szolgáltatását, és a fejlesztését valós igényekhez alakítsa, a társadalomban elfoglalt 
helyét megerősítse, valamint a szakmapolitikai feladatait megvalósítsa. Ennek érdekében 

 elősegíti a tagkönyvtárakban és a rendszerszerű ellátásban meghatározó folyamatok 
megismerését és a problémák kezelését, 

 folyamatosan elemzi a fejlesztési irányok helyességét, és a szükséges korrekciókra 
megoldásokat dolgoz ki,  

 rendszeresen felméri és elemzi az olvasásfejlesztés és a könyvtár-informatikai tájékoztatás  
helyzetét és körülményeit,  

 a működő szolgáltatások fenntartásával és megújításával a használói igényeknek megfelelő 
szolgáltatási struktúrát alakít ki,  

 minőségelvű szemléletet és gyakorlatot alkalmaz a szervezeten belül,  
 elősegíti a gazdaság, a társadalom, a tudomány, a kultúra területén történő tájékozódást, az 

irodalmi, zenei és művészeti alkotások és alkotók megismerését,  
 támogatja a főváros történetére és kulturális értékeire vonatkozó információk megismerését,  
 mint a szociológia országos szakkönyvtára, gondoskodik a tudományterület és határterületei 

szakirodalmának rendszeres gyűjtéséről, feldolgozásáról és szolgáltatásáról a kutatók és a 
felsőoktatásban tanulók számára,  

 segíti az életen át tartó tanulást, különös tekintettel a szervezett oktatásban résztvevők körére 
és az idegen nyelvek tanulására,  

 támogatja az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,  
 kiemelten támogatja a felnövekvő generációk olvasáskultúrájának fejlesztését,  
 elősegíti és támogatja a fizikailag és szociálisan hátrányos helyzetűek, a nemzeti és etnikai 

kisebbségekhez tartozók esélyegyenlőségének megvalósítását,  
 a könyvtárosok személyiségének fejlesztését segítő programokat szervez,  
 szakmai környezetét a különböző típusú könyvtárak, valamint a kulturális és a társadalmi 

szervezetek közötti jó kapcsolatok fejlesztésével erősíti,  
 szolgáltatási feladatainak támogatására kommunikációjában és marketingtevékenységében 

korszerű eszközöket és módszereket alkalmaz,  
 valamennyi tevékenységét elsődlegesen a főváros kulturális céljainak szolgálatába állítja,  
 a fenntartó által rendelkezésre bocsátott erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodik, 

kezdeményezi saját erőforrásainak fejlesztési célú átrendezését,  
 tevékenységét a nyilvánosság bevonásával végzi. 
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Minőségpolitikai nyilatkozata 

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros lakosságának könyvtári- és információellátását 
biztosítja, országos feladatkörű szakkönyvtárként részt vesz az ország szakirodalmi ellátásában, 
támogatja az oktatást és a kutatást. Minőségpolitikája illeszkedik az Alapító Okiratban, a Szervezeti és 
Működési Szabályzatában, a stratégiai tervben, a jövőképben és a küldetésnyilatkozatban foglaltakhoz. 

 A könyvtár vezetésének és minden munkatársának alapvető célja és feladata, hogy használóink 
elégedettek legyenek az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, szolgáltató partnereink pedig a 
céltudatos, az új kihívások iránt fogékony, feladatait magas szakmai színvonalon ellátó szervezetet 
lássák a könyvtárban. Ezért meghatározó fontosságú számunkra tevékenységünk minőségének 
tervezése, egyenletes biztosítása, folyamatos javítása, rendszeres fejlesztése.  

Ennek érdekében a következőket teljesítjük:  

 Szolgáltató tevékenységünket az érvényes jogszabályok betartásával, az elfogadott szakmai 
normák érvényesítésével végezzük.  

 A szolgáltatásainkkal szemben támasztott használói igényeket, elvárásokat rendszeresen mérjük, 
eredményeit, tapasztalatait visszacsatoljuk tevékenységünkbe, figyelemmel a használói igényekre. 
Differenciáltan tervezzük a szolgáltatásokat. 

 A könyvtár szolgáltatói szemléletének erősítése érdekében tanulmányozzuk a könyvtári szakma 
hazai- és külföldi új kezdeményezéseit, és azokat kellő mérlegelés után alkalmazzuk. A 
szolgáltatások megújításánál a fejlesztési fázist követően kiemelten kezeljük a folyamat(ok) 
kialakítását, korrekcióját. Ezt követően a folyamatszabályozással biztosítjuk a működést és a 
kontrollt. 

 A szolgáltatások tárgyi és technikai felszereltségét a kor elvárásainak megfelelően fejlesztjük.  
 Közönségkapcsolati tevékenységünk folyamatos megújításával gondoskodunk szolgáltatásaink 

széles körű megismertetéséről, a könyvtárhasználók felkészítéséről, a használóbarát környezet 
kialakításáról.  

 A minőségbiztosítás kiemelten fontos feladatának tartjuk a FSZEK kapcsolati rendszerének 
működtetését.  

 Olyan kulturális programokat kínálunk és fogadunk be, amellyel hozzájárulhatunk a könyvtáraink 
környezetében élők kulturális ellátásához. 

 A szolgáltatásokban megfelelő képzettségű munkatársakat alkalmazunk. A munkatársak szakmai 
továbbképzéséért, udvarias viselkedéséért, etikus magatartásáért a dolgozó és a könyvtár 
menedzsmentje egyaránt felelős. 

 Szolgáltatóképességünk növelése érdekében feladatunknak tekintjük a jó munkahelyi közérzetet 
biztosító feltételek folyamatos fenntartását, a munkahelyi együttműködés összehangolását.  
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1. Kiemelt feladataink a 2014. évre 
 

 A 2014-2020 évekre szóló stratégiai terv lezárása, a megvalósítás előkészítése. 
 A FSZEK folyamatos működésének biztosítása. 
 Az intézmény takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodása a biztosított forrásokból. 
 A szolgáltatást elősegítő döntések előkészítése és bevezetése (nyitvatartási idő, 

állománygazdálkodás, integráció). 
 Pályázati lehetőségek feltárása, és a FSZEK számára lehetőséget adó kiírásokon történő  

részvétel. 
 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalomi Megújulás Operatív Program 

Tudásdepó-Expressz (TÁMOP 3.2.4-08/1/KMR-2009-0007) FSZEK könyvtári projekt 
időarányos teljesítése. 

 2014-ben is a FSZEK koordinálja országosan az Informatikai és Könyvtári Szövetség 15. 
jubileumi Internet Fiesta programját. 

 Részvétel az országos szakmai és kulturális programokon. 
 
 

Évfordulók: 
 2014-ben van a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár létrejöttének 110 valamint a hálózat 

fennállásának 100 éves évfordulója. A jubileum megünneplése a könyvtárak munkájának 
meghatározó eleme lesz.  

 Kiállításokkal, előadásokkal emlékezünk az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára.  
 A Magyar Holokauszt Emlékév keretében több könyvtárunkban is különböző 

programokat rendezünk, felidézve az idén 70 éve történt eseményeket. 
Informatikai változások, fejlesztések: 

 Olvasói oldalról egyre nagyobb igény mutatkozik a távhasználatra (online szolgáltatások 
kibővítése, e-dokumentumszolgáltatás, online fizetési rendszer stb.), ezért fontos és 
megoldandó feladat az ehhez szükséges informatikai háttér kiépítése 

 A Corvina IKR szoftver tulajdonosában beállt változás kapcsán kiemelt figyelmet 
fordítunk a rendszer folyamatos fejlődésére, a rendszeres verziókövetésekre. 

Könyvtárszakmai fejlesztések: 
 Az olvasóink által régen várt e-book kölcsönzés feltételeinek kidolgozása a 2014-es év 

fontos feladata  
 A különgyűjteményekben: 

- A Zeneakadémia könyvtárával együttműködve megkezdjük Zenei gyűjteményünk 
gyűjteményes köteteinek analitikus feltárását, megkönnyítve ezzel olvasóink számára a 
kotta- és zenei tanulmánygyűjtemények anyagának megismerését, használatát. 

- Az e-archívum kialakítása és digitális tartalomszolgáltatás fejlesztésének érdekében 
2014-ben folytatjuk azon dokumentumok digitalizálását, melyek egy-egy területen 
jelentős információs értékkel bírnak, de már beszerezhetetlenek. Ez különösen 
vonatkozik a Budapest gyűjtemény és a Zenei gyűjtemény állományára 

- Bővítjük a Szociológiai adatbázis fulltextes tartalmait, keresési és szolgáltatási funkcióit 
úgy fejlesztjük, hogy anyaga alkalmas legyen nemzetközi adatcserére. 
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2. Hálózatfejlesztés 

2.1. Tagkönyvtárfelújítás, integráció 
 A III/7. Krúdy Gyula Könyvtár két Fő téri egysége integrációjának befejezése és a 

felújított könyvtár megnyitása 2014 kora tavaszán 
 A III/2.  Csillaghegyi Könyvtár 2015-ben esedékes rekonstrukciójának előkészítése 
 A VI. kerületi Teréz körúti könyvtár kialakításának szakmai előkészítése, a helyiség 

tekintetében még várjuk a Fővárosi Közgyűlés döntését 
 A X. kerületi Újhegyi sétány komplex megújítási programjában szerepel a X/3. Újhegyi 

Könyvtár bővítése 
 A XIII/8. Dagály utcai könyvtár felújítása 
 Tervezzük a XVIII. kerület Pestimre városrészében a XVIII/1.  Nagykőrösi úti könyvtár új 

elhelyezését. 
2.2. Üzemszervezés 

 Továbbra is élünk a munkaerő-mobilizálás lehetőségével: a csoportokon, könyvtárakon 
átnyúló szolgáltatási modell némileg enyhít a munkaerőhiány okozta problémákon 

 Felülvizsgáljuk a 2013 júliusában bevezetett központi takarítási rendszert, a fél éves 
tapasztalok alapján leszűrt szükséges változtatásokat végrehajtjuk. 

 Közmunkásokat, önkénteseket és középiskolás diákokat alkalmazunk a kisegítő 
feladatokra. 

3. Központi szolgáltatások 

3.1. Informatika 
3.1.1. 2014 kiemelt feladatai 

 A Corvina IKR fejlesztések koordinálása országos szinten, különös figyelemmel a szofter 
tulajdonosváltása miatti esetleseges változásokra. Kezdeményező szerepet töltünk be a 
Corvina IKR-t használó hazai könyvtárakkal folyó szakmai egyeztetésekben. 

 A központi épületegyüttes hálózatának felújítása, új eszközök integrálása, a topológia 
redundánssá tétele. 

 Átállás az Office 365 felhő alapú szolgáltatásra. 
 A szerverpark régi eszközeinek kiváltása (funkciók újraszervezése, virtualizáció). 
 A Corvina adatbázist kiszolgáló szerver cseréje. 
 Távhasználati szolgáltatások bevezetéséhez informatikai háttér kiépítése. 

3.1.2.Informatikai biztonság növelése 
 Informatikai szabályzatok, katasztrófaterv, mentési-archiválási rend aktualizálása. 
 További VLAN-ok kialakítása és új Wifi pontok létesítése tagkönyvtárakban. 

3.1.3.A FSZEK informatikai rendszerének üzemeltetése 
 A központi szolgáltatásokat biztosító eszközpark és a Corvina IKR-t kiszolgáló szerverek 

üzemeltetése, kapcsolattartás out-sourcing partnereinkkel. 
 Hardverpark és alapszoftverek folyamatos gondozása. 
 Ingyenes, on-line informatikai eszköznyilvántartásra alkalmas szoftver bevezetése. 
 Rendszertelepítési és üzemeltetési feladatok végzése, lokális hálózatok karbantartása. 
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 A központi gerinchálózatunk redundánssá tétele az újonnan vásárolt hálózati eszközök 
beüzemelésével. Szerverszobák, rack-szekrények áttekinthetőségének folyamatos javítása. 

 A könyvtárak nyitvatartási idejében informatikai ügyelet biztosítása. A különféle 
rendezvények informatikai támogatása (a szervezők igényei szerint). 

 Olvasói- és példányvonalkódok nyomtatása. 
 A gazdasági és ügyviteli alrendszer informatikai szakmai felügyelete, új beruházások és 

beszerzések véleményezése, támogatása. 
 Informatikai közbeszerzések szakmai menedzselése közbeszerzési szakértő alkalmazásával. 
 Eszközbeszerzések 

- Központ 
o A központi gerinchálózatban lévő ún. access switch-ek cseréjének folytatása. 
o Irodai terek gépparkjának folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, 

bővítése. 
o A Gazdasági Igazgatóság elavult szerverparkjának cseréje. 
o A Postázó nagy teljesítményű nyomtatójának cseréje. 

- A kerületek és a központ számítógépigényének kielégítése. 
- Távolról is menedzselhető UPS-ek beszerzése a tagkönyvtárakba. 
- Tárgyalótermi videokonferencia-rendszer bevezetésének vizsgálata. 
- Vírusvédelmi- és tartalomszűrő szoftver aktualizálása (1020 db licenc, 1-éves 

követéssel). 
 EduID csatlakozás megvalósítása, Corvina IdP alapon. 
 A Központi Könyvtár által nyújtott szolgáltatások és ezek informatikai támogatásának 

harmonizációja az olvasói igények minél jobb támogatása érdekében. 
 Hitelesítést igénylő funkciójú szerverek számára központi hitelesítés (certificate) beszerzése. 
 Tanúsítvány alapú DHCP authentikáció (azonosítás) bevezetésének vizsgálata. 

3.1.4.Könyvtár-informatikai feladatok  
 A távhasználati szolgáltatások informatikai alapjának biztosítása (online fizetési rendszer, e-

dokumentum szolgáltatás, olvasójegy alapú azonosításra épülő online használat). 
 A szakmai munkacsoportok munkájának informatikai támogatása, az azokon megfogalmazott 

fejlesztési igények egyeztetése, továbbítása a fejlesztők felé. 
 Honlap üzemeltetése: tematikus portáloldalak gondozása, látogatottsági adatok összesítése, 

honlap szerkesztés oktatása, adott időpontban elvégzendő tartalomfrissítések. 
 Az FSZEK 110 éves fennállásával illetve az egyes tagkönyvtárak évfordulóival kapcsolatos 

honlapfejlesztési-, tartalomelőállítási- és publikálási feladatok támogatása, összehangolva a 
vonatkozó igényeket összefoglaló tartalmi munkatervekkel. 

 A Corvina tesztadatbázis újraépítése az új verziók teszteléséhez, javaslatok specifikálása, 
egyeztetés a fejlesztésekről. Hibafeltárás. Jogosultsági rendszer gondozása. Új modulok és 
programrészek tesztelése. 

 A tájékoztatási rendszer egységesítése: az e-olvasótermekben nyújtott szolgáltatások 
felülvizsgálata. Referens munka támogatása. 

 Corvina fejlesztések integrálása a könyvtári szolgáltatások színvonalának javítása érdekében 
- Szolgáltatás-modul bevezetése: internet-, Wifi-s laptophasználat. 
- A digitalizáló modul (JavaSCAN) bevezetése.  
- Corvina új statisztikai moduljának bevezetése, lekérdezések migrációja. 
- Bankkártyás fizetési lehetőség kialakítása. 
- Felszólító levelek küldése az AdActa iktatórendszeren keresztül. 
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- Megújított, e-dokumentumokkal bővített katalógusfelület publikálása: a dokumentumok 
véleményezési lehetősége a webopac felületén, kereső kifejezések felajánlása, olvasói 
felület megújítása. 

 Egyéb Corvina-fejlesztések bevezetésének vizsgálata, javaslatok kidolgozása 
- Automatikus SMS- és e-mail küldés a Corvinából (figyelmeztetések és értesítések). 
- A köztaurusz integrálása a Corvinába, a tartalmi feltáró rendszer új alapokra helyezése. 

 Folyamatosan végzendő könyvtár-informatikai feladatok: új verziók tesztelése, 
adatszolgáltatások, statisztikák, díjtáblázatok és tájékoztatók a honlapon. 

3.1.5. Jogtiszta szoftverek használata 
 Egységes szoftverhasználat támogatása rendszerkövetési szerződésekkel, kapcsolattartás a 

fejlesztő cégekkel (Corvina, portál, stb.). 
 A szoftverlicenc-nyilvántartás kialakítása, szoftverleltár készítése, licencgazdálkodás 

ellenőrzött támogatása. 
 Központi vírusvédelem, spamszűrés menedzselése, verziókövetés. 

3.1.6.Oktatás, továbbképzés 
 Az osztály munkatársainak részvétele továbbképzéseken, tanfolyamokon. 
 A munkatársak távoktatási keretben működő belső képzésének kialakítása, tanfolyamok 

oktatási segédleteinek és online tesztek biztosítása. 
 A könyvtárosok számára folyamatos képzések szervezése az egységes szolgáltatási rend 

támogatására és a szoftverek új verzióinak megismertetésére. 
 Az Oktatóteremben szervezett egyéb informatikai jellegű tanfolyamok támogatása. 

3.1.7.Országos szakmai egyesületek munkájának támogatása 
 A MOKKA és ODR informatikai támogatása. 
 A FSZEK képviselete a HungarNet egyesületben valamint informatikai fórumokon. 
 A szakma megismertetése a FSZEK informatikai szakmai tevékenységével (Networkshop, 

konferenciák, publikációk). 
 Az országos (magyar) könyvtári stratégia alapján az FSZEK-re esetlegesen háruló feladatok 

elvégzése. Együttműködő részvétel a programban. 

3.2. Szerzeményezés, feldolgozás 
3.2.1. Kiemelt feladatok  

 A központi beszerzés működtetése. 
 A periodika modul (JavaSER) bevezetésében segítségnyújtás és tevékeny részvétel.   
 A Corvina rendszer katalogizálási-,  katalógus-, szerzeményezési, és periodika  moduljainak 

működésével kapcsolatos hibák feltárása, új verziók tesztelése, bevezetése, alkalmazása. Új 
indexek kialakítása. 

 A TÁMOP pályázatban elkészült „statisztikai mérések és adatszolgáltatás fejlesztése” 
adatbázis-fejlesztési munka tesztelése, hibák feltárása, bevezetés. 

 TÁMOP pályázatban megvalósult adatbázis konverziókkal kapcsolatos feldolgozói feladatok, 
áttöltés tesztelése, a konverzióból adódó adatbázis javító munkák. 

 Az EBSCO Discovery Service szolgáltatás sajátkatalógus feltöltéséhez szakmai segítség, a 
feltöltés tesztelésében részvétel.  

 Szépirodalmi gyűjtemények analitikus feltárásának folytatása. 
 Zenei gyűjteményes kötetek analitikus feltárásának megkezdése, a Zeneakadémia 

könyvtárával együttműködve. 
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 Szakbibliográfiák számára analitikus rekordok készítése, máshol létrehozott rekordok szakmai 
ellenőrzése. 

 Idegen nyelvű szociológiai szerzői gyűjtemények analitikus feltárásának folytatása. 
 A tárgyi feltárás korszerű alapokra helyezése: köztaurusz betöltése, használatának bevezetése.  
 A könyvtár gyűjtő- és szolgáltatási körébe tartozó digitalizált dokumentumok katalogizálása, a 

referensz bizottság javaslatainak figyelembe vételével. 
 Részvétel a Corvinát használó könyvtárak munkamegbeszélésein, vitafórumain. 
 Részvétel a MOKKA és az ODR feldolgozással kapcsolatos munkáiban. 
 A távmunka lehetőségeinek kidolgozása a szerzeményezési és feldolgozó munka területén. 
 Szakmai pályázatok figyelemmel kisérése, pályázatokon való részvétel. 
 Közbeszerzések előkészítése, folyóiratok, könyvek közbeszerzése. 
 A gyűjtőköri szabályzatok véglegesítése, egységes – tagkönyvtárakra lebontott - gyűjtőköri 

szabályzat létrehozása. A helyismereti gyűjtemények szerepének tisztázása a gyűjtőkörben. 

3.2.2. Gyűjteményszervezés 
A beszerzésben kiemelt területek: 

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

 Európai Uniós gyűjtemények fejlesztése, 
 digitális dokumentumok számának növelése az állományvédelem- illetve az egyes 

dokumentumok egyidejű hozzáférésének növelése érdekében, illetve hagyományos adattárak 
lexikonok leváltása digitális formával, 

 videofilmek helyett DVD filmek beszerzése, 
 a könyvtár rendelt folyóiratcímeinek felülvizsgálata a gyűjtőkör és a használói igények 

figyelembevételével, digitális folyóiratok rendelése.  

3.2.3. Állományelemzés, állománygazdálkodás, állományvédelem  
 Állomány- és forgalomelemzések készítése időszakosan, az állomány- valamint egyes 

példányok kihasználtságának mérésére, az így nyert adatok felhasználása a gyarapításban és 
tervszerű csökkentésben. 

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

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

 AV-dokumentumok selejtezése (elsősorban a hangkazetta- és videofilm-állomány fokozatos 
felszámolása). 

3.2.4. Központi beszerzés, törlés 
 A magyar nyelvű könyvek beszerzésében a közbeszerzési pályázat nyertesétől heti 

rendszerességgel fogadjuk az ajánlati listákat, ha szükséges kiegészítjük a kínálatot. 
 A kiválasztás forrásainak biztosítása idegen nyelvű kiadványok esetében. 
 A fenti munka hatékonyságának növelése érdekében folyamatos kapcsolattartás a nyertes 

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

 A FSZEK egyes tagkönyvtáraiba érkező ajándékkönyvek állományba vétele. 
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 A Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak állománykivonásában való részvétel, az ezzel 
kapcsolatos munkafolyamatok végzése. 

 Perlési- és a kártérítési árak rendszeres felülvizsgálata ill. meghatározása. 
Tervszámok: 

 hagyományos dokumentumbeszerzés kb. 70000 példány 
 nemhagyományos dokumentumbeszerzés kb. 4000 példány 
 10000-féle dokumentum megrendelése 
 600-féle folyóirat beszerzése 2200 példányban 
 törlés az állományból kb. 150.000 példány 

3.2.5. 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 
 Megrendelt távoli hozzáférésű elektronikus dokumentumok feldolgozása, 

illetve URL címek rögzítése 
 Az AV dokumentumok esetében formai feltárás és tárgyszavazás 

- tartalmi feltárás 
A központi feldolgozásra érkező valamennyi új dokumentum formai és tartalmi feltárása 

Tervszámok 
 Könyv, kotta, térkép: kb. 12000 cím 
 AV dokumentum: kb. 2000 cím 

 Analitikus feldolgozás 
- szépirodalmi (kurrens + kiemelt) szerzői gyűjtemények retrospektív feltárása 6000 

rekord 
- szakirodalmi tanulmányok, cikkek (gyűjtemények számára) kb. 10000 rekord 
- idegen nyelvű szociológiai szerzői gyűjtemények – előzetes kijelölés alapján 

 Retrospektív feldolgozás, adatbázisjavítás 
- Adatbázis folyamatos és rendszeres karbantartása, javítása: 

 különféle okokból többször rögzített tételek összevonása 
 authority-k egységesítése, gondozása 

- Az ind-es rekordok kiegészítése, figyelembe véve a retrospektív feldolgozás feladatait 

Tervszámok 
 céduláról rekord kiegészítés: 10000 
 folyóiratrekord: 500 
 Konverziók miatti javítások: kb. 20000 rekord 

 

4. Gazdálkodás 

A 2014. évi költségvetés keretszámai további költségcsökkentő és bevételnövelő megoldásokat 
igényelnek az intézmény gazdasági és műszaki vezetésétől. 

A foglalkoztatottak létszáma évek óta folyamatosan csökken a könyvtárban, amely egyre feszítőbb 
gondokat okoz könyvtárszakmai valamint gazdasági-műszaki területen egyaránt. Sajnálatos módon ez 
együtt jár a munkavállalói kontraszelekcióval, ami már-már kétségessé teszi a színvonalas 
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munkavégzést. A csökkenő létszámból következő bérmegtakarítás nyújt évek óta fedezetet a dologi 
kiadások pótlására, amely hosszú távon szintén tarthatatlan, és a könyvtár alapvető működésének 
ellehetetlenüléséhez vezet. Mindezt nehezíti, hogy több mint fél évtizede semmilyen béremelést nem 
tudtunk adni dolgozóinknak. 

Ha a bevételeink tovább csökkennek, akkor ezt kizárólag a könyvtárszakmai szolgáltatások 
csökkentésével tudjuk eliminálni, amely várhatóan jelentős ellenállást fog kiváltani a színvonalas 
szolgáltatásainkat megszokott látogatóink körében. Úgy véljük, hogy ezt mindenképpen el kellene 
kerülni, mert a főváros legjelentősebb közkönyvtárának működési színvonalát meg kellene őrizni, sőt 
fejleszteni kellene. Ebből következően szükséges lenne stabil, hosszútávon kiszámítható bevételi 
forrást létrehozni, akár fizetőssé téve a dokumentumok, könyvek kölcsönzését. 

4.1. Kiemelt feladatok 

 A költségvetési évet az előző év lezárásával, a költségvetési beszámoló elkészítésével, majd a 
2014. évi költségvetés összeállításával kezdi a gazdasági-műszaki terület.  

 Számottevő feladatot jelent az év indítása során az államháztartás könyvvezetési és 
beszámolási rendszerének gyökeres megváltozása. Az új jogszabályi környezet egy a 
korábbitól teljesen eltérő számviteli rend felállítását, a könyvvezetés újraszabályozását várja el 
intézményünktől.  

 A tárgyi eszközök nyilvántartására új informatikai rendszert vezetünk be, mely során egy új 
törzsadattár kerül kialakításra a meglévő és beszerzésre kerülő eszközök áttekinthetőbb, 
rendszerezettebb nyilvántartása, lekérdezhetősége érdekében. Felülvizsgáljuk a közel 40.000 
db nyilvántartott eszközünk minden lényeges adatát. Indokolt esetben - a vagyonvédelem 
megerősítése céljából - az eszközök adatait javítjuk, pontosítjuk, kiegészítjük.  

 A pénzügyi területen a kötelezettségvállalások és követelések nyilvántartásához kapcsolódó 
változások indokolttá teszik egy új analitikus rend kidolgozását. Követelés-állományunkban - 
a MÁK központosított számfejtéséhez való csatlakozás óta – új, de rendszeresnek mondható 
tételnek tekinthető a jogosulatlan kifizetések rögzítése, amihez feladatként jelentkezik azok 
visszafizettetése, behajtása. Ez a rendszer nehézkességéből, a merev, lassú információ 
befogadásból adódik. 

 Fontos feladat lesz a munkaügyi területhez kapcsolódó eljárásrendek újraszabályozása, 
további jelentős nyilvántartási rendszer felállítása. A MÁK központosított számfejtési 
rendszere nem biztosítja a gyors, rugalmas ügymenetet a kinevezések, azok módosításai 
esetén, különösen a váratlanul kilépő munkavállalók jogviszonyának megszűntetése 
tekintetében.  

 Intézményünket jelenleg sem képes a MÁK számfejtő rendszere megfelelő adatokkal 
kiszolgálni, a beszámoló valódiságát kizárólag saját – jelentős többletmunkát igénylő – 
mindenre kiterjedő nyilvántartási rendszerrel tudjuk biztosítani. Az analitikus rendszernek 
biztosítania kell a folyamatos napi szintű ellenőrzését a MÁK-tól kapott adatok tekintetében, 
mert sajnos a téves számfejtések illetve adatszolgáltatások gyakoriak. 
Az év első felében szabályzatainkat ennek megfelelően jelentősen át kell alakítani, újakat kell 
létrehozni.  

 Felkészülési feladatot jelent a továbbiakban a belső ellenőrzésekkel valamint a várható 
fenntartói revizori vizsgálatokkal a szoros együttműködés.   

 A folyamatosan csökkenő költségvetési támogatás a könyvtári területen változatlanul és 
folyamatosan érezteti hatását. Legfőbb törekvésünk 2014-ben a még elfogadható működési 
színvonal fenntartása. Az állandósult csökkenő költségvetési támogatás mellett egyre 
nehezebben tudjuk a stratégiai tervben megfogalmazott célokat teljesíteni. Tudjuk, hogy 
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minden területen a költséghatékonyságra való törekvés az egyetlen járható út. Továbbra is 
fontosnak tartjuk azon jól bevált gyakorlatunkat, miszerint felkutatjuk azokat a lehetőségeket, 
amelyek az intézmény számára kedvezményeket biztosítanak a foglalkoztatás és bérezés 
területén. Kiemelten kezeljük a rehabilitációs járadékban részesülők, a közhasznú 
foglalkoztatottak és az önkéntes munkavállalók további alkalmazását, lehetőség szerinti 
bővítését. 

 Az előzőekkel párhuzamosan változatlanul törekszünk bevételeink növelésére.  Folyamatosan 
keressük azokat a bevételi csatornákat, amelyekkel költségvetésünket stabilizálni tudnánk, de 
eddigi próbálkozásaink - pl. a ruhatári díj bevezetése - a látogatók erős és szervezett 
ellenállása miatt megbuktak. A könyvtárhasználói szokások átalakulnak, nincs igény olyan 
mértékű kiegészítő szolgáltatások igénybe vételére, mint régebben.  A fizetőképes kereslet 
csökkenése nem teszi reálisan lehetővé azt, hogy a beiratkozási díjakat növeljük, vagy az 
eddig kialakított kedvezményeket és ingyenességet csökkentsük (ez utóbbinak jogszabályi 
akadálya is van).  

4.2. Kiemelt beruházási feladatok 

A 2014-2020. időtartamra érvényes stratégiai tervet a megváltozott feltételrendszer 
figyelembevételével alakítjuk, és az előkészítésre helyezzük a hangsúlyt.  

 Továbbra is prioritást élvez terézvárosi könyvtáraink évek óta húzódó integrálási projektje, 
melynek keretében egy – megfelelő méretű és elhelyezkedésű – ingatlan rekonstrukciója során 
egy új, nagyobb alapterületű, korszerű tagkönyvtárat hozunk létre a kerület frekventált részén. 
A projekt előkészítése már évek óta folyik, jelenleg az ingatlancserével kapcsolatos 
egyeztetések zajlanak. 

4.3. Hálózat épületvagyonának korszerűsítése, állagmegőrzése 

 Saját forrásból és alapvetően saját kivitelezésben idén is folytatjuk a III. Fő tér 5. sz. alatti 
könyvtár átfogó nagykarbantartását, melynek műszaki tartalma a következő: fűtési rendszer 
korszerűsítése, új vizesblokkok kialakítása akadálymentesítéssel egybekötve, világítás 
átalakítása, nyílászárócserék, álmennyezetépítés, festés-mázolás, burkolatcsere. A bútorzat 
felújítását is Karbantartó csoportunk végzi. A megújult könyvtárat – melybe a Fő tér 2. sz. 
könyvtárrész is integrálásra kerül - még a tavasz folyamán megnyitjuk. 

 A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat a „Tér-Köz” pályázatra benyújtott „A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása” c. projektjével elnyerte a Fővárosi Önkormányzat 
támogatását. A projekt részeként az Újhegyi sétány 16. sz. alatti tagkönyvtárunk is bővítésre, 
felújításra kerül. A projekt lebonyolításával a kerületi vagyonkezelő szervezetet bízták meg, 
megvalósításában intézményünk is közreműködik. A részletek és a finanszírozási háttér még 
nem ismeretesek, így az sem, hogy az óhatatlanul felmerülő első beszerzési (bútorozási, 
informatikai fejlesztési) költségeket ki állja. 

4.4. Munkaszervezési és szervezetátalakítási feladatok  

 Ebben az évben stabilizálni kell az önálló takarítói csoport működését. Ennek részeként meg 
kell fontolni egy mobil, két fős takarítóbrigád létrehozását. 

 Idén jelentős számban vonulnak nyugdíjba kollégák a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság 
területéről is. A feladatok zökkenőmentes ellátásához pótlásuk folytonosságát biztosítani kell. 
Ez az osztályok vezetőinek kiemelt feladata. 
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5.  Belső ellenőrzés 

A belső ellenőrzés kiemelt feladatai a 2014-es évben: 
 Munkaerő- és bérgazdálkodás ellenőrzése: vizsgáljuk, hogy a munkaerő és bér tervezése az 

ellátandó feladatok által meghatározott szükségletek szerint történt-e, a meglévő munkaerővel 
és a jóváhagyott bérkerettel hatékonyan gazdálkodtak-e, a létszámra és a bérgazdálkodásra 
vonatkozó feladatok ellátása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. 

- A munkaerő – és bérgazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése 
- Mintavétel alapján közalkalmazottak alkalmazása feltételei dokumentumainak 

vizsgálata 
- A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának, iskolai 

végzettségének, korcsoportok szerinti alakulásának elemzése; munkaerőmozgások 
vizsgálata 

- Az intézmény rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás kiadásai alakulásának 
vizsgálata, elemzése 

- Az intézmény teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak vizsgálata 
témában korábbi években végzett belső ellenőrzések megállapításaira, következtetéseire 
készített intézkedések megvalósulásának utóellenőrzése     

 Karbantartás, kisjavítás ellenőrzése: a saját hatáskörben végzett karbantartási-, kisjavítási 
tevékenység szabályozottságában, minőségében és hatékonyságában megfelel-e az intézményi 
követelményeknek, elvárásoknak. 

- Az intézmény karbantartási, kisjavítási tevékenysége szabályozottságának ellenőrzése 
- Az intézmény karbantartási kiadásai alakulásának vizsgálata, elemzése 
- Mintavétel alapján a karbantartási, kisjavítási munkák előkészítése, lebonyolításra 

vonatkozó dokumentumainak, nyilvántartásának vizsgálata 
- Az intézmény karbantartási, kisjavítási tevékenysége témában korábbi években végzett 

belső ellenőrzések megállapításaira, következtetéseire készített intézkedési tervek 
végrehajtásának vizsgálata 

 Az intézmény hálózati könyvtáraiban lévő pénzkezelő helyek pénzforgalmi ellenőrzése 
(mindhárom régióból szúrópróbaszerűen kiválasztottban): a kihelyezett pénzkezelő helyek 
forgalma és a befizetések egyezőséget mutattak-e a főkönyvi nyilvántartással, a pénztári 
forgalommal, a kapcsolódó szabályozás megfelelt-e a hatályos jogszabályok előírásainak. 

- Az intézmény pénzkezelési rendje szabályozottságának ellenőrzése 
- Mintavétel alapján mindhárom régióból kiválasztott tagkönyvtárak pénzforgalmának 

ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése, elemzés.  
- A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata 
- A kihelyezett pénztárak forgalmának főkönyvi nyilvántartással történő összehasonlítása 
- Az intézmény hálózati könyvtáraiban lévő pénzkezelő helyek vizsgálata témában 

korábban végzett belső ellenőrzések megállapításaira, következtetéseire készített 
intézkedések megvalósulásának utóellenőrzése  

 Leltározás, selejtezés ellenőrzése: a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett-e az 
intézmény a leltározási feladatok ellátásának.  

- Az intézmény leltározási és selejtezési tevékenysége szabályozottságának vizsgálata 
- Mintavétel alapján a leltározási tevékenység bizonylatolásának ellenőrzése, 

dokumentumainak, nyilvántartásának vizsgálata. A leltárhiányok és többletek 
kimutatásának és elszámolásának ellenőrzése 

- A feleslegessé vált eszközök hasznosításának, selejtezésének ellenőrzése 
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- Az intézmény leltározási és selejtezési tevékenysége témában korábbi években végzett 
belső ellenőrzések megállapításaira, következtetéseire készített intézkedési tervek 
végrehajtásának vizsgálata 

 Vállalkozási tevékenység ellenőrzése: a vállalkozási tevékenységnek milyen szerepe van az 
intézmény ellátásában, eredményes-e, szervezettsége, rendje megfelel-e, nyilvántartása, 
elszámolása, mérlegben történő kimutatása szabályszerű-e.  

- Az intézmény vállalkozási tevékenysége szabályozottságának ellenőrzése 
- Az intézmény vállalkozási tevékenysége eredményességének értékelése (bevételei és 

kiadásai alakulásának vizsgálata, elemzése) 
- A vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei nyilvántartásának, elszámolásának 

vizsgálata 
- Az intézmény vállalkozási tevékenysége témában korábbi években végzett belső 

ellenőrzések megállapításaira, következtetéseire készített intézkedési tervek 
végrehajtásának vizsgálata 

 

6. Humánerőforrás 

6.1. Kiemelt feladatok 
 Az intézmény működését érintő, folyamatosan változó jogszabályok figyelemmel kísérése, és 

alkalmazása a napi gyakorlatban. 
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében a diákok számára kötelezően 

előírt 50 órás közösségi szolgálati tevékenység keretében az intézménybe érkező tanulók 
foglalkoztatásának megszervezése.  

 Az intézmény Esélyegyenlőségi tervének módosítása, kiemelt figyelemmel az egyenlő bánásmód 
követelményének betartására. 

6.2. Munkaerőgazdálkodás 
 Az intézmény korösszetételében lassú javulás érzékelhető annak köszönhetően, hogy – ha 

korlátozottan is, de - pályáztatással a nyugdíjbavonuló illetve kilépő dolgozók helyét fiatalabb 
korosztállyal tudjuk betölteni.  

 2014-ben is folytatni szükséges a megkezdett a munkakör-áttervezést, amelynek során meg kell 
történjen egyes tevékenységi körök racionalizálása, átcsoportosítása, esetenként elhagyása.  

 Fel kell kutatni azokat a forrásokat, amelyek a könyvtár számára kedvezményeket biztosítanak a 
foglalkoztatás területén (pl. rehabilitációs járadékban részesülők foglalkoztatása, munkaidő-
megosztás, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak). Emellett szükségesnek tartjuk a 
közérdekű önkéntes tevékenység keretében történő foglalkoztatás bővítését is. 

6.3. Képzés – továbbképzés – oktatás 
 Az intézménynek 2014-ben is úgy kell biztosítania működését, hogy közben az aktív 

foglalkoztatási eszközökre (közfoglalkoztatás, átképzés, stb.) fordított összeg nemhogy nem 
emelkedett, de csökkent 

 A hét éves képzés teljes megszűnésével olyan források felkutatása vált szükségessé, amelyek 
lehetőséget adnak a hatékony munkavégzést szolgáló vagy a munkatársak látókörét szélesító 
képzések finanszírozására.  

6.4. Információközlés kötelezettsége  
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 2014-es évben is kiemelt figyelmet fordít a jogok gyakorlása és 
a kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentőséggel bíró információknak a munkavállalókhoz, a 
szakszervezethez valamint a közalkalmazotti tanácshoz való eljuttatására. Ennek egyik eszköze a 
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belső kommunikációra létrehozott és mindenki számára elérhető intranetes felület, de a nagy 
jelentőséggel bíró információk, események közvetlen módon is kommunikálásra kerülnek. 
 

7.  Kapcsolatok 

7.1. Intézményi, lakossági kapcsolatok 
 A kerületi önkormányzatokkal folyamatos kapcsolattartásra törekszünk, tevékenységünkről 

rendszeresen tájékoztatjuk őket.  
 Szoros kapcsolatot tartunk fenn az óvodákkal, alap-, közép- és felsőfokú oktatási 

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

 A kerületek szociális szolgálatai a „Könyvet házhoz” program fő partnerei  
 A helytörténeti gyűjtemények, a kerületi pedagógiai intézetek valamint egyes nemzetközi 

intézmények, mint a British Council, a Goethe- és a Francia Intézet elsősorban programalapú 
együttműködések részesei.  

 Hagyományosan erős a kapcsolat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyerekkönyvtáros 
szekciójával, az IBBY-vel, a Budapesti Történeti Múzeummal és a Fővárosi Levéltárral. 

 Zenei gyűjteményünk révén együttműködünk a Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvánnyal és a 
Mahler Társasággal is. 

 A Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) is természetes 
partnereink 

 Könyvtárainknak jó a viszonyuk a kerületek civil szervezeteivel is 

7.2. Szakmai kapcsolatok  
 Ápoljuk meglévő nemzetközi szakmai kapcsolatainkat (IFLA, METLIB) és újabbak 

létesítésére is törekszünk. 
 A 2013 végén megkötött együttműködési megállapodás értelmében szakmai tapasztalatcserét 

szervezünk a skopjei Braka Miladinovci Városi Könyvtárral. 
 Kapcsolódunk európai uniós és egyéb nemzetközi projektekhez, az Europeana digitális 

könyvtárat népszerűsítő E-awareness programban is szerepet vállalunk. 

7.3. Média- és sajtókapcsolatok  
 Könyvtáraink rendszeresen megjelennek az országos és a kerületi médiumokban. 
  Nagyobb rendezvényeinket programajánló magazinokban és portálokon népszerűsítjük 

(Litera.hu, Pesti Est, Port.hu, Fidelio). 
 Aktívan élünk a web2-es megjelenési lehetőségekkel: Facebook, Twitter, blogok. 

8.  Rendezvények, programok 

 2014-ben is megszervezzük az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen az országos 
Internet Fiesta programját és a zárókonferenciát. Megtervezzük és az ország könyvtáraihoz 
eljuttatjuk a 2014. évi Fiesta programok plakátjait, propagandaanyagait. 

 Részt veszünk az Országos Könyvtári Napok programsorozatában, a Könyves Vasárnapon 
akciókkal, vetélkedővel, programokkal várjuk az olvasókat. 

 Kiemelt rendezvénysorozatunk lesz a könyvtár 110 valamint a hálózat 100 éves évfordulója 
alkalmából. 
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 Több könyvtárunkban is reprezentatív kiállítással és programokkal készülünk a Magyar 
Holokauszt Emlékévre. 

 Az előbbieken túl könyvtárainkban mintegy 360 féle programmal várjuk használóinkat. 
Ezeknek körülbelül fele rendszeresen ismétlődő: irodalmi-, számítógépes- és társasjáték-
klubok, különböző gyermekfoglalkozások, amelyekkel nagyjából 50-50%-ban szólítjuk meg 
felnőtt- és gyermekolvasóinkat. 

 2014 nyarán is várjuk a diákokat a Fővárosi Önkormányzat által támogatott és a könyvtár által 
szervezett Szabadszállási Művelődési Élménytáborba. 

 Szintén középiskolás diákok oktatási időn kívüli hasznos szabadidőtöltését segíti a 2014 
tavaszán Fővárosi Önkormányzati támogatással induló egész éves programsorozatunk. 

 
 
 

Budapest, 2014. március 3.  
  
 dr. Fodor Péter 
 főigazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

Központi Könyvtár 
 
 

1. Kiemelt feladatok 

 Folytatjuk az RFID automata kölcsönzési- és állományvédelmi rendszer visszavétellel 
kapcsolatos problémáinak megoldását. Törekszünk a bedobó boxok átalakítására és a 
beolvasással kapcsolatos problémák kiküszöbölésére. 

 A munkaerő rugalmas kihasználása érdekében folytatjuk az osztályon belüli valamint az 
osztálykereteken átnyúló repülős rendszer alkalmazását. 

 A csökkenő forgalomra tekintettel kezdeményezzük a Médiatár állományának és 
szolgáltatásainak megosztását a Zenei gyűjtemény, a Böngészde és az Általános Tájékoztató 
csoport között. 

 Teszteljük a CORVINA rendszer távhasználatra vonatkozó fejlesztéseit többek között a 
távfizetéssel, a távelőjegyzéssel, a megrendeléses digitális kép- és szöveg- 
másolatszolgáltatással, a fénymásolás- és raktári kérésekkel, valamint az e-book kölcsönzés 
bevezetésével kapcsolatban. 

 A távhasználat részeként a szövegek és képek digitalizálásának igénye a megrendelők részéről 
várhatóan megnő. A szoftver tesztelése és a szerzői jogi szabályzat kidolgozása szintén 2014 
feladata lesz. 

 A fővárosi könyvtár alapításának 110 éves évfordulója alkalmából rendezendő 
programsorozatban illetve a Holokauszt Emlékév kapcsán megpályázott 
rendezvénysorozatban a Központi Könyvtár aktívan részt vesz. 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés 

2.1. Strukturális változások 
Folyamatosan elemezzük a munkaszervezet hatékonyságát. A könyvtár szolgáltatási 
teljesítőképességének megőrzése érdekében elvégezzük a szükséges szervezeti átalakításokat. 

2.2 Üzemszervezés 
 Folytatjuk az állomány forgalmának rendszeres vizsgálatát, az állomány mobilizálását a 

raktárak, a tápraktár és a könyvkiválasztó övezetek között. 
 A könyvtári üzem folyamatosságának biztosítása érdekében a rendelkezésre álló személyzetet 

szükség szerint mozgatjuk a szolgálati pontok és a végzendő feladatkörök átcsoportosításával. 
 A Zenei gyűjteményben a munkatársak feladatainak újraosztásával áttekinthetőbb, 

hatékonyabb munkaszervezést valósítunk meg. 
 Folytatjuk a Tájékoztatási osztály csoportkereteken átlépő szolgáltatási modelljének 

gyakorlatát. 

2.3 Szolgáltatásfejlesztés 
 E-book kiadókkal és terjesztőkkel közösen kidolgozzuk az e-book kölcsönzés szervezeti 

kereteit. 
 Online adatbázis-szolgáltatásainkat a lehetőségek szerint bővítjük, törekszünk a teljes 

szövegű- és a referensz információs bázisok, e-book-ok előfizetésére. Az újonnan előfizetett 
online adatbázisokat megismertetjük a kollégákkal és az olvasókkal, szórólappal, plakáttal 
hívjuk fel a figyelmet rájuk. 
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 Folyamatos, magas szintű referensz tevékenység mellett szolgáltatásainkat továbbfejlesztjük, 
a tájékoztatás forrásait és eszközeit bővítjük az internetes lehetőségek bevonásával. 
Gondozzuk a portálról elérhető linkgyűjteményt. Törekszünk az internetes források minél 
szélesebb körű összegyűjtésére és strukturált formában történő megjelenítésére, különös 
tekintettel a társadalomtudományi, a szociológiai, a várostörténeti és a zenei szakirodalomra. 

 Folyamatosan karbantartjuk és frissítjük a Központi Könyvtár honlapját (információk, 
aloldalak, linkgyűjtemények és blogok). 

 Folytatjuk a használóképző jellegű foglalkozásokat (internet- és könyvtárhasználati ismeretek) 
és az online adatbázisok bemutatását, valamint Web 2.0-ás foglalkozásokat tartunk több 
alkalommal. 

 Az EBSCO Discovery Service keresőfelületet rendszeresen teszteljük, lehetőségeit 
propagáljuk. 

 A Központi Könyvtár Facebook oldalán tájékoztatást nyújtunk a Központi Könyvtár 
programjairól, új adatbázisairól és szolgáltatásairól, valamint promotáljuk a 
Gyermekkönyvtár, a Szociológiai gyűjtemény és a Zenei gyűjtemény programjait. 

 Gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek biblioterápiás foglalkozásokat tartunk havi egy-két 
alkalommal. 

3. Központi szolgáltatások 

3.1. Informatika 
3.1.1 Kiemelt fejlesztések 

 Az informatikai fejlesztések eredményeként kialakított szoftvermodulok üzembe állítása során 
szükséges tesztelési, korrekciós specifikálási feladatokat elvégezzük, a Kezelési és ügyviteli 
szabályzatot ezeknek megfelelően módosítjuk 

 Kiemelt fejlesztési feladat a chip kártyát a Corvina program fejlesztésével felváltani oly 
módon, hogy a programon keresztül váljon lehetővé az internethasználat megvásárlása. Az 
azonosítást az olvasói vonalkóddal (olvasójeggyel) lehet elvégezni. A programot tesztelni 
szükséges. 

 E-archívum kialakítása, digitális tartalomszolgáltatás, e-dokumentumok kölcsönzése, 
 a WebPac fejlesztése, 
 távszolgáltatások bevezetése (beiratkozás, előjegyzés, raktári kérés, digitalizálásra irányuló 

kérések, szolgáltatások díjainak befizetése, távszolgáltatások statisztikája), 
 az Irodalmi bibliográfia, a Szociológiai bibliográfia és a Budapest bibliográfia konverzióinak 

befejezése, a Köztaurusz alkalmazásának bevezetése, 
 átállás új statisztikai modulra, a lekérdezési lehetőségek ellenőrzése. 

3.2 Szerzeményezés és feldolgozás 
3.2.1 Szerzeményezés – gyűjteményszervezés 

 A gyarapítás során igazodunk a beszerzési keretet érintő intézkedésekhez. A gyarapítási keret 
felhasználását év közben az igényeknek megfelelően módosítjuk. A használat nyomon 
követése érdekében állomány- és forgalomelemzést végzünk, a keretfelosztást a gyűjteményi 
igények figyelembevételével az olvasói igényekhez igazítjuk. 

 A FSZEK állománygazdálkodása keretében rendszeresen átkérjük a más tagkönyvtárakban 
feleslegessé vált, a Központi Könyvtár olvasói számára fontos könyveket és egyéb 
dokumentumpéldányokat és viszont. 
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 Az állomány folyamatos gondozásával az elavult vagy feleslegessé vált példányokat kivonjuk 
az olvasótermekben és a kölcsönzői terekben egyaránt, az ezzel együtt járó technikai 
munkákat elvégezzük. Folyamatosan vizsgáljuk a Szabadpolcon, a Gyermekkönyvtárban és a  
Böngészdében a nem kölcsönzött köteteket, s ezeket raktárba helyezzük, esetenként 
duplumosítjuk. A Szabadpolcon illetve a raktárban lévő állomány kölcsönzöttségét áttekintve 
módosítjuk az elhelyezést. 

 A beszerzésben törekszünk a magyar és külföldi e-dokumentumok számának növelésére a 
szolgáltatási környezet adta lehetőségeket figyelembe véve. 

 Használóink körében folyamatosan korszerűsítjük adatbázisaink, on-line szolgáltatásunk 
használatát, törekedve az otthoni elérés lehetőségére. 

 Az AV-dokumentumok folyamatos gondozásával az elavult vagy feleslegessé vált 
példányokat a Médiatárból kivonjuk (raktárba való áthelyezéssel illetve selejtezéssel). 

 Rendszeresen figyeljük a magyar- és a külföldi szociológiai irodalmat dokumentumbeszerzés 
és bibliográfiai regisztrálás céljából. Kiemelten kezeljük a különböző forrásokból származó 
magyar elektronikus dokumentumokat. Válogatva saját digitalizálási tevékenységet is 
folytatunk. 

 A Budapest gyűjteményben befejezzük a teljes körű leltárt valamint folytatjuk a digitális 
kollekció kialakítását. Ennek keretében digitalizáljuk az újságkivágat-gyűjteményt, a történeti 
forrásértékű kisnyomtatványokat és további címtárakat. A korábban elkészült plakát-, fotó- és 
nyomtatványmásolatokat integráljuk a szolgáltatásba. Kialakítjuk a hálózatról gyűjtött e-
dokumentumok kezelésének módszertanát, felvesszük a kapcsolatot a Google-lal a könyvtár 
saját kiadványairól általuk már elkészített, de jogi okokból teljes szöveggel még nem 
hozzáférhető másolatok engedélyezésére, és az általuk digitalizált, gyűjtőkörünkbe vágó 
régiségek saját szolgáltatásunkba való beépítésére. 

 Zenei gyűjteményünkben 2013-ban jelentősen emelkedett az előadóművészek és az oktatásban 
résztvevők mellett a szabadidős tevékenységként zenélő olvasók aránya. A Zenei 
gyűjteményben kialakítunk számukra egy könnyen hozzáférhető, tematikusan jól tagolt 
állományrészt a már meglévő állományunkból, illetve a kiadók kínálatából. 

3.2.2 Feldolgozás 
 Folytatjuk a magyar szociológiai adatbázis fejlesztését a Corvina rendszerben. Ennek 

keretében javítjuk a hibás tételeket, az analitikus bibliográfiai feldolgozó munkát folytatjuk, 
bővítjük az adatbázis fulltextes hátterét, fejlesztjük a keresési és szolgáltatási funkciókat. 

 Az áttöltött (1970-2006 közötti) szociológiai adatbázis anyagának tesztelése 2012-2013-ban 
megtörtént. Az authority fájlok és az áttöltött bibliográfiai leírások javítása 2014 folyamán a 
Feldolgozó osztállyal együttműködésben történik. 

 A Corvinában feldolgozott, 2007 utáni szociológiai bibliográfiai anyag analitikus feltárását 
együttműködésben végezzük a Feldolgozó osztállyal. 2014-ben az általunk újonnan 
feldolgozható tételek száma a retrospektív anyagban végzendő fent említett munkálatok és az 
egyéb munkák miatt reálisan kb. 3-4000 rekord. (1000 rekord/fő). 

 2013-ban elmaradt a külföldi szociológiai könyvek szakmai szempontú tárgyszavazása, 
melyet 2014-ben a lehetőségekhez képest szeretnénk pótolni, ezzel elsősorban a külföldi 
könyvek használatának növekedését kívánjuk elérni. 

 A Budapest gyűjteményben folytatjuk a konvertált adatbázisok kiegészítését és a kurrens 
Budapest bibliográfia fejlesztését a 2014-ben megjelenő cikkek és dokumentumok 
feldolgozásával valamint a Budapest képarchívum további feldolgozását és tárgyszavazását. 
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 Az Irodalmi bibliográfia lezárt adatbázisát áttöltjük a Corvinába. Az áttöltés előtt az Irodalmi 
bibliográfia Textar rovatait megfeleltetjük a Corvina jelenlegi rendszerének. Az eredményt 
teszteljük, az informatikailag nem javítható hibákat manuálisan korrigáljuk. 

 Megkezdjük a KÖZTAURUSZ használatát a szakirodalmi bibliográfiai tételek tartalmi 
feltárása terén és a régi tárgyszavak lecserélését a KÖZTAURUSZ deszkriptoraira. 

 A kották bibliográfiai leírása 2013-ban befejeződött. A 2014. év célkitűzése a könyvek 
analitikus feltárása és a gyűjteményes kották tartalmi leírása. A Zeneakadémia könyvtárával 
az analitikus rekordok átvételével kapcsolatban elindult folyamat sajnos fejlesztési problémák 
miatt elakadt. 2014-ben a fejlesztők munkájának köszönhetően reményeink szerint sikeresen 
zárul majd ez a munka is. 

4. Gazdálkodás 

4.1 Bevételek 
 A gazdasági környezet változása miatt csökkenő bevételek kompenzálása érdekében keressük 

a megoldást újabb, fizetőképes keresletre épülő díjköteles szolgáltatások bevezetésére. 
 Bevételt növelő szolgáltatásként bevezetjük a távfizetés rendszerét, ami a távhosszabbítás 

mellett a késedelmi díjak hatékonyabb befizetését eredményezheti. 
 A csökkenő AV-forgalom felpezsdítésére további kedvezményes kölcsönzési akciókat 

tervezünk, melyeket a kivont állományok értékesítése egészíthet ki a következő évben. 
Folytatjuk az állományból kivont könyvek időszakonkénti eladását. 

4.2 Kiadások 
A csökkenő bevételek arányában tervezzük a kiadásokat. Csak szigorú gazdálkodással lehetséges a 
költségvetés egyensúlyban tartása. 

4.3 Pályázatok – támogatások 
 Minden pályázati lehetőséget kihasználunk az anyagi erőforrások biztosítására.  
 Partnereket keresünk közös pályázatok lebonyolításához.  
 Továbbra is keressük a lehetséges szponzorokat a piaci élet szereplői között. 

5. Humánerőforrás 

5.1 Képzés - továbbképzés –oktatás 
 Rendszeresen részt veszünk a könyvtáros hallgatók gyakorlati képzésében. 
 Munkatársaink rendszeresen részt vesznek az online adatbázisok (EBSCO, WEB of Science, 

LION, EMIS, JSTOR, MUSE és egyéb) újdonságait bemutató szakmai továbbképző 
rendezvényeken. 

 Folytatjuk házi továbbképző tanfolyamainkat, kollégáink oktatását a könyvtári rendszer jobb 
megismerésére és az online adatbázisok használatára. Oktatómunkával, tapasztalatcserékkel és 
gyakorlati bemutatókkal támogatjuk a tagkönyvtárak kölcsönzési és tájékoztató munkáját. 

5.2 Munkaerőgazdálkodás 
 Tovább folytatjuk a munkaerőnek az üzemszervezés változásaihoz kapcsolódó 

racionalizálását. 
 Közmunkások foglalkoztatásával oldjuk meg a digitalizálási feladatokat 
 Önkénteseket alkalmazunk a gyűjteményi anyagok feldolgozásában kialakult restanciák 

csökkentésére 
 Középiskolás diákokat fogadunk  közmunka végzésére kisegítő feladatokra  
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6. Kapcsolatok 

6.1 Intézményi kapcsolatok 
 Jó kapcsolatokat ápolunk a szociológia és a helytörténet területén működő szakmai 

szervezetekkel, továbbá az iskolai könyvtárosokat tömörítő szakmai szervezetekkel. Emellett 
a helyismerettel, helytörténettel foglalkozó szervezetek természetes partnereink. Részt 
veszünk az MKE Zenei szekciója és az AIBM Magyar csoportja munkájában. Jó kapcsolatot 
tartunk fenn a Magyar Szociológiai Társasággal, valamint az MKE Társadalomtudományi 
szekciójával, a Magyar Olvasás Társasággal (HUNRA), az MKE Gyermekkönyvtári 
szekciójával, a Budapesti Történeti Múzeummal és a Fővárosi Levéltárral. Együttműködünk a 
Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvánnyal és a Mahler Társasággal is. 

 Ápoljuk felsőoktatási kapcsolatainkat, 2014-ben is részt veszünk az egyetemek által 
szervezendő Könyvtári Napon.  

 Ápoljuk hagyományosan kialakult intézményi kapcsolatainkat – elsősorban közös projektek, 
rendezvények szervezése révén – a British Councillal, a Goethe Intézettel, a Francia Intézettel 
és az IBBY-vel. 

6.2 Média- és sajtókapcsolatok 
 Az országos és a helyi lapokban rendszeresen hírt adunk eseményeinkről. Keressük a 

kapcsolatot a média közkedvelt műsoraival, amelyek alkalmasak új könyvtári szolgáltatásaink 
bemutatására. Együttműködünk a Fidelio internetes zenei portállal. 

 Nagyobb hangsúlyt fektetünk a könyvtár szolgáltatásainak, újdonságainak reklámozására az 
interneten (hírlevél, blogok, közösségi oldalak, iwiw, Facebook, Twitter lehetőségeinek 
hatékonyabb kihasználása). Megújítjuk papír alapú szolgáltatásismertető szórólap- és 
plakátkészletünket.  

6.3 Lakossági kapcsolatok 
Rendezvényeinken beszámolunk a könyvtár szolgáltatásairól, használatának lehetőségeiről. Az 
iskolákkal, egyetemekkel és kulturális rendezvényekkel meglévő élő kapcsolatainkat felhasználjuk a 
könyvtár megismertetésére. 

6.4 Nemzetközi szakmai kapcsolatok 
Törekszünk nemzetközi szakmai kapcsolataink bővítésére és meglévő kapcsolataink ápolására. 

6.5 Szakmai rendezvények, tanulmányutak  
Munkatársaink rendszeresen részt vesznek hazai könyvtárszakmai rendezvényeken. Dolgozóink 
továbbképzése érdekében támogatjuk a szakmai napokon, konferenciákon és tanfolyamokon való 
részvételt. A tapasztaltakat a résztvevőkkel dokumentáltatjuk, a dokumentumokat elhelyezzük az 
intézményi intraneten és a vonatkozó blogon. 
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7. Rendezvények 

 A még folyamatban lévő NKA pályázatunk keretében a 2014 tavaszára tervezett előadásokat, 
programokat megszervezzük.  

 A „Tudásdepó Expressz. Önnek is foglaltunk helyet!” c. TÁMOP projekt utómunkálataként 
kötelezettségünknek megfelelően a fenntartási időszak rendezvényeit megtartjuk. 

 A Központi Könyvtár is csatlakozik foglalkozásokkal, bemutatókkal az országos Internet 
Fiesta rendezvénysorozathoz: felnőttek és tinik számára Internet-Totó játékot és változatos 
foglalkozásokat tervezünk, valamint a Központi Könyvtár ad helyet a Fiesta 
zárókonferenciájának is. 

 A gyerekprogramok közül folytatjuk a Babázót, a Tánc-lánc, az Időutazás sárkányháton, az 
„Olvass a kutyádnak!” és az „Utazás a mesék és a zene birodalmába” című sorozatokat a 
Sárkányos Gyerekkönyvtárban és a Zenei gyűjteményben is. Továbbvisszük 
kreativitásfejlesztő kézműves programunkat a Cellux csoport vezetésével.  2014-ben is 
megrendezzük április végén a Szent György napi Sárkányos mesenapot. Az egész napos 
rendezvény alkalmából kézműves foglalkozáson, bábelőadáson, zenei műsorokon vehetnek 
részt a családok. 

 Az Országos Könyvtári Napok programsorozatban szintén tevékeny részt vállalunk, a 
Könyves Vasárnapon változatos programokkal várjuk az olvasókat. 

 A Zenei gyűjteményben folytatjuk a „Népek, kultúrák, muzsikák. Zenés néprajzi, 
társadalomismereti foglalkozás” című, a „Miért szép az Opera?” és az „Énekelj Velünk!”  
programsorozatokat. 

 A Civil Alaphoz benyújtott pályázat támogatásával megvalósuló programok a Magyar 
Holokauszt Emlékév alkalmából: 

- Megmentett fények – Fotókiállítás Kinszki Imre (1901–1945) műveiből 
- Az A12539-es számú fogoly – Koncert Pauk Anna zenepedagógus (1910-2000) 

tiszteletére 
- Utasok a holdvilágban. Szerb Antal, Halász Gábor és Sárközi György emlékezete – 

Irodalmi est a Wenckheim palotában 
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1. Régió 
 

1. Kiemelt feladatok 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 110 és a hálózat 100 éves évfordulójával kapcsolatos 
programsorozat szervezésében, lebonyolításában való közreműködés minden könyvtárunk és 
kollégánk feladata lesz. A programsorozattal helyi szinten is szeretnénk új használói 
csoportokat elérni, egyben a meglévő használói kör olvasói identitását, a könyvtár melletti 
elkötelezettségét erősíteni. Szeretnénk az évforduló adta figyelmet a helyi médiában való 
jelenlét erősítésére is felhasználni.  

 Fontosnak tartjuk, hogy az évfordulóhoz kapcsolódva az intézmény imázsa markánsabban 
kezdeményező jelleget öltsön. A „Divatba hozzuk a kultúrát!” szlogen mögötti értékrend 
közvetítése és a sikeresen menedzselt évfordulós megemlékezés előkészítheti a könyvtár 
tervezett arculatváltását is. 

 A Fő téri könyvtár integrációjának befejezése és a felújított könyvtár megnyitása 2014 kora 
tavaszán várható. A nyitás utáni időszakban különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy az 
integráció eredménye használói oldalról pozitív kicsengésű legyen, a könyvtár korábbi, 
kategóriájában kiemelkedő teljesítménye továbbra is megmaradjon. 

 A 2013-ban átadott Nagytétényi Könyvtár esetében meg kívánjuk őrizni a nyitás utáni 
időszakban érzékelhető pozitív forgalmi trendet.  

2. Hálózatfejlesztés 

2.1. Tagkönyvtárfelújítás, integrációk, fejlesztési feladatok 
 A korábban a Fő tér 2. és 5. szám alatt működő könyvtárak integrációját követően mintegy 

230 m2-en, megújult szolgáltatási környezetben várjuk óbudai olvasóinkat. Kellő 
előkészítéssel megtörtént az állomány jelentős apasztása, a mennyiségi felől a minőségi 
kínálat felé történő elmozdulással. 

 Szeretnénk napirenden tartani a II/4. Török utcai könyvtár helyzetének megoldását (erről a 
kerülettel 2013 őszén informális egyeztetés zajlott) és lehetőség szerint – amennyiben a 
készülő intézményi stratégia kapcsolódó elképzelései megvalósulhatnak - előkészíteni a III/2. 
Csillaghegyi Könyvtár esetleges rekonstrukcióját 2015-ben. 

2.2. Strukturális változások 
 „A legkisebb is számít” elvének érvényesítésével a III. típusú könyvtárakban a helyben 

dolgozó kollégák munkacsoportba szervezésével olyan üzemeltetési koncepciót szeretnénk 
kialakítani, amely az erőforrások hatékony kihasználásával – a nyitva tartás optimalizálásával, 
a mikrokörnyezet figyelembe vételével, állományrész-cserékkel, a letétek rendszerének 
megújításával – szükséges lökést adhat a hálózat kisebb forgalmú egységeinek. 

 A forgalmi mutatók és használói igények alapján 2014 második felében szükség esetén 
javaslatot teszünk egyes könyvtárakban a nyitvatartási idők átstrukturálására, 
optimalizálására. 

2.3. Üzemszervezés 
 Fontosnak tartjuk a takarítás 2013. júliusi átszervezésével kapcsolatos tapasztalatok 

összegzését, a szükséges korrekciókra javaslatot teszünk.  Ugyanakkor egyértelmű előnyök is 
mutatkoztak, több és jobb minőségű takarítószer beszerzésére nyílt lehetőség. 
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 Feladatorientált módon markánsabban élünk – szükség esetén – a munkaidők megosztásával a 
tagkönyvtárak között. 

 A szombatonként nyitva tartó öt (II/4., III/5., XI/5., XII/1. és XXII/3.) könyvtárban az 
ügyeletek megszervezését továbbra is régiós munkaerő-gazdálkodással oldjuk meg.  

 A szokott gyakorlat szerint készítjük régiónk éves szabadságolási és a könyvtáraink nyári 
zárva tartási rendjét. 2014-ben a nyári munkarend kialakításánál a 2013-as év kedvezőtlen 
tapasztalatai miatt visszatérünk az adott nyári hónapon belüli zárva tartáshoz,. 

 Korábbi egyeztetés szerint a II/1., XI/5. és XI/6.  tagkönyvtárban tartunk teljes körű 
állományellenőrzést. AV-leltárra kerül sor a I/1., III/2., III/5., IX/1., IX/2. könyvtárakban. Az 
állományellenőrzés mielőbbi elvégzéséhez – a többi könyvtár fenntartható működését szem 
előtt tartva – átirányítunk munkatársakat, gondoskodunk a technikai feltételek kialakításáról. 
Az állományellenőrzés frissen megújult szabályozása minden érintettől nagyobb figyelmet és 
fegyelmet kíván. 

 Ütemezett eszközselejtezésre készülünk, mivel a könyvtárak többsége minimális 
tárolóhelyiséggel rendelkezik, így ez a feladat nem halogatható. 

 Hasonlóan fontos feladatunk az iratselejtezés ütemezése. 

2.4. Szolgáltatásfejlesztés 
 Újabb könyvtárakban indítjuk el a Corvina SER modul használatát. 
 A használói igények változását követve felülvizsgáljuk a helyben használható könyvek 

állományát és növeljük a szabadpolcon elérhető állományrész arányát. Helyben használat 
vonatkozásában inkább a könyvtárban elérhető adatbázisok használatát ösztönözzük, s ezzel 
összhangban népszerűsítjük a tagkönyvárakban is elérhető EMIS folyóirat-szolgáltatást. 

 Átfogóan, az egész régióban megvizsgáljuk, hogy a könyvtári terek és az 
állománykihelyezések mennyire felelnek meg a változó használói igényeknek. Korábban erre 
elsősorban felújítások alkalmával került sor, de a köztes időszakok is alkalmasak ilyen 
tevékenységre.  

 Az e-olvasótermek és a NAVA pontok szolgáltatásai akkor lennének hatékonyak, ha a 
szükséges eszközcserékre sor kerülne, jelenleg ezeket számos kritika éri. 

 A hagyományos dokumentumok szolgáltatása továbbra is prioritás, mivel személyes 
látogatóink még mindig elsősorban emiatt keresik fel könyvtárainkat. 

 Folyamatosan rendezünk csoportos és egyéni használóképző foglalkozásokat – az Internet 
Fiesta idején koncentráltan – az érdeklődők minél szélesebb rétegeit megszólítva.  

 Továbbra is kiemelten foglalkozunk az idősek, fogyatékkal élők könyvtári szolgáltatásokhoz 
való hozzájutásának megkönnyítésével. Többségében a kerületi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési szerződések keretében végezzük a „Könyvet házhoz” szolgáltatást, de van 
olyan könyvtár, mely önerőből oldja meg a feladatot. A legtöbb együttműködési megállapodás 
2014. december 31-ig érvényes, ezek megújítására törekszünk. 

 Óvodás- és iskolás csoportokat fogadunk, a gyerekek megnyerésére/megtartására 
vetélkedőket, pályázatokat szervezünk. A gyermekkönyvtári munka hatékonyságát növelik a 
régió Gyermekkönyvtáros Műhelyének rendszeres összejövetelei. 

2.5. Tárgyi feltételek  
 2014-ben átfogóan felmérjük a könyvtári mobíliák állapotát a szükséges pótlások, cserék, 

javítások tervezhetőbbé tétele érdekében. 
 Több – néhány éve létesült, felújított – könyvtárban kritikus a szalagfüggönyök állapota, 

annak ellenére, hogy az Üzemfenntartási osztály minden lehetséges javítást megpróbált 
önerőből megoldani. A problémára megpróbálunk megoldást keresni. 
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 2013-ban sikerült elérni a Vadász utcai könyvtár állományvédelmének kialakítását, a Mester 
utcai könyvtárban még szükséges a feltételek javítása (pl. biztonsági tükörrel). 

 Néhány könyvtárban szükséges még költségtakarékos és higiéniai szempontból is praktikus 
elektromos kézszárítók és zárható WC-papír tartók felszerelése, a pótlás folyamatos. 

 Szeretnénk megoldást találni a Műszaki osztály segítségével a II/1. és a XXII/1.  rosszul 
megvilágított gyerekkönyvtári részének problémájára. 

 Szintén több könyvtárban merült fel olvasói igényre pelenkázó kialakítása (pl. IX/1., XI/3., 
XXII/1.) 

 A XII/1-ben megoldást keresünk kiállítófelület kialakítására, a Boráros téren pedig bővíteni 
készülünk a kiállítási lehetőséget. 

 Visszatérő olvasói igény a Karinthy Könyvtárnál egy bejárati kapaszkodó kialakítása. 
Ugyanitt a hiányzó belső lift pótlására – külső forrás híján – jelenleg nem látszik esély. 

 A 2013-as javítások ellenére továbbra is problémát jelentenek a XI/3. Móricz Zsigmond 
Könyvtár folyamatos beázásai, ennek megoldását – a Műszaki osztály segítségével – a 
társasháznál szorgalmazzuk. 

 Gyakorlatban 2014-ben fog vizsgázni az eszköznyilvántartás új rendszere, a tapasztalatok 
alapján teszünk javaslatot a rendszer esetleges korrekciójára. 

3. Központi szolgáltatások  

3.1. Informatika 
 A 2014-re tervezett távszolgáltatások indulását követően az új szolgáltatások népszerűsítését 

tervezzük. 
 Az anyagi lehetőségek figyelembevétele mellett szükséges a számítógépek és perifériák 

folyamatos karbantartása, cseréje, ezt az Informatikai osztály kellő szakértelemmel 
koordinálja, az anyagi források viszont végesek. Az eszközök szükséges mértékű ütemezett 
cseréje a nagyfokú amortizáció miatt külső forrást igényelne.  

 A fentiekkel összefüggésben felülvizsgáljuk a könyvtárak munkaállomásainak 
kihasználtságát, egyes helyeken közel évtizede felmért igényszintet tükröznek. A 
kapacitásokat szükség esetén átcsoportosítjuk. 

 Használóink eltérő igényekkel érkeznek, más-más informatikai ökoszisztémához szoktak 
(Windows XP, Win7, Windows 8, Mac), erre nem minden esetben vagyunk felkészültek.  

 Továbbra is megoldandó olvasóink visszatérő panasza, hogy online jelentkezések, foglalások, 
repülőjegyek érvényesítése, kinyomtatása a hálózat aktív védelmi beállításai miatt nehézkes. 

 A honlap szerkesztésével kapcsolatban – tekintve, hogy a szerkesztők köre 2013-ban bővült – 
régiós szerkesztőbizottságot hozunk létre. 

 Több könyvtárunkban javítani kell a saját laptopok használatának körülményeit (konnektorok 
biztosítása, munkafelületek kialakítása) 

3.2. Szerzeményezés és feldolgozás 
 A gyarapítási kereteket a régió gyűjtőköri elvei, a könyvtár besorolása, forgalmi adatai, a 

használói igények és az egyes dokumentumtípusok használati mutatói függvényében alakítjuk, 
tekintettel a hátrányos helyzetű olvasók igényeinek kielégítésére is (pl. hangoskönyvek). 
Elkülönítve kezeljük ugyanakkor a helyi támogatásokat.  

 A Márai-program esetleges újabb üteme elsősorban példányszám-kiegészítésre illetve kisebb 
könyvtárak esetében a kínálat szélesítésére használható fel optimálisan.  



 28

 2014-ben is következetesen érvényesítjük azt az elvrendszert, hogy a régió könyvtárai a régió 
erőforrásaiból a beiratkozottak, a kölcsönzők, a kölcsönzött dokumentumok és a bevétel 
vonatkozásában a régió összforgalmához viszonyított százalékarány hányadosában 
részesednek (korrekcióra egyéb szakmai szempontok alapján kerül sor). 

 A gyarapításnál figyelembe vesszük, hogy a könyvkiadás és -kereskedelem a Könyvfesztivál 
és a Könyvhét mellett súlypontilag év végére koncentrál, így a beszerzések időben 
aránytalanok. 

3.2.1. Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás 
 A beszerzések és a duplumosítás vonatkozásában aktívan élünk a reportsból kinyerhető 

kölcsönzési adatok használatával. 
 AV-állományunk nagyarányú selejtezése folytatódik.  
 Lehetőségeinkhez képest továbbra is frissítjük az angol illetve német nyelvű dokumentumok 

beszerzését, markáns igényt tapasztalunk, melyet a lehetőségekhez képest igyekszünk 
kielégíteni.  

 Több könyvtárunkban képregényekkel is várjuk a (kamasz) olvasókat, beszerzésüket a 
szolgáltatás kedvező visszhangja miatt folyamatossá tesszük.  

 Felmérést készítünk a folyóiratok használtsági mutatóiról (előkészítve következő évi folyóirat-
rendelést). 2014-ben a kisebb könyvtárak szélesebb folyóirat-kínálattal várják majd az 
olvasókat, reméljük, hogy ezt a változást a használók elégedetten fogadják. 

3.2.2. Katalogizálás 
Minden tagkönyvtár karbantartja az adatbázisban szereplő példányadatokat. A kiegészítések (raktári 
jelzet, témacsoport, helyben használat) mellett szükség esetén fontos a tiltókódok rátétele a 
dokumentumra, illetve meglétük ellenőrzése. 

4.  Gazdálkodás 
Bízunk abban, hogy 2014-ben az előző esztendőhöz képest nem ér el rosszabb költségvetési pozíciót 
az intézmény, a feltételek és a finanszírozási lehetőségek adta keretek között igyekszünk egyensúlyt 
találni.  

4.1. Bevételek 
 Bevételi tervünk teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérjük, lehetőség szerint 

beavatkozunk. A könyvtárhasználat és a szolgáltatások díja a hasonló kulturális szolgáltatások 
között ár/érték arányban alacsonynak számít, mértéke ugyanakkor a használói teherbíró 
képességhez képest érdemben nem növelhető. 

 A közösségi finanszírozás elemeként a hálózati centenárium alkalmából kezdeményezni 
szeretnénk a könyvörökbefogadás rendszerének újraszervezését, kiterjesztését (könyv, polc, 
téma, tagkönyvtár, FSZEK szinten).  

 Aktívan élünk a XI/5-ös Kelenföldi Könyvtár különtermének bérbeadási lehetőségével. 
 Jelentős állománytisztító apasztásra készülünk, ennek a használt dokumentum-értékesítésben 

lesz hozadéka. Tapasztalatunk ugyanakkor, hogy még rugalmasabb árképzés mellett is a 
korábbiaknál kisebb az igény a forgalomból kivont dokumentumok megvásárlására, a piac 
„telítődött”. 

4.2. Kiadások 
Programszervezésre és propagandára az évfordulós tárgyévben is csak pályázati forrásokat tudunk 
fordítani. 
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4.3. Pályázatok - támogatások 
 Az I. félévben folytatódnak az NKA 2013/2014-es pályázatában tervezett programok. 

Reményeink szerint 2014-ben az előző évi minimális szintnél (ötödére esett vissza) nagyobb 
támogatási volument sikerül elérni; emellett minden lehetőséget megragadunk egyéb – helyi 
és országos - pályázatokon való részvételre. 

 2014-ben is kezdeményezzük a XI. kerületnél a Támogatási Szerződés újbóli megkötését. 
 Bízunk abban, hogy a Holokauszt Emlékév alkalmából tervezett programok támogatásra 

kerülnek. 
 Az önkormányzatok pályázatait (pl. V., XXII. kerület) is figyelemmel kísérjük, ennek 

felelősei a tagkönyvtárak vezetői.  
 A IX. kerületben 2013 végén megújításra került az egyes olvasói csoportokat érintő – 

kismamák, nyugdíjasok – önkormányzati tagdíjtámogatási-megállapodás meghosszabbítása. 
 Szívesen adunk helyet olyan programoknak is, melyeket külső pályázó (civil) szervezetek 

helyileg a könyvtárban valósítanak meg, amennyiben az a könyvtár érdekeivel egybeesik. 

5. Humánerőforrás 
5.1. Képzés- továbbképzés – oktatás 

 Egy kolléga vesz részt gyakornoki programban.  
 Lehetőség szerint részt veszünk a központi képzéseken. 
 Belső tapasztalatcserének adunk teret, nemcsak könyvtárszakmai-, hanem akár  

konfliktuskezelési gyakorlatok formájában.  
 Folytatjuk szakmai tapasztalatszerző látogatásainkat más könyvtárakba, és a 2013 őszén 

szervezett „csapatépítő tréning” alapján újabb programokat is szervezünk. 

5.2. Munkaerő-gazdálkodás 
 Jelenleg egy kolléga van GYES miatt távol, helyettesítése megoldott. 
 Várhatóan két munkatárs kezdi meg nyugdíjazás miatti felmentését.  A státuszok megőrzése 

indokoltnak tűnik, de az adott szituációban megvizsgáljuk ennek jogosságát (régión belüli 
átcsoportosítás lehetőségét). 

 Lehetőség szerint élünk önkéntes- és közhasznú munkatársak foglalkoztatásával illetve a 
középiskolások fogadásával közösségi szolgálat keretében. 

6. Kapcsolatok 
6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok 

 Folyamatosan karbantartott kapcsolati adatbázist használunk/építünk. 
 A kerületi önkormányzatokat rendszeresen tájékoztatjuk tevékenységünkről.  
 Legszorosabb a kapcsolat az alap- és középfokú oktatási intézményekkel; több helyen az 

újonnan alakult tankerületek vezetőivel is megtörtént a kapcsolatfelvétel, 2014-ben ennek a 
körnek a szélesítésére törekszünk. A közösségi szolgálat rendszere révén várhatóan szélesedik 
a középiskolákkal való együttműködés köre, de pl. a Karinthy Frigyes Könyvtár a Kürt 
Alapítványi Gimnáziummal jelenleg is jó együttműködést tart fenn. 

 A „Könyvet házhoz” programban az I., II., III., V., IX., XI., XII. és XXII. kerületben is 
együttműködünk a szociális szolgálatokkal. 

 A helytörténeti gyűjtemények és kerületi pedagógiai intézetek programalapú 
együttműködések részesei. Kiemelkedően jó viszonyt ápolunk az Újbudai Pedagógiai 
Intézettel, a Ferencvárosban pedig a frissen alakult Pedagógiai Intézettel. 
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 A kerületi kulturális intézmények: FMK (IX. kerület), Aranytíz (V. kerület), Kulti és a BMK 
(XI. kerület), KSH könyvtára (II. kerület), vagy éppen új kapcsolatként a nagytétényi Cziffra 
György Kulturális Központ illetve a Szelmann ház (XXII. kerület) elsősorban alkalmi 
partnerei könyvtárainknak. A Boráros téri könyvtár szeretné kibővíteni a Képző-és 
Iparművészeti Szakközépiskolával valamint az Iparművészeti Múzeummal kialakított eddigi 
kapcsolatait a Bálnában működő Új Budapest Galériával. 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 
 A jövőben is élünk a kerületi újságokban (itt élen jár a XII. és a XXII. kerület), a kerületi 

önkormányzatok honlapján és a helyi TV-adókban (különösen jó a helyzet Budafokon a 
Promontor TV, a XI. kerületben az Újbuda TV vonatkozásában) való megjelenés 
lehetőségével, a 110 éves könyvtári évforduló apropóján reményeink szerint nagyobb 
médiafigyelmet is sikerül elnyerni.  

 Programajánló magazinokban és portálokon népszerűsítjük arra érdemes rendezvényeinket 
(Litera.hu, Pesti Est, Port.hu stb.). 

 Nagyobb szabású programjainkról, kezdeményezéseinkről régiós sajtóanyag készül, melyet az 
országos médiában is igyekszünk közétenni. 

 Jó kapcsolatokat ápolunk olyan „réteglapokkal” is, mint pl. az Irodalmi Jelen (I., XII. kerület), 
a Magyar Napló (IX. kerület). 

6.3. Lakossági kapcsolatok 
 Meglévő civil kapcsolatrendszerünk folyamatosan bővül (így például: Budafoki Fotókör, 

Óbudai Társaskör, Nyék-Kurucles Egyesület, Nagytétényi Polgári Kör, Budapesti Városvédő 
Egyesület, Klauzál Gábor Társaság, Bagolyvár Birodalom, ferencvárosi Idősügyi Tanács 
munkájában történő szerepvállalás stb.)  

 Figyelmet fordítunk (ahol ez adott lehetőség) a kirakati portálban a könyvtári információk 
népszerűsítésére, az aktuális információk és a könyvtári kínálat folyamatos, színvonalas 
megjelenítésére. 

 Webkettes csatornákon (facebook, Google Plus, blog) is tartjuk a kapcsolatot használóinkkal. 
A közösségi oldalak használatával kapcsolatban szükségesnek látjuk egyfajta intézményi 
etikai kódex kidolgozását.  

 Speciális együttműködésekre is törekszünk: a könyvtárak szóróanyagai rendelőintézetekben, 
partner kulturális- és oktatási intézményekben, de akár lépcsőházi faliújságokon is elérhetőek 

6.4. Szakmai kapcsolatok 
 A régió munkatársai részt vesznek a FSZEK állandó és ad hoc szakmai bizottságaiban (CIRC, 

referens, fejlesztés, honlap) és természetesen az évfordulós rendezvények megvalósításában 
közreműködő munkacsoportokban. 

 Lehetőség szerint különböző kerületi szakmai együttműködések szereplői vagyunk, így egyes 
könyvtáraink munkatársai (kiemelten a IX., XI. és XXII. kerület) oktatási munkaközösségek, 
helytörténeti- és idősügyi tanácsok tagjai.  

 Budafoki Könyvtárunk Budafok testvérvárosainak könyvtáraival készül kapcsolatot létesíteni. 
A kezdeményezés más kerületekben is megfontolásra érdemes. 
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7. Rendezvények, programok 
 Kiemelt programsorozat lesz a „Divatba hozzuk a kultúrát” eseménysorozat a könyvtár 

alapításának 110. és a hálózat születésének 100. évfordulója alkalmából. Régiónk minden 
hálózati kezdeményezéshez kapcsolódik, a Vers legyen veled! program szervezésében pedig 
koordináló szerepet vállal. 

 I-II. típusba sorolt könyvtáraink hagyományosan csatlakoznak az Internet Fiesta és az 
Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez.  

 A Holokauszt Emlékév alkalmából a Kelenföldi Könyvtárban Thuróczy Gábor illetve Menni, 
vagy meghalni címmel a Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével Rejtő Jenő emlékére 
szervezünk kiállítást, míg a Nagytétényi Könyvtárban a Túlpart Együttessel Radnóti Miklósra 
valamint a nagytétényi áldozatokra emlékezünk.  

 Megemlékezünk a magyar irodalom jeles eseményeiről, évfordulóiról. A Márai Sándor 
Könyvtárban a névadó író halálának 25. évfordulója alkalmából tervezünk előadói estet. Váci 
Mihály születésének 90. évfordulója alkalmából a Fő téri könyvtár ír ki rajzpályázatot. A 
Karinthy Frigyes Könyvtárban Bárczy Géza születésének 100., Feszty Árpád halálának 100. 
évfordulójáról is megemlékeznek. Hermann Ottó halálának centenáriumáról a Budafoki 
Könyvtár és a Karinthy Könyvtár is pályázatok kiírásával emlékezik meg. 

 Figyelmet fordítunk a Könyvfesztivál és az Ünnepi Könyvhét újdonságainak és az aktuális év 
Nobel-díjas írójának bemutatására.  

 Folytatódnak előadássorozataink az Ugocsa utcai könyvtárban (U10 – Könyvbarát Klub), a 
Hűvösvölgyi úti könyvtárban és a Márai Sándor Könyvtárban (az Író könyvtára – partnerünk a 
Szépírók Társasága) 

 A régiós Gyermekkönyvtáros Műhely aktívan szervezi erőforrásaink, kapcsolataink optimális 
kihasználását. Mind az oktatási intézményekkel történő együttműködés (melynek feltételei 
2013-ban változtak), mind a családi könyvtárhasználat ösztönzése fontos célunk. A tavasszal a 
Márai Sándor könyvtárban meghirdetésre kerülő rajzpályázat Szabó T. Anna egyik verséhez 
kapcsolódik, az eredményhirdetésre meghívjuk a költőnőt. Az Ugocsa utcai könyvtár Ketten 
írtuk... pályázatában Balázs Ágnes működik közre. A Kelenföldi Könyvtár a Prima 
Primissima díjjal frissen kitüntetett Lackfi Jánost invitálja vendégül, míg a Budafoki Könyvtár 
a diafilmek népszerűsítésére Süveges Gergővel fog össze.  

 Kapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeihez, rendezvényeihez, így a Belvárosi 
Könyvtár a Belvárosi Művészeti Napokhoz, a Börzsöny utcai könyvtár a Lakótelepi 
Vigassághoz, a Budafoki Könyvtár a Budafoki Napok rendezvénysorozathoz, a Nagytétényi 
Könyvtár a Nagytétényi Szüreti Mulatsághoz. 
 

Munkatervünket Böszörményi Gyula a Budafoki Könyvtár számára 2013-ban megfogalmazott  – de 
általános értelemben minden könyvtár számára megszívlelendő - gondolataival zárom: 
 „…Oly korban élünk, mikor a tudásnak, a széleskörű ismeretek megszerzésének, az olvasásnak egyre 
kevesebb a presztízse – avagy ahogy a gyerekek közül többtől hallottam már: „Olvasni? Könyvet? Áh, 
az ciki és full gáz!”  
Ilyenkor a könyvtárak kicsiny szigetekké válnak, ahol a nyílt értelem és emberi kíváncsiság aprócska 
lángjait őrzik.  
Egy könyvtár azonban mindaddig csupán termek, polcok és néma könyvek raktára, míg az ott 
dolgozók és a bejárók, olvasók és alkotók meg nem töltik azt élettel.  
Szerencsére a budafoki könyvtár épp ilyen tündérsziget: vidám, eleven, csudás lobogással égnek ott az 
értelem lángjai, s ez az onnan áradó fény – az emberi értelem és szeretet fénye – az, amire egész 
Budafok méltán büszke lehet.  
Őrizzék tovább e varázsos csodát, s addig a holnapra sem kell szorongva gondolni."  
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7.1. Rendszeres programok könyvtáranként 
 
I/1. Márai Sándor Könyvtár Diafilmklub Gy 

"Az író könyvtára" sorozat (partner: Szépírók Társasága) 
A tervezett előadásokból: 

 Forgách András 
 Grecsó Krisztián 
 Kerékgyártó István 

F 

Játék hónapról-hónapra Gy 
Saly Noémi helytörténeti sorozata F 

II/1. Hűvösvölgyi úti könyvtár Könyvtári esték (előadások, partner a Nyék-Kurucles 
Egyesület): 

 Divattrendek 2014-ben - Bein Klára divatterező 
előadása 

 Író – olvasó találkozó Szigethy Éva írónővel  
 Oltay Péter építész előadása Ybl Miklós születésének 

200. évfordulója alkalmából 
 Prokopp Mária művészettörténész előadása 
 Előadás Erkel Ferenc és Egressy Béni munkásságáról 
 Az Országos Könyvtári Napok keretében Bocz Beáta 

művészetterapeuta előadása 

F 

II/4. Török utcai könyvtár Mesekuckó (hetente) Gy 
Egyéni használóképző foglalkozások (hetente) F 

Húzz, felelj, nyerj! (havonta) Gy 
Olvasókör (kéthavonta) F 
Kiállítások  F 
Magán(hangzó)nyomozó Gy 
Mesevár (hetente) illetve Vakáció a Mesevárban Gy 

III/5. Füst Milán utcai könyvtár Kiállítások:                                                                     
- Perger László Gyula grafikus kiállítása 
- „Manók és tündérek” Horváth Adrienn kézműves mester 

kiállítása 
- „Heke kalandjai” Solymos Tamás Géza meseillusztrációi 
- Rácz Gabriella grafikusművész meseillusztrációi 
- Kulcsár Edina festőművész meseillusztrációi 

 

F/Gy 

III/7. Krúdy Gyula Könyvtár Fejünkbe zárt titkok – Visnyik Katalin Phd. pszichológus 
sorozata 

F 

Játszóházak Gy 
V/2. Belvárosi Könyvtár Fiatal képző- és iparművészek bemutatkozása F 
IX/1. Börzsöny utcai könyvtár Kreatív szerda  Gy 

A Magyar Napló estéi F 

Meseklub – Papírszínház  Z. Mezei Erzsébettel Gy 

Nyári játékforgó Gy 
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IX/2. Boráros téri könyvtár Teljesség felé – irodalmi estek időseknek a Széphalom 
Könyvműhellyel és az Írott Szó Alapítvánnyal 

F 

Kiállítások:              
- Urbancsok Róbert festő 
- Szécsényi  Zsuzsa Toscana fotókiállítása  
- Kovách Gergő szobrászművész tanítványai   
- Zwack  Unicum Múzeum plakátjai                                         

F 

Nyelvgyakorló Klub F 

Fabrika műhely: foglalkozássorozat Gy 
IX/3. Mester utcai könyvtár Szemtorna (negyedévente) F 

Játékos könyvtári foglalkozás Gy 
Kiállítások F 

XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár Ünnepkörök: foglalkozások kisebbeknek Gy 
Használóképző foglalkozások F 

XI/5. Kelenföldi Könyvtár Író-olvasó találkozók: 
Karafiáth Orsolya 
Lackfi János 

F 

Mesevonat (diafilmvetítés) Gy 
Pénteki kézműves: gyerekfoglalkozás Gy 
COOLtúra – internetes játék Gy/F 
Internetes konzultációk F 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Zseblámpa-akció Gy 
Kiállítások F 
„Fabrikáló”  kézműves foglalkozások kéthetente Gy 
Kockamesék - diavetítés gyerekeknek Gy 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár U10 Könyvbarát Klub    (partner: Papirusz Book kiadó) 
- Január: Rados Virág  
- Február: Háy János  
- Március: Rácz Zsuzsa  
- Április: Marton Mari  
- Május: Grecsó Krisztián  

További előadások egyeztetés alatt. 

F 

Hólabda, Pontgyűjtő – játékok egész évben Gy 
Kézműves foglalkozások Gy 
Nyár a könyvtárban Gy 
Velünk élő irodalom - vetélkedősorozat Gy 
Társasjáték Klub kéthetente F 
Kiállítások (a feltételek megteremtése esetén) F 
Mesekuckó, diakuckó diavetítés kéthetente Gy 
"Óvodák a Hegyvidéken" kiállítás sorozat Gy 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Nagyi kézműves Gy 
Kiállítások Gy 

XXII/3. Budafoki Könyvtár Kiállításainkból: 
- Witz Éva jelmeztervező tojásdíszei 
- Josef Lusani svéd festőművész  
- Solymos Tamás Géza: Helka 
- ATRÉR Művészeti Egyesület 
- Czimbal Gyula fotóművész 

F 

"Olvassunk együtt!" olvasókör az orosz irodalomról F 
Baba-mama klub (Ringató) Gy/F 
Mesefotel Gy 
Társasjáték- és diafilmklub Gy 
Rügyfakadástól lombhullásig: kézműves programok Gy 
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7.2. Alkalmi programok könyvtáranként 
 
I/1. Márai Sándor Könyvtár In memoriam: Márai 25 – Márai Enikő előadói estje F 

Rajzpályázat Szabó T. Anna versére Gy 
Adventi naptár Gy 

II/4. Török utcai könyvtár Tavasz a Török utcában: Török György előadása Gy 
Filmek a neten – előadás az Internet Fiesta alkalmából F 
Őszi hagyományaink: Joó Jánosné előadása Gy 
Allergiás betegségek: Opál Róbert előadása F 
Karácsonyváró: foglalkozás Gy 

III/5. Füst Milán utcai könyvtár A Születés Hete F 
III/7. Krúdy Gyula Könyvtár Váci Mihály-rajzpályázat Gy 
V/2. Belvárosi Könyvtár Könyvtári születésnap Rolandóval Gy 
IX/1. Börzsöny utcai könyvtár Lakótelepi betlehemezés Gy 

Lakótelepi Vígasságok Gy 
IX/2. Boráros téri könyvtár Jávai művészet: az Iparművészeti Múzeum előadása F 

Élet az Árpád-korban: kerületi művelődéstörténeti verseny Gy 
XI/5. Kelenföldi Könyvtár Menni, vagy meghalni: kiállítás Rejtő Jenő emlékére a 

Holokauszt Emlékév alkalmából F 

XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár Az Év Olvasó Családja F/Gy 
Csilpcsalp füzike – rajzverseny Hermann Ottó halálának 100. 
évfordulójára emlékezve Gy 

Abraka-babra – anyanyelvi verseny Bárczy Géza születésének 
100. évfordulójára Gy 

A magyarok nyilaitól... – emlékezés Feszty Árpád festőre. 
Bemutatkozik a XI. kerületi íjászkör  Gy 

Olvass velünk! Vetélkedő az Újbudai Pedagógiai Intézettel Gy 
Karácsonyi kamaramuzsika a Weiner Leó Zeneiskola 
növendékeivel F 

XII/1. Ugocsa utcai könyvtár Tavaszi koncert a Solti György Zeneiskolával F 
Ketten írtuk… meseíró és illusztráló pályázat. 2014-ben Balázs 
Ágnes az írópartnerünk Gy 

Országos Könyvtári Napok: a MárkusZínház  bábelőadása Gy 

XXII/1. Nagytétényi Könyvtár Nagytétényi akácfák: emlékezés Radnóti Miklósra és a 
holokauszt nagytétényi áldozataira – a Túlpart Együttes műsora 
a Holokauszt Emlékév alkalmából 

F 

Csörgő Judit, Török Csaba, Csörgő Tamás játékos bevezetője a 
részecskefizika világába F 

Zombori Ottó csillagász előadása F 
XXII/3. Budafoki Könyvtár 
  
  
  
  

"Segítséggel a világhálón" F 

2014 a Diafilm Éve – találkozó Süveges Gergővel Gy 
Madarak és fák napja Gy 
A Magyar Festészet Napja F 
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2. Régió 
 

1. Kiemelt feladatok 

 2014-ben is kiemelt feladatunk a pályázati lehetőségek felkutatása.  
 A kerületi önkormányzatokkal kialakított jó kapcsolatokat tovább erősítjük. Pályázati 

támogatásuknak köszönhetően tagkönyvtáraink állományát gyarapítjuk, rendezvényi 
kínálatunkat színesítjük.  

 A „Tudásdepó Expressz Önnek is foglaltunk helyet!” c. TÁMOP projekt utómunkálataként 
kötelezettségünknek megfelelően a fenntartási időszak rendezvényeit megtartjuk. 

 Reményeink szerint 2014-ben megvalósul a VI/1. Andrássy úti valamint a VII/3. Kertész utcai 
tagkönyvtárak integrációja. Ezért a 2014-es év feladata folytatni a két integrálódó könyvtár 
állományának átvizsgálását és összefésülését.  

 Kiemelt szerepet vállalunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 100+10 jubileumi 
ünnepségsorozatának megvalósításában.   

 A Magyar Holokauszt Emlékévhez két nagyobb szabású programmal kapcsolódunk. 
Középiskolások számára „A felolvasó – előadás és beszélgetés fiatalokkal az 
Erzsébetvárosban” és „Uram, az emberek gyarlók és hibáznak…” címmel Seres Rezső 
emlékestet tervezünk a Terézvárosban. 

 Ebben az évben könyvtáraink nagy részében el kell végeznünk a soros 
állományellenőrzéseket: a XV/3. és XVI/1. könyvtárainkban teljes, a XIII/6-ban nyomtatott 
dokumentum-, további 6 könyvtárban (VII/2., VII/3., XII/2., XIV/1., XIV/2., XIV/4.)  AV-
leltárt végzünk. 

 50 éves lenne az 1964. április 11-én nyitott, mára a Mosoly utcába integrált Tomori közi 
Gyermekkönyvtár, és 65 éves lesz a működését a jelenlegi AJAMK-ban 1949. november 20-
án megkezdett Mosoly utcai könyvtár. A XIII. kerületi Önkormányzati Pályázat segítségével 
emlékeznénk meg az évfordulókról. 2014-ben ünnepli 65. születésnapját a Bosnyák utcai 
könyvtárunk, melyre egy kiállítással és olvasói találkozóval emlékezünk. 

 A Zsókavár utcai város-rehabilitációs projekt befejezése 2014 nyarán várható. A könyvtár 
közvetlen környezete ennek hatására megújul, új lakossági szolgáltatások települnek köré. A 
program befejezésétől, az új partneri kapcsolatok kialakításától a könyvtár látogatottságának 
növekedését várjuk.   

 Könyvtáraink előtérbe helyezik a közösségi tér funkció erősítését: továbbra is szervezzük 
többek között a könyvtárosok vezetésével működő Apropó, könyv! című beszélgetőklubot, a 
kezdő számítógépfelhasználók és a számítógépkedvelők klubját, a családok körében népszerű 
Diafilmklubot és a Pöttömök játékdélutánjait valamint a rendezvényi tervünkben felsorolt 
rendszeres és alkalmi találkozásokat. 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés 
2.1. Tagkönyvtárfelújítás, integrációk, fejlesztési feladatok 

 Az intézmény 2014. évi felújítási tervében Dagály utcai könyvtárunk teljes belső felújítása 
szerepel, mely csak kedvező pénzügyi feltételek mellett valósulhat meg. Szeretnénk a XXI. 
századi igényeknek megfelelő, új funkciókkal ellátott könyvtárat berendezni. Olyan 
kertkapcsolatos, szabadtéri olvasást is lehetővé tevő, zöld környezetbe integrált, találkozási 
pontként is használható könyvtári teret tervezünk kialakítani, ahol szívesen töltik el 



 36

szabadidejüket a felnőtt- és gyerekolvasók is. Ezt nyári kerti bútorokkal, bábparavánnal, 
vetítőszobával, rendezett kerttel, a kertre nyíló üvegfallal/ajtóval és megfelelő 
állományvédelmi rendszerrel képzelnénk el. 

 Az állagmegóvás mellett (XV/3., VI/2.), a fűtési rendszerek problémáinak megoldása, 
(kiemelten: VI/2.) az ülőbútorok cseréje hozzájárulna a kulturált környezet szinten tartásához. 

 Több egységünkben lenne szükségünk polcok bővítésre, az új könyvek kínálására alkalmas 
kisbútorok beszerzésére. 

 Az Andrássy úti könyvtár és a Kertész utcai könyvtárak integrációja a közeljövőben várható, 
de továbbra is megoldásra vár a zuglói könyvtárak összevonása. 

2.2. Strukturális változások 
A hatékonyságra és a takarékosságra fókuszálva folyamatosan felülvizsgáljuk könyvtáraink 
szolgáltatási struktúráját, szükség esetén javaslatot teszünk átsorolásukra, nyitva tartási idejük 
módosítására. A használói igényekhez igazodva elvégezzük a szükséges változtatásokat. 

2.3. Üzemszervezés 
 A könyvtári üzem folyamatosságának biztosítása érdekében a rendelkezésre álló személyzetet 

szükség szerint a hiányzó munkatársak helyére irányítjuk. 
 Elkészítjük régiónk éves szabadságolási és könyvtáraink nyári zárva tartási rendjét, melynek 

kialakításakor figyelembe vesszük a régió leltározási tervét is.  
 Az Üzemfenntartási osztály által működtetett központi takarítás rendjét felül kell vizsgálni. A 

féléves tapasztalatok alapján a szükséges korrekciókat meg kell tenni, hogy könyvtárainkban 
fenn tudjuk tartani  a tiszta környezet.  

 Az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatának értelmében kétnaponta 
ellenőrizzük az eszközök meglétét. Fokozottan figyelünk ezen eszközök szállításával 
kapcsolatos adminisztratív feladatok betartására és ellenőrzésére. 

2.4. Szolgáltatásfejlesztés 
 Folyamatosan karbantartjuk és frissítjük könyvtáraink honlapját, a közösségi oldalak 

információközvetítő szerepének jobb kihasználására törekszünk.   
 Folytatjuk a csoportos és egyéni használóképző oktatásokat, melyeken tanítjuk az 

internethasználatot, az információkeresés technikáját, az ügyintézés módjait, az adatbázisok és 
a Web 2.0 használatát. 

 Az egyre népszerűbb diafilmkölcsönzést további könyvtárainkban tervezzük bevezetni a 
szolgáltatás webes felületeinken történő reklámozásával. 

 A következő évben is folytatjuk a helyi művészek számára szervezett bemutatkozási 
lehetőségeket.  

 Továbbra is kiemelten foglalkozunk az idősek, fogyatékkal élők könyvtári szolgáltatásokhoz 
való hozzájutásának megkönnyítésével. Azokban a kerületekben ahol a „Könyvet házhoz” 
szolgáltatást önerőből oldjuk meg, együttműködési megállapodás megkötésére törekszünk az 
önkormányzattal.  

 Több tagkönyvtárunkban is problémát jelent, hogy az olvasói internetes gépeken online 
foglalásokat (pl. repülőjegyek, színházjegyek, bonok stb.) nem lehet elküldeni, a 
visszaigazolások, jegyek kinyomtatása nehézkes. Olvasóink jobb kiszolgálása érdekében ezt a 
problémát el kell hárítanunk.  

 Továbbfejlesztjük a 2013-ban elindított „újpestiFÉSZEK” (ujpestifeszek.blogspot.hu) 
kamaszoknak, fiatal felnőtteknek szóló blogunkat. 
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 A Király utcai könyvtár saját készítésű zenei katalógusát a következő évben is továbbépíti, 
ezzel könnyebbé teszi olvasói részére a válogatást.  
(http://www.fonoujpest.info/15620/Strypes-The-Snapshot). 

 Több könyvtárunkban is tervezzük a kertrészek hasznosítását (IV/1., XIII/8., XVI/2.), 
melyekhez a kerületi önkormányzatok támogatásának elnyerése mellett külső támogatókat is 
felkutatunk. 

 Azokban az egységekben, ahol ez még nem történt meg, felülvizsgáljuk a kézikönyvtári 
állományt. Szépirodalmi állományunk további bontásával szeretnénk megkönnyíteni a 
válogatást. 

2.5. Tárgyi feltételek 
Több egységünkben az állományvédelmi kapu hiánya miatt nem megoldott az állomány biztonsága. A 
leltárak eredményét figyelembe véve kezdeményezni fogjuk a kapuk telepítését. A korábban üzembe 
állított kapuk folyamatos ellenőrzését és karbantartását szorgalmazzuk. 

3. Központi szolgáltatások 

3.1.Informatika 
 Az anyagi lehetőségek figyelembevétele mellett szükséges a számítógépek és perifériák 

folyamatos karbantartása, cseréje, melyet az Informatikai osztállyal közösen végzünk. A 
javításról visszaérkezett gépek munkába állításának idejét igyekszünk lerövidíteni a 
zökkenőmentes üzemmenet érdekében. 

 Több tagkönyvtárunkban gondot okoz az internetszolgáltatás, ezekben az egységekben a 
szélessávú internetkapcsolat sávszélességének növelése szükséges (VII., XVI. kerület). 

 Még mindig gondot okoz, hogy nem minden egységünkben áll rendelkezésre a gépeken a 
Windows7 operációs rendszer, a konvertálások állandó problémákat okoznak a napi 
ügymenetben. 

 A periodika modul megkönnyíti a könyvtárosok munkáját, sebessége azonban még mindig 
nagyon lassú. 

 Sürgető igény olvasóink részéről a pendrive-ok, külső adathordozók használata gépeinken, 
ezért ki kell emelni a hálózatból erre a célra gépeket, a szolgáltatás beindításáról tájékoztatni 
kell tagjainkat.  

3.2. Szerzeményezés, feldolgozás 
 A gyarapítási keret felhasználását év közben az igényeknek és a pénzügyi feltéleknek 

megfelelően módosítjuk. 
 Nagy hangsúlyt fektetünk a színvonalas, olvasmányos szépirodalom gyarapítására, 

ugyanakkor a tömeges olvasói igények kielégítésére is törekszünk, így – kereteink szem előtt 
tartása mellett - megvesszük a sikerkönyveket és a szerzeményezési listán kínált szórakoztató 
irodalom többségét is.  

 A gyermekrészlegekben elsősorban az igényes, kortárs gyerekirodalom beszerzésére 
fókuszálunk. Több könyvtárban (IV/1., XIII/6., XIII/8.) tovább gyarapítjuk 
diafilmállományunkat. 

 Több könyvtárunkban fokozódott az igény az idegennyelvű szépirodalmi művek iránt, egyes 
helyeken a hangoskönyvek is nagy népszerűségnek örvendenek. Kiemelten figyelünk ezen 
kérések teljesítésére. 
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 CD-k esetében elsősorban a gyermekeknek szóló dalok és mesék iránt van igény, míg a DVD-
k esetében a sikerfilmeket keresik elsősorban, ezek beszerzésére fókuszálunk. 

3.2.1. Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás 
 A 2014-es évben az egyes egységekben nem használt videó- és CD-ROM állományt 

felajánljuk a hálózat többi tagkönyvtárának. A többiek számára is fölösleges példányokat 
kivonjuk az állományból.  

 Továbbra is hangsúlyosan igénybe vesszük a tagkönyvtárak közötti és a könyvtárközi 
kölcsönzést. 

 Folyóiratrendeléseinket – bár kereteink tovább csökkentek – az olvasói igényekhez 
alkalmazkodva alakítottuk ki. 

 Az AV-dokumentumok iránti kereslet visszaesése miatt továbbra is bevételarányosan 
szerzeményezünk. A nem használt példányokat fokozatosan kivonjuk az állományból.  

 

4. Gazdálkodás 
 A gazdasági környezet diktálta feltételek és a finanszírozási lehetőségek adta keretek között 

igyekszünk egyensúlyt találni. Az előző évekhez képest 2013-ban a beszerzésre fordított 
könyvkeretünkkel viszonylag kiszámíthatóan, megfelelő előrelátással tudtunk kalkulálni. 
Reméljük, hogy ez 2014-ben is hasonlóan alakul.  

 Továbbra is számítunk a XIII. és XV. kerületek önkormányzati támogatására.  A kerületi 
önkormányzatokkal való kapcsolatunk megerősödésétől további támogatásokat remélünk. 

 Az anyaggazdálkodás hatékonyabb működése megkönnyítené a tagkönyvtárakban folyó 
munkát. 

4.1. Bevételek  
 Továbbra is keressük a megoldást újabb, fizetőképes keresletre épülő szolgáltatások 

bevezetésére, szorgalmazzuk a távfizetés rendszerének elindítását. 
 Felmérjük, mely egységeinkben és hogyan növelhetnénk terembérletből származó 

bevételeinket. 
 Folytatjuk az állományból kivont dokumentumok értékesítését. 
 AV-bevételeink csökkenő tendenciája nem állt meg, év közben kedvezményes akciók 

szervezésével, az egységek közötti letétek cseréjével, állományrészek összevonásával, 
kiemelésekkel törekszünk a kölcsönzési kedv növelésére. 

4.2. Kiadások 
A bevétel-kiadás egyensúlyának megőrzése érdekében a következő évben is takarékosságra 
törekszünk mind az anyag-, mind az eszközgazdálkodás terén. 

4.3. Pályázatok – támogatások 
 Folyamatosan nyomon követjük az újabb pályázati lehetőségeket. Király utcai könyvtárunk 

továbbra is pályázik a Humanitas Kulturális Alapítvány pályázatán, melyet a már 
hagyományos ”Könyvtári éjszaka” program megvalósítására fordítunk. 

 Számítunk a XIII. és XV. kerületi önkormányzatok támogatására, melyet a tagkönyvtárak 
állományának gyarapításában és rendezvényeik színesítésében tudunk felhasználni. 

 A 2013-2014-es évre tervezett NKA pályázati vállalásaink időszakos feladatait teljesítjük, 
programterveink megvalósításában számítunk a következő évi forrásokra is. 
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5. Humánerőforrás 
5.1. Képzés – továbbképzés – oktatás 

 Lehetőség szerint részt veszünk a központi képzéseken, belső tapasztalatcseréken. Támogatjuk 
kollégáink szakmai konferenciákon való részvételét. 

 Régiónkban egy fiatal kolléganő – nyelvvizsga megszerzése után – szerzi meg szakirányú 
diplomáját.  

5.2. Munkaerő-gazdálkodás 
 A kiegyensúlyozott szolgáltatás érdekében a „repülős” kollégákat a hiányzó kollégák helyére 

irányítjuk, és szükség esetén ideiglenes helyettesítéssel is segítjük a személyzeti 
nehézségekkel küzdő egységeket. 

 Több könyvtárunkban is gondot okoz a gyermekkönyvtáros hiánya. Ebben az évben először 
alkalmazunk úgy egy kolléganőt, hogy feladatait két könyvtárban végzi majd.  

 Jelenleg egy munkatársunk GYES miatt van távol, előreláthatólag 2017. május 17-én tér majd 
vissza az állományba. Egy kolléganőnk fizetés nélküli szabadságát tölti 2014. június végéig. 

 Továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését, megszervezzük a fiatalok közösségi szolgálatát 
egységeinkben. 

6. Kapcsolatok 
6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok 

 A kerületi iskolákkal, óvodákkal folyamatos a kapcsolattartás. Rendszeresen tartunk számukra 
könyvtári órákat, tananyaghoz kapcsolódó foglalkozásokat. Továbbra is együttműködünk a 
kerületi pedagógiai szolgálatokkal, az iskolai könyvtárosokkal, a helyi sajtóval.  

 A kerületi intézményekkel rendszeresen szervezünk közös programokat, együttműködünk a 
helyi civil szervezetekkel, részt veszünk az önkormányzatok által szervezett eseményeken. Így 
2014-ben is készülünk az Angyalföldi-, a Pestújhelyi -, és az Újpalotai Napok 
rendezvénysorozatára és kapcsolódunk az ANNO 2014 Művészeti Hét programjához. 
Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk többek között Cri Du Cat Baráti Körrel, a Polgári 
Körrel, a Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesülettel. Folytatjuk az együttműködést a 
Terezénoval, a Cserepesházzal, a Csokonai Művelődési Ház és Dokumentációs Központtal.  

 Amennyiben meghívást kapunk, továbbra is részt veszünk a Múzeumok Majálisán és a 
Múzeumok Éjszakáján.    

 A Dagály utcai könyvtárunkban tartja fogadóóráit az önkormányzati választókörzet 
képviselője. Hagyományosan ebben a könyvtárunkban rendezik meg a kerületi Kazinczy 
szépkiejtési-, vers- és prózamondóversenyt valamint a népdaléneklési versenyt. 

 A XV. kerületi Szociális és Humán Szolgáltató Központ társadalomfejlesztő programjaiba 
már 2013-ban bekapcsolódtunk. Ezt a munkát folytatva önkéntes programokat, családi 
hétvégéket és a Zsókavár Szabadegyetem programjait továbbra is szervezzük. 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 
 A jövőben is élünk a kerületi újságokban, a kerületi önkormányzatok honlapján és a helyi TV 

adókban való megjelenés lehetőségével. 
 Nagyobb hangsúlyt fektetünk hírleveleink, blogjaink, közösségi oldalaink működtetésére. 
 Példaértékű a XIII. kerületi Hírnökben megjelenő híradás tagkönyvtárainkról, szeretnénk a 

jelenlétnek ezt a hatékonyságát más kerületekben is elérni. A kerületi kábeltévékben való 
megjelenési lehetőségeinket szorgalmazzuk.  
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6.3. Lakossági kapcsolatok 
 Meglévő civil kapcsolatrendszerünket erősítjük, bővítjük.  
 A 100+10 éves programsorozat részeként „Kölcsönkérjük emlékeit” programhoz 

kapcsolódóan szeretnénk a lakosság minél szélesebb körét megnyerni a részvételre. 
 Kerületi könyvtáraink idén is részt vesznek a Múzeumok Majálisán, a Palota Napokon, az 

Újpesti Napok, az Angyalföldi Utcabál, a Zuglói Napok eseményein, ahol szolgáltatásaink 
népszerűsítése mellett használt dokumentumokat is értékesítünk, mellyel bevételinket 
növeljük.  

 Hetente kiküldött hírleveleink/ajánlóink révén szeretnénk még szorosabb kapcsolatot 
kialakítani olvasóinkkal. Facebook-oldalainkon hetente más-más ajánlóval próbáljuk 
felkelteni az oldal látogatóinak érdeklődését rendezvényeink és újdonságaink iránt. 

6.4. Szakmai kapcsolatok 
 Bencsikné Kucska Zsuzsanna az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció elnöke, az IBBY Magyar 

Szekció vezetőségi tagja, a Kiss Áron Magyar Játéktársaság és a HUNRA tagja. Az MKE 
Gyermekkönyvtáros Szekció vezetőségi tagjaként Karakasné Kőszegi Katalin részt vesz a 
konferenciákon, továbbképzéseken és szekciógyűléseken. Kapcsolódunk az IBBY aktuális 
rendezvényeihez, konferenciáihoz. 

 Kollégáink részt vesznek a Könyvtár szakmai bizottságainak munkájában: CIRC, referens, 
fejlesztés, honlap, 100+10). 

 Régiónkból többen részt vesznek a Janikovszky Éva emlékére létrehozott meseíró pályázat 
előkészítésében és zsűrizésében. 

7. Rendezvények – programok 
 A Magyar Holokauszt Emlékévhez beadott pályázat támogatásával megvalósuló 

programjaink: 
o "Uram, az emberek gyarlók és hibáznak..." – Seres Rezső-emlékest Terézvárosban 

125 éve született Seres Rezső. Sikerei ellenére dalainak mélyén ott bujkál az örök 
fenyegetettség életérzése, szövegeiben a szomorúság, a csalódottság. Ennek a titoknak 
a megfejtésére vállalkozik N. Kósa Judit újságíró, Farkas Katalin énekesnő és D. 
Hajtun Zsuzsanna zongoraművész. A programot Seres Rezső születésnapjára, 
november 3-ára tervezzük. 

o A felolvasó – Előadás és műelemző beszélgetés fiatalokkal Erzsébetvárosban.      

A Holokauszttal kapcsolatos erkölcsi kérdéseket a középiskolások számára 
műalkotások elemzésén keresztül lehet jól megvilágítani. Bernhard Schlink: A 
felolvasó című regénye és a mű alapján készült film részleteinek bemutatásával, 
előadás és vita segítségével értelmezzük és tárjuk fel a kollektív valamint az egyéni 
bűn és bűnhődés kérdését. A rendezvény tervezett időpontja a kristályéjszaka 
emléknapjához kötődik. Helyszín a most száz éves VII. kerületi Deák Ferenc 
Könyvtár. Tervezett előadók: Réz András és Lévai Balázs. 

 Az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel együttműködve részt veszünk az Internet Fiesta és 
az őszi könyvtári napok - „Könyvtárak összefogása a társadalomért” - országos 
rendezvénysorozatán.  

 A 100 éves állatkerti mozgókönyvtár emlékére Állati (jó) KÖNYVTÁR! 100-zal robogunk…! 
címmel készítettünk programtervet, melynek megvalósítását ősszel tervezzük valamennyi 
tagkönyvtár bevonásával. 
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 „Kölcsönkérjük emlékeit” – programban a kerület lakosaitól olyan tárgyakat várunk, melyek a 
kerület életét mutatják be képeslapokon, fotókon, aprónyomtatványokon, korabeli 
sajtóanyagokon. A beérkezett anyagokból a kerületi könyvtárakban web-kiállításokat 
készítenek a honlapjaikon. Az összegyűlt képek a Budapest gyűjtemény állományát is 
gazdagítják majd. 

 Programokkal, kiállításokkal emlékezünk meg Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója, 
Madách Imre halálának 120. évfordulója és Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára. 

7.1. Állandó rendezvények könyvtáranként 
 
IV/3. Babits Mihály Könyvtár „Ismerkedjünk a verssel” című rendezvénysorozat F 
VI/1. Andrássy úti könyvtár Az év során kéthavonta képzőművészeti kiállítások a Holdudvar 

Művészeti Egyesület és más független alkotók munkáiból  
F 

VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 

Kézműves Péntek - minden pénteken 
 

Gy 

Családi mesedélutánok 
 Gy 

VII/3. Kertész u. könyvtár Olvasókör havonta 
 F 

XIII/2. Radnóti Miklós Könyvtár Biblioterápiás foglalkozás havonta 
 F 

XIII/4. Lehel u. könyvtár A „Mesevonat” Internetes játék folytatása.   
 

Gy 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár 

Derűs Alkony Idősek Klubja: havonta versekre hangolva 
 

F 

Óvodás mesedélelőttök 
 

Gy 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár "Egyszer volt … !" - diafilmklub 2 hetente 
 

Gy 

Pöttömök játékdélutánja fejlesztő játékokkal – 2 hetente 
 

Gy 

Számítógép-kedvelők klubjai – hetente 2 alkalommal 
 

F 

Kezdő számítógép-felhasználók foglalkozásai – hetente 
 

F 

XIV/2. Bosnyák úti könyvtár Fogyatékos csoport látogatása havonta  
 F 

XIV/4. Füredi Könyvtár Enneagram Kedvelők Klubja havonta 
 F 
Életmód Klub kerekasztal – havonta 
 F 
Jelen-Lét Klub kéthetente 
 F 

XV/1. Eötvös Könyvtár Kézműves foglalkozások havonta 
 

Gy 

XV/3. Zsókavár utcai könyvtár Régi idők mozija – diafilmvetítés minden pénteken 
 Gy 

XV/3. Zsókavár utcai könyvtár Vigyél magaddal egy mesét! - Meseolvasás kézműveskedéssel 
minden szombaton Gy 
Számítógépes klub nyugdíjasoknak hetente 
 F 
Társas tere-fere klub – havonta 
 

F 
Táncvarázs-tánc és illemtan kicsiknek havonta 
 

Gy 
Süni és barátai - baba-mama klub kéthetente 
 

Gy/F 
Segítünk – hetente számítógépes tanácsadás   
 

F 
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XVI/2. Sashalmi Könyvtár Diavetítés hetente 
 

Gy 

Fotelmesék hetente Gy 

Süni és barátai - baba-mama klub havonta 
 

Gy 

Kamaszkodó - kötetlen beszélgetés havonta 
 

Gy 

 

7.2. Alkalmi rendezvények könyvtáranként 
IV/1. Király utcai könyvtár Éjszaka a könyvtárban: Fabók Marcsi Bábszínháza az „A 

székely menyecske meg az ördög” c. bábjáték, Korai Öröm 
zenekar koncertje, utcazenészek fergeteges táncháza. Gy/F 
„Hurrá, itt a farsang”, kézműves foglalkozás. Gy/F  

Malko-Teatro színház gyerekelőadása. 
 

Gy 

Költészet napja alkalmából beszélgetés Valachi Annával F 
  
"Hajrá Lilák!" - közönségtalálkozó Újpest elismert sportolóival. 
 

Gy/F 

Angol baba-mama klub. Gy/F 

Karácsonyi készülődés, adventi naptár készítése, Luca-napi 
jóslás, pici lucaszék készítése, ajándékkészítés. 
 

Gy/F 

V/3. Babits Mihály Könyvtár Látogatás az Újpesti Helytörténeti Gyűjteménybe F 
Kézműves foglalkozás, farsangi álarckészítés, Mikulás, 
karácsony. 
 

Gy 

Repülés napja alkalmából - előadás 
 

F 

Múzeumok Majálisa 
 

 

Vetélkedő a „100 éves a Szabó Ervin Könyvtár” jegyében 
 

F 

Közös akadályverseny a Cri Du Cat-tel F,Gy 
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VI/2. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtár 

Kerületi Kazinczy-verseny 
 

Gy 
Kerületi iskolások rajzkiállítása. 
 

Gy 
Kerületi mesemondó verseny. 
 

Gy 
Terézvárosi szépírói pályázat eredményhirdetése. 
 

F 
Egy hetes nyári bejárótábor. 
 

Gy 
Népmese napja. 
 

Gy 
Írásbeliség Világnapja. 
 

Gy 
VII/2. Deák Ferenc Könyvtár A felolvasó – Előadás és műelemző beszélgetés fiatalokkal az 

Erzsébetvárosban. 
      

F 

RajZOOlógia – gyerekrajz-pályázat. 
 

GY 

Számítógépes grafikai kiállítás. 
 

F 

Évszakok – festménykiállítás. 
 

F 

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület kiállítása. 
 

F 

XIII/4. Lehel u. könyvtár Ünnepi alkalmakhoz igazított internetes játékok, rajzversenyek.                                   Gy 

Könyvtárbemutatók szervezése.   Gy 

 Kiállítások szervezése F 

 Mini-koncertek különleges alkalmakkor, az ének-zenei és 
testnevelés tagozatos általános Iskolával. 
 

F/Gy 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár 

Játék a versekkel! c. vetélkedő meghirdetése a Mosoly utcába 
költözött 50 éves Tomori közi Gyermekkönyvtár 
születésnapjára. (1964. április 11.). 
 
 

Gy 

Internet Fiesta: csatlakozás az Internet Fiesta aktuális 
rendezvénysorozatához. 
 

Gy/F 

 Kiállítás: Képes üdvözlőlapok a FSZEK 110. születésnapjára - 
a Tomori Pál Tagiskola Mackóvár szakkörének kiállítása. 
 

Gy/F 

Andersen mesevilága 
 

Gy/F 

50 éves lenne a Tomori közi Gyermekkönyvtár a költészet 
napján: "Játék a versekkel!" 
c. vetélkedő kiértékelése. 

Gy 

Vetélkedő a Madarak és Fák Napja alkalmából. 
 

Gy 
Csatlakozás az Angyalföldi Napok rendezvényeihez. 
 

Gy/F 

Koma utcai Szomszédolás.  Gy/F 
Mikulásváró mesék óvodásoknak Gy 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 
Könyvtár 

Humoros állatvilág az irodalomban - az Állatok Világnapján. Gy 
"Játsszunk olvasást!" - családi program 65 éves Angyalföldi 
Kertvárosi Könyvtárban. 

Gy/F 

A Népmese Napja – Benedek Elek: A szegény ember szőlője c. 
népmese játékos feldolgozása. 

Gy/F 

Kézműves foglalkozás: karácsonyi díszek készítése. Gy/F 
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XIII/8. Dagály utcai könyvtár Versmondó verseny általános iskolások számára – a Pedagógiai 
Szolgáltató Központtal közös rendezvényünk. 

 

Gy 

- Játsszunk bábszínházat!  - Gévai Csilla: Amíg utazunk c. képes 
mesekönyvének feldolgozása bábjáték formában. 

 

Gy 

Internet Fiesta keretén belül a NYUFI honlapját ismertetnénk az 
érdeklődőkkel.  

 

F 

Prózamondó verseny általános iskolásoknak (partner: 
Pedagógiai Szolgáltató Központ). 

Gy 

Nyugdíjba vonulunk?  - Baumgarten Karola előadása a 
nyugdíjba vonulás jelenlegi szabályozásáról.  

 

F 

Felkérjük olvasóinkat, hogy dedikált könyveik bemutatásával 
segítsék egy virtuális kiállítás létrehozását, mely íróink 
kézírásait gyűjtené össze.  

 

F 

Népdaléneklési verseny általános iskolásoknak (partner: 
Pedagógiai Szolgáltató Központ) 
 

Gy 

A könyv világnapja – Így olvasunk ma! – Mobiltelefonos 
fotózási verseny meghirdetése középiskolai tanulóknak. 

 

Gy/F 

Hogyan élték túl? – Egy magánvállalkozó család újrakezdései a 
XX. században. – fotókiállítás. 

 

F 

Nem születtünk szülőnek – 6 részből álló előadássorozat a 
gyereknevelés legnehezebb kérdéseiről. 

 

F 

Népmese napja Bumberák Maya mesemondó mesedélutánja. 
 

Gy 

Illem Kata tudja – Hajós Erika mesefoglalkozása. 
 

GY 

Szépolvasóverseny általános iskolásoknak (partner: Pedagógiai 
Szolgáltató Központ). 
 

Gy 

Adventi naptárkészítés gyerekekkel. 

 

Gy 

Ünnepváró – mesés, verses kézműves foglalkozás. 
 

GY 

XIV/1. Uzsoki utcai könyvtár Havonta kiállítások - partner: Kassák Alkotóművészek 
Társasága Egyesület. 

F 

 Mesedélután óvodás és kisiskolás korú gyermekek  
részére. 

Gy 

Kerületi könyvtárhasználati verseny. 
Gy 



 45

XIV/2. Bosnyák úti könyvtár 
 
 

65.születésnap ünneplése, kiállítással, teadélutánnal. F 

Könyvtárbemutató foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak. Gy 

Író-olvasó találkozó.  F 

Használóképző tanfolyam negyedévente. F 

Kiállítások, könyvajánlások jeles napokra,ünnepekre. F 

XIV/4. Füredi Könyvtár Csatlakozás a Cserepesház "Nyárbúcsúztató vigalom" 
rendezvénysorozatához. 
 

Gy/F 

Portál-Tárlat – kiállítássorozat.  
 

F 

XV/1. Eötvös Könyvtár Számítógép-használati tanfolyam. 
 F 

 Mese- és kézműves foglalkozások a nyári szünetben. 
 

Gy 

XV/3. Zsókavár utcai könyvtár   Könyv-Tár-Zene-Irodalom – zene, vers, kötetlen beszélgetés 
irodalomról, művészetről. 
  F 
Könyv-Kép-Tár – kiállítások helyi művészek alkotásaiból, 
kávéházi beszélgetésekkel. F 
  
Jeles ünnepekhez kötött kézműves foglalkozások. Gy 

 Internet Fiesta. Gy/F 

Költészet napja - ünnepi műsor. F 

Csatlakozás az "Újpalotai Napok" rendezvénysorozatához. Gy/F 

Részvétel az Anno Művészeti Hét eseményein. F 

Bod Péter könyvtárhasználati verseny. Gy 

XV/4. Szűcs István u. könyvtár Pestújhelyi Nyugdíjas Klub évente két alkalommal. F 

 Óvodai, iskolai csoportoknak foglalkozások. Gy 

 Csatlakozás a Pestújhelyi Közösségi Ház „Pestújhelyi napok” 
rendezvénysorozatához. 
 

Gy,F 

XVI/1. Rákosi Könyvtár Adventi kézműves foglalkozás. Gy 
Kéthavonta más-más nemzet irodalmi bemutatója: finn, dán, 
svéd, orosz, japán. 
 

F 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéházi Esték. 
 F 
Kézműves foglalkozások a nyári szünetben. Gy 
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3. régió 
 
 
 
 
Célunk, hogy könyvtáraink 2014-ben is meghatározó kulturális intézmények legyenek a régióhoz 
tartozó kerületekben. Továbbra is kiemelten támogatjuk az ismeretszerzést, a kompetenciák 
fejlesztését és a közösségfejlesztést. Ehhez elengedhetetlen a szolgáltatások színvonalának magas 
szinten tartása és a könyvtárlátogatók folyamatosan változó igényeinek figyelemmel kísérése. E cél 
megvalósulásának érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a partnerközpontúság erősítésére, használóink 
minél közvetlenebb megszólítására.  
Törekszünk egy dinamikusan fejlődő tagkönyvtári rendszer kialakítására, amely képes a XXI. század 
olvasói-használói igényeinek kielégítésére és segíti az innovatív és versenyképes környezet 
kialakítását. 
Feladatunknak tartjuk, hogy a 3. sz. régió könyvtárai 2014-ben a szigorúbb gazdasági környezet, a 
fokozódó társadalmi és használói elvárások ellenére is megőrizzék az eddig elért szakmai 
eredményeket, hogy a változó környezeti kihívásokra korszerű és minőségi szolgáltatásokkal 
reagáljanak. 
Célunk egy továbbra is fejlődőképes intézmény működtetése, amely minőségi és hatékony 
szolgáltatásaival elébe megy a változásoknak, rugalmasan képes feladatait ellátni. Segíti a látogatók 
helyi identitástudatának erősítését, a gazdasági és társadalmi versenyképesség növelését. Részt vesz 
azokban a meghirdetett társadalmi programokban, melyek az egészséges társadalom, a jobb 
életminőség eléréséhez járulnak hozzá. 
A 2014. évre is áthúzódó és egyre markánsabb pénzügyi válság arra kényszerít bennünket, hogy még 
komolyabban szembenézzünk olyan fogalmakkal mint: korrekt tervezés, átgondolt munkaszervezés, 
ésszerű, takarékos gazdálkodás. Csak ezek szem előtt tartásával biztosíthatjuk a szolgáltatások 
minőségének megőrzését. 
 

1. Kiemelt feladatok 
 A kiemelt évfordulós rendezvényeken való részvétel.: 

– A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2014-ben ünnepli a fennállásának 110 éves 
évfordulóját. A jubileum megünneplése a 3. sz. régióban működő könyvtárak 
munkájának meghatározó eleme lesz.  

– Ebben az évben emlékezünk a 70 éve történt magyar holokausztra is.  
– Kiemelt évforduló még 2014-ben a 100 éve kitört első világháború, Radnóti Miklós 

halálának 70., valamint Madách Imre halálának 120. évfordulója. 
 A 3. sz. régió könyvtárai közül a Kőbányai könyvtár 85. születésnapját ünnepli.  
 Munkánk fókuszában továbbra is a használók szükségletei állnak. Szükséges tehát a 

folyamatos adatgyűjtés a használókról, hogy a dokumentumok  (könyvek, folyóiratok, AV-
dokumentumok) beszerzése valamint a szolgáltatások sokszínűsége kielégítse az olvasói 
igényeket.  

 VIII/2., X/3., X/4., XVIII/1., XVIII/2., XVIII/3., XIX/1., XX/4. könyvtárak AV leltára.  
 „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” Tér-Köz projektben való részvétel a X/3. 

sz. könyvtár bővítése érdekében.  
 PR- és marketing tevékenységünk folyamatos javítása.  
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 Az információforrások, tájékoztatási- és kapcsolattartási eszközök, elektronikus felületek 
naprakész állapotban tartása, új információk ajánlása, rendszeres közlése. 

 Az olvasói létszám szinten tartása, növelése. 
 Személyre szabott szolgáltatások fejlesztése. 
 Közhasznú ismeretek szolgáltatása. 
 Régión belüli továbbképzés a könyvtáros kollégák részére. 
 A szolgáltatások minőségi alapon történő fejlesztésének előtérbe helyezése a könyvtári 

minőségmenedzsment alkalmazásával. 
 Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítunk:  

– a fogyatékkal élők könyvtárhasználatának támogatására, 
– a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, fiatal felnőttek, tanulási nehézséggel küzdők 

könyvtárhasználatának támogatására,  
– a 14 éven aluliak könyvtárhasználatra való szoktatására, olvasáskultúrájuk 

fejlesztésére. 
 Csoportos és egyéni képzési formában tanítjuk az internethasználatot, az információkeresés 

technikáját, az ügyintézés módjait, az adatbázisok és a Web 2.0 használatát. 
 Jobban kihasználjuk a könyvtár multifunkcionális tereit: a helyi civil szervezetekkel együtt a 

könyvtár integráló szerepét erősítő rendezvényeket szervezünk. 
 A jelentős évfordulókra az állandó és sikeres programok mellett külön programokat tervezünk  
 Maximálisan kihasználjuk az országos és a kerületi pályázatok adta lehetőségeket 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés 
2.1. Tagkönyvtárfelújítás 

Régiónk tagkönyvtárai esztétikai és felszereltségi színvonalának megőrzése érdekében tervezzük az 
elhasználódott bútorok felújítását, esetleges cseréjét, kis értékű berendezési tárgyak beszerzését. A 
kulturált, olvasócsalogató környezet kialakításához 2014-ben is szükség lesz kisebb javításokra 
(tisztasági festés, szőnyegtisztítás, stb.)  

2.2. Strukturális változások 
Folyamatosan nyomon követjük a használói igények változását, felülvizsgáljuk az egyes 
könyvtárak szolgáltatási struktúráját és megszervezzük a szükséges változtatásokat. Szem előtt 
tartjuk a gazdaságosságot, hatékonyságot, gyorsaságot és a minőséget. 2014-ben is folytatjuk a 3. 
régió könyvtáraiban a felméréseket, hogy pontos képet kapjunk olvasóink folyamatosan váltózó 
igényeiről. 

2.3. Üzemszervezés 
A magas szintű szolgáltatás, a biztonságos üzemeltetés érdekében a rendelkezésre álló létszámot 
szükség szerint mobilizáljuk, figyelembe véve és összehangolva a munkatársak és az intézmény 
szempontjait. 
 

2.4. Szolgáltatás 
 A használói igények figyelembevételével megújítjuk, alakítjuk a kölcsönzői tereket. 
 Folytatjuk az egyéni bánásmódot igénylő tanulók könyvtárba szoktatását. Az olvasási 

nehézségekkel küzdő gyerekeknek a könyvtár egyéni segítők (gyógypedagógusok) 
bevonásával próbál segíteni, együttműködve a kerületi Gyermekjóléti Központokkal. 
Figyelembe vesszük a kompetencia elvű oktatás új rendszerét – olvasást segítő programokat 
szervezünk. 
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 Az esélyegyenlőség érdekében folytatjuk és minden kerületre kiterjesztjük a „Könyvet 
házhoz” programunkat. 

 Ugyancsak az egyenlő esélyek szem előtt tartása mellett kiemelten foglalkozunk a fogyatékkal 
élő gyerekekkel. Számukra komplex könyvtári foglalkozásokat szervezünk. 

 Nyugdíjasok, idősek számára alapfokú internethasználói, ügyintézési és információkeresési 
képzéseket tartunk.  

 Munkanélküliek számára néhány órás tanfolyam keretében nyújtunk segítséget az önéletrajz- 
valamint a motivációs levél írásához és az álláskereséshez. 

 Könyvtárlátogatóink számára felnőttképzési tanácsadást tartunk. 
 Diákok részére folyamatosan szervezünk adatbázisokat bemutató foglalkozásokat. 
 Folytatjuk az „Olvasó-társ” programot. 

 

3. Központi szolgáltatások 

3.1.Informatika 
Szükség van a nagy igénybevétel következtében elavuló informatikai eszközök cseréjére, valamint a 
szoftverek frissítésére.  
Szintén megoldandó feladat 2014-ben a problémát jelentő szélessávú internet-kapcsolat 
sávszélességének növelése (XVIII., XIX. és XXI. kerület)  

3.2. Szerzeményezés, feldolgozás 
 A könyvtárak gyűjteményének gyarapítását az olvasók összetétele és igénye, a kölcsönzött 

állományrészek forgalmi mutatói alapján végezzük. 
 Fokozott figyelmet fordítunk az oktatásban résztvevők – felnőttek és gyerekek –, valamint a 

hátrányos helyzetűek igényeire. 
 A könyvtár állományánál figyelembe vesszük a digitalizálás adta lehetőségeket.  
 Különgyűjteményeinket (helytörténet, EU) illetve a folyóiratok rendelését a tényleges 

felhasználói igények szerint alakítjuk, preferáljuk a digitalizált dokumentumok használatát. 
 Az idegen nyelvű állományegységek gyarapítását rendszeresen végezzük, kiemelten a 

nemzetiségi, két tannyelvű gimnáziumok közelében. 
 Rendszeresen ellenőrizzük könyvtárainkban a gyűjtemények fizikai állapotát. 
 Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy széles körben biztosítsuk az információhoz való 

hozzáférést, függetlenül annak formai és idő- vagy térbeli megjelenésétől.  

4. Gazdálkodás 
Az elkövetkezendő évben nagy átalakulások várhatóak a bevételek mikroadataiban. 
A könyvtár a költségvetési és bevételi kötelezettségeinek maximális erőfeszítéssel igyekszik eleget 
tenni:  

 Plusz bevételi források felkutatásaával 
 Pályázati lehetőségek maximális kihasználásával 

5. Humánerőforrás 
5.1.Képzés – továbbképzés – oktatás 

 A régión belül havonta tartunk szakmai összejöveteleket, megbeszéléseket.  
 Rendszeresen szervezünk továbbképzéseket a régión belül. 
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 Munkatársaink továbbképzésen való részvételét biztosítjuk. 
 A jobb szolgáltatás érdekében megszervezzük a közösségi szolgálatra jelentkezők munkáját a 

régió könyvtáraiban. 

5.2. Munkaerő-gazdálkodás 
Várhatóan a 2014. évben is lesznek személyzeti gondok, amelyek újfajta munkaszervezést 
igényelnek a megfelelő minőségű szolgáltatás biztosításának érdekében. 
 2014-ben is több munkatársunk él a nyugdíjba vonulás lehetőségével. 
 A folyamatos és sokszor kiszámíthatatlan változások menedzselése kreatív és innovatív 

hozzáállást kíván minden könyvtárban dolgozó munkatárstól. Szeretnénk, ha minden dolgozó 
magáévá tenné a proaktív magatartást. 

 2014-ben is több kollégát kell osztott munkaidőben foglakoztatni, valamint egyes 
munkafolyamatokra, programokra kell szervezni a megfelelő készségekkel rendelkező 
munkaerőt. 

6. Kapcsolatok 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok 
 Bízunk abban, hogy 2014–ben sikerül a kerületi önkormányzatokkal megkötni az új 

együttműködési megállapodásokat.   
 Részt veszünk a kerületek rendezvényein. 
 Tovább építjük kapcsolatainkat a terület kulturális intézményeivel. 
 Nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógiai szolgáltató és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ  kerületi igazgatóságával való együttműködésre.  
 A fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek életminőségének javítása érdekében 

együttműködünk a kerületek szakintézményeivel. 
 A kisebbségi önkormányzatokkal kialakult jó kapcsolatunkat tovább építjük. 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 
 Fontosnak tartjuk a napi kapcsolattartást és információszolgáltatást a kerületi médiumokkal. 

Rendszeres tájékoztatást nyújtunk a könyvtár rendezvényeiről, újdonságairól. 
 Tudatosan használjuk az interneten elérhető közösségi oldalakat könyvtáraink 

népszerűsítésére. 
 Kerületi információs táblákon hirdetjük könyvtáraink nyitva tartását, szolgáltatásait, 

rendezvényeit. 

6.3. Lakossági kapcsolatok 
 A régió tagkönyvtárai a kerületek kulturális életében fontos szerepet töltenek be. Kiterjedt 

kapcsolatokat ápolunk a helyi civil szervezetekkel, oktatási- és kulturális intézményekkel. 
Szeretnénk szervezettebben együttműködni velük a kerületi lakosok érdekében. (A 3. sz. régió 
kerületeiben hagyományosan erős a lokálpatriotizmus.) 

 Folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket. A rendszeres lakossági tájékoztatás 
érdekében az írott sajtóban, a honlapunkon és lehetőség szerint a közösségi oldalakon tesszük 
közzé a könyvtár életéről és szolgáltatásairól szóló információkat.  

 Havi rendszerességgel szervezzük a könyvtárainkban működő klubokat. (Nyugdíjas klub, 
Őszidő klub, Karaván klub, Nyelv-klub, Izgő-mozgó klub) 
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6.4. Szakmai kapcsolatok 
 A régió munkatársai a jövőben is aktívan részt vesznek a FSZEK szakmai bizottságainak 

munkájában.  
 Szakmai összejöveteleket szervezünk különböző intézmények könyvtárosaival. 
 A jó partnerkapcsolat kialakításának érdekében kollégáink részt vesznek a szakmai civil 

szervezetek különböző konferenciáin és rendezvényein.  

7. Rendezvények – programok 
7.1. Rendszeres programok könyvtáranként 
 
VIII/2. Kálvária téri könyvtár Kézműves foglalkozások Gy 

Mesedélutánok Gy 
Radnóti Miklós Olvasói Kör F 
Olvasó-társ Gy 
Kálvária Irodalmi és Művészeti Kör F 
Szigethy Irodalmi Művészkör F 
Keresztény Alkotók Közössége F 

X/3. Újhegyi Könyvtár Kőbányai Írók és Költők Asztaltársasága F 

Alapfokú Internet ismertető F 

Kézműves foglalkozások Gy 

X/4. Kőbányai Könyvtár Kézműves foglalkozások Gy 
Mesedélutánok Gy 
Karaván Klub F 
Krimi Klub F 
Artotéka kiállítások F 
Kertbarát Klub F 
Filozófiai vitakör F 
Használóképző tanfolyamok F 
Hóka-Móka Gy 
Geronimo Stilton Klub Gy 
Olvasó-társ Gy 
Mese klub Gy 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Rákoscsabai Írók Műhelye F 
MESE-HÁZ Gy 
LAN-PARTY F 
Olvasó-társ Gy 
Játszóházak, könyvbemutatók, mesefoglalkozások Gy 

XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár Játszóházak, könyvbemutatók, mesefoglalkozások Gy 

XVIII/1. Pestszentimrei Könyvtár Mesekuckó Gy 

Társas klub Gy 

Baba-mama klub Gy/F 

Kirándulók, utazók batári köre F 
Ezoterikus klub F 
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XVIII/2. Havanna lakótelepi 
Könyvtár Csevegő csütörtök havonta F 

Meseolvasás a SOFI tanulóinak havonta Gy 

Óvodás-iskolás foglalkozások Gy 

XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár KézművesSzerda Gy 
Izgő-mozgó Gy/F 
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület irodalmi klubja F 
Szent-Lőrinc lakótelep Nyugdíjas Klub F 
Kultúrkör F 
Kaland az élet - Hogyan legyünk boldogabbak? - 
előadássorozat 

F 
Olvasó-társ Gy 
A zene útján F 
Internet Café F 
Társasjáték klub Gy 
Író-olvasó találkozók F 
Kerületi Könyvtár-Pedagógiai Műhely összejövetelei F 
Játszóházak, könyvbemutatók, mesefoglalkozások Gy 
PowerPoint bemutatók Gy/F 

XIX/1. Üllői úti könyvtár Nemzetiségi estek a könyvtárban F 
KultúrCafé F 
Olvasó-társ és kézművesfoglalkozás hetente Gy 
Nyomkövetők –vetélkedő gyerekeknek – kaland, krimi, 
izgalom 

Gy 

XX/2. Bíró Mihály utcai könyvtár Baba-mama klub Gy/F 
Ezoterikus klub F 
Kézműves kuckó Gy 
Álláskeresőknek szóló programok F 
Idegen nyelvi társalgási klub F 
Kiállítások F 
Kölyökpéntek Gy 
Tudós klub Gy 
Játékkészítők klubja kéthetente Gy/F 
Béka Bözsi kuka kalandjai havonta többször Gy 

XX/4. Vécsey lakótelepi Könyvtár Kölyök-kuckó - játszóház kéthetente Gy 
Kerekítő - Baba-mama klub hetente Gy/F 
Olvasó-társ Gy 

XXI/1. Sétáló utcai Könyvtár Kártyaklub Gy/F 
Kézműves foglalkozások hetente Gy 
Baba-mama foglalkozás Gy/F 
Pódium Színházbarátok Köre F 
Kiállítások F 
Ismeretterjesztő előadások Gy/F 

XXI/3. Királyerdei Könyvtár Kreatív klub hetente Gy 
Hahota klub kéthetente Gy 
Meridiántorna kéthetente F 

XXI/5. Csillagtelepi Könyvtár EZÉRT klub F 
Kineziológiai előadássorozat F 
Zene a könyvtárban - havonta Gy/F 
Könyvtári csütörtök  GY/F 
Kézműves foglalkozások GY  



 52

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár kézműves foglalkozások Gy 
Helytörténeti klub (partner: Városvédő Egyesület) F 
Olvasó-társ Gy 
Családi teadélután Gy/F 
Előadássorozat művészekről, zenészekről F 

 
 

7.2. Alkalmi programok könyvtáranként 
 
VIII/2. Kálvária téri könyvtár Könyvtárbemutató órák óvodáknak, iskoláknak Gy 

Ünnepekhez kapcsolódó játékok, vetélkedők Gy 
Olvasásverseny gyerekeknek Gy 
Országos Könyvtári Napok Gy/F 

X/3. Újhegyi Könyvtár Országos Könyvtári Napok Gy/F 
X/4. Kőbányai Könyvtár Közkönyvtári Egylet rendezvényei esetenként F 

Könyvtárbemutatók és könyvtárhasználati foglalkozások Gy 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások Gy 

Rendhagyó történelem- és irodalomórák Gy 

Mi a manga? - előadás és pályázati felhívás, később a 
beérkezett rajzokból kiállítás 

Gy 

Elfeledett kőbányai híres emberek (partner: Kőbányai 
Helytörténeti Gyűjtemény) 

F 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások Gy 

"Az üvegfal meséi" - meseíró pályázat Gy 

Internet Fiesta Gy/F 

Kőbányai Szent László Napok Gy/F 

"Játék a könyvtárban" - napközi táborosoknak Gy 
VII. Országos Mesefesztivál és meseíró pályázat (partner: 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ) 

Gy 

Népmese Napja Gy 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 
Kőbányai ősrepülők - előadás (partner: Kőbányai 
Helytörténeti Gyűjtemény) 

F 

Gárdonyi Gézára emlékezünk születésének 150. évfordulóján Gy/F 
XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Országos Könyvtári Napok Gy/F 
XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár Kiállítás az első világháborúról F 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások Gy 

Emlékezzünk Radnótira – kerületi iskolások szavalóversenye Gy 

Országjáró játék gyerekeknek Gy 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 
XVIII/1. Pestszentimrei Könyvtár Országos Könyvtári Napok Gy/F 
XVIII/2. Havanna lakótelepi 
Könyvtár 

Részvétel a Havanna Napokon Gy/F 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 
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XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár Szünidős foglalkozások az iskolai szünetekben Gy 
Szeptember fesztivál Gy/F 
Népmese Napja Gy 
Író-olvasó találkozó Lackfi Jánossal Gy 
Kerületi versmondóverseny beszédhibás gyerekeknek Gy 
Lőrincz Zsóka fotókiállítása F 
Huller Ágoston képzőművész kiállítása F 
Üvegvarázs stúdió üvegei F 
Bálint Vera festményei F 
Garamvölgyi Béla festőművész kiállítása F 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak 
bemutatkozása 

F 
Országos Könyvtári Napok Gy/F 

XIX/1. Üllői úti könyvtár „Rendhagyó múlt idő” – Vetélkedő történelmi regényekről 
gyerekeknek 

Gy 

„Gyimesi népzene és viseletes bemutató”  F 
Edith Piaf- Nádasi Erika előadói estje F 
Szent Mihály napi búcsú F/GY 
Bod Péter Könyvtárhasználati verseny döntője GY 
Párizsban jártunk - a kispesti Erkel Ferenc Iskola 
kiskórusának koncertje 

GY/F 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 
XX/2. Bíró Mihály utcai könyvtár Részvétel az Erzsébet Napok rendezvényein Gy/F 

Népmese Napja Gy 
Országos Könyvtári Napok Gy/F 

XX/4. Vécsey lakótelepi Könyvtár Részvétel az Erzsébet Napok rendezvényein Gy/F 
Ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások Gy 
Országos Könyvtári Napok Gy/F 
Népmese Napja Gy 

XXI/1. Sétáló utcai Könyvtár Nyári napközis tábori foglalkozások Gy 
Országos Könyvtári Napok Gy/F 
Szabó Ervin vetélkedő - a Karácsony S. iskolával közös Gy 

XXI/3. Királyerdei Könyvtár Országos Könyvtári Napok Gy/F 
XXI/5. Csillagtelepi Könyvtár Országos Könyvtári Napok Gy/F 
XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár Nyári napközis tábori foglalkozások Gy 

Német meseolvasó verseny GY 
Országos Könyvtári Napok Gy/F 

 
 
 
 
 

 


